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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
zaczął się nam nowy rok pełen kontynuacji 
działań oraz nowych wyzwań. Oddaję w Wa-
sze ręce Biuletyn opisujący pracę naszej Rady 
i Prezydium oraz aktywność naszego Samo-
rządu Zawodowego, czyli NASZĄ WSPÓL-
NĄ, GDYŻ SAMORZĄD TWORZYMY MY 
WSZYSCY. Korporacja zawodowa jest silna 
działalnością jej Członków oraz jednością i de-
terminacją w działaniach, by osiągnąć wyty-
czone cele i efekty . Wiele lat walki o podwyżkę 
płacy dało nareszcie wymierne wyniki, a w tym 
roku regulujemy warunki pracy, czyli nasze 
bezpieczeństwo jako wykonawców świadczeń 
zdrowotnych 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. 
Kolejny Biuletyn będzie w całości poświęcony 
właściwym normom/wskaźnikom, ich zasadno-
ści oraz korzyściom z nich płynącym. Nareszcie 
w wyniku wielu złożonych działań naszego sa-
morządu oraz OZZPiP – w rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su leczenia szpitalnego OBOK WYMAGAŃ 
DOTYCZĄCYCH LEKARZY DODAJE SIĘ 
CZĘŚĆ: PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNE! 
To jest ogromny sukces oraz bezpieczeństwo 
nasze i Pacjentów! Nasze Pielęgniarstwo jest na 
bardzo wysokim poziomie, tak jak i nasza wie-
dza oraz umiejętności, tylko musimy mieć odpo-
wiednie warunki pracy, aby cały nasz potencjał 
mógł być realizowany z należytą starannością = 
wysoką jakością. Normy są realne, gdyż: 
• podwyżki płac zatrzymują naszą kadrę 

w kraju – wydajemy od 3 lat znacznie 
mniej dokumentów do wyjazdu za granicę; 

• Panie emerytki też chętnie pozostają 
w zawodzie, by dorobić do swojej nie-
stety malutkiej emerytury; 

• licznie wracają chętni po dłuższej niż 
5 lat przerwie w wykonywaniu zawodu; 

• szeroka promocja naszych zawodów 
realizowana przez OIPiP w Gdańsku 

pozwala poprzez zainteresowanie na-
szymi profesjami pozyskać nową kadrę 
medyczną. 

Właściwe normy to BEZPIECZEŃSTWO, 
a właściwe warunki płacy i pracy – to najlep-
sza zachęta oraz klucz do sukcesu i rozwoju 

Pielęgniarstwa Polskiego.

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

„Człowiek, który chce coś robić, znajdzie na to sposób, człowiek, który nie chce, znajdzie usprawiedliwienie”. 
Stephen Dolley 

Komisja ds. Opieki Długoterminowej i Komisja ds. Leczenia ran, 
działające przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 

serdecznie zapraszają do udziału w: 

XVII KONFereNCjI
 OPIeKI DłUGOterMINOWej

„Uczmy się robić, robiąc” – Arystoteles 

INterDySCyPLINArNOŚĆ W OPIeCe NAD 
PACjeNteM NIeSAMODZIeLNyM

Konferencja odbędzie się dnia 07.03.2019 r . 
o godz . 900 w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku (ul. Kopernika 6)

tematy konferencji:
1 . Przywitanie Gości. 
2 . Zespołowość pracy nad przewlekle chorym. 
3 . Opiekunka jako członek zespołu terapeutycznego. 
4 . Nie tylko rozmowa, inne sygnały komunikacji z pacjentem. 
5 . Przypadek stomijny – efekty leczenia i opieki . 
6. Zespoły żywieniowe a efekt poprawy skuteczności leczenia ran. 
7 . Aplikacja jako ciągłość – monitorowanie szpital – dom. 
8 . Refundacja i współpraca z firmami opatrunkowymi.
9 . Pielęgniarka społeczna – potrzeba czy zasadność.

