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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
To już ostatni biuletyn w tym roku – wy-
pełnionym działaniami, więc minął bardzo 
szybko. Jak możecie zauważyć, jesteśmy 
wszędzie, gdzie dzieją się sprawy ważne dla 
naszego Środowiska Zawodowego. To nie 
jest praca stacjonarna, lecz bardzo aktywna 
– w myśl zasady NIC O NAS BEZ NAS. 
Realizowane są również rozporządzenia 
podwyżkowe, które wymagają od nas nego-
cjowania i wydawania setek tematycznych 
opinii dla Pracodawców dotyczących sposo-
bu podziału środków finansowych przezna-
czonych konkretnie na podwyżki wynagro-
dzeń Pielęgniarek/rzy i Położnych (w skali 
kraju wywalczyliśmy 1,5 mld zł). Dużo się 
zadziało, lecz jeszcze więcej przed nami… 
Materiałami z wydarzeń, które nie zmieściły 
się w tym numerze, mamy de facto wypeł-
niony już kolejny biuletyn, czyli styczniowy. 
Polecam i dziękuję wszystkim, którzy są tak 
bardzo aktywni i prężni!

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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UwAGA! 
Ze względu na wdrożenie RODO 

w OIPiP w Gdańsku, informujemy, iż 
NIE UDZIELAMY TELEFONICZNIE 

INFORMACJI ZAwIERAJĄCYCH DANE 
OSOBOwE. W celu uzyskania informacji lub 
zmiany danych osobowych należy kontaktować 

się jedynie drogą tradycyjną pisemną lub mailową, 
podpisując się imieniem, nazwiskiem oraz podając 

numer PWZ – w celu identyfikacji 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

W dniu 14 września 2018 roku odbyło się ze-
branie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W zebra-
niu wzięło udział 8 osób, Członków Prezydium 
oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania. 

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 577/VII P/18 w sprawie przy-
jęcia i realizacji wniosków Komisji Socjal-
nej z dnia 14.09.2018 r. na ogólną sumę: 
6000.00 zł brutto (sześć tysięcy zł 00/100). 

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 578/VII P/18 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wykony-
waniu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

6. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
579/VII P/18 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszkoleniu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 
6 latach w wykonywaniu zawodu pie-
lęgniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

7 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
580/VII P/18 w sprawie sfinansowania 
uczestnictwa sześciu Rzeczników Odpo-
wiedzialności Zawodowej w szkoleniu 
organizowanym przez Naczelnego RZOZ 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 
w dniach 17-18 września 2018 r. 

8. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 581/VII P/18 w sprawie 
dofinansowania IV Konferencji pod ha-
słem ,,Interdyscyplinarne aspekty opieki 
u kresu życia”, organizowanej przez Ho-
spicjum im. Ks. E. Dudkiewicza, która 
odbędzie się w Gdańsku w Europejskim 
Centrum Solidarności w dniach 5-6 paź-
dziernika 2018 r. 

9. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Neonatolo-
gicznego w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z budżetu Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Neonatologicznego na zor-
ganizowanie VI Konferencji Neonato-
logicznej, która odbędzie się w Gdańsku 
w Hotelu Amber 11.10.2018 r. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 582/VII P/18 
w tej sprawie.

10. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 583/
VII P/18 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
specjalistycznego – Kurs specjalistyczny 
dla pielęgniarek, Kompleksowa opieka 
pielęgniarska w schorzeniach narządu 
wzroku. Miejsce przeprowadzenia zajęć 
teoretycznych: obszar działania OIPiP 
w Gdańsku.

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Aneksu Nr 1 z dnia 14 września 2018 r. 
do Uchwały Nr 474/VII P/18 z dnia 17 
marca 2018 r. Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu specja-
listycznego i powołania kierownika.

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Aneksu Nr 1 z dnia 14 września 2018 r. 
do Uchwały Nr 521/VII P/18 z dnia 14 
maja 2018 r. Prezydium Okręgowej 
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Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu kwali-
fikacyjnego i powołania kierownika.

13. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 584/VII P/18 w sprawie wy-
dania skierowania do odbycia przeszkole-
nia po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 la-
tach w wykonywaniu zawodu pielęgniar-
ki/położnej (jednej pielęgniarce). Podczas 
omawiania Uchwały została przedstawio-
na prośba Pani Pielęgniarki ubiegającej 
się o wydanie skierowania o dokonanie 
zmiany w odbywaniu stażu na poszcze-
gólnych oddziałach. Powyższa prośba nie 
mogła być uwzględniona, gdyż obowią-
zuje program przeszkolenia, którego na-
leży bezwzględnie przestrzegać.

14. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
585/VII P/18 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszkoleniu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 
6 latach w wykonywaniu zawodu pie-
lęgniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

15. Przyjęcie jednogłośnie dwóch Uchwał: 
Uchwały Nr 91/IPP/PPL/18/C i Uchwa-
ły Nr 92/IPP/PPL/18/C w sprawie wy-
kreślenia z rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych) wpisu w rejestrze 
indywidualnych praktyk pielęgniarek 
i położnych (2 wykreślenia indywidual-
nych praktyk pielęgniarskich).

16. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 979/Z/
VII/2018 do Uchwały Nr 1007/Z/
VII/2018. Stwierdzenia – 12 (w tym 
6 położnych i 2 pielęgniarzy), nowe – 1, 
wpis do rejestru – 7 (w tym 1 położna), 
duplikaty – 2 (w tym 1 położna), wykre-
ślenie z rejestru – 7 (w tym 2 położne).

17. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 586/VII P/18 w sprawie 
pokrycia kosztów naprawy pieca grzew-
czego w budynku OIPiP w Gdańsku 
(wymiana płyty głównej) w oparciu 
o ekspertyzę, jaka została przeprowa-
dzona w dniu 13.09.2018 r.

18. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
587/VII P/18 w sprawie zakupu nagród 
– książek dla najlepszych absolwentów 
kierunku Pielęgniarstwo i kierunku Po-
łożnictwo Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

19. Rozpatrzenie wniosku Wiceprzewodni-
czącej ORPiP w Gdańsku Pani Danuty 
Adamczyk-Wiśniewskiej w sprawie odde-
legowania i sfinansowania kosztów uczest-
nictwa Wiceprzewodniczącej ORPiP w VI 
Małopolskiej Konferencji dla Położnych, 
która odbędzie się w Bochni w dniach 23-
24 listopada 2018 r. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 588/VII P/18 w tej sprawie.

20. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka przedstawiła:
• zaproszenie Fundacji Pomor-

skiego Hospicjum dla Dzieci 
do wsparcia merytorycznego biegu 
na 100 km organizowanego przez 
Pomorskie Hospicjum dla Dzieci ra-
zem ze Stowarzyszeniem Kaszubska 
Poniewierka w dniu 15.09.2018 r. 
w ośrodku Koszałkowo w Wieżycy. 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku reprezentowa-
ły będą Pani Wiceprzewodnicząca 
Marzena Olszewska-Fryc oraz Pani 
Jolanta Stachowicz, Kierownik biura 
OIPiP w Gdańsku,

• podziękowanie z Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Rzeszo-
wie za okazaną pomoc finansową 
Pracownikowi OIPiP w Rzeszowie.

21. Zakończenie zebrania.

W dniu 11 października 2018 roku odbyło 
się zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 7 osób, Członków 
Prezydium. Zebranie przebiegało w następu-
jący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4 . Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 589/VII P/18 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komisji 
Socjalnej z dnia 09.10.2018 r. na ogólną 
sumę: 3850.00 zł brutto (trzy tysiące 
osiemset pięćdziesiąt zł 00/100).

5. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
590/VII P/18 w sprawie sfinansowania 
szkolenia położnych w Szpitalu św. Woj-
ciecha na Zaspie o tematyce „Wczesne 
uruchamianie położnic po porodzie oraz 
zabiegu cięcia cesarskiego”, które odbę-
dzie się 30 listopada 2018 r. w Gdańsku 
w Szpitalu św. Wojciecha.

6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Położnych w sprawie do-
finansowania udziału trzech Członków 
Komisji ds. Położnych w VII Kongresie 
Położnych „Razem łatwiej”, który odbę-
dzie się w Zakopanem w dniach 2-4 XII 
2018 r. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 591/VII P/18 w tej sprawie.

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 592/VII P/18 w spra-
wie uwolnienia środków finansowych 
z budżetu Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego na zorganizowa-
nie warsztatów dla Pielęgniarek Epide-
miologicznych, które odbędą się w auli 
Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku 16 
XI 2018 r.

8. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 593/VII P/18 w sprawie 
objęcia patronatem oraz dofinasowania 
Konferencji „Nawracające choroby za-
kaźne – zagrożenia i nowości, profilaktyka 
i terapia” pod egidą Szpitali Pomorskich 
i Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. 
Konferencja odbędzie się 28 XI 2018 r. 
w Gdańskim Urzędzie Marszałkowskim.

9. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 594/VII P/18 w sprawie 
zakupu książek ,,Bezpieczna prakty-
ka pielęgniarki operacyjnej’’ wyda-
nych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek 
i Położnych z przeznaczeniem dla Kadry 
Kierowniczej, Podmiotów Leczniczych, 
bloków operacyjnych, Członków Komi-
sji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego oraz 
do biblioteki OIPiP. 

10. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Pediatrycz-
nego w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z budżetu Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Pediatrycznego na zorga-
nizowanie Konferencji ,,Duży problem 
w małej głowie – czego najbardziej 
potrzebują dzieci?’’, która odbędzie się 
w Hotelu Dal dnia 9 XI 2018 r. w Gdań-
sku. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
595/VII P/18 w tej sprawie.

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 596/VII P/18 w spra-
wie zatwierdzenia kosztów wspólnych 
OIPiP w Gdańsku w ciężar poszczegól-
nych kont zgodnie z załącznikiem nr 1. 

12. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 93/
IPP/PPL/18/C w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Praktyk 
Zawodowych) wpisu w rejestrze indy-
widualnych praktyk pielęgniarek i po-
łożnych (1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej).
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13. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykonywania 
Zawodu od Uchwały Nr 1008/Z/VII/2018 
do Uchwały Nr 1031/Z/VII/2018. Stwier-
dzenia – 10 (w tym 7 położnych), wymia-
na – 1, wpis do rejestru – 7 (w tym 4 położ-
ne), wykreślenia z rejestru – 6.

14. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 597/VII P/18 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do prac w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochow-
skiej – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
Pielęgniarstwa geriatrycznego.

15. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 598/VII P/18 w sprawie 
delegowania przedstawicieli samorządu 
do prac w komisjach egzaminacyjnych 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez Klinika ffx Graży-
na Nowak:
• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa. Miejsce: 
Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łu-
kowicza w Chojnicach,

• kurs specjalistyczny Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa. Miejsce: 
Szpital Specjalistyczny im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie.

16. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 599/VII P/18 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej/zapomo-
gi dla ciężko chorej pielęgniarki z OIPiP 
w Ciechanowie. Pomoc finansowa zo-
stała przyznana w wysokości 200 zł.

17. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 600/VII P/18 w sprawie przy-
znania pomocy finansowej/zapomogi dla 
ciężko chorego dziecka pielęgniarki z OIPiP 
w Ciechanowie. Pomoc finansowa została 
przyznana w wysokości 200 zł.

18. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 601/

VII P/18 w sprawie delegowania przed-
stawiciela samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia po-
dyplomowego prowadzonego przez Powi-
ślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie:
• kurs specjalistyczny Ordynowanie 

leków i wypisywanie recept, część 
2 – przeznaczony dla pielęgniarek. 
Miejsce: III Liceum Ogólnokształ-
cące, Sopot.

19. Przestawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Aneksu Nr 1 z dnia 11 października 
2018 r. do Uchwały Nr 380/VII P/17 
z dnia 12 września 2017 r. Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku w sprawie uruchomie-
nia kształcenia podyplomowego w for-
mie szkolenia specjalizacyjnego i po-
wołania kierownika. Dotyczy szkolenia 
specjalizacyjnego dla położnych Pielę-
gniarstwo ginekologiczno-położnicze.

20. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 602/
VII P/18 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
kursu specjalistycznego Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa dla pielęgnia-
rek i położnych organizowanego przez 
IPMC Przemysław Warnke. 

21. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka omówiła:
• pismo z Miejskiego Ośrodka Pomo-

cy Rodzinie w Gdańsku, który zwró-
cił się do OIPiP w Gdańsku z prośbą 
o pomoc przy realizacji projektu, 
którego pilotaż przeprowadzony 
został w 2017 r. w 24 placówkach 
oświatowo-wychowawczych, nt. 
,,Upowszechnianie informacji doty-
czących zjawiska przemocy w rodzi-
nach i możliwości przeciwdziałania 
przemocy w rodzinach, w szczegól-
ności z problemem alkoholowym”. 

11-12/2018

Nagrody:

1.

2.

3.

4. 2 nagrody
ufundowane przez

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 
31 grudnia 2018 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 11-12/2018
Imię i nazwisko, Miejsce zatrudnienia, Telefon kontaktowy:
Odpowiedzi: 1..., 2 ..., 3 ..., 4 ...
Tylko wiadomości e-mail zawierające wszystkie 
informacje będą brały udział w losowaniu nagród!

XIV Forum Rynku Zdrowia 
odbyło się w dniach:
A) 23 i 24 października
B) 22 i 23 października
C) 24 i 25 października

Gala podsumowująca Akcję „Mamo, tato, 
napisz list do dziecka, które wkrótce się 
urodzi” odbyła się w dniu:
A) 2 czerwca
B) 1 czerwca
C) 4 czerwca

Konferencja „Bezpieczeństwo organizacji 
pracy pielęgniarek i położnych – bezpieczeń-
stwem pacjentów” odbyła się w:
A) Sztumie
B) Gdańsku
C) Sopocie

Konferencja pt. „Terapia podciśnieniowa 
i opatrunki specjalistyczne – szansą w lecze-
niu trudno gojących się ran” odbyła się:
A) 7 września
B) 8 września
C) 6 września

WYNIKI QUIZU nr 7-8/2018
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Barbara 
Szyszka. Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika wygrały: 
Joanna Glińska i Lucyna Budnik. Fartuch ufundowany przez Med-
Service wygrał Łukasz Tomasik. Prosimy o kontakt z daną firmą w celu 
odebrania nagrody. Prawidłowe odpowiedzi: 1B - 2C - 3B - 4C
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W ramach projektu przeprowadzony 
zostanie cykl szkoleń dotyczących 
rozpoznawania przemocy wśród 
dzieci i młodzieży, dorosłych oraz 
wdrażania wewnętrznych polityk 
ochrony dziecka przed krzywdze-
niem w oparciu o przyjętą w Gdańsku 
,,Procedurę interwencji w sytuacji 
krzywdzenia dziecka”. Szkolenia 
dla Pielęgniarek pediatrycznych 
i Pielęgniarek Środowiska Nauczania 
i Wychowania prowadzone będą we 
współpracy MOPR z Okręgową Izbą 
Pielęgniarek i Położnych. Ze względu 
na istotę problemu do udziału w szko-
leniu zostały zaproszone również Pa-
nie Higienistki szkolne,

• informację z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych o powołaniu Anny 
Czarneckiej, jako przedstawiciela 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych, w skład Rady Społecznej VI 
kadencji działającej przy Samodziel-
nym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji w Gdań-
sku. Poprzez powołanie Przewodni-
czącej ORPiP w Gdańsku do Rady 
Społecznej została wyróżniona i do-
ceniona nasza grupa zawodowa, 

• pismo z Warszawskiej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych do-
tyczące porozumienia zawartego 24 
września 2018 r. pomiędzy Mini-
strem Zdrowia a Komitetem Prote-
stującym Ratowników Medycznych 
oraz Sekcją Krajową Pogotowia 
Ratunkowego i Ratownictwa Me-
dycznego NSZZ ,,Solidarność”. Po-
rozumienie zawarte zostało od dnia 
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. Prezydium ORPiP w pełni 
popiera działania wyżej wymienio-
nych grup zawodowych,

• informację z Biblioteki Głównej 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego jako odpowiedź na przesłane 
pismo OIPiP w Gdańsku w sprawie 
przekazania nieodpłatnego duble-
tów (zarówno książek, jak i czaso-
pism) do biblioteki OIPiP w Gdań-
sku. Dzięki temu zostanie posze-
rzona oferta dla Pielęgniarek i Po-
łożnych studiujących lub będących 
uczestnikami różnych form dosko-
nalenia zawodowego oraz pragną-
cych poszerzać swoją wiedzę,

• komunikat z NIPiP w Warszawie 
dotyczący kwestii opiniowania 
przez OIPiP wzrostu wynagrodzeń 
Pielęgniarek i Położnych określo-
nego w nowym Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. 
Będzie to wystandaryzowany wnio-
sek dotyczący opiniowania podwy-
żek. W związku z tym odbędzie się 
diagnoza liczby etatów, na których 
Pielęgniarki i Położne pracują,

• pismo z Warszawskiej OIPiP do 
Ministra Zdrowia, jak i odpowiedź 
z Ministerstwa Zdrowia w związku 
z poczynionymi krokami przez Na-
czelną Radę Pielęgniarek i Położ-
nych odnośnie dotacji ze środków 
budżetowych na zadania samorzą-
dów zawodów medycznych,