Szczegóły dotyczące konferencji na stronie internetowej: www.oipip.gda.pl

Przewodniczące komisji:
 Ewa Mędrek, tel. kontaktowy – 602 748 848 
 Irena Samson, tel. kontaktowy – 505 061 770
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Prezydium
Adres

ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk
tel. 58 320-06-80, fax 58 322-33-12

e-mail: biuro@oipip.gda.pl
www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 730-1700

wtorek, środa, czwartek 730-1530

piątek 730-1400 - BEZ INTERESANTÓW

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

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

godziny spotkania

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

mgr Anna Zaremba-Duszota
przyjmuje w pierwszą i trzecią środę

każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Alina Malinowska
przyjmuje w ostatni czwartek miesiąca,

w godzinach od 1400 do 1500

Biblioteczka OIPiP
poniedziałek 800-1700

piątek 800-1400 - BEZ INTERESANTÓW

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Czarneckiej

Skład:                                    Adres e-mail: biuro@oipip.gda.pl

Bezpłatny dla członków samorządu             Nakład: 2330 sztuk             ISSN 1427-8553
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeróbek redak-
cyjnych i poprawek stylistycznych w opracowaniach autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji oraz przesłane zdjęcia – traktując jako powierzone. 
Odpowiedzialność każdorazowo spoczywa na autorze. Artykuły bez podpisu (anonimowe) nie będą publikowane.

Bezpłatne porady prawne dla Członków OIPiP 
w Gdańsku regularnie opłacających składki

poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

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

Dział Szkoleń
tel. 58 320-06-83

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek 730-1600

wtorek, środa, czwartek 730-1430

piątek 730-1300 - BEZ INTERESANTÓW
tel. 58 320-06-82

UwAGA! 
Ze względu na wdrożenie RODO 

w OIPiP w Gdańsku, informujemy, iż 
NIE UDZIELAMY TELEFONICZNIE 

INFORMACJI ZAwIERAJĄCYCH DANE 
OSOBOwE. W celu uzyskania 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 16 listopada 2018 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium .
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania .

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 603/VII P/18 w spra-
wie przyjęcia i realizacji wniosków 
Komisji Socjalnej z dnia 13 .11 .2018 r . 
na ogólną kwotę: 3050 zł brutto (trzy 
tysiące pięćdziesiąt zł 00/100).

5 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 604/VII P/18 w sprawie 
zmiany składu Członkowskiego Komi-
sji ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielęgna-
cji Ran, Oparzeń i Odleżyn działającej 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. 

6. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 605/VII P/18 w sprawie pokry-
cia kosztów uczestnictwa położ-
nej w Zjeździe Szkół Rodzenia – 
„Szkoła Rodzenia na medal”, który 
odbędzie się w Sopocie w dniach 
7-8 .12 .2018 r .

7 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
606/VII P/18 w sprawie wydania 
skierowania do odbycia przeszkolenia 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 
latach, w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

8 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
607/VII P/18 w sprawie wydania 
skierowania do odbycia przeszkolenia 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 
latach, w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

9 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 608/VII P/18 w spra-
wie zakupu niszczarki do niszczenia 
zbędnej dokumentacji papierowej dla 
potrzeb działalności: Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej, Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz 
Radcy Prawnego OIPiP.

10 . Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds. Domów Pomocy 
Społecznej w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z budżetu Ko-
misji ds. Domów Pomocy Społecznej 
na zakup kalendarzy na 2019 rok dla 
Członków ww. Komisji. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 609/VII P/18 
w tej sprawie . 

11 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
610/VII P/18 w sprawie zakupu kom-
putera z oprogramowaniem do Działu 
Kadr biura OIPiP. 

12 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 611/VII P/18 
w sprawie zakupu komputera z moni-
torem i oprogramowaniem do Działu 
Szkoleń OIPiP.

13 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Dia-
gnostycznego w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z budżetu Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Diagnostycz-
nego na realizację konferencji „Pacjent 
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w stanie zagrożenia życia w Pracow-
niach Diagnostycznych”, która odbę-
dzie się dnia 7 grudnia 2018 r. w Gdań-
sku – Szpital Copernicus. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 612/VII P/18 
w tej sprawie .

14 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
613/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez Therapeutica Sp. z o.o.: 
kurs specjalistyczny Wywiad i badanie 
fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

15 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
614/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez PULS-MEDIC Sp. 
z o.o.: kurs specjalistyczny Resuscyta-
cja krążeniowo-oddechowa.

16. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 615/VII P/18 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

17 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
94/IPP/PPL/18/C w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych), wpisu w reje-
strze indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych (1 wykreślenie in-
dywidualnej praktyki pielęgniarskiej).

18 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 1032/Z/
VII/2018 do Uchwały Nr 1059/Z/
VII/2018. Stwierdzenia – 14 (w tym 
1 pielęgniarz i 9 położnych), wymia-

na – 2, wpis do rejestru – 7 (w tym 
1 pielęgniarz i 2 położne), wykreślenia 
z rejestru – 5 .

19 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 616/VII P/18 
w sprawie uwolnienia środków finan-
sowych z budżetu Komisji ds. Domów 
Pomocy Społecznej na częściowe do-
finansowanie Konferencji „Uwzględ-
nienie duchowości w opiece nad cho-
rym podstawą w procesie budowania 
wzajemnego zaufania”, która odbędzie 
się 10.12.2018 r. w Gdańsku.

20 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Neo-
natologicznego w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z budżetu Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Neonatolo-
gicznego na realizację szkolenia pie-
lęgniarek i położnych w Szpitalu przy 
ul. Klinicznej 1A w Gdańsku w dniu 
11.12.2018 r. Tematem szkolenia bę-
dzie analizowanie znowelizowanego 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie standardu organizacyjnego 
opieki okołoporodowej, które będzie 
obowiązywać od 01.01.2019 r. Podję-
cie jednogłośnie Uchwały Nr 617/VII 
P/18 w tej sprawie .

21 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 618/VII P/18 
w sprawie uwolnienia środków finan-
sowych z budżetu Komisji ds. Pielę-
gniarstwa Neonatologicznego na czę-
ściowe pokrycie kosztów uczestnictwa 
dwóch Członków ww. komisji w VII 
Kongresie Ogólnopolskiego Progra-
mu „Szkoła Matek i Ojców – razem 
łatwiej”, który odbędzie się w Zakopa-
nem w dniach 30 .11-4 .12 .2018 r . 

22 . Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 619/VII P/18 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 

pielęgniarek i położnych kursu specja-
listycznego: Edukacja i wsparcie ko-
biety w okresie laktacji dla położnych, 
organizowanego przez Fundację Opie-
ki Okołoporodowej.

23 . Sprawy bieżące. 
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka omówiła:
• protokół z kontroli Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w zakresie zgodno-
ści danych objętych wpisem do 
Rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych oraz 
zapewnienia przez Organizatora 
kształcenia odpowiedniej do reali-
zacji programu kształcenia bazy 
dydaktycznej. Kontrola była prze-
prowadzona przez Przedstawi-
cieli Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych, dotyczyła szkolenia 
specjalizacyjnego Pielęgniarstwo 
neonatologiczne, dla pielęgniarek 
i położnych. Kontrola wypadła 
bardzo dobrze i tak również zosta-
ła oceniona praca OIPiP w Gdań-
sku jako Organizatora Kształce-
nia. Jest z czego być dumnym – 
podkreśliła Pani Przewodnicząca,