• prośbę, która wpłynęła z jednej 
z OIPiP, o sprawdzenie rzetelności 
danych dotyczących miejsc zatrud-
nienia Położnej,

• pismo z Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy, Centrum Kompeten-
cyjne Pielęgniarek i Położnych, w któ-
rym zawarta jest informacja, iż od 13 
października 2018 r. na terenie Chojnic 
realizowany będzie kurs specjalistycz-
ny Endoskopia dla pielęgniarek oraz 
od dnia 20 października 2018 r. kurs 

specjalistyczny Wykonywanie i inter-
pretacja zapisu elektrokardiograficzne-
go dla pielęgniarek i położnych,

• pismo z NIPiP w Warszawie wraz 
z załączonym z Ministerstwa Zdro-
wia projektem umowy na przekaza-
nie dotacji ze środków budżetowych 
i sposobu jej rozliczania w 2018 r. 
dla Okręgowych Izb Pielęgniarek 
i Położnych z prośbą o zaopiniowa-
nie i przesłanie uwag lub akceptacji,

• list intencyjny zawarty w Warsza-
wie w dniu 12 września 2018 r. 
dotyczący wzajemnej współpracy 
pomiędzy Fundacją Medicover oraz 
Gminą Miasta Gdynia, jak i Okrę-
gową Izbą Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w zakresie realizacji 
programu profilaktyki nadwagi 
i otyłości wśród dzieci i młodzieży 
szkół gimnazjalnych i szkół podsta-
wowych pod nazwą ,,PoZdro’’,

• zawartą umowę pomiędzy Urzędem 
Marszałkowskim a OIPiP w Gdań-
sku, dotyczącą realizacji programu 
promocji zawodu pielęgniarki i po-
łożnej w szkołach w klasach VIII 
szkoły podstawowej oraz w klasach 
III gimnazjum. Działania w ramach 
promocji rozpoczną się w miesiącu 
październiku 2018 r., 

• zaproszenie w sprawie objęcia 
Patronatem przez Przewodniczą-
cą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, Panią Annę 
Czarnecką, konferencji na temat 
,,Wyzwania dla pielęgniarek w no-
wym systemie realizacji świadczeń 
zdrowotnych” która odbędzie się 21 
listopada 2018 roku w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Kościerzynie. Pani 
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
z przyjemnością przyjmuje zapro-

szenie objęcia Patronatem Honoro-
wym tak ważnego wydarzenia,

• wymianę podgrzewacza wody 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku ze względu, 
iż stary uległ awarii,

• podziękowanie w formie pisem-
nej przesłane przez Panie z Koła 
Emerytek działającego przy ORPiP 
w Gdańsku za możliwość uczest-
nictwa w wycieczce. Nasze Kole-
żanki Emerytki z wyjazdu wróciły 
pełne wrażeń i z pozytywną energią. 
Życzymy Paniom Emerytkom wie-
lu wspólnych wyjazdów i spotkań,

• umowę podpisana z firma PIKA na 
brakowanie dokumentów zgodnie 
z obowiązującymi zasadami. 

22. Pani Marzena barton – Członek Prezy-
dium OrPiP zaprosiła Panią Przewodni-
czącą, Członków Prezydium jak i zaprasza 
wszystkie Koleżanki i Kolegów do udziału 
w konferencji pn. ,,Wyzwania dla pielę-
gniarek w nowym systemie realizacji 
świadczeń zdrowotnych”, która odbędzie 
się 21 listopada 2018 roku w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Kościerzynie.

23. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
przedstawiła plan kontroli, które mają lub 
będą miały miejsce w OIPiP w Gdańsku. 
W dniu dzisiejszym odbywa się kontrola 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej z Warszawy. 15 października 
2018 r. zapowiedziana jest przez Naczelną 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 
kontrola Działu Szkoleń, również w bieżą-
cym miesiącu Archiwum Państwowe za-
powiedziało swoją wizytę. Każda przepro-
wadzana kontrola jest dla nas możliwością 
sprawdzenia/potwierdzenia prawidłowości 
wykonywania wszelkich działań.

24 . Zakończenie zebrania.
Jolanta Zając 

Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Z prac Rady
W dniu 14 września 2018 roku odbyło się ze-
branie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. W zebraniu udział wzięło 
19 Członków Okręgowej Rady, Przewodni-
cząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prze-
wodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych, 4 Pełnomocników ORPiP oraz 
zaproszony Gość – Przewodnicząca Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Rodzinnego.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 115/VII r/18 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosku Komisji ds. 
Finansowania Doskonalenia Zawodowego 
z dnia 14 września 2018 r. na ogólną kwo-
tę: 12 584,50 zł brutto (dwanaście tysięcy 
pięćset osiemdziesiąt cztery 00/100).

5. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 116/VII r/18 w sprawie 
zakupu na 2019 rok – kalendarza ścien-
nego trójdzielnego Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku.

6. Bardzo szczegółowe omówienie przez 
Przewodniczącą ORPiP w Gdańsku Annę 
Czarnecką realizacji Planu Finansowe-
go w okresie od stycznia do lipca 2018 
roku, a następnie przedstawienie pro-
jektu Uchwały w sprawie przesunięcia 
środków finansowych w realizacji Planu 
Finansowego ORPiP w Gdańsku na rok 
2018. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
117/VII r/18 w tej sprawie.

7 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 118/VII r/18 w sprawie 
dofinansowania Konferencji Prewencyj-
nej ,,Bezpieczeństwo organizacji pracy 
pielęgniarek i położnych – bezpieczeń-
stwo pacjentów” organizowanej przez 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej we współpracy z Okręgową Radą 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
która odbędzie się w Gdańskim Urzę-
dzie Marszałkowskim, Sala Okrągła 
w dniu 12 października 2018 r.

8. Zapoznanie Uczestników zebrania przez 
Panią Przewodniczącą Annę Czarnec-
ką z wnioskiem, który złożyła wraz 
z Panią Alicją Stanikowską do NRPiP 
o podjęcie stanowiska przez NrPiP 
w Warszawie o zwrócenie się do Mi-
nistra Zdrowia oraz Premiera rM 
w sprawie uchylenia rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 
2018 r. w sprawie wzoru deklaracji 
wyboru świadczeniodawcy udzielają-
cego świadczeń z zakresu podstawo-
wej opieki zdrowotnej. Do zaistniałej 
sytuacji odniosła się Pani Przewodniczą-
ca Komisji ds. Pielęgniarstwa Rodzinne-
go Maria Klimek, omawiając zagrożenia 
związane z ukazaniem się powyższego 
Rozporządzenia, tym samym z możli-
wością utraty autonomii zawodu Pielę-
gniarki i Położnej. Pani Maria Klimek 
poinformowała również, że w tej spra-
wie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pie-
lęgniarek Środowiskowych i Ogólnopol-
skie Stowarzyszenie Położnych w dniu 
20 września 2018 r. spotyka się z Mini-
strem Zdrowia i Premierem rP . 

9. Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Anna Czarnecka poinformowała, że 

rozpoczyna się CZĘŚĆ tAjNA zebra-
nia, podczas której Osoby uczestniczące 
w zebraniu zostały bardzo szczegółowo 
zapoznane z dokumentacją przesłaną 
przez zakład pracy, a dotyczącą wykony-
wania obowiązków przez Pielęgniarkę, 
wobec której Pracodawca wnioskuje do 
ORPiP o powołanie Komisji Lekarskiej 
w sprawie zbadania zdolności do wyko-
nywania zawodu pielęgniarki. Członko-
wie Rady po bardzo wnikliwej analizie 
sprawy podjęli jednogłośnie Uchwałę 
Nr 119/VII r/18 w sprawie wszczęcia 
postępowania i powołania Komisji Le-
karskiej w sprawie zbadania zdolności 
do wykonywania zawodu pielęgniar-
ki. Na tym została zakończona CZĘŚĆ 
TAJNA ZEBRANIA. 

10. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
120/VII r/18 w sprawie uwolnienia 
środków z budżetu Komisji ds. Położ-
nych na uczestnictwo Przewodniczącej 
Komisji w szkoleniu dla położnych pn. 
,,Uruchamianie wczesne położnic po 
porodzie oraz po zabiegu cięcia cesar-
skiego”. Szkolenie odbędzie się w dniu 
5.11.2018 r.

11. Przedstawienie bieżących informacji.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka omówiła:
• informację na temat kształcenia 

Pielęgniarek z Ukrainy oraz odpo-
wiedź na ten temat z Ministerstwa 
Zdrowia,

• odpowiedź z Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Departamentu Pomocy i Integracji 
Społecznej w sprawie podniesie-
nia wynagrodzeń dla Pielęgniarek 
pracujących w Domach Pomocy 
Społecznej – oczekiwanych przez 
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek 
i Położnych,

• informację z Powiślańskiej Szkoły 

Wyższej dotyczącą nowego projek-
tu pn. ,,Wspólnie na rzecz rozwo-
ju Pielęgniarstwa”, gdzie plano-
wane jest wdrożenie uczelnianego 
programu stypendialnego, jak 
i 20 bezpłatnych kursów specja-
listycznych i/lub kursów kwalifi-
kacyjnych, o których realizację bę-
dziemy się ubiegać. Uczelnia otrzy-
mała również zgodę na rozpoczęcie 
kształcenia na Magisterskich Stu-
diach Uzupełniających. Informacja 
powyższa została zamieszczona na 
stronie OIPiP w Gdańsku,

• informację na temat wieloetapowe-
go procesu podwyżkowego do pod-
pisania porozumienia włącznie,

• Stanowisko Nr 11/VII/2018 Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Bydgoszczy podzielające 
Apel Prezydium ORPiP w Gdańsku 
w sprawie nierównego traktowania 
Pielęgniarek zatrudnionych w DPS,

• zaproszenie do uczestnictwa 
w X Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej pt. ,,Dokumentacja pla-
cówki medycznej”, która odbędzie 
się 6-7 grudnia 2018 r. w Poznaniu,

• informację z dnia 7 września 2018 r. 
z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie o trudności 
opracowania końcowego wniosku, 
który mógłby być udostępniony 
Świadczeniodawcom przy opi-
niowaniu dodatkowych środków 
przeznaczonych dla pielęgniarek 
i położnych na wzrost wynagrodzeń 
zasadniczych, które mają nastąpić 
od 1 września 2018 r., gdyż Prezes 
NFZ nie dokonał jeszcze noweliza-
cji odpowiednich zarządzeń umoż-
liwiających Świadczeniodawcom 
zgłaszanie za pośrednictwem ser-
wisów internetowych uzupełnienia 
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informacji o zatrudnieniu pielęgnia-
rek i położnych wg stanu na dzień 
1 sierpnia 2018 r. z podziałem na 
formy wykonywania zawodu oraz 
zgłaszanie pielęgniarek praktyki 
POZ. Termin zgłaszania upływa 14 
września 2018 r.,

• Uchwałę NR LV/1622/18 Rady Mia-
sta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie powołania Rady Seniorów 
w Gdańsku. OIPiP w Gdańsku zgło-
siła naszą Koleżankę, Panią Barbarę 
Józefiak-Kowalską,

• przygotowania do realizacji Pro-
gramu promującego zawody 
Pielęgniarki i Położnej, którego 
Koordynatorem będzie Wiceprze-
wodnicząca ORPiP w Gdańsku, 
Marzena Olszewska-Fryc. Na pro-
gram Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomorskiego przezna-
czył 10 tysięcy złotych. Program 
będzie realizowany wśród uczniów 
klas III gimnazjum oraz klas VIII 
szkoły podstawowej,

• pismo z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego 
nawiązujące do spotkania w dniu 
2 sierpnia 2018 r., które odbyło się 
w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Pomorskiego, dotyczą-
ce problemów odmów szczepień 
ochronnych w naszym wojewódz-
twie, w którym zamieszczona jest 
informacja, iż pismo uwzględnia 
nasze uwagi, które zostały skie-
rowane do Ministerstwa Zdrowia 
z prośbą o podjęcie działań na 
szczeblu krajowym,

• propozycję bezpłatnego szkole-
nia ,,RODO w indywidualnej lub 
grupowej praktyce pielęgniarskiej 
i położnej”. Propozycja wpłynęła 
od firmy PROMETRIQ,

• informację dotyczącą zebrania 
danych przez Konsultanta Wo-
jewódzkiego ds. Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i Intensywnej 
Opieki, Panią Wiolettę Mędrzycką-
-Dąbrowską, dotyczącą stanu za-
trudnienia Pielęgniarek na Oddzia-
łach Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. Sprawą zajmie się Komisja 
ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicz-
nego i Intensywnej Opieki OIPiP 
w Gdańsku.

12. Przedstawienie przez Przewodniczącą 
ORPiP w Gdańsku Stanowiska Prezy-
dium Małopolskiej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie 
w sprawie propozycji uruchomienia 
kształcenia w Polsce dla Absolwentów 
Uczelni Medycznych z krajów rosyjsko-
języcznych z dnia 30 lipca 2018 r. Okrę-
gowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku popiera w całości Stano-
wisko Prezydium ORPiP w Krakowie. 
Podjęte stanowisko zostanie przesłane 
do NIPiP oraz Prezydium Małopolskiej 
ORPiP.

13. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
złożyła podziękowania dla Członków 
Prezydium ORPiP w Gdańsku za dodat-
kowe trzy zebrania Prezydium w okresie 
od lipca do sierpnia 2018 r. w celu podję-
cia Uchwał dotyczących Praw Wykony-
wania Zawodu dla Absolwentów Uczel-
ni Medycznych, którzy chcieli w jak 
najszybszym czasie podjąć pracę.

14. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Kalendarium

5 września
Na zaproszenie Pani Anny Melki – Dyrektor 
Gdyńskiego Centrum Zdrowia Przewodni-
cząca Anna Czarnecka uczestniczyła w ko-
lejnym już owocnym spotkaniu dotyczącym 
współdziałania na rzecz zdrowia dzieci 
i młodzieży oraz wzmocnienia i podkreśle-
nia rangi Pielęgniarek Medycyny Szkol-
nej Środowiska Nauczania i Wychowania. 
Wspólny Projekt realizowany z ramienia 
Ministerstwa Zdrowia to wielkie wyzwanie 
profilaktyki zdrowia, a jednocześnie dosko-
nała promocja naszych PROFESJI.

3 września 
W siedzibie OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wiceprzewodniczą-
ca Danuta Adamczyk-Wiśniewska spotkały się z grupą Studentek Położnictwa GUMed, na 
prośbę Studentek zainteresowanych współdziałaniem z Samorządem Zawodowym. Wy-
pracowano wiele ciekawych i konstruktywnych pomysłów… cdn.

6 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka udzieli-
ła „Dziennikowi Bałtyckiemu” wywiadu 
o skutkach podwyżek wynagrodzeń dla 
Pielęgniarek i Położnych oraz kolejnych 
wyzwaniach i oczekiwaniach mających na 
celu poprawę warunków pracy i płacy. Spo-
łeczeństwo musi mieć świadomość, iż dzia-
łania te w efekcie są na rzecz Pacjentów, 
gdyż jesteśmy realizatorami największej 
ilości świadczeń zdrowotnych.
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7 września
Na zaproszenie Pani Marioli Wysockiej – Przewodniczącej Komisji Leczenia Ran w Uni-
wersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła w konferencji „Terapia podciśnieniowa i opatrunki specjalistyczne – szansą w lecze-
niu trudno gojących się ran”. Gratulujemy innowacyjnych pomysłów i działań!

12-13 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska uczest-
niczyły w obradach NRPiP w Warszawie. Na obradach omówiono wiele bardzo ważnych dla na-
szego Środowiska Zawodowego zagadnień, m.in. zagrożenie wynikające z planowanego (nagle 
już od października 2018!) nowego wzoru deklaracji dla Pacjentów POZ polegającego na wspól-
nym wyborze świadczeniodawcy (Lekarza i Pielęgniarki oraz Położnej) – co znacznie ograni-
czyć może nasze profesje medyczne i nasze możliwości. Przewodnicząca Anna Czarnecka złoży-
ła wraz z innymi Przedstawicielami Izb z Polski wniosek o uchylenie Rozp. MZ z dn. 12.06.2018 
wsparty bardzo merytorycznym uzasadnieniem/załącznikiem Pielęgniarki Alicji Stanikowskiej. 
NRPiP stawia stanowcze veto nowym WSPÓLNYM DEKLARACJOM! Jeden zawód medycz-
ny nie może być bowiem zakładnikiem drugiego! Popieramy współpracę opartą na autonomii 
zawodów medycznych. Dziś już wiemy, że bardzo skutecznie! Brawo!
Powyższy problem omówiono również wnikliwie na obradach Prezydium i Rady ORPiP 
w Gdańsku prowadzonych przez Przewodniczącą Annę Czarnecką w dniu 14 września 2018.
Zagadnienie przedstawiła nam Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Rodzinnego Maria 

Klimek. Komisja aktywnie zaangażowana jest we współdziałanie z ORPiP i NRPiP.
Uchwałą NRPiP przyjęto również wystandaryzowany wniosek dla Pracodawców celem 
ujednolicenia opiniowania porozumień podwyżkowych, czyli podziału wywalczonego 
wzrostu wynagrodzenia dla Pielęgniarek i Położnych. Złożono również wniosek o inten-
syfikację działań na rzecz zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń Pielęgniarkom zatrud-
nionym w DPS, stacjach krwiodawstwa, służbie więziennej itd. oraz jako podwykonawcy. 
Działania są już prowadzone, lecz brak rozwiązań nagromadzony przez lata wymaga dużo 
czasu i działań naprawczych, które są bardzo złożone wielosystemowo i wymagają rozwią-
zań/współdziałań międzyresortowych .