• zaproszenie na konferencję 
z udziałem Minister Izabeli Ku-
charskiej – zastępcy Głównego In-
spektora Sanitarnego, przedstawi-
cieli Wojewódzkiej Inspekcji Sa-
nitarnej oraz specjalistów chorób 
zakaźnych Szpitali Pomorskich. 
Konferencja organizowana jest 
28 listopada 2018 r. w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku, ul. Oko-
powa 21/27, na którą zapraszamy 
Koleżanki i Kolegów w imieniu 
Organizatorów (OIPiP w Gdańsku 

ze względu na istotę/rangę tema-
tyki jest współorganizatorem tej 
konferencji),

• podziękowanie, które wpłynęło ze 
Szczecińskiej Izby Pielęgniarek 
i Położnych za udzielenie wspar-
cia finansowego dla Członka ich 
samorządu,

• pismo z Departamentu Pielęgnia-
rek i Położnych dotyczące dotacji 
z prośbą o przesłanie sprawozdań. 
Sprawozdanie OIPiP w Gdańsku 
w dniu dzisiejszym zostało precy-
zyjnie zakończone oraz przesłane. 
Obecnie nadal oczekujemy na do-
tację z Ministerstwa Zdrowia za 
mijający 2018 rok,

• pismo z NRPiP wraz z załączni-
kami dotyczące inicjatywy oby-
watelskiej ,,Szczepimy, bo myśli-
my”, pismo zostanie zamieszczone 
na stronie internetowej . OiPiP 
w Gdańsku w pełni popiera tę ini-
cjatywę, a Pani Przewodnicząca 
prosi o zaangażowanie się…

• zaproszenie z Polskiego Centrum 
Edukacji na III Ogólnopolskie 
Szkolenie Pielęgniarek Oddziało-
wych, Położnych Oddziałowych, 
kierowników i koordynujących. 
Wiodącym tematem szkoleń 
w roku 2019 będzie ,,Zdrowie, ry-
zyko, zarządzanie”. Szkolenie od-
będzie się w Białowieży w dniach 
7-10 stycznia 2019 r.,

• informację, iż w planach wydaw-
niczych NIPiP w Warszawie jest 
publikacja tomiku wierszy pt . 
,,Wyraź siebie. Pobądź ze mną”. 
Tomik został napisany przez 
I Przewodniczącą Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych – Pani 
Przewodnicząca bardzo poleca,

• pismo od Wiceprezes NRPiP 
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z prośbą o udzielenie informacji 
dotyczących obsad pielęgniarek 
i położnych, według stanu za-
trudnienia na dzień 31 paździer-
nika 2018 r. Przesłane informacje 
pozwolą na poznanie stanu fak-
tycznego w zakresie obsad pie-
lęgniarskich i położniczych oraz 
w przypadku potrzeby na podjęcie 
inicjatywy prac legislacyjnych 
i organizacyjnych związanych 
z zapewnieniem odpowiedniego 
poziomu zatrudnienia pielęgnia-
rek i położnych w podmiotach 
leczniczych wraz z ich finansowa-
niem. Wszystkie działania mają 
na celu zapewnienie przez pod-
mioty lecznicze właściwej obsa-
dy, a tym samym poprawę jakości 
udzielanych świadczeń medycz-
nych i zwiększenie bezpieczeń-
stwa zdrowotnego pacjentów . Ze 
strony OIPiP w Gdańsku Prze-
wodnicząca wysłała tematyczną, 
pisemną prośbę do Prezesów/ 
Dyrektorów, Członków Zarzą-
du Podmiotów Leczniczych, aby 
pisma dotyczące grupy zawo-
dowej Pielęgniarek i Położnych 
były pisane pod kierunkiem 
Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa/ 
Pielęgniarek Naczelnych – czyli 
osób merytorycznych i odpowie-
dzialnych w tym obszarze,

• informację dotyczącą możliwości 
zamówienia publikacji pt. ,,Bez-
pieczna praktyka pielęgniarki i po-
łożnej”. Sprawa zostanie omówiona 
na nadchodzącym zebraniu Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku – potrzeba publikacji 
jest badana w środowisku,