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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12 września
W Warszawie w siedzibie Medicover Przewodnicząca Anna Czarnecka podpisała list intencyjny 
na rzecz poprawy stanu zdrowia uczniów szkół z terenu miasta Gdyni. Trójstronne, partnerskie 
porozumienie prezentuje nowe podejście do profilaktyki zdrowotnej dzieci w gdyńskich szkołach. 
Ważnym partnerem wdrożenia jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz 
GCZ. Jest to wyraz sieciowania instytucji i organizacji działających na rzecz zdrowia w mieście 
dla budowy innowacyjnych programów profilaktycznych służących mieszkańcom. Pilotażowy 
projekt obejmie wprowadzenie rozwiązania informatycznego, które wesprze Pielęgniarki Szkol-
ne i Higienistki w Ich pracy. Sygnatariuszami dokumentu byli: Bartosz Bartoszewicz – Wicepre-
zydent Gdyni ds. jakości życia, Anna Czarnecka – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku oraz Prezes Fundacji Medicover – Marcin Radziwiłł.
Do projektu włączyła się NRPiP, która objęła go swoim patronatem.

13 i 14 września 
Czynny udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc oraz Sekretarza Jolanty 
Zając w VII Krajowej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Pracy w Sopocie zorganizowa-
nej przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Medycyny Pracy działającą przy OIPiP w Gdańsku. 
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem Pielęgniarek nie tylko z naszego woje-
wództwa, lecz i z całej Polski. Organizatorom gratulujemy i dziękujemy! Koordynator 
Działu Szkoleń Patrycja Malinowska poleciła Uczestnikom kurs kwalifikacyjny dla Pielę-
gniarek Ochrony Zdrowia Pracujących organizowany przez naszą OIPiP.

15 września 
Udział Wiceprzewodniczą-
cej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc wraz z Zespołem pod 
egidą Jolanty Stachowicz 
– zawsze zaangażowanym 
w promocję zdrowia i na-
szych PROFESJI – w akcji 
prozdrowotnej wspierającej 
Pomorskie Hospicjum Do-
mowe w Wieżycy.

18 września
W Gdańsku odbyło się szkolenie edukacyj-
ne dla położnych, zorganizowane przez fir-
mę JOHNSON’S , a zatytułowane „Spraw-
dzone – udowodnione! Czyli cała prawda 
o kosmetykach dla dzieci”. Ekspertkami 
były: biotechnolog dr inż. Magdalena Si-
kora i dziennikarka Katarzyna Bosacka. 
W konferencji udział wzięła Wiceprzewod-
nicząca ORPiP w Gdańsku Danuta Adam-
czyk-Wiśniewska.

19 września
Anna Czarnecka została PACJENTEM SOR w Szpitalu Co-
pernicus, gdzie niesamowity Zespół Interdyscyplinarny udzie-
lił wysoce profesjonalnej 
pomocy medycznej w wal-
ce z bólem – za co bardzo 
serdecznie dziękuję! Szary 
świat widziany oczami obo-
lałego PACJENTA – rozświe-
tlić może jedynie przynoszą-
cy wielką ulgę w cierpieniu 
i skuteczną pomoc ZGRANY 
ZESPÓŁ! DZIĘKUJĘ! 
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26 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła czynnie w posiedzeniu Rady Społecznej 
115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Helu.

26 września
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w Radzie Społecznej w Wojsko-
wej Przychodni w Gdyni. 

24 września
Spotkanie Prezydenta i Wiceprezydenta Gdyni w siedzibie Urzędu Miasta z Przedstawicie-
lem OIPiP w Gdańsku Marzeną Olszewską-Fryc i Przedstawicielem Powiślańskiej Szkoły 
Wyższej w ramach proponowanej współpracy-współdziałania. 

19 września 
Spotkanie w OIPiP Przedsta-
wicieli ORPiP w Gdańsku: 
Marzeny Olszewskiej-Fryc 
i Jolanty Zając z Przedstawi-
cielką MOPR na temat współ-
pracy z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie. Przy wiel-
kim wsparciu organizacyjnym 
naszej OIPiP przeprowadzony 
będzie cykl bezpłatnych szkoleń z tej tematyki. Szkolenia dotyczą rozpoznawania prze-
mocy wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz wdrażania „wewnętrznych polityk ochrony 
dziecka przed krzywdzeniem” w placówkach publicznych i niepublicznych. 

24 września
Spotkanie Przedstawicieli 
OIPiP w Gdańsku z Pie-
lęgniarką, która przybyła 
z wizytą do Polski ze Sta-
nów Zjednoczonych. Wy-
miana doświadczeń była 
bardzo interesująca.

28 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła postępowanie konkursowe na Naczelną Pie-
lęgniarkę/Pielęgniarza Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdań-
skim. Poziom Kandydatów był bardzo wysoki – GRATULUJEMY WSZYSTKIM!
Szczególne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy składamy Stefanowi Waltersowi!

28 września
Przewodniczenie przez Marzenę Olszewską-Fryc w konkursach na Pielęgniarki Oddziałowe 
w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Wygranym GrAtULUjeMy! 

27 września
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w Radzie Społecznej w Sanato-
rium Uzdrowiskowym MSWiA w Sopocie. 

26 września
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska wzięła udział w Immatrykula-
cji studentów I roku studiów stacjonarnych 
Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pie-
lęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w roku akademickim 2018/2019 
kierunków: Pielęgniarstwo i Położnictwo.

28 września
W Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdańsku odbyła się konferencja „Zdro-
wie dla seniora”. Uczestników powitali: 
Wicemarszałek Województwa Pomorskie-
go Paweł Orłowski i Redaktor Naczelny 
„Dziennika Bałtyckiego” Mariusz Szmid-
ka, organizatorzy konferencji. W dyskusji 
na temat zdrowia osób w podeszłym wieku 
głos zabrali lekarze, trenerzy i dietetycy. 
W panelu na temat zdrowego odżywiania 
wystąpiły wspólnie: Wiceprzewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku Danuta Adamczyk-Wiśniewska i mgr Maria Fall-Ławryniuk – dietetyk 
z Centrum Zdrowego Odchudzania Sylwetka. 
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3 października
W Urzędzie Marszał-
kowskim w Gdańsku 
Przewodnicząca Anna 
Czarnecka brała udział 
z ramienia ORPiP 
w Gdańsku w pracach 
Zespołu Ekspertów Me-
dycznych mających na 
celu doskonalenie jakości 
świadczeń zdrowotnych 
realizowanych w naszym 
województwie.

1 października
Wiceprzewodniczące ORPiP w Gdańsku brały udział w spotkaniu Pań emerytek Pielęgnia-
rek i Położnych w siedzibie OIPiP i wręczyły tort urodzinowy 90-letniej Szanownej Jubilat-
ce oraz złożyły życzenia urodzinowe w imieniu własnym, Pani Przewodniczącej oraz całej 
ORPiP. To było wielce wzruszające wydarzenie! Dużo zdrowia i pociechy z najbliższych!

3 października
W Gdyńskim Centrum Zdrowia Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka uczest-
niczyła w pracach Komisji Konkursowej rozpatrującej wnioski o przyznanie Nagród Prezy-
denta Miasta Gdyni dla Pracowników Ochrony Zdrowia. To już kolejny rok, w którym Prezy-
dent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek w wyjątkowy i dostojny sposób docenia trud wkładany 
w ochronę zdrowia i życia mieszkańców Gdyni. Prace Komisji były trudne, gdyż wpłynęło blisko 
100 wniosków/nominacji przedstawicieli różnych profesji tworzących w podmiotach medycz-
nych zespoły interdyscyplinarne – z których wyłoniono 30. Szczególne gratulacje składamy 
naszym Koleżankom i Kolegom Pielęgniarkom/rzom i Położnym! Nagrody wręczone zostały 
bardzo uroczyście w Gdyńskim Centrum Filmowym w dniu 18 października (patrz relacja).

6 października (sobota)
W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym na zaproszenie Dyrektor Gdyń-
skiego Centrum Zdrowia oraz Prezydenta Gdyni Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
uczestniczyła w Gdyńskich Targach Zdrowia pt. „Opieka w zdrowiu i chorobie”. To 
wspaniała inicjatywa GCZ na rzecz Społeczności Lokalnej. Zdrowie jest dobrem naj-
wyższym! Przewodnicząca Anna Czarnecka otrzymała pełne serdeczności słowa oraz 
przytulankę zrobioną przez osoby niepełnosprawne na terapii zajęciowej w podzię-
kowaniu za owocną współpracę na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży, a jednocześnie 
promocję naszych profesji.
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8 października
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
na zaproszenie Jego Magnificencji rektora 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego brały 
udział w uroczystej (już 73!) inauguracji roku 
akademickiego. Wszystkim Studentom życzy-
my ogromnej wiedzy oraz „połamania piór”, 
a zacnym Wykładowcom – satysfakcji z pracy 
i motywacji do podejmowania kolejnych inicjatyw!
Dodatkowo uroczystość uświetniło wręczenie odznaczeń i wyróżnień Osobom zasłużonym dla 
rozwoju Uczelni. Gratulujemy! Liczne były powody do dumy i wzruszeń – lecz dla nas najwięk-
szym było wyróżnienie primus inter pares – gdzie wśród najlepszych znalazła się nasza Ko-
leżanka z OIPiP w Gdańsku Pielęgniarka Sandra Lange! Gratulujemy doskonałych/najlep-
szych wyników w nauce oraz najwyższych not w kwalifikacjach na drugi stopień Pielęgniarstwa.

9 października
W Nowym Ratuszu w Gdańsku Przewodni-
cząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka 
brała udział w pracach Kapituły/Komisji do 
spraw przyznania Nagrody Prezydenta Mia-
sta Gdańska dla Pracowników Gdańskiej 
Służby Zdrowia za osiągnięcia w ochro-
nie zdrowia i szczególny charakter pracy 
na rzecz Pacjenta w 2018 r. To już kolejny 
rok, w którym Prezydent Paweł Adamowicz 
w sposób szczególny i dostojny docenia codzienny trud i zaangażowanie PRACOWNIKÓW 
SŁUŻBY ZDROWIA W GDAŃSKU. Szczególne gratulacje składamy naszym Koleżan-
kom i Kolegom Pielęgniarkom/rzom i Położnym! Nagrody wręczone zostały bardzo uro-
czyście w Domu Uphagena w Gdańsku w dniu 16.10.2018 (patrz relacja).

11 października
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady Prezydium. 
Omówiono wiele bardzo ważnych spraw – polecam protokół w biuletynie.

12 października 
Udział, z ramienia OIPiP, Marzeny Olszewskiej-Fryc w uroczystym otwarciu Lądowiska 
przy Szpitalu im. M. Kopernika spółki Copernicus. 

10 października 
Spotkanie Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w Urzędzie Marszałkow-
skim z Dyrektorem Departamentu Edukacji Adamem Krawcem w celu dalszej współpracy 
UMWP z OIPiP w Gdańsku. 

11 października
W Hotelu Amber w Gdańsku 
odbyła się VI Konferencja 
Neonatologiczna zorganizo-
wana przez Komisję ds. Pielę-
gniarstwa Neonatologicznego 
OIPiP w Gdańsku. W konfe-
rencji uczestniczyły Wiceprze-
wodniczące ORPiP w Gdań-
sku. Gratulujemy organizacji 
bardzo ciekawej konferencji!

12 października
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wi-
ceprzewodniczące uczestniczyły w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku w Konferencji 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej zorganizowanej prewencyjnie 
w celu bezpiecznego wykonywania naszych 
zawodów. Konferencja już tradycyjnie cie-
szyła się ogromnym zainteresowaniem. Po-
lecamy relacje w biuletynie.
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13 października (sobota)
Na zaproszenie Rektora i Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie Przewodniczą-
ca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca, a jednocześnie Dyr. ds. Pie-
lęgniarstwa Szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019. To wyjątkowe wydarzenie, 
gdyż jubileuszowe – już dwudzieste! Uczelnia rozwija się z roku na rok bardzo dynamicznie, 
a Kwidzyn stał się miastem akademickim. Życzymy samych dobrych dni! Studentom – radości 
ze zdobywanej wiedzy i zdawanych egzaminów, a Wykładowcom – zadowolenia i satysfakcji 
z owocnie realizowanych wyzwań... Dodatkowo uroczystość uświetniło wręczenie odzna-
czeń i wyróżnień Osobom zasłużonym dla rozwoju Uczelni. Gratulujemy!

17 października
W siedzibie NIPiP w Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach 
Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych z całego kraju. Omó-
wiono wiele bieżących spraw i problemów związanych m.in. z realizacją podziału środków finan-
sowych celowanych na podwyżki wynagrodzeń Pielęgniarek/rzy i Położnych. Zaproszeni Goście 
z NFZ oraz poszczególnych departamentów wyjaśnili wiele zagadnień i udzielili odpowiedzi na 
zadawane przez nas pytania. Przedstawicielka Departamentu Kontroli wskazała, by wyjaśniać 
sprawy na bieżąco z Pracodawcami, a w przypadku RAŻĄCYCH NARUSZEŃ FINANSO-
WYCH (finanse/pieniądze publiczne!) zgłaszać je oficjalnie do NFZ. Podkreślamy jednocze-
śnie, iż nieporozumienia/nieprawidłowości na poziomie Pracownik-Pracodawca należy roz-
wiązywać na tym poziomie lub najskuteczniej – przez Państwową Inspekcję Pracy. Każdy 
Pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych: ustaw i rozporządzeń itd., 
a pieniądze publiczne (czyli np. te z NFZ) muszą być dzielone jawnie/klarownie.

19 października
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
w siedzibie OIPiP w Gdańsku spotkały się kolejny raz ze Studentami Położnictwa. Aktywna 
postawa Studentek jest warta podkreślenia i podziwu, gdyż są one bardzo zaangażowane 
w swoje losy zawodowe, przyszłość i rozwój, a także prawidłowe warunki pracy. Brawo!
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19 października
Przewodnicząca Anna Czarnecka 
oraz Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc (odpowiedzialna za 
Dział Szkoleń) i Sekretarz Jolanta Za-
jąc podpisały bardzo istotne dla nas 
wszystkich POROZUMIENIE z Pre-
zydentem Miasta Gdańska o współ-
pracy „wymiennej”. W wyniku tego 
POROZUMIENIA Pielęgniarki, Pielę-
gniarze i Położne oraz Położni OIPiP 
w Gdańsku zdobyli dodatkowe zaplecze dydaktyczne (piękne sale wykładowe) i będą szkolić się 
w komfortowych warunkach w sąsiadującej z Izbą Szkole Podstawowej nr 58 im. Kazimierza 
Sołtysika w Gdańsku. Dziękujemy Pani Dyrektor szkoły za otwartość na współpracę i wielką 
życzliwość. My (OIPiP w Gdańsku) w zamian będziemy uczestniczyć w akcjach prozdrowot-
nych dla dzieci i młodzieży w całej gminie Gdańsk. Współdziałanie to MOC! Jednocześnie BAR-
DZO ZACHĘCAMY I POLECAMY WSZELKIE KURSY I SPECJALIZACJE, KTÓRYCH 
ORGANIZATOREM JEST OIPiP w GDAŃSKU, GDYŻ MOŻEMY GWARANTOWAĆ ICH 
WYSOKĄ JAKOŚĆ i 100% BEZPIECZEŃSTWO/PEWNOŚĆ ICH REALIZACJI!

19 października
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska wręczyła położnym zaświadczenia 
ukończenia specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego. 
Nasze koleżanki i kolega zdali egzamin, uzyskując najwyższą średnią w kraju. Gratulu-
jemy wspaniałych wyników! Ogromne podziękowania dla kierownika specjalizacji mgr 
położnictwa Doroty Kawiak!

19 października
W siedzibie OIPiP 
w Gdańsku Przewodniczą-
ca Anna Czarnecka wraz 
z Wiceprzewodniczącą 
Marzeną Olszewską-Fryc 
i Sekretarz Jolantą Zając 
otworzyła cykl bezpłat-
nych szkoleń realizowa-
nych wspólnie z MOPR: 
„WSPÓLNIE PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE; NASZE WSPARCIE – TWOJA SA-
MODZIELNOŚĆ”. Anna Czarnecka podkreśla: Szkolenie dotyczy rozpoznawania przemocy 
wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz wdrażania „wewnętrznych polityk ochrony dziecka przed 
krzywdzeniem” w placówkach publicznych i niepublicznych, w oparciu o przyjętą w Gdańsku 
„Procedurę interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka”, z uwzględnieniem problemu alkoholo-
wego w gdańskich rodzinach. Tematem szkoleń jest rozpoznawanie, identyfikowanie i reagowanie 
na przypadki przemocy wobec dziecka oraz przybliżenie procedury i pracy interdyscyplinarnej 
na rzecz rodziny zagrożonej przemocą. Celem jest: zacieśnienie współpracy i realizacji dobrych 
praktyk koordynatorów Niebieskiej Karty, przedstawicieli ochrony zdrowia oraz pracowników 
socjalnych na rzecz najmłodszych gdańszczan i osób zależnych. Szkolenia zakończone zostały 
wydaniem certyfikatów przez MOPR. Owocna współpraca!
Dziękujemy szczególnie Uczestnikom szkoleń o bardzo trudnej i bolesnej tematyce, ale jakże 
prawdziwej i ważnej! Dziękujemy za Waszą wrażliwość na czyjeś nieszczęścia i dramaty oraz za 
chęć aktywnego przeciwdziałania im. jesteście Wielcy!