• pismo informujące, iż ,,Solidar-
ność” skarży do MOP przepisy 

o podwyżkach dla pielęgniarek 
i położnych,

• coroczne zgłoszenie przez 
OIPiP w Gdańsku wraz z OIPiP 
w Słupsku priorytetowych dzie-
dzin specjalizacji, które powinny 
być przedmiotem zamówienia 
podczas wyboru organizatorów 
kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek i położnych, prowadzą-
cych specjalizacje dofinansowane 
w roku 2019 dla województwa 
pomorskiego,

• pismo Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych do Prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia odno-
śnie udzielenia informacji o licz-
bie świadczeniodawców, którzy 
przekazali informację o liczbie 
pielęgniarek i położnych wykonu-
jących u tego świadczeniodawcy 
zawód wraz z odpowiedzią,

• spotkanie z Prezesem Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, An-
drzejem jacyną, które miało 
miejsce w Gdańsku w dniu 2 li-
stopada 2018 r., na którym były 
obecne Pani Przewodnicząca 
Anna Czarnecka, Wiceprzewod-
nicząca Marzena Olszewska-Fryc 
oraz Przedstawicielki z różnych 
dziedzin pielęgniarstwa, w któ-
rych realizowane są świadczenia. 
Na spotkaniu zostały omówione 
wszelkie problemy związane z re-
alizacją świadczeń w poszczegól-
nych zakresach pielęgniarstwa 
i położnictwa. Przedstawione zo-
stały zasady opiniowania podwy-
żek dla pielęgniarek i położnych, 
gdzie w OIPiP w Gdańsku bardzo 
wnikliwie są analizowane przesła-
ne wnioski. W przypadku wątpli-
wości lub stwierdzonych niepra-
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widłowości, wniosek nie uzyskuje 
akceptacji,

• zaproszenie Pani dr n . o zdr . Kry-
styny Paszko w imieniu Pielęgnia-
rek i Położnych ze Szpitala św. 
Wojciecha dla Przewodniczącej 
OIPiP w Gdańsku do wspólnego 
zorganizowania konferencji pn . 
,,jakość w opiece zdrowotnej”, 
która odbędzie się 20 listopada 
2018 r . Konferencja zostanie ob-
jęta Patronatem honorowym przez 
Panią Przewodniczącą OIPiP 
w Gdańsku Annę Czarnecką,

• UWAGA, ARCYWAŻNE! – pi-
smo z centrum Kształcenia Po-
dyplomowego Pielęgniarek i Po-
łożnych do Przewodniczących 
Okręgowych Izb Pielęgniarek 
i Położnych w związku z coraz 
liczniejszymi skargami na orga-
nizację i przebieg szkoleń spe-
cjalizacyjnych prowadzonych 
przez Interrete Sp. z o.o. z sie-
dzibą we Wrocławiu ul. Lesz-
czyńskiego 4 oraz stwierdzonym 
przez Centrum niedopełnieniem 
warunków prowadzenia kształ-
cenia, zasadnym wydaje się 
przeprowadzenie równoległej 
kontroli ww. Organizatora, na 
obszarach wszystkich OIPiP, na 
których, jak wynika z harmono-
gramów zamieszczonych w sys-
temie SMK, rozpoczął realizację 
specjalizacji. Pani Przewodni-
cząca podkreśliła, iż w wyniku 
bardzo niepokojących informa-
cji dotyczących ww. organizato-
ra i zgodnie z zaleceniami Prze-
wodniczącej Komisji ds. Kształ-
cenia OIPiP w Gdańsku dr Ka-
tarzyny Kretowicz zachodzi 
konieczność przeprowadzenia 

doraźnej (ponadplanowej) kon-
troli Organizatora kształcenia. 
jednocześnie podkreśla, iż spra-
wa jest bardzo ważna i poważna, 
lecz wymaga etapowych działań 
zgodnych z prawem i z przyjęty-
mi regulacjami. Działania pod-
jęte zostają decyzją Prezydium 
niezwłocznie – w trybie pilnym!

24. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka:
• podziękowała wszystkim Osobom 

za odpowiedź na pisma/prośbę 
o wykazanie braków kadry pielę-
gniarskiej i położniczej,

• poinformowała, że na najbliższym 
zebraniu Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych omówiony 
zostanie i przyjęty Kalendarz 
Wyborczy na kolejną kadencję, 
w którym zostaną określone ter-
miny wyborów . Na spotkaniu 
obecny będzie Prawnik Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

25. Pani Przewodnicząca wraz z Człon-
kami Prezydium Okręgowej rady 
Pielęgniarek i Położnych uczciła mi-
nutą ciszy odejście po ciężkiej cho-
robie naszej Koleżanki Pielęgniarki 
ewy Pałygi. Odeszła Osoba oddana 
wykonywanej profesji. Pozostanie 
w naszych sercach i naszej pamięci…

26. Zakończenie zebrania.

W dniu 14 grudnia 2018 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 6 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej .
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1 . Otwarcie zebrania przez Wiceprze-

wodniczącą ORPiP w Gdańsku Danutę 
Adamczyk-Wiśniewską. Podpisanie 
listy obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania .

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 620/VII P/18 w spra-
wie przyjęcia i realizacji wniosków 
Komisji Socjalnej z dnia 11 .12 .2018 r . 
na ogólną kwotę: 2.400,00 (dwa tysią-
ce czterysta zł 00/100).

5 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 621/VII P/18 w sprawie 
zmiany składu Członkowskiego Komi-
sji ds. Ochrony Zdrowia Pracujących 
działającej przy Okręgowej Izbie Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku.

6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego w sprawie uwolnienia środ-
ków finansowych z budżetu Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego na 
zakup kalendarzy na 2019 r. dla Człon-
ków ww. komisji. Podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 622/VII P/18 w tej 
sprawie .

7 . Rozpatrzenie wniosku Przewod-
niczącej ORPiP w Ciechanowie 
w sprawie przyznania pomocy finan-
sowej – zapomogi dla ciężko chorej 
pielęgniarki z OIPiP w Ciechanowie. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
623/VII P/18 w tej sprawie . Pomoc 
finansowa została przyznana w wy-
sokości 200 zł. 

8 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 624/VII P/18 
w sprawie przyznania pomocy finanso-
wej – zapomogi dla ciężko chorej pie-
lęgniarki z OIPiP w Toruniu. Pomoc 
finansowa została przyznana w wy-
sokości 200 zł. 

9 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwał: Nr 95/
ISPP/PPL/18/C, NR 96/IPP/PPL/18/C, 

NR 97/IPP/PPL/18/C w sprawie wy-
kreślenia z rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą (Re-
jestr Praktyk Zawodowych), wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych (3 wykre-
ślenia indywidualnych praktyk pielę-
gniarskich).

10 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawo-
du od Uchwały Nr 1060/Z/VII/2018 
do Uchwały Nr 1080/Z/VII/2018. 
Stwierdzenia – 12 (w tym 1 położny 
i 2 położne), wymiana – 1, wpis do 
rejestru – 4 (w tym 1 położna), wykre-
ślenia z rejestru – 4, wygaszenie – 39 
(w tym 5 położnych).

11 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
625/VII P/18 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

12 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 626/VII P/18 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

13 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 627/VII P/18 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

14 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
628/VII P/18 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
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leniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
położnej).

15 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 629/VII P/18 
w sprawie wskazania przedstawicieli 
samorządu do prac w komisjach egza-
minacyjnych:
• kurs specjalistyczny Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego,

• kurs specjalistyczny Endoskopia.
16. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 

630/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisjach egzaminacyjnych:
• kurs specjalistyczny Wywiad i ba-

danie fizykalne dla pielęgniarek 
i położnych, 

• kurs specjalistyczny Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa. 

17 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
631/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisjach egzaminacyjnych:
• kurs specjalistyczny Wywiad i ba-

danie fizykalne dla pielęgniarek 
i położnych, 

• kurs specjalistyczny Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa.