19 października
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w inauguracji roku akademickie-
go Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – JUŻ UNIWERSYTETU. Studentom i Wy-
kładowcom życzymy jak najwięcej radości i satysfakcji z codziennej pracy!
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23 i 24 października
W myśl zasady: NIC 
O NAS BEZ NAS – Przed-
stawiciele ORPiP w Gdań-
sku na czele z Przewod-
niczącą uczestniczyli 
w największej konferencji 
(kongresie med.) w Polsce 
dotyczącej systemu ochro-
ny zdrowia: „Rynek Zdro-
wia”. To okazja do zdoby-
cia dużej, bieżącej wiedzy 
i podzielenia się ciekawymi podglądami oraz uwagami. Polecamy relację w biuletynie.

25 października
Na zaproszenie Wojewo-
dy Pomorskiego Przed-
stawiciele Pielęgniarek 
i Położnych uczestni-
czyli w obradach WRDS 
w Gdańsku. To najwyż-
szy poziom dialogu trój-
stronnego, który wart jest 
podkreślenia, docenienia 
i naszego zaangażowania.

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

25 października

Na zaproszenie Redaktor „Dzien-
nika Gazety Prawnej” Przewod-
nicząca Anna Czarnecka brała 
czynny udział w Gdyni w DEBA-
CIE pt. „Kapitał dla medycyny” 
w panelu nt. „Kadry medyczne 
największym wyzwaniem zarzą-
dzających w szpitalach. Czy nowe 
regulacje uzdrowią system?”. To 
była debata pełna emocji i obrony 
zasadności/konieczności naszych 
podwyżek wynagrodzeń… Trud-
no to pozostawić bez komentarza 
– dlatego polecamy relację w biu-
letynie.

29 października
W OIPiP w Gdańsku przez cały dzień odbywała się kontrola Działu Szkoleń (OIPiP jako 
Organizatora Kształcenia) realizowana przez Komisję NRPiP w Gdańsku. Protokół po-
kontrolny został sporządzony bardzo precyzyjnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości, 
natomiast podkreślono należytą dbałość i rzetelność w realizowaniu zadań. Gratulacje 
dla naszej OIPiP i podziękowania Pracownikom Działu Szkoleń, na czele z Patrycją 
Malinowską!
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30 października
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w konferencji zorganizowa-
nej przez Uniwersyteckie Centrum Klinicz-
ne pt. ,,Choroby rzadkie – dokąd zmierza-
my”. Konferencja cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem pomimo wydawało, by 
się tak „niszowej” tematyki. Gratulujemy 
inicjatywy i działania!

31 października
Delegacja pielęgniarek i położnych OIPiP w Gdańsku: Janina Markiewicz Wasilewska, Jo-
lanta Resiak i Danuta Adamczyk-Wiśniewska pożegnały na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie 
mgr Wandę Radke-Nowak, pielęgniarkę, wieloletnią Przewodniczącą Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego w Gdańsku i Naczelną Pielęgniarkę ZOZ nr 3 w Gdańsku. Wspa-
niałą Przewodniczkę po zawodzie Pielęgniarstwa, dbającą o prestiż zawodu. Przyjaciela!

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

2 listopada
Na zaproszenie Prezesa 
NFZ Andrzeja Jacyny 
oraz Dyrektor Pomor-
skiego Oddziału NFZ 
Elżbiety Rucińskiej-
-Kulesz Przedstawiciele 
OIPiP w Gdańsku uczest-
niczyli w spotkaniu 
w siedzibie NFZ w Gdań-
sku. Każda z Przedstawi-
cielek OIPiP w Gdańsku 
była bardzo merytorycznie przygotowana, aby przedstawić swoją dziedzinę działań i pro-
blemów/wyzwań z nią związanych… cdn. Pan Prezes był bardzo zainteresowany realizacją 
podwyżek wynagrodzeń i wydawanych przez OIPiP pozytywnych lub negatywnych opinii 
tematycznych. Pielęgniarstwo to już bardzo poważny Partner do rozmów i działań!

Życie z pasją 
a jakość naszego życia

Z Ewą Ireną Barszczewską, pielęgniar-
ką oddziałową Kliniki Ortopedii UCK 
w Gdańsku, rozmawia Tadeusz Gruchalla

Od zawsze pomaganie innym bardzo ci 
odpowiadało. taka mała siostra miło-
sierdzia. byle komuś pomóc, byle ktoś 
był z tego powodu szczęśliwszy… to dla-
tego, że lubiłaś się opiekować innymi zo-
stałaś pielęgniarką?

No tak, bo to coś w rodzaju powołania. To 
trzeba czuć, mieć w sobie. Edukacja wspo-
może, dopomoże, ale nawyku pomagania 
nie zaszczepi. Albo to masz, albo nie. 

I dlatego połączyłaś przyjemne z poży-
tecznym?

Praca w szpitalu przy łóżku chorego oczy-
wiście daje mi ogromną satysfakcję i pienią-
dze, które pozwalają jakoś żyć. Potrzebo-
wałam jednak czegoś więcej, by móc pełnić 
szerszą misję pomagania ludziom, którzy 
z rozmaitych powodów, nierzadko ludzkich 
dramatów, znaleźli się w trudnej, często wy-
dawałoby się beznadziejnej sytuacji. 

I takim sposobem wspólnie ze swoim 
mężem, który miał już doświadczenie 
w działalności wolontariackiej, założyłaś 
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fundację „Zbieramy razem” z siedzibą 
w Gdańsku?

Fundacja została założona w 2014 roku 
z inicjatywy mojej i mojego męża. Dziś jest 
jedną z najczęściej wymienianych w Pol-
sce. Jest organizacją znaną z rzetelności, 
w której nadrzędne są takie wartości, jak 
etyka, lojalność, uczciwość, niezależność, 
równość i tolerancja, ale i profesjonalizm 
oraz odpowiedzialność. 

jak oceniasz swoje zaangażowanie w Fun-
dacji na rzecz potrzebujących? 

Nasze ostatnie działania skupiły się na pro-
jekcie dotyczącym „asystenta podopieczne-
go”. Działania te zostały ukierunkowane na 
realne potrzeby podopiecznych, a wynikają 
z braku wiedzy podopiecznych na temat np. 
pozyskania dofinansowania do realizacji 
świadczeń medycznych czy np. warunków 
realizacji wszelkiej rehabilitacji, w tym tur-
nusów rehabilitacyjnych dla dzieci. Poma-
gamy także w transporcie podopiecznych na 
zaplanowane wizyty lekarskie. I powiem, że 
realizacja tego projektu utwierdza nas w prze-
konaniu, że jest potrzebny.

Dziś wolontariat przez pomaganie jest 
przecież niemodny. Nic się z tego nie ma, 
a jeszcze trzeba się napracować…

Ten stereotyp na szczęście już odchodzi do 
lamusa, właśnie coraz więcej jest społecz-
nych zrywów w misjach pomagania innym. 
Czy może być coś piękniejszego niż dać coś 
z siebie innym?

bo – jak mawiał Antoine de Saint-exupéry 
– „Aby istnieć, trzeba uczestniczyć”…

Trzeba uczestniczyć w życiu społecznym. 
Taką pracą na rzecz społeczeństwa jest wo-
lontariat. Daje wielu ludziom szansę na sa-
morealizację. 

A dlaczego warto być wolontariuszem? 

Powodów jest wiele. Wolontariat stwarza 
każdemu szansę na rozwój własnej osobo-
wości. Pozwala na rozwijanie umiejętności, 
zainteresowań, odkrywanie nowych talen-
tów, odnajdywanie w sobie poczucia sensu 
pomagania innym, ale też uzyskanie poczu-
cia satysfakcji. Przypominam sobie w tym 
momencie, jak dwa lata temu zgłosiła się 
młoda dziewczyna do opieki nad pacjen-
tami w ramach wolontariatu. Byłam pozy-
tywnie zdziwiona, że w naszych zawodach 
pielęgniarki i położnej też są takie osoby. 
To cieszy. Z racji udzielania się w Fundacji 
często widzę młodych ludzi chcących reali-
zować się w swojej pasji.

A w Fundacji łatwo o wolontariuszy?

Młode osoby są bardzo chętne do bezinte-
resownego niesienia pomocy innym. Nasi 
wolontariusze udzielają się we wszelkich 
akcjach dla maluchów, tak jest na przykład 
z okazji Dnia Dziecka czy Mikołajek dla 
dzieci leczących się z powodu choroby no-
wotworowej. Wolontariat czegoś uczy, a już 
na pewno daje przekonanie, czy wybieramy 
dla siebie właściwą drogę w kierunku samo-
realizacji.

Praca pielęgniarek też jest szlachetna 
i piękna, a mimo to odchodzą z pracy, co-
raz częściej się słyszy o kolejnych waka-
tach. Powód to pieniądze? 

Dla jednych na pewno pieniądze, dla innych 
niekoniecznie. Ale czy to jedyny powód? 
Odpowiedziałabym na twoje pytanie moim 
pytaniem: a co z fundamentem więzi w pra-
cy i wzajemnym zaufaniem? Co z naszymi 
własnymi zainteresowaniami, hobby? Albo 
do tego realizacja jednego celu w życiu? Pie-
lęgniarki skoncentrowane na realizacji potrzeb 
i życiu człowieka z biegiem czasu doprowa-
dzają się do wyczerpania emocjonalnego, de-
personalizacji i długo utrzymującego się stresu. 

to właśnie pytanie, czy warto wypełniać 
swoje życie tylko pracą?

Podczas uroczystości wręczania „Złotych 
Czepków” Pani Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
Anna Czarnecka w swoim przemówieniu 
również podkreśliła, że pogoń za pieniędzmi 
nie jest najważniejsza, a co gorsza – pogoń ta 
zatraca nas w pracy i powoduje, że nie mamy 
czasu na docenienie tego, co jest wokół nas, 
nie mamy „work-life balance”. 

łatwo powiedzieć. jak to zrobić, żeby za-
chować równowagę między pracą a życiem 
prywatnym?

Spotykam w swoim środowisku osoby, które 
nie potrafią wyważyć, postawić granic między 
pracą a życiem prywatnym. Zdaję sobie spra-
wę, że coraz więcej czasu spędzamy w pracy 
na dyżurach, w ramach np. umowy cywil-
noprawnej (kontrakt to 250 godzin w ciągu 
miesiąca). Przyznaję, że przy tak dużej liczbie 
godzin trudno może być o postawę w pracy 
godną naśladowania, uśmiech, empatię wobec 
pacjenta, często pobudzonego, agresywnego 
czy z demencją starczą. A jednak można. 

jednak da radę?

Podam jeden z przykładów: pielęgniarka pra-
cująca w wymiarze 250 godzin, dojeżdżająca 
do pracy z Tczewa, samotnie wychowują-
ca dwie córki, znajduje czas, by realizować 
swoją pasję. Wiemy, że ten obszar ma ogrom-
ne znaczenie dla jakości naszego życia. To 
energia i radość odczuwana, gdy robimy to, 
co karmi naszą duszę, nasz umysł. Efektem 
oddawania się pasji są naładowane akumu-
latory. A przecież o to chodzi, by wypocząć 
i naładować własne akumulatory.

Naprawdę?

Serio. Jest trenerem i liderem klubu Ultra Fly-
ball Team. Prowadzi szkółkę dla psów, organi-
zuje ogólnopolskie zawody drużynowe psów 
z torami przeszkód, które odbywają się w Tcze-
wie. Ma wiele sukcesów na swoim koncie, a ja 
zawsze jej serdecznie gratuluję.
Zobacz, tak wiele zależy od postawy, którą 
reprezentujemy. A proszę zwróć uwagę na 
fakt dotyczący naszych miejsc pracy – tak 
wiele osób mijamy na korytarzach, znamy się 
w większości z widzenia, ale wchodząc na teren 
zakładu pracy, nieważne, czy się znamy, czy nie, 
często nie mówimy sobie nawet „dzień dobry”. 
Wchodząc do urzędu, potrafimy się przywitać, 
a w miejscu pracy nie. Wchodzimy do wspólnej 
windy, nie mówimy sobie „dzień dobry”…

I skąd potem wziąć ten uśmiech w pracy, 
przy łóżku chorego?

To naprawdę duże wyzwanie, zwłaszcza gdy 
mamy mnóstwo własnych problemów, a do 
tego nie potrafimy odpoczywać, rozwijać wła-
snych zainteresowań, utrzymywać równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym.
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W ogóle szanujemy siebie? jest jeszcze na 
to miejsce?

Na to, by nas szanowano, zawsze jest miejsce, 
tak samo, jak zawsze jest czas na „dzień dobry”. 

Wydaje się to oczywiste…

Chyba jednak nie do końca. Każdy pracow-
nik, współpracownik, nasze koleżanki w re-
lacjach interpersonalnych chciałyby usłyszeć: 
„dziękuję”, „dobry pomysł”, usłyszeć po-
chwałę, po prostu dobre słowo. To od nas 
samych zależy, jaką atmosferę stworzymy 
w pracy, jakie będziemy mieć relacje, a tym 
samym szacunek. Wszystko to zależy też 
od organizacji pracy, kultury organizacyjnej, 
w której każdy pracownik jest ważny i doce-
niony. W odwrotnym przypadku mamy do 
czynienia ze skargami, brakiem współpracy, 
brakiem otwartej komunikacji zamiast kon-
struktywnych rozwiązań.

A co ze stereotypami? 

W naszym środowisku nadal pokutuje stereo-
typ w wykonywaniu zadań zgodnie z upraw-
nieniami. „Zawsze to robiłam”. „Zawsze tak 
było”. „Zrobię to za lekarza, bo mnie popro-
sił…”. Powiem więcej, będzie tak do czasu, 
dopóki coś się nie wydarzy. Czy warto czekać 
na takie wydarzenie? W konsekwencji mo-
żemy być pozbawione prawa wykonywania 
zawodu. A w odpowiedzi żal. I samotność za-
wodowa. 

Zarobki niskie, mało kto tę pracę docenia. 
to jak się do niej motywować?

W sytuacji sukcesywnie zwiększających się 
wakatów pielęgniarskich zadań będzie stale 

przybywać. Podejrzewam, że zaangażowa-
nia – odwrotnie, ubywać. Dobre pytanie, jak 
motywować podległy personel? Siąść i razem 
narzekać, czy może uruchomić w sobie po-
kłady kreatywności? A one są naprawdę do-
stępne. I nie wierzę w jedyny powód, czyli 
niskie zarobki. 

Obecny staż pracy pielęgniarek i położ-
nych potwierdza fakt, że będzie was coraz 
mniej, nie ma niestety optymistycznych 
wieści…

Polityka kadrowa często od lat niezmienna, 
warunki pracy i płacy – każdy wie. Może 
warto przeanalizować pewne aspekty na wła-
snych obszarach, zwłaszcza te, które nie za-
pewniają pielęgniarkom i położnym poczucia 
bezpieczeństwa, przynależności do organiza-
cji. Średnia wieku pielęgniarek w tym tema-
cie bez zmian. Na uwagę zasługuje fakt, że 
już obecnie cel podnoszenia kwalifikacji to 
realizacja podstawowych kursów, np. EKG, 
szczepień, które są ukierunkowane na pracę 
w środowisku, w poradniach. 

Na koniec podsumujmy. jeśli nie o pienią-
dze chodzi, to o co?

Z całą pewnością o atmosferę. Dlatego mój 
serdeczny apel: szanujmy nowo zatrudnione 
koleżanki, bo im szczególnie musimy pomóc. 
Postarajmy się i stwórzmy im prawidłowe 
warunki adaptacyjne, by nie rezygnowały 
z pracy nierzadko właśnie z powodu niewła-
ściwej atmosfery, a nawet braku szacunku do 
drugiej osoby.

No i mówmy sobie „dzień dobry”. to na-
prawdę nie boli… Dziękuję za rozmowę.

UWAGA!
PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU 
AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z otrzymaną korespon-
dencją z Centrum Systemów Informacyj-
nych Ochrony Zdrowia, dotyczącą usu-
nięcia z księgi rejestrowej w rejestrze 
praktyk zawodowych informacji o adre-
sie e-mail oraz numerze telefonu indywi-
dualnej praktyki, a ujawnieniu informa-
cji dotyczących adresu do koresponden-
cji, uprzejmie prosimy o zweryfikowanie 
zgodności wprowadzonych do ksiąg ad-
resów do korespondencji z adresami po-
danymi do publicznej wiadomości w reje-
strze CeIDG (Centralnej ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej).

Informujemy dodatkowo, że zgłoszenie 
zmian w rejestrze CeIDG nie jest jed-
noznaczne z wpisaniem ich do rejestru 
praktyk zawodowych.

Wpisanie do księgi rejestrowej aktualnych 
danych wymaga złożenia wniosku o wpis 
zmian w rejestrze.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku informuje i przypomina 
o konieczności dbałości o aktualność da-
nych Waszych praktyk polegającej na: stałej 
aktualizacji danych, tj. adres do korespon-
dencji w księdze rPWDL i adres do do-
ręczeń podany w Centralnej ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej 
muszą być identyczne.

Weryfikacja zgodności ww. danych i wpro-
wadzenie ewentualnych zmian jest obowiąz-
kiem przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą polegającą na prowa-
dzeniu praktyki pielęgniarskiej/położniczej.

DANE Z USTAWY O DZIAŁALNOŚCI 
LECZNICZEJ (Ustawa z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. 
2018, poz. 160 ze zm.).:
Art. 107. 1. Podmiot wykonujący dzia-
łalność leczniczą, wpisany do rejestru 
jest obowiązany zgłaszać organowi 
prowadzącemu rejestr wszelkie zmia-
ny danych objętych rejestrem w ter-
minie 14 dni od dnia ich powstania. 
2. W przypadku niezgłoszenia zmiany 
danych objętych rejestrem w terminie, 
o którym mowa w ust. 1, organ prowa-
dzący rejestr może, w drodze decyzji 
administracyjnej, nałożyć na podmiot 
wykonujący działalność leczniczą karę 
pieniężną w wysokości do dziesięciokrot-
nego minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę określonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku informuje, że po raz kolejny, 
mając na uwadze Państwa dobro, wyznacza 
termin na dokonanie powyższych zmian - 
do 31 grudnia 2018 r.
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Nowe wyzwania 
w medycynie szkolnej…

ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY ROK SZKOLNY, 
A WRAZ Z NIM NOWE WYZWANIA 

W MEDYCYNIE SZKOLNEJ…

W dniu 29 sierpnia 2018 r. odbyła się 
bardzo praktyczna, bezpłatna konferen-
cja z warsztatami zorganizowana przez 
Komisję ds. Pielęgniarek Środowiska Na-
uczania i Wychowania wspólnie z Okrę-
gowym Rzecznikiem Odpowiedzialności 
Zawodowej i Akademią Zarządzania Pro-
metriq. Konferencja jest działaniem naszej 
OIPiP w Gdańsku wychodzącym naprze-

ciw potrzebom na-
szych Członków 
i rozpoczynającego 
się nowego roku 
szkolnego, a wraz 
z nim nowych wy-
zwań i przepisów. 
Konferencję otwo-
rzyli: Marszałek 
Paweł Orłowski, 
Przewodnicząca 
OIPiP w Gdańsku 
Anna Czarnecka, 
Okręgowy Rzecz-
nik Odpowiedzial-
ności Zawodowej 
Anna Zaremba-
-Duszota i Prze-
wodnicząca Komi-
sji ds. Pielęgniarek 
Środowiska Na-

uczania i Wychowania Jolanta Zając. Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka przedstawiła 
w prezentacji ogrom działań OIPiP w Gdań-
sku w zakresie MEDYCYNY SZKOLNEJ 
i Pań Pielęgniarek oraz Higienistek reali-
zujących profesjonalne działania na rzecz 
podopiecznych dzieci i młodzieży. Wyja-
śniła również zasady opiniowania PORO-
ZUMIEŃ podwyżkowych, które obecnie są 
również obiektem wielkiego zainteresowa-
nia – co jest oczywiste, gdyż dobrze, gdyby 
stanowiły zachętę do podejmowania pracy 
w tej dziedzinie, a dla Kadry doświadczo-
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nej – do pozostania w niej.
ORzOZ Anna Zaremba-Duszota przedsta-
wiła aspekty prewencji zawodowej i zasa-
dy bezpiecznego wykonywania zawodu, 
uwrażliwiając na newralgiczne czynniki 
i bezpieczeństwo nasze oraz naszych pod-
opiecznych.
Pani Jolanta Zając – Przewodnicząca Ko-
misji ds. Pielęgniarek Środowiska Naucza-
nia i Wychowania – przedstawiła aktywną 
działalność Komisji, dziękując serdecz-
nie Jej Członkiniom: Danucie Nowackiej, 
Danucie Ptasznik i Grażynie Waszczuk. 
Podziękowała również Gościom, czyli 
przedstawicielom instytucji, które z nami 
współdziałają na rzecz MEDYCYNY 
SZKOLNEJ I NASZYCH PACJENTÓW. 
Dodatkowe słowa podziękowania otrzy-
mał Pan Marszałek za użyczenie nam Sali 
w Urzędzie Marszałkowskim wraz z kawą 
i herbatą oraz OIPiP w Gdańsku za poczę-
stunek w czasie przerwy, która była niesa-
mowitą okazją do wymiany poglądów i do-
świadczeń.
Podziękowania skierowane były również 
do WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW, któ-

rzy bardzo licznie (165 osób) przybyli na 
konferencję. 
Konferencja wręcz nieoczekiwanie (cieka-
wą tematyką) stała się konferencją ogólno-
polską. Miło nam było gościć Koleżanki 
i Kolegów z całego kraju. Wymiana bo-
wiem wiedzy i wzajemnych doświadczeń 
jest trudna wręcz do przecenienia.
Konferencja obejmowała tematy obecnie 
bardzo aktualne i niezbędne do omówienia:
1. Komunikacja w relacjach pacjent/pro-

fesjonalista medyczny w kontekście 
przepisów dotyczących ochrony da-
nych osobowych – Piotr Ławacz, psy-
cholog, certyfikowany coach ICF.

2 . Komunikacja z pacjentami i ich rodzi-
nami z uwzględnieniem wymagań roz-
porządzenia RODO.
• Istota RODO – dlaczego nie ma 

się czego bać?
• Procedury RODO przygotowane 

dla pielęgniarek szkolnych.
• Komunikaty i informacje wy-

magane przez RODO – dr Piotr 
Szynkiewicz, Prometriq Akade-
mia Zarządzania.

3 . Samodzielne wykonanie audytu 
RODO i przygotowanie niezbędnych 
dokumentów – warsztaty.

4 . Sesja pytań i odpowiedzi oraz kon-
sultacje indywidualne dotyczące do-
kumentacji RODO w praktyce pielę-
gniarki szkolnej.

5. Wręczenie podręczników kursu e-MBA 
w ochronie zdrowia „Komunikacja me-
nedżerska”.

Prelegenci i Przedstawiciele wspierających 
nasze działania instytucji otrzymali w po-
dziękowaniu zamiast kwiatów coś bardziej 
trwałego – kwieciste pierniki z naszym 
LOGO i podziękowaniem. Mamy nadzieję, 
że konferencja będzie owocowała każdego 
dnia naszej WYSOCE ODPOWIEDZIAL-
NEJ PRACY…

 Jolanta Zając 
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek 

Środowiska Nauczania i Wychowania
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Mamo, tato, napisz list do dziecka, 
które wkrótce się urodzi…

W dniu 1 czerwca 2018 r. Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zor-
ganizowała w Ratuszu Staromiejskim 

w Gdańsku uroczystą Galę podsumowują-
cą V Akcję „Mamo, tato, napisz list do 
dziecka, które wkrótce się urodzi”. 

Patronat Honorowy 
objął Marszałek Woje-
wództwa Pomorskie-
go Mieczysław Struk, 
a Patronat Medialny 
Radio Plus.

Akcja organizowana 
jest w ramach Kampa-
nii Społecznej „Dzie-
więć pierwszych mie-
sięcy”, której celem 
jest zwrócenie uwagi 
na to, jak ważny w ży-
ciu każdego człowieka 
jest czas, w którym 
rozwija się on w łonie 
matki. Jest to czas naj-
bardziej dynamiczne-
go rozwoju. Z zapłod-
nionej komórki jajo-
wej, o mikroskopijnej 
wielkości, rozwija się 
dziecko, które w chwi-
li urodzenia waży już 
kilka kilogramów. 

„Każde dziecko przychodzące na świat jest „epifanią” Boga, 
jest darem życia, nadziei i miłości”.

św. Jan Paweł II

Na uroczystość przybyli autorzy listów 
z już narodzonymi dziećmi, mamy w ciąży 
i przyszli ojcowie. 
W uroczystości udział wzięli: w imieniu 
Pani Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku 
Anny Czarneckiej – Wiceprzewodnicząca 
Marzena Olszewska-Fryc, Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego Paweł Orłow-
ski, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzę-
du Marszałkowskiego Marzena Mrozek, 
ks. Maciej Kwiecień – Dyrektor Radia Plus 

w Gdańsku, a także położne, pielęgniarki, 
psycholodzy, fizjoterapeuci, pedagodzy, 
studenci medycyny i położnictwa, dietety-
cy, socjolodzy i sponsorzy.
Wszystkich gości powitała Wiceprzewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska i wspólnie z koleżankami położ-
nymi: Dorotą Kawiak, Ewą Lisius, Dorotą 
Pehnke-Sosnowską i Eweliną Kupniewską, 
poprowadziła Galę. 
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Na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku przesłano 60 li-
stów, których autorkami były mamy, mają-
ce urodzić swoje maleństwa i przyszli ojco-
wie. Autorami jednego z listów byli rodzi-
ce: przyszła mama z Turcji, a przyszły tata 
z Hiszpanii. To już kolejna edycja, w której 
otrzymujemy list tzw. „międzynarodowy, 
napisany w języku angielskim”.
Listy zawierały informacje o tym, jak 
mama i cała rodzina dba o zdrowie swoje 
i dziecka, które wkrótce przyjdzie na świat. 
Treść listów była przepełniona radością, 
czasami niepewnością, troską i w dużej 
mierze ogromną dawką nadziei i miłości! 

Komisja konkursowa w składzie: Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska – położna repre-
zentująca Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, Dorota Pehnke 

-Sosnowska – położna i Anna Grochowska 
– położna, obie panie z Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku, Doro-
ta Kawiak, Ewa Lisius, Emilia Lipińska, 
Ewelina Kupniewska – położne ze szpitala 
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., 
przyznała 33 nagrody!
Nagrody przyznano m.in. autorom listów: 
Emilii Dzikowskiej, Marcie Sekretarczyk- 
Butkiewicz, Oliwii Buksińskiej, Katarzy-
nie Tatol, Dorocie Górka, Kamili Piazza, 
Monice Wiśniewskiej, Justynie Piekut, 
Annie Sucharskiej, Annie Majerczyk oraz 
Miguel Angel Rodrigez Lopez z Hiszpanii. 
Należy jednak podkreślić, że każdy z na-
desłanych listów był jedynym w swoim ro-
dzaju, cudownym i niepowtarzalnym!
Gratulujemy wszystkim autorom nadesła-
nych listów!

Gala została uświetniona wspaniałym kon-
certem fortepianowym wykonanym przez 
artystkę Tatianę Szczepankiewicz-Mali-
szewską. 
Kolejnym punktem programu było wrę-
czenie upominków mamom i tatom, którzy 
napisali listy. Wśród nagród były karty upo-
minkowe o wartości 200 zł, vouchery na ba-
danie USG bioderek noworodka i na wizytę 
u osteopaty, kosmetyki dla dzieci i mam, ko-
cyki, zestawy firmy Chicco, zestawy pam-
persów, wanienki i torby. 

O pamiątkowe zdjęcia z uroczystości zadbała 
Patrycja Kawiak, laureatka III edycji „Mamo, 
napisz list...”, która na uroczystość przybyła 
ze swoim dwuletnim synkiem Bartoszem. 
Następnie wysłuchano bardzo interesują-
cego wykładu: „Dlaczego warto karmić 
piersią?”, który wygłosiła mgr położnictwa 
Ewa Lisius. 
Uroczystość zakończyła się drobnym 
poczęstunkiem, podczas którego konty-
nuowano rozmowy na tematy związane 
z opieką przed- i poporodową. 
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Relację z uroczystości 
można było wysłuchać 
w Radiu Plus. 
W imieniu organizato-
rów Kampanii składa-
my serdeczne podzię-
kowania Przewodniczą-
cej ORPiP w Gdańsku 
Annie Czarneckiej, Pre-
zydium ORPiP w Gdań-
sku, Marszałkowi Woje-
wództwa Pomorskiego, 
Dyrektorowi Radia Plus 
w Gdańsku, dr Grażynie 
Rymaszewskiej, Dyrek-
cji i Pracownikom Nad-
bałtyckiego Centrum 
Kultury oraz sponso-
rom, którzy w całości 
ufundowali nagrody!

Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska

Wiceprzewodnicząca 
Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku

Koordynator projektu

Witaj Kochanie!
Tak bardzo nie mogę się doczekać aż Cię 
przytulę i spojrzę w Twoje małe oczka, 
czekam już 42 tydzień na Ciebie. Czuje te 
twoje małe rączki i nóżki, które wchodzą 
między moje kości, ale mimo tego, że to 
bardzo boli, to jest to najpiękniejsze uczu-
cie na świecie. Kocham Cię od momentu, 
w którym dowiedziałam się o twoim istnie-
niu i wtedy moje życie zmieniło się o 180o . 
Od tamtego dnia wszystko co robię, robię 
dla Ciebie, dla Ciebie wstaję rano, dla Cie-
bie dbam o swoją dietę, dla Ciebie rzuciłam 
palenie, mogłabym tak wymieniać i wymie-
niać, ale to ty stałeś się najważniejszą osobą 
w moim życiu i mimo tego że będę cię wy-
chowywać sama to chcę dać ci tyle miłości 
na ile zasługujesz, a zasługujesz na wszyst-
ko co najlepsze, bo zmieniłeś mój świat na 
lepszy. Kocham Cię i zawsze będę.
Twoja Mamusia

Mój syneczku, Mój kochany
W brzuszku wciąż tak wirtualny
Za parę godzin Cię zobaczę
Na samą myśl ze szczęścia płaczę.
Nie tylko ja czekam na Ciebie.
By przytulić jest w potrzebie
Nikt inny jak Twój Tata
Dla Niego już jesteś pępkiem świata.
Wypatruje też braciszka
Twoja starsza, trzyletnia siostrzyczka
Siedzi z dziadkami co pomogą
I doczekać się Ciebie nie mogą.
Łóżeczko już przygotowane
Ubranka starannie wyprasowane
Możesz śmiało wychodzić na świat
Czeka nas mnóstwo wspaniałych lat.
To już dziś, to już chwilka
Znów w komplecie będzie rodzinka
Jednak większa i pełniejsza
Z Tobą synku jeszcze silniejsza!
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„Bezpieczeństwo organizacji 
pracy pielęgniarek i położnych 
– bezpieczeństwem pacjentów”

beZPłAtNA KONFereNCjA 
W GDAŃSKU DZIĘKI WSPArCIU 
MArSZAłKA WOjeWÓDZtWA 

POMOrSKIeGO WSPIerAjĄCeGO 
DZIAłANIA NA rZeCZ 

beZPIeCZeŃStWA I KOMFOrtU 
PACjeNtÓW

W dniu 12 października 2018 r. w Gdań-
sku odbyła się bardzo ważna konferencja 
prewencyjna poświęcona BEZPIECZEŃ-
STWU WYKONYWANIA ZAWODÓW: 
PIELĘGNIARKI i POŁOŻNEJ/PIELĘ-
GNIARZA i POŁOŻNEGO. Konferencja 
była bezpłatna dzięki współdziałaniu 
z Marszałkiem Województwa Pomor-
skiego, który już kolejny raz bezpłatnie 
użyczył OIPiP w Gdańsku Salę Okrągłą 
mieszczącą aż 160 osób – a zaintereso-
wanie było wielkie i to z całego kraju… 
Temat konferencji pokazał istotę oraz ran-
gę omawianej problematyki i zagadnień, 
a pytania do wyśmienitych Prelegentów 
i udzielane odpowiedzi są trudne wręcz 
do przecenienia w naszej codziennej prak-
tyce zawodowej. Wykładowcy w ramach 
współdziałania pro bono z OIPiP w Gdań-
sku podzielili się z nami swoją ogromną 
wiedzą i doświadczeniem – za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni i dziękujemy!

Organizatorem konferencji był 
Okręgowy rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej OIPiP w Gdańsku we współ-
pracy z Okręgową radą Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

W pierwszej kolejności, jeszcze przed 
otwarciem konferencji – dając 15 min. 
„akademickie” dla osób docierających, 
Pani Patrycja Malinowska – Koordynator 
Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku przed-
stawiła ciekawe oferty szkoleń – „szytych 
przez OIPiP w Gdańsku na miarę zgła-
szanych lub zidentyfikowanych potrzeb”, 
zachęcając do korzystania z nich. Zapew-
niając o wysokiej jakości i gwarancji bez-
pieczeństwa organizowanych przez OIPiP 
form doskonalenia zawodowego, zachę-
cała wraz z Przewodniczącą ORPiP Anną 
Czarnecką do korzystania z naszej PRACY 
DLA WAS i WIEDZY WSPANIAŁYCH 
WYKŁADOWCÓW! To był dobry wstęp 
do konferencji podkreślający, iż nasze pro-
fesje związane są z ustawicznym doskona-
leniem zawodowym, czyli podnoszeniem 
i aktualizowaniem wiedzy. Wszystkie 
informacje szkoleniowe na bieżąco znaj-
dą Państwo na stronie: www.oipip.gda.pl 
w zakładce SZKOLENIA.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Anna Zaremba-Duszota 
otworzyła konferencję, witając przybyłych 
Gości, Prelegentów oraz Uczestników. 
Podkreśliła, iż radością dla nas jest gosz-
czenie Rzeczników z innych Izb oraz tak 
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wybitnych Prelegentów i bardzo licznie 
przybyłych Uczestników. 