18 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 632/VII P/18 
w sprawie wskazania przedstawiciela 
samorządu do pracy w komisji eg-
zaminacyjnej: kurs specjalistyczny 
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie 
laktacji .

19 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 633/VII P/18 
w sprawie wskazania przedstawiciela 
samorządu do pracy w komisji egza-
minacyjnej: kurs specjalistyczny Wy-

konanie i interpretacja zapisu elektro-
kardiograficznego u dorosłych.

20 . Zakończenie zebrania.

W dniu 11 stycznia 2019 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 7 osób, Człon-
ków Prezydium .
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania .

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 634/VII P/19 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komisji 
Socjalnej z dnia 8 stycznia 2019 roku 
na ogólną sumę: 2.250,00 (dwa tysiące 
dwieście pięćdziesiąt 00/100) .

5 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
635/VII P/19 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

6. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
636/VII P/19 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

7 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
637/VII P/19 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 

zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

8 . Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 638/VII P/19 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

9 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 639/VII P/19 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

10 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
640/VII P/19 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do pracy 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez INTERRETE Sp. z o.o.: 
kurs specjalistyczny Wywiad i badania 
fizykalne.

11 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 642/VII P/19 w sprawie wpi-
su zmiany danych do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych, FUNDACJA TWÓRCZYCH 
KOBIET dotyczy kursu dokształca-
jącego: Karmienie piersią – standard 
w opiece okołoporodowej. Opieka 
okołoporodowa, ze szczególnym 
uwzględnieniem fizjologii i patolo-
gii ludzkiej laktacji, pielęgniarstwo 
neonatologiczne, położnicze, pro-
mocja zdrowia i edukacja zdrowot-
na (program dla pielęgniarek i po-
łożnych).

12 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 643/VII P/19 w sprawie 
wznowienia licencji oprogramowania 
ESET Endpoint Antywirus dla 30 sta-
nowisk komputerowych .

13 . Przedstawienie i podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 644/VII P/19 
w sprawie przedłużenia umowy ser-
wisowej dotyczącej oprogramowania 
bibliotecznego LIBRA 2000 na okres 
12 miesięcy.

14 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 645/VII P/19 
w sprawie zawarcia umowy z Kance-
larią Prawną posiadającą wiedzę z za-
kresu znajomości i stosowania prze-
pisów prawa karnego materialnego 
i procesowego, do wyłącznej dyspo-
zycji Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych.

15 . Przedstawienie wniosku Przewod-
niczącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Operacyjnego w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z budżetu Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Operacyjne-
go na zorganizowanie Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
„Oblicza Bloku Operacyjnego”, która 
odbędzie się 15 marca 2019 r. w Gdań-
skim hotelu Novotel . Podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 646/VII P/19 
w tej sprawie .

16. Przyjęcie jednogłośnie pięciu Uchwał 
Nr: 98/IPP/PPL/19/C, 99/IPA/PPL/19/C, 
100/IPP/PPL/19/C, 101/IPP/PPL/19/C, 
102/IPP/PPL/19/C w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych), wpisu w reje-
strze indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych (4 wykreślenia in-
dywidualnych praktyk pielęgniarskich 
oraz 1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki położnej).
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17 . Podjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawodu 
od Uchwały Nr 1082/Z/VII/2019 do 
Uchwały Nr 1088/Z/VII/2019 . Stwier-
dzenia – 3 (w tym 1 pielęgniarz), wpis do 
rejestru – 3, wykreślenia z rejestru – 2.

18 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
647/VII P/19 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu kwalifikacyjnego i powołania 
kierownika. Kurs kwalifikacyjny dla 
pielęgniarek i położnych – Pielęgniar-
stwo epidemiologiczne . Miejsce prze-
prowadzenia zajęć teoretycznych: ob-
szar działania OIPiP w Gdańsku.