Wykład inauguracyjny wygłosiła Prze-
wodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czar-
necka, podkreślając rolę Samorządu Zawo-
dowego i Jego ustawowe zadania przekła-
dając na praktyczne osiągnięcia ostatnich 
lat! Wywalczone podwyżki Zembali prze-
kute/zabezpieczone w Pakiet Szumowskie-
go to w praktyce poprawa warunków płacy 
i pracy. Tam gdzie jeszcze nie zaistniały 
zadziała wreszcie prawo rynku!
Kolejny bardzo ciekawy i praktyczny wy-
kład pt. „Organizacja pracy Pielęgniarek 
a bezpieczeństwo Pacjenta” wygłosiła dr 
hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska – 
Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pie-
lęgniarstwa w Województwie Pomorskim. 
Pani profesor podkreśliła rolę prawidło-
wej organizacji pracy, która bezpośrednio 
wpływa na bezpieczeństwo naszych profe-
sji oraz naszych Podopiecznych.
Następnie dr Jolanta Olszewska – Woje-
wódzki Konsultant w Dziedzinie Pielę-
gniarstwa Położniczego i Ginekologicz-
nego, przybliżając historię Położnictwa, 
podkreśliła istotę Jego rozwoju i „Organi-
zacji pracy Położnych a bezpieczeństwa 
Pacjenta”. Trzeba się rozwijać, a nie cofać! 
Zdobycze nauki i położnictwa powinny 
być główną drogą w prawidłowej organi-
zacji pracy Położnych – podkreśliła. Z Sali 
padły słowa podziękowania za to, co robi 
dla naszego Środowiska Zawodowego Pani 
Konsultant dr Jolanta Olszewska.
Kolejnym wykładowcą była NRZOZ dr 
Grażyna Rogala-Pawelczyk, która przed-
stawiła nam temat: „Prewencja wykroczeń 
zawodowych”. Temat przedstawiony był 
bardzo praktycznie i konstruktywnie. O tej 
wiedzy należy zawsze pamiętać – codzien-

nie w każdej godzinie i minucie praktyki 
zawodowej…
Pytania do Prelegentów i odpowiedzi były 
wielką wartością dodaną tej konferencji, tak 
samo jak i dyskusja kuluarowa w przerwie. 
Wymiana praktycznych poglądów bowiem 
jest bardzo ważna! Wiele Osób już umó-
wiło się z Panią Prawnik OIPiP na porady 
prawne, które bezpłatnie zapewnia OIPiP 
w Gdańsku. Najważniejsze bowiem, by 
było prawidłowo i bezpiecznie!

Po przerwie Przewodnicząca Anna 
Czarnecka przywitała kolejnego Prelegenta 
Sędziego Rafała Terleckiego (który przed-
stawił nam przykłady faktycznych zagrożeń 
w oparciu o wyroki sądowe – orzecznictwo). 
Podkreślając już prawie 7 lat współpracy 
prewencyjnej, a właściwie współdziałania, 
bo pro bono – podziękowała, że mimo iż 
obecnie jest jeszcze bardziej zajęty od kiedy 
został Prezesem Sądu – nadal znajduje dla 
nas czas, za co DZIĘKUJEMY!
Sędzia Rafał Terlecki podkreślił szczegól-
nie istotę działań profesjonalnych, czyli 
ściśle zgodnie z kwalifikacjami i uprawnie-
niami. Przekroczenie uprawnień bowiem 
jest bardzo poważną i niebezpieczną spra-
wą – nie do usprawiedliwienia. Profesjo-
naliści – a takimi są Pielęgniarki/rze i Po-
łożne/ni – muszą działać zgodnie z upraw-
nieniami, a nie np. z dawnymi wieloletnimi 
nawykami! „Bo zawsze tak było”…! My 
ostrzegamy jak powinno być – by było bez-
piecznie: dla Was, Pacjentów i Podmiotów 
Medycznych, w których pracujecie. Nie 
czyńcie brawury i szkody, bo potem są dra-
maty! Każdy zawód ma swoje uprawnienia 
i nie róbmy za kogoś, lecz czyńmy swoje…
W następnej kolejności Koleżanka mgr 
Maria Chytkiewicz, Przewodnicząca Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicz-

nego i Intensywnej Opieki działającej w OIPiP 
w Gdańsku, przedstawiła nam w bardzo prak-
tyczny sposób temat: „Bezpieczeństwo wy-
konywania pracy Pielęgniarki w Oddziałach 
Intensywnej Terapii – najczęstsze zagrożenia”. 
Wykład żywo pobudził kolejne pytania i dys-
kusję… Widać, ile nasza codzienność skrywa 
zagadek i trudnych zagadnień… I bardzo do-
brze, bo po to są takie konferencje! Odpowie-
dzi udzielała również Pani Konsultant w Dzie-
dzinie Pielęgniarstwa oraz Naczelna Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej.
Po tak trudnych, „twardych” tematach 
prawnych bardzo ciekawy psychologicz-
ny wykład pt. „Istota prawidłowej komu-
nikacji w Zespole Interdyscyplinarnym 
oraz z Pacjentem” przedstawiła nam dr 
Magdalena Błażek – adiunkt w Instytucie 
Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
Pełnomocnik Rektora UG ds. przeciwdzia-
łania mobbingowi. Wykład jednoznacznie 
podkreślił istotę prawidłowej komunikacji 
i sposoby jej codziennej realizacji… Pani 
Psycholog podkreśliła: może okazać się, 
że słowo „asertywność” jest przebrzmiałe, 
ale zapewniam, że nadal bardzo skuteczne 
i taka umiejętność/postawa daje dobre wy-
niki! Praca w Zespole Interdyscyplinarnym 
musi opierać się na szacunku i zrozumieniu 
swoich wzajemnych uprawnień i obowiąz-
ków. Trzeba się uzupełniać, lecz nie wysłu-
giwać. Zgranie zawodowe i jedność są bar-
dzo ważne! Jeżeli są zasady prawne, to cały 
zespół musi ich się trzymać i przestrzegać! 
Bez wyłomów! Omawiajmy problemy na 
bieżąco.

Na zakończenie Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Anna Za-
remba-Duszota przedstawiła wszystkim 
Uczestnikom temat: „Praktyczna prewen-
cja wykroczeń zawodowych w oparciu 

o codzienną praktykę i potrzeby prowadzo-
na przez ORzOZ OIPiP w Gdańsku w dba-
łości o bezpieczne wykonywanie naszych 
profesji”. Podkreślone zostało, na jakie 
sprawy codzienne związane z wykonywa-
niem naszych zawodów musimy szcze-
gólnie zwracać uwagę w dbałości o siebie 
i naszych Podopiecznych. Wskazane zosta-
ły sprawy, które bardzo niepokoją. ORzOZ 
bardzo zachęcała do udziału w konferen-
cjach prewencyjnych.

W ostatnich minutach konferencji Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka jeszcze raz 
podziękowała Marszałkowi Woj. Pomor-
skiego za udostępnienie Sali na tak waż-
ny dla nas i Pacjentów cel. Podziękowała 
również wspaniałym Prelegentom oraz 
Uczestnikom konferencji, a także Człon-
kom ORPiP w Gdańsku i Rzecznikom Od-
powiedzialności Zawodowej i Sądowi na 
ręce Przewodniczącej Sądu Okręgowego 
Pani Aliny Malinowskiej za to, co robią dla 
Środowiska Zawodowego. Podziękowa-
niem były wspaniałe artystyczne pierniki 
z logo Izby w Gdańsku serce za serce. Po-
dziękowania od Przewodniczącej otrzyma-
ły również: Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc i Pani Jolanta Stachowicz 
– Zastępca ORzOZ w OIPiP w Gdańsku 
oraz Kierownik Administracyjny Biura, za 
pomoc w organizacji konferencji (co trwało 
ok. 2 miesięcy). 

Przewodnicząca Anna Czarnecka pod-
kreśliła, iż najważniejszym motorem do 
pozytywnych zmian jest POZYTYWNE 
NASTAWIENIE I JEDNOŚĆ ZAWODO-
WA, CZYLI SOLIDARNOŚĆ!

 Polecam fotorelację

Anna Czarnecka
 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Wycieczka Koła Emerytek
W dniu 15.09.2018 r. Koło Emerytek 

Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
odwiedziło Garncarską Wioskę w Kamion-
ce koło Nidzicy. Łącznie z członkami ro-
dzin w wycieczce uczestniczyło 35 osób. 
Wycieczka dla członków Koła organizowa-
na jest raz w roku. 

Wyruszyłyśmy z Gdańska o godzinie 
7.30. Naszym przewodnikiem na miejscu 
był Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwo-
ju „Nida”, która zainicjowała utworzenie 
Garncarskiej Wioski. Zwiedzałyśmy Rajski 
Ogród, który jest największym ogrodem 
pokazowym na Mazurach. W 30 zakątkach 
tematycznych zgromadzono około 3 tys. 
gatunków roślin. 

Uczestniczyłyśmy również w warszta-
tach garncarskich, podczas których każdy 
dostał materiał (miękka glina) i mógł ulepić 
dowolną rzecz. W Kinie Przyrody obejrza-
łyśmy piękny film 3D. 

Ponadto zobaczyłyśmy galerię „Skarby 
Ziemi”, amfiteatr, obserwatorium przyrody, 

kuźnię, a na koniec, nieco już zmęczone, 
regenerowałyśmy siły w gospodzie „Ptasie 
radio”, w której wszystkie potrawy są przy-
gotowywane z produktów ekologicznych 
uprawianych na terenie wioski. Zamó-
wione tradycyjne mazurskie potrawy były 
przepyszne.

Atmosfera była wspaniała! Były dow-
cipy, śpiewy, które umilały czas przejazdu 
(3 godz. w jedną stronę). Wszystkim dopi-
sywał dobry nastrój. 

Na koniec bardzo zadowolone i pełne 
wrażeń podziękowałyśmy pomysłodaw-
czyni – koleżance Ewie i z uśmiechem się 
pożegnałyśmy. Wszystkie marzymy już 
o następnej wycieczce za rok. 

Koło Emerytek Pielęgniarek i Położ-
nych serdecznie dziękuje Przewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku Pani Annie Czarneckiej 
za wyrażenie zgody na zorganizowanie wy-
cieczki w roku 2018.
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Nagroda Prezydenta 
Miasta Gdańska 

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska 
dla Pracowników gdańskiej służby 
zdrowia – to wyjątkowa NAGRODA 

dla WYJĄTKOWYCH OSÓB

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia 
w ochronie zdrowia i szczególny charakter 
pracy na rzecz Pacjenta. Dumni jesteśmy, 

że PIERWSZĄ NAGRODĘ KAPITUŁA 
PRZYZNAŁA PIELĘGNIARCE.
Główną ideą Nagrody PMG jest promo-
wanie osób, które w szczególny sposób 
przyczyniły się do budowania solidarności 
z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Na-
groda jest okazją do wyróżnienia najbar-
dziej oddanych pracowników służby zdro-

wia – wyjątkowych.
Tegoroczną główną 
Laureatką Nagrody 
Prezydenta Miasta 
Gdańska dla pracow-
ników służby zdrowia 
została Pielęgniarka 
– Jolanta Jurczyk ze 
Szpitala Copernicus 
w Gdańsku, a kolejne 
Nagrody (równoległe) 
otrzymali: Pielęgniarka 
Katarzyna Kałduńska 
(Pomorskie Hospicjum 
dla Dzieci), Lekarz 
(chirurg kręgosłupa) 
Rafał Pankowski i Le-
karz stomatolog Moh’d 
Atoun.
Zachęcamy Pra-
codawców GDAŃ-
SKICH PLACÓWEK 
MEDYCZNYCH do 
typowania kandyda-
tów w następnym roku 
(XI edycja), gdyż są 

placówki medyczne, które mimo wielkiej 
prężności i wspaniałych pracowników nie 
wytypowały ani jednej osoby. Warto pisać 
laudacje, bo jest to wielkie docenienie i wy-
różnienie, a także promocja naszych dzia-
łań na rzecz drugiego człowieka!

Dla kogo nagroda?
Wgedług regulaminu Nagrodę Prezydenta 
Miasta Gdańska może otrzymać pracownik 
z co najmniej pięcioletnim stażem pracy 
w gdańskiej służbie zdrowia, który m.in. 
cieszy się autorytetem i uznaniem wśród 
pacjentów, inicjuje nowatorskie działa-
nia podnoszące jakość usług zdrowotnych 

i stale podnosi kwalifikacje zawodowe. 
Na wyróżnienie ma też szansę osoba, któ-
ra propaguje holistyczne podejście do pa-
cjenta, wykazuje zrozumienie i solidarność 
w stosunku do cierpienia pacjentów, budu-
je system wsparcia dla chorych i ich rodzin 
oraz angażuje się w realizację programów 
profilaktycznych, finansowanych przez 
Gminę Miasta Gdańsk lub Narodowy Fun-
dusz Zdrowia.

Panie Prezydencie, dziękujemy za 
docenienie naszego codziennego trudu!

mgr Anna Czarnecka
Członek Kapituły Nagrody PMG

XIV FORUM RYNKU ZDROWIA
W myśl zasady: NIC O NAS BEZ NAS, 
Przedstawiciele naszej OIPiP w dniach 23 
i 24.10.2018 r. brali udział w Warszawie 
w XIV FORUM RYNKU ZDROWIA. 
Organizatorzy po raz kolejny stworzyli 
wyjątkową okazję do wszechstronnej, me-
rytorycznej dyskusji w reprezentatywnym 
gronie, między innymi: postaci medycy-
ny, przedstawicieli administracji państwo-
wej i samorządowej, parlamentarzystów, 
menedżerów podmiotów leczniczych, 
ekspertów/specjalistów wielu profesji za-
interesowanych sektorowymi zmianami 
w polskiej służbie zdrowia. Oprócz plenar-
nej sesji inauguracyjnej odbyło się kilkana-
ście dyskusji panelowych o zróżnicowanej 
tematyce, obejmującej zarówno politykę 
zdrowotną, organizację, finanse i zarządza-
nie w ochronie zdrowia, jak również̇ terapie 
w wybranych dziedzinach medycyny.

Niezwykle ważny jest fakt, iż konferencja/
debata i gala odbywały się całkowicie bez-
płatnie, zatem były bardzo szeroko dostęp-
ne – za co należą się ogromne podziękowa-
nia prężnym ORGANIZATOROM (Rynek 
Zdrowia), od lat niezwykle aktywnie zaan-
gażowanym w poprawę systemu Ochrony 
Zdrowia!

Dla nas Pielęgniarek i Położnych nie-
zwykle istotne były wypowiedzi Ministra 
Zdrowia oraz Prezesa NFZ podkreślające 
KONIECZNOŚĆ dokonania stabilizacji 
finansowej w wynagrodzeniach Pracow-
ników Służby Zdrowia i zlikwidowania 
straszliwej dysproporcji wynagrodzeń, 
która jest totalnie rozsynchronizowana. Po-
nadto pieniądz publiczny musi być wyda-
wany transparentnie i efektywnie! Wdroże-
nie zaplanowanych działań wynikających 
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z „Pakietu Szumowskiego” i tematycznych 
rozporządzeń Prezesa NFZ jest inwestycją 
w jakość świadczeń zdrowotnych i pielę-
gnacyjnych, których wykonawcami są Pie-
lęgniarki, Pielęgniarze, Położne i Położni. 
Panowie doskonale odpierali konkretnymi 
argumentami ataki dotyczące podwyżek 
wynagrodzeń przyznanych naszym grupom 
zawodowym – nazywanych ostro przez 
oponentów: „czynnikami zakłócającymi 
dotychczasowy system”. Minister i Prezes 
NFZ jednoznacznie podkreślili, że zależy 
Im bardzo na płynności i wysokiej jakości 
świadczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych, 
gdyż Ubezpieczeni, płacąc składki, ocze-
kują jak najlepszego pakietu świadczeń! 
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System natomiast bardzo potrzebuje kadr 
medycznych (wykonawców świadczeń), 
które stały się deficytowe na rynku.

Wszystkie panele były ciekawe, a dyskusje 
w kuluarach – niezastąpione!

Wieczorem na uroczystej GALI wręczone 
zostały PORTRETY POLSKIEJ MEDY-
CYNY. Każdy Laureat jest autorem wyjąt-
kowych działań! Gratulujemy!

Szczególne podziękowania jednak pragnie-
my złożyć naszej Koleżance Pielęgniarce 

dr Krystynie Piskorz-Ogórek (Krajowy 
Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego i Dyrektor Wojewódzkie-
go Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie), która w pierwszej kolejności 
została poproszona na scenę i otrzymała 
TYTUŁ MENEDŻERA RYNKU ZDRO-
WIA 2018 oraz ogrom oklasków i słów do-
cenienia. Gratulujemy!

 mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

Nagrody 
Prezydenta Gdyni 

NAGrODy PreZyDeNtA GDyNI DLA PrACOWNIKÓW SłUżby ZDrOWIA 
tO NAGrODy DLA WyjĄtKOWyCH OSÓb. ZOStAły WrĘCZONe W DNIU 

18 PAŹDZIerNIKA 2018 r. W GDyŃSKIM CeNtrUM FILMOWyM

WSZyStKIM LAUreAtOM bArDZO SerDeCZNIe GrAtULUjeMy,
A PreZyDeNtOWI DZIĘKUjeMy ZA DOCeNIeNIe NASZeGO 

CODZIeNNeGO trUDU WKłADANeGO W DZIAłANIA NA rZeCZ 
DrUGIeGO, POtrZebUjĄCeGO CZłOWIeKA…

Ta wyjątkowa Nagroda przy-
znawana jest za osiągnięcia 
w ochronie zdrowia i szcze-
gólny charakter pracy na 
rzecz Pacjenta. Główną ideą 
Nagrody jest promowanie 
osób, które w szczególny 
sposób przyczyniły się do bu-
dowania solidarności z oso-
bami cierpiącymi i ich rodzi-
nami. Nagroda jest okazją do 
wyróżnienia najbardziej od-
danych pracowników służby 
zdrowia – wyjątkowych.

Wśród Laureatów Nagrody było wiele Pielęgniarek i Położnych 
– którym szczególnie serdecznie GRATULUJEMY!

 mgr Anna Czarnecka
 Członek Kapituły Nagrody 

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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KAPITAŁ DLA MEDYCYNY

Na zaproszenie „Dziennika Gazety Prawnej” 
dniu 25 października 2018 r. Przewodniczą-
ca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka bra-
ła udział w Gdyni w debacie pt. KAPITAŁ 
DLA MEDYCYNY. Debata składała się 
z kilku paneli zawierających bardzo ważną 
aktualnie tematykę/zagadnienia dla SYSTE-
MU Służby Zdrowia w Polsce – transforma-
cji i reorganizacji oraz najnowszych ustaw 
i rozporządzeń. W poszczególnych panelach 
Prelegenci różnorodnie odnosili się i oce-
niali obecnie zachodzące zmiany, m.in. do-
tyczące SIECI SZPITALI, jak i planowaną 
„Ustawę 6 procent” – jako receptę na popra-
wę jakości leczenia – zarówno z perspekty-

wy świadczeniodaw-
ców, jak i świadcze-
niobiorców. Zdania 
były bardzo różne: od 
pesymistycznych do 
optymistycznych – wi-
dzących „cel/świateł-
ko nadziei”, do które-
go prowadzą aktualnie 
wdrażane i planowane 
zmiany… Pani Dyrek-
tor Pomorskiego Od-
działu NFZ Elżbieta 
Rucińska-Kulesz oraz 
Prezes Polskiego To-
warzystwa Zdrowia 
Publicznego podkre-
ślili, iż przede wszyst-
kim ważne jest, by 

dobrze/skutecznie dystrybuować pieniądze 
publiczne obecnie znajdujące się w systemie 
i dokonać stabilizacji w wynagrodzeniach 
wykonawców świadczeń zdrowotnych. 
Wiele lat bez tej regulacji wprowadziło wiel-
ki chaos, który jest obecnie regulowany…

Pracodawcy bardzo podkreślali – wręcz z nie-
ukrywanym oburzeniem, że obecne zmiany 
zabierają im autonomię w funkcjonowaniu, 
narzucając podwyżki wynagrodzeń celowa-
ne do konkretnych grup zawodowych oraz 
prawnie narzucone normy zatrudnienia Pie-
lęgniarek i Położnych. Powtarzane było zda-
nie, że „podwyżki/regulacje płac powinny 

PełNA eMOCjI DebAtA „DZIeNNIKA GAZety PrAWNej” W GDyNI:
 „KAPItAł DLA MeDyCyNy”

odbywać się oddolnie, a nie odgórnie, czyli 
centralnie „nakazem” z Warszawy. Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka przeciwstawiła 
się tym zarzutom, podkreślając z autopsji, iż 
pracuje w zawodzie Pielęgniarki już dokład-
nie 25 lat, a od 20 walczy wraz ze Związkami 
Zawodowymi i Samorządem Zawodowym 
o podwyżki wynagrodzeń, a także o odpo-
wiednie normy zatrudnienia i NIESTETY 
NA POZIOMIE POSZCZEGÓLNYCH 
DYREKCJI ZAWSZE SŁYSZELIŚMY 
O BRAKU ŚRODKÓW I MOŻLIWOŚCI 
POPRAWY! Mówiono nam non-stop: za-
łatwcie to wyżej – więc w 2014 roku jako 
Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych 
udaliśmy się pod Urząd Marszałkowski 
i Wojewódzki, gdzie też usłyszeliśmy, że 
rozumiane są nasze i Pacjentów potrzeby, 
ALE ROZWIĄZAŃ TRZEBA SZUKAĆ 
WYŻEJ! Dlatego NASZE ŚRODOWISKO 
ZAWODOWE W SILNYM ZGRANIU 
I JEDNOŚCI ORAZ JUŻ OGROMNEJ 
DETERMINACJI RODZĄCEJ SIĘ PRZEZ 

PRZYNAJMNIEJ 20 
LAT – UDAŁO SIĘ 
PO POPRAWĘ WA-
RUNKÓW PRACY 
I PŁACY DO WAR-
SZAWY W 2015 r. Te-
raz realizowane są wy-
walczone postulaty! 
Niestety – przykro mi 
to powiedzieć – pod-
kreślała Anna Czar-
necka – ale dosłownie 
słowo WYWALCZO-
NE – oddaje w pełni 
sens działań, które 
prowadziliśmy przez 
lata… Nigdy bowiem 
samo z siebie nie zo-

stało wypracowane ani wdrożone rozwiąza-
nie systemowe, pomimo podkreślania przez 
nasze środowisko zagrożenia wynikającego 
z dramatycznie topniejącej ilości KADRY 
PIELĘGNIARSKIEJ! Kryzys był przez nas 
w wielu, a właściwie wszystkich gremiach 
decydentów podkreślany, lecz bagatelizo-
wany i jako niekontrolowany pokazał obec-
nie swoje groźne oblicze… GROŹNE DLA 
SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA ORAZ 
PACJENTÓW, ALE RÓWNIEŻ DLA NAS 
JAKO WYKONAWCÓW ŚWIADCZEŃ.

Fakty mówią same za siebie: OIPiP w Gdań-
sku wydaje co roku około 200 Praw Wyko-
nywania Zawodu Pielęgniarkom, Pielęgnia-
rzom i Położnym, a uprawnień emerytalnych 
nabywa dwa razy tyle! Trzeba pamiętać też, 
że osoby wyjeżdżają z Polski za lepszymi 
warunkami płacy i pracy, przechodzą na ren-
ty, odchodzą z zawodu oraz niestety chorują 
i umierają. To wszystko wynika z przełado-
wania narastającymi wymaganiami, doku-
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mentacją i obowiązkami, jedno i dwuosobo-
wymi dyżurami, a także z braku personelu 
pomocniczego, co w efekcie powoduje wy-
palenie zawodowe (warto pamiętać, że jesz-
cze kilkanaście lat temu było wiele bardzo 
potrzebnych na oddziałach Pracowników: 
salowych, kuchenkowych, gospodarczych 
i gońców etc. – teraz Ich brak). Wiele czyn-
ności NIE-pielęgniarskich zatem w praktyce 
spada na nas, co jest wielką nieprawidło-
wością, a szczególnie przy takich niedobo-
rach kadrowych Pielęgniarek i Położnych. 
To jest nie do pomyślenia w innych krajach 
UE! Ryzyko przemęczenia i złej organizacji 
pracy to ryzyko pomyłek i zdarzeń niepożą-
danych, a w tym niestety również (o czym 
mówi wiele badań naukowych) zakażeń 
i śmiertelności. Mówimy głośno i edukuje-
my o zdrowym trybie życia, a jednocześnie 
„zarzynamy się”, pracując w takim przecią-
żeniu i do tego w nadmiernej ilości godzin 
w wymiarze 2-3, a nawet absurdalnie nieste-
ty 4 etatów – podkreśliła Anna Czarnecka. 

To jest kuriozalne i trzeba natychmiast to 
zmienić, DLATEGO JESTEM ZDECYDO-
WANYM ZWOLENNIKIEM WPROWA-
DZANYCH OBECNIE ZMIAN, CZYLI 
PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ ORAZ 
NORM ZATRUDNIENIA. Co do podwy-
żek, to pragnę wskazać, że dopiero zaczy-
namy dobiegać do wynagrodzeń w miarę 
zachęcających do pracy w naszych wysoce 
odpowiedzialnych profesjach. Profesjo-
naliści muszą godnie zarabiać i mówię tu 
o wszystkich PRACOWNIKACH SYSTE-
MU SŁUŻBY ZDROWIA, bez których ona 
by nie istniała. Dlatego apeluję do Dzienni-
karzy, powiedziała Anna Czarnecka, aby nie 
pisać artykułów, iż podwyżki wynagrodzeń 
pomniejszają Pacjentom środki finansowe 
przeznaczone na świadczenia zdrowotne. 
Czym bowiem są świadczenia zdrowot-
ne, jak nie czynnościami wykonywanymi 
przez ich realizatorów/profesjonalistów??? 
Pieniądze przeznaczone na podwyżki wy-
nagrodzeń świadczeniodawcom są zatem 

PIENIĘDZMI STRICTE PRZEZNACZO-
NYMI DLA PACJENTÓW/na Ich rzecz.

Pan Prezes Paweł Chodyniak podkreślił, że 
dopiero po podwyżkach, które już dawno po-
winny mieć miejsce – Pielęgniarki zarabiają 
jak Pracownicy znanych nam dyskontów… 
Problemem jest jednak, że obecnie wszyst-
kie zmiany wprowadzane są jednocześnie/ 
wszystko naraz. Podwyżki dla Rezydentów 
uruchamiają żądania kolejnych lekarzy, bo 
każdy umie liczyć…

Tego samego rodzaju wypowiedzi pojawiały 
się często.

Szeroko omówiona została również sytuacja 
w POZ – którą przedstawił nam Sekretarz 
Zarządu Lubuskiego Związku Pracodaw-
ców w POZ „Porozumienie Zielonogór-
skie” – który podkreślił, iż finansowo jest 
już znacznie lepiej, a nawet dobrze, lecz 
problemy związane z digitalizacją stawiają 
nowe wyzwania przez Pracownikami POZ. 
Podkreślił również rolę współpracy w ZE-
SPOŁACH: LEKARZ-PIELĘGNIARKA-
-POŁOŻNA, działających na rzecz Pacjen-
tów w ramach swoich kwalifikacji.

Podsumowując, uważam, że takie debaty są 
bardzo ważne, bo słowa są bardzo ważne, 
a szczególnie te niesione w eter Pacjentom 
– aby Ich uspokajać i wzmacniać, wskazując 
działania na rzecz Ich bezpieczeństwa. Za-
ufanie należy pielęgnować i podawać każde-
mu potrzebującemu naszej wysoce wykwa-
lifikowanej pomocy… Nam Pielęgniarkom 
i Położnym nie można natomiast zarzucać, 
że chcemy godnie zarabiać, by móc praco-
wać w wymiarze etatu i mieć czas dla sie-
bie i naszych rodzin. Samą misją kredytów 

nie spłacimy, a jesteśmy ludźmi, jak każdy 
inny – który potrzebuje czasu na regenerację 
sił, a nawet czasu na podkurowanie zdrowia 
i np. obolałych już niestety, niemłodych krę-
gosłupów. Młodzież natomiast musi mieć 
konkretne zachęty do pracy w tak trudnych 
i odpowiedzialnych zawodach, jakimi są za-
wody medyczne. TYLKO ODPOWIEDNIE 
WARUNKI PRACY I PŁACY ZMOBILI-
ZUJĄ MŁODZIEŻ DO PRACY W SŁUŻ-
BIE ZDROWIA, A TYCH WIELCE DO-
ŚWIADCZONYCH – DO POZOSTANIA 
W SYSTEMIE POMIMO NABYWA-
NYCH UPRAWNIEŃ EMERYTALNYCH. 
Tak jedynie możemy naprawić, a docelowo 
uzupełnić ogromną lukę pokoleniową w za-
wodach medycznych…

Przemyślenia po DEBACIE: Pieniądze 
w systemie są pieniędzmi publicznymi 
z naszych podatków, dlatego powinny być 
dzielone transparentnie i sprawiedliwie, 
proporcjonalnie do realizowanych zadań 
oraz odpowiedzialności i wg wytycznych 
systemowych/prawnych. Pula finansowa 
powinna być jawnie rozdzielana między 
Personel tworzący system – jak w innych 
Służbach Publicznych, takich jak: SŁUŻBA 
CELNA, WOJSKO, STRAŻ GRANICZ-
NA, POLICJA CZY STRAŻ POŻARNA 
– realizujących arcyważne cele na rzecz 
Społeczeństwa. W ten sposób unikniemy 
nieporozumień i kłótni Pracowników na 
tle finansowym, a wynagrodzenia i rozwój 
ścieżki zawodowej – będą klarowne na każ-
dym poziomie i znane nawet licealistom po-
szukującym profesji swojego życia.

 mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

UCZESTNICZKA DEBATY 
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RODO w pigułce
rODO w praktykach zawodowych Pie-
lęgniarek i Położnych – podstawowe in-
formacje.

•	 Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2016/679 o Ochronie 
Danych Osobowych, nazywane po-
tocznie rOdO, weszło w życie na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i po-
zostałych państw członkowskich Unii 
Europejskiej 25 maja 2018 r. Wszyst-
kie podmioty przetwarzające dane 
osobowe, w tym pielęgniarki i położne 
prowadzące indywidualne i grupowe 
praktyki, są zobowiązane do jego sto-
sowania (wyjątkiem są praktyki kon-
traktowe, które nie są administratorem 
przetwarzanych przez siebie danych). 

•	 rODO rozszerza obowiązek infor-
macyjny przy zbieraniu i przechowy-
waniu wszelkich danych osobowych, 
w tym obowiązek podawania osobom, 
których dane dotyczą, m.in.:
- informacji o odbiorcach danych 

osobowych lub o kategoriach od-
biorców, jeżeli istnieją;

- informacji o ewentualnym zamia-
rze przekazania danych osobo-
wych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej;

- okresu, przez który dane osobowe 
będą przechowywane, a gdy nie 
jest to możliwe, kryteriów ustala-
nia tego okresu;

- informacji o prawie do żądania od 
administratora dostępu do danych 

osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, ich sprosto-
wania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także o prawie do 
przenoszenia danych;

- informacji o prawie do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z pra-
wem przetwarzania, którego do-
konano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem (w takim wypadku 
dane osobowe pacjentów będą 
przetwarzane na podstawie obo-
wiązujących przepisów, a nie zgo-
dy pacjenta);

- informacji o prawie wniesienia 
skargi do organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych);

- informacji, jakie są ewentualne 
konsekwencje niepodania danych 
osobowych.

•	 Wejście w życie rODO wiąże się 
z koniecznością uzupełnienia do-
tychczasowych zgód na przetwarza-
nie danych osobowych oraz obowiąz-
kiem udzielania pacjentom szerszej in-
formacji o przetwarzanych już danych.

•	 Dotychczasowa ustawa o ochronie da-
nych osobowych przewidywała jedy-
nie, że umowa o powierzenie prze-
twarzania danych ma być zawarta 
w formie pisemnej, bez szczegółowego 
określania jej treści. RODO przewiduje 
natomiast szczegółową treść tej umowy. 

•	 RODO wprowadza obowiązek po-
wołania inspektora ochrony danych 
osobowych (IODO) w każdym przy-
padku, gdy główna działalność admi-
nistratora polega na przetwarzaniu na 
dużą skalę danych osobowych, w tym 
danych o zdrowiu. Obowiązek powo-
łania inspektorów dotyczy wszyst-
kich podmiotów leczniczych. Dysku-
syjna może być jedynie kwestia dzia-
łania inspektorów w małych podmio-
tach (jedno- lub dwuosobowych) oraz 
w grupowych praktykach pielęgniarek 
i położnych. Inspektorem może być 
zarówno pracownik, jak i podmiot ze-
wnętrzny w stosunku do przedsiębior-
cy. Nie może być nim jedynie sam ad-
ministrator z uwagi na konieczność za-
chowania niezależności IODO. RODO 
nie wprowadza jednak żadnych szcze-
gólnych wymogów kwalifikacyjnych 
dla osoby sprawującej taką funkcję.

•	 RODO wprowadza obowiązek po-
siadania przez wszystkie podmioty 
przetwarzające dane wrażliwe nowe-
go dokumentu – rejestru czynności 
przetwarzania. Ma on zawierać m.in. 
informacje o technicznych i organi-
zacyjnych środkach bezpieczeństwa. 
Podstawą jego opracowania powin-
ny być w znacznej mierze istniejące 
u Państwa polityka bezpieczeństwa 
i instrukcja. 

•	 Ustawa o ochronie danych osobowych 
przewiduje obowiązek dokonywania 
elektronicznych zgłoszeń do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w wypadku naruszenia bezpieczeń-
stwa danych. Zgłoszeń tych należy do-

konywać w terminie do 24 godzin po 
stwierdzeniu naruszenia. Dodatkowo 
konieczne jest prowadzenie dokumen-
tacji stwierdzonych naruszeń oraz in-
formowanie osób, których dane doty-
czą, o naruszeniach, które wystąpiły.

•	 RODO przewiduje wysokie kary ad-
ministracyjne za naruszenia dotyczą-
ce przetwarzania danych osobowych. 
Górna granica kar to aż 20 000 000 
EUR lub do 4% całkowitego roczne-
go obrotu. Należy jednak pamiętać, że 
RODO zawiera również przesłanki, 
jakimi powinien kierować się Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
wymierzając karę pieniężną. 

Akty prawne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych

Polecamy bezpłatny dostęp do bardzo 
pomocnego programu rODOnet do koń-
ca 2018 r. dla Członków OIPiP w Gdań-
sku: 
http://www.oipip.gda.pl/files/medycyna_
szkolna/rodonet%202018%2008.pdf

Polecamy także „Przewodnik po rODO 
w Służbie Zdrowia”: 
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/407
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Zakres ubezpieczenia 
Pielęgniarek i Położnych 
przez OIPiP w Gdańsku

GrUPOWe UbeZPIeCZeNIe 
ODPOWIeDZIALNOŚCI CyWILNej 
PIeLĘGNIAreK, PIeLĘGNIArZy 

i POłOżNyCH 

Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku

Polisa nr: PM 4001205
Okres ubezpieczenia: 01.07.2018 r. do 
30.06.2019 r.
Suma Gwarancyjna: równowartość 5.000 
eUrO na jedno i wszystkie zdarzenia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku wykupiła dla Państwa wyżej 
wymienioną polisę, której przedmiotem 
ubezpieczenia jest ustawowa odpowie-
dzialność cywilna za szkody w mieniu lub 
na osobie wyrządzone na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w związku z zawo-
dowym udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych przez Pielęgniarkę, Pielęgniarza, Po-
łożną lub Położnego w okresie ubezpiecze-
nia i zgłoszone w okresach ustawowych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mię-
dzy innymi szkody:
•	 Powstałe w związku z wykonywaniem 

czynności zawodowych.
•	 Powstałe w wyniku przeniesienia cho-

rób zakaźnych (w tym HIV i WZW) 

lub zatruć pokarmowych na osoby 
trzecie.

•	 Podczas udzielania pierwszej pomocy. 

Zawarta umowa ubezpieczenia potwier-
dzona polisą Pm 4001205 nie obejmuje 
odpowiedzialności cywilnej za szkody: 
1. Objęte systemem ubezpieczeń obo-

wiązkowych. 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą 
dotyczy Pielęgniarki lub Położnej pro-
wadzącej praktykę zawodową, czyli 
wykonującej działalność leczniczą 
w formie: 
•	 jednoosobowej indywidualnej 

praktyki zawodowej; 
•	 spółki cywilnej lub spółki jawnej; 
•	 spółki partnerskiej jako grupowa 

praktyka pielęgniarek. 
Minimalna suma gwarancyjna 30.000 
EURO na jedno zdarzenie 150.000 
EURO na wszystkie zdarzenia.
Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dn. 22.12.2011 r. określiło szczegó-
łowy zakres ubezpieczenia oraz mini-
malną sumę gwarancyjną.

2. Powstałe podczas praktyk studenc-
kich i staży oraz praktyk zawodo-

wych w ramach specjalistycznych 
kursów i szkoleń podnoszących 
kwalifikacje zawodowe Pielęgniarek 
i Położnych.

Zawarta umowa ubezpieczenia potwier-
dzona polisą Pm 4001205 nie obejmuje 
także szkód:
•	 Z tytułu naruszenia praw pacjenta – 

zgodnie z treścią Klauzuli nr 9 – za 
włączenie klauzuli składka dodatkowa.

•	 W rzeczach ruchomych osób trze-
cich użytkowanych przez osoby ob-
jęte ubezpieczeniem (np. uszkodzony 
sprzęt medyczny ) – zgodnie z treścią 
Klauzuli nr 2 – za włączenie klauzuli 
składka dodatkowa.

•	 Będących następstwem udzielania świad-
czeń w zakresie medycyny estetycznej. 

•	 Będących następstwem udzielania świad-
czeń w zakresie chirurgii plastycznej. 

•	 Spowodowanych wykonywaniem 
działalności leczniczej lub udziele-
niem świadczeń opieki zdrowotnej 
w stanie nietrzeźwości albo po użyciu 
alkoholu, środków odurzających, sub-

stancji psychotropowych lub środków 
zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile 
miało to wpływ na zajście wypadku.

•	 Wynikłych z wypadku, który miał miej-
sce w okresie, w którym osoba objęta 
ubezpieczeniem nie posiadała upraw-
nień do wykonywania działalności.

•	 Ubezpieczenie nie pokrywa także 
grzywien i kar administracyjnych lub 
sądowych oraz innych kar o charakte-
rze pieniężnym.

Podstawa zawarcia umowy Ogólne Warun-
ki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpo-
wiedzialności Cywilnej Podmiotu Wyko-
nującego Działalność Leczniczą Uchwała 
Zarządu nr 71/2015 z dnia 25.10.2016 r. 

UWAGA!!! Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku oddzielnymi, 

generalnymi polisami zawsze ubezpiecza 
grupy Pielęgniarek i Położnych 

podnoszących swoje kwalifikacje 
zawodowe w ramach kursów i szkoleń 

organizowanych przez OIPiP w Gdańsku .

Inauguracja roku akademickiego
W sobotę 29 września 2018 r. w odnowio-
nych murach „Starego Młyna” w Choj-
nicach miała miejsce jubileuszowa inau-
guracja roku akademickiego 2018/2019 
– kierunek Pielęgniarstwo, w której uczest-
niczyły władze Bydgoskiej Wyższej Szkoły 
Gospodarki i Wydziału Nauk Stosowanych 
w Chojnicach oraz studenci.
Po uroczystym otwarciu uroczystości 
i przywitaniu gości Prezydent Wyższej 

Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Pan 
docent Krzysztof Sikora oraz Dziekan 
Wydziału Nauk Stosowanych, Pani dr Cie-
pluch Trojanek, w krótkich wystąpieniach 
przedstawili osiągnięcia i plany dalszego 
rozwoju uczelni. W nowym roku akade-
mickim studia licencjackie na kierunku 
Pielęgniarstwo w Chojnicach rozpoczną 32 
osoby, a w przyszłym roku 55 osób może 
zdobyć dyplom licencjata pielęgniarstwa. 
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Prezes Szpitala Specjalistyczne-
go i włodarze Chojnic: burmistrz 
miasta i przedstawiciel starostwa, 
otrzymali z rąk Prezydenta Wyż-
szej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy statuetki św. Jadwigi – 
patronki uczelni – z okazji 25-le-
cia jej powstania i działalności. 
Jest to wyraz uznania i podzięko-
wania dla osób i instytucji, któ-
re swą determinacją, działaniem 
przyczyniły się do powstania 
i rozwoju Wydziału Nauk Stoso-
wanych w Chojnicach.
Przedstawiciel Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku, Pani mgr Ewa Bogdańska-
-Bóll, pogratulowała władzom 
uczelni, włodarzom miasta i po-
wiatu dobrej współpracy, życzyła 
dalszego rozwoju i realizacji pla-
nów. Studentom rozpoczynającym 
rok akademicki pogratulowała 
wyboru kierunku Pielęgniarstwo. 
Życzyła otwartych umysłów i wy-
trwałości w zdobywaniu wiedzy, 
praktyki w opiekowaniu się i nie-
sieniu pomocy drugiemu człowie-
kowi „od narodzin aż do śmierci”.
Po odczytaniu listu gratulacyjne-
go Pani mgr Anny Czarneckiej 
– Przewodniczącej Gdańskiego 
Samorządu Zawodowego, prze-
kazała go na ręce Prezydenta 
Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy jako podziękowa-
nie za współpracę.
Fotorelacja oddaje atmosferę 
uroczystości.

Ewa Bogdańska-Bóll 
Skarbnik ORPiP w Gdańsku
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Gratulacje i podziękowania
Serdeczne gratulacje dla 

Pauliny Kolaska
z okazji uzyskania 

stopnia magister pielęgniarstwa
oraz życzenia satysfakcji zawodowej, 

wytrwałości w osiąganiu kolejnych celów
i pomyślności w życiu osobistym

składają 
koleżanki i koledzy 

z Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej

7 Szpitala Marynarki Wojennej
w Gdańsku Oliwie

Pielęgniarce
Agnieszce Nadratowskiej

z okazji uzyskania 
tytułu Magistra Pielęgniarstwa

z serca płynące serdeczne gratulacje
wraz z życzeniami spełnienia marzeń, 

satysfakcji w życiu osobistym 
i zawodowym

składają 
koleżanki i koledzy 

z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Szpitala św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa

6 września urodził się 
nasz synek i wnuczek 
Błażejek Rogowski.

Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY 
za fachową i pełną ciepła 

opiekę położniczą na Sali porodowej 
Szpitala św. Wojciecha-Zaspa.
Taka Pani Położna to SKARB 

– pomoc i wsparcie.
Dziękujemy

Gratulacje dla Anety Kołodziejskiej, 
naszej koleżanki z Kliniki Pediatrii, 

Diabetologii i Endokrynologii 
– Oddział Diabetologii

Jesteśmy dumni z tego, jak 
pniesz się po szczeblach edukacji. 

Cieszymy się razem z Tobą 
z otrzymanego tytułu doktora 

i chcemy, abyś pamiętała, 
że z takim zapałem, jaki miałaś 

w trakcie obrony, możesz zdobywać 
każdy, nawet najbardziej oblodzony, 

zawodowy szczyt.

Zespół Pielęgniarski Oddziału
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Składam serdeczne podziękowania 
Przewodniczącej

Okręgowej rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku
Pani Annie Czarneckiej 

za pomoc i wsparcie podczas
organizacji i przeprowadzenia konferencji

Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej

Pielęgniarek i Położnych 
w dniu 12.10.2018 roku.

Szkolenia i konferencje, które 
organizujemy, cieszą się dużym 

zainteresowaniem,
wywołują merytoryczne dyskusje, 
przyczyniają się do zwiększenia

świadomości pielęgniarek i położnych 
oraz kadry kierowniczej

dzięki prelegentom, którzy 
w wystąpieniach podejmują

trudne tematy, przedstawiają je w ciekawy 
i interesujący sposób.

Prowadzenie tak rozwiniętej prewencji 
możliwe jest tylko dzięki 
przychylności i wsparciu,

jakie otrzymujemy ze strony 
Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Z wyrazami szacunku
Anna Zaremba-Duszota

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Najserdeczniejsze gratulacje 
w imieniu własnym 

i całej OIPiP w Gdańsku 
składa 

Przewodnicząca Anna Czarnecka 
Szanownej Koleżance Pielęgniarce 

Irenie Samson 
za bardzo aktywną postawę, 

mega-pozytywną energię oraz owocne 
działania na rzecz promocji zdrowia 

i naszych pięknych PROFESJI.

Kolejny sukces, jakim jest wybór 
do Rady Pożytku Publicznego 

działającej wspólnie 
z Radą Miasta Gdańska, 
jest dla nas wszystkich 

powodem do dumy! 
Dziękujemy i gratulujemy!

Z żałobnej karty
Wyrazy współczucia naszej koleżance 

mec. Iwonie jarosz-Lipkowskiej
z powodu śmierci

MĘżA 
eDWArDA LIPKOWSKIeGO

składają 
pracownicy Portowego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Gdyni.

Koleżance Marioli Woźniak wyrazy 
współczucia 

z powodu śmierci 
mAmy 
składają 

Koleżanki z Oddziału Dziecięcego 
oraz Dyrekcja Wojewódzkiego 

Szpitala Psychiatrycznego 
im prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku.

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy,

że zmarła nasza koleżanka
Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki 
Gastroenterologii i Hepatologii

eWA PAłyGA
rodzinie i przyjaciołom wyrazy 

głębokiego współczucia
składają

Koleżanki z Kliniki Gastroenterologii 
i Hepatologii i Pracowni Endoskopowej
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 
dla naszej koleżanki teresy Konkel 

składają 
koleżanki pielęgniarki z Oddziału III/IV 

Szpitala Zakaźnego w Gdańsku.

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 
Pielęgniarce Lucynie Wichmann 

składa 
Personel Oddziału Neurologii 

i Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie.

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

zawsze będą z nami.

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia

dla naszej koleżanki jolanty Gąski
z powodu śmierci

TATy
składają

koleżanki i koledzy ze Szpitala Swissmed.
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Pani Małgorzacie Polańskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

 z powodu śmierci 
 teŚCIA 
składają 

koleżanki i koledzy z Izby Przyjęć 
7 Szpitala Marynarki Wojennej.

Dla naszej koleżanki Asi Hryciak 
wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci 
TATy . 

Zespół anestezjologiczny Szpitala 
"Kliniczna"

Naszej koleżance  
 jolancie Załęckiej 

 wyrazy głębokiego współczucia 
 z powodu śmierci  

 mAmy 
 składają 

 koleżanki i koledzy ze Szpitala 
Dziecięcego Polanki im. Macieja 

Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.

Naszej Koleżance Iwonie Szczęsnowicz
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
TATy

składają
Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki 

Koordynujące oraz współpracownicy
z Oddziału Chorób Wewnętrznych 

i Gastroenterologii
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku.

Szczere wyrazy współczucia koleżance
Natalii rutkowskiej

z powodu śmierci
TATy

składają
Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka 
Koordynująca oraz współpracownicy

z Oddziału Chirurgicznego
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku.

Naszej koleżance
Gabrieli Wilma

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

mATKi
składają

Pracownicy
Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Chmielnie.

…można odejść na zawsze,
by stale być blisko…

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance
Sławce bonisławskiej 

z powodu śmierci
TATy

składają 
koleżanki i koledzy z Oddziału 19B

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Gdańsku.

Naszej koleżance jolancie Gołembiewskiej 
najszczersze wyrazy współczucia 

 z powodu śmierci 
 mAmy 
składają 

koleżanki z Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

Naszej koleżance 
 ewie jakubowskiej-Sacharczuk 
 najszczersze wyrazy współczucia 

 z powodu śmierci 
 TATy 
składają 

koleżanki z Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

Serdeczne wyrazy współczucia 
Małgorzacie rutkiewicz 

z powodu śmierci 
mAmy
 składają 

Koleżanki i Koledzy z Bloku Operacyjnego 
Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie.

Naszej Koleżance Lucynie Otta
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
mAmy
składają

Koleżanki i Koledzy ze
Szpitala Swissmed Centrum Zdrowia.

Nigdy nie jesteśmy na to gotowi...
Zawsze za wcześnie, zawsze mocno boli...

Łącząc się w smutku, 
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz wsparcia i otuchy dla naszej drogiej 
koleżanki jolanty Załęckiej 

z powodu śmierci 
mAmy 
składają 

koleżanki ze Szpitala Dziecięcego Polanki.

Nie znamy słów, aby wyrazić żal 
i współczucie, jakie czujemy... 

Życzymy Ci tylko sił do zniesienia tego bólu, 
który jedynie czas może załagodzić.

Koleżance Dorocie Wałdoch 
płynące z głębi serc wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MĘżA
składają 

Zarząd i członkowie OZZPiP przy Szpitalu 
Specjalistycznym w Kościerzynie.

Wszyscy od dziecka uczyli Nas jak kochać,
ale nikt jak przestać...

Koleżance Marii łangowskiej 
płynące z głębi serc wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
TATy

składają 
Zarząd i członkowie OZZPiP przy Szpitalu 

Specjalistycznym w Kościerzynie.
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Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Naszej Koleżanki 

eWy PAłyGI 
pielęgniarki oddziałowej 

Kl. Gastroenterologii, 
która odeszła 11.11.2018 r. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 
Pogrążonej w smutku rodzinie 

składamy 
serdeczne kondolencje. 

Koleżanki pielęgniarki oddziałowe UCK.

Są sytuacje, gdy całkowicie brakuje słów, 
bo każde z nich staje się banalne…

Pamięć jest droższa od słów…

Odeszła od nas nasza 
Koleżanka Pielęgniarka 

eWA PAłyGA 
nad czym bardzo ubolewamy...

POKÓJ JEJ DUSZY
Ewo, pozostaniesz 

w naszej pamięci i modlitwie.
Słowa kondolencji w imieniu własnym 

oraz OIPiP w Gdańsku 
składa Anna Czarnecka.

,,Można odejść daleko, by stale być blisko” 
ks. J. Twardowski

Pani Anecie bielewicz 
Przełożonej Pielęgniarek 

Wojewódzkiego Centrum Onkologii 
w Gdańsku serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
teŚCIOWej 

składają 
Pracownicy WCO.

„...umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci...”

Naszej koleżance Marzenie Skibrowskiej
wyrazy współczucia 

z powodu nagłej śmierci 
mAmy
składają 

współpracownicy
z Oddziału Chirurgii Ogólnej 

i Onkologicznej 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku Oliwie.

Naszej Koleżance Lucynie Kwasek 
składamy najszczersze wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

OJCA
Personel Oddziału Chirurgii Urazowo-
-Ortopedycznej Szpital św. Wojciecha 

w Gdańsku, Copernicus PL.

„Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych”

Wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu naszej koleżance

Marzenie Skibrowskiej 
z powodu śmierci

mAmy
składają 

koleżanki z Oddziału Urologii
7 Szpitala Marynarki Wojennej

im. kontradmirała prof. Wiesława 
Łasińskiego w Gdańsku Oliwie.
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