19 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Aneksu Nr 1 z dnia 11 stycznia 
2019 r. do Uchwały Nr 629/VIIP/18 
z dnia 14 grudnia 2018 r . Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku w sprawie delegowa-
nia swoich przedstawicieli do udziału 
w pracach komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez Wyższą Szko-
łę Gospodarki w Bydgoszczy. Dotyczy 
kursów: kurs specjalistyczny Wykona-
nie i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego, kurs specjalistyczny 
Endoskopia.

20 . Sprawy bieżące:
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka omówiła pisma:
• od Przewodniczącego Zespołu ds. 

Społecznych Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego w Gdań-
sku, Pana Franciszka Potulskiego 
o przyjęciu do realizacji planu 
pracy na rok 2019 . W planie zosta-
ła ujęta tematyka zgłaszana przez 
Członków Zespołu. W dniu 6 lute-
go 2019 r . zostanie przedstawiona 
,,Sytuacja pielęgniarstwa w Śro-
dowisku Nauczania i Wychowania 

w kontekście USTAWY O ZDRO-
WIU DZIECI I MŁODZIEŻY 
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 
I SZKOLNYM”,

• od Wiceprezesa Naczelnej Rady 
Lekarskiej w sprawie nawiązania 
współpracy z innymi samorząda-
mi w celu zainicjowania integracji 
zawodów zaufania publicznego . 
Gdzie podkreślone jest znaczenie 
wspólnej integracji i konsolidacji 
samorządów na poziomie izbo-
wym, które pozwoli na uzyskanie 
większych wpływów na procesy 
legislacyjne dotyczące samorząd-
ności zawodów zaufania publicz-
nego w porządku prawnym RP 
oraz warunków funkcjonowania 
tych zawodów. W powyższej spra-
wie zostanie wystosowana odpo-
wiedź do NRL, iż jesteśmy otwar-
ci na taką inicjatywę i będziemy 
oczekiwać na kontakt Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku,

• od pielęgniarek zatrudnionych 
w PSSE, które skierowane było do 
Wojewody Pomorskiego z prośbą 
o wyjaśnienie sprawy dotyczącej 
wypłacania i kontynuacji utrzyma-
nia kwot podwyżki dla pielęgnia-
rek pracujących w Stacjach Sani-
tarno-Epidemiologicznych Woje-
wództwa Pomorskiego, przyznanej 
w formie dodatku do wynagrodze-
nia. Podwyżki nie są realizowane 
zgodnie z przyjętymi zasadami, co 
powoduje coraz większe zróżni-
cowanie wynagrodzeń w ramach 
jednej grupy zawodowej, jak infor-
mują Pielęgniarki w piśmie. Prezy-
dium ORPiP popiera stanowisko 
Pielęgniarek PSSE,

• z Naczelnej rady Pielęgnia-
rek i Położnych informujące, 

iż 21.12.2018 r. odbyło się spo-
tkanie w Departamencie Pielę-
gniarek i Położnych z Przedsta-
wicielami NrPiP. Na spotkaniu 
zostały omówione problemy 
związane z wielkimi niepra-
widłowościami w kształceniu 
podyplomowym pielęgniarek 
i położnych przez organizatora 
Interrete Sp. z o.o. Na spotkaniu 
ustalono, iż z uwagi na ważność 
problemu odbędzie się spotka-
nie z Sekretarz Stanu Panią jó-
zefą Szczurek-żelazko oraz Dy-
rektorem Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych, jak i Przedstawi-
cielami NrPiP. Dodatkowo, ze 
względu na powagę sytuacji, na 
16 stycznia 2019 r. zwołany jest 
Konwent tematyczny Przewod-
niczących OIPiP z całego kraju 
w tej sprawie,

• z Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w sprawie możliwości 
finansowania przeszkolenia przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej z Funduszu Pracy 
i Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego pielęgniarek i położnych, 
które nie wykonują zawodu łącz-
nie przez okres dłuższy niż 5 lat 
w okresie ostatnich 6 lat, a zamie-
rzają podjąć jego wykonywanie,

• od Przewodniczącej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Ciechanowie z podziękowaniem 
za okazane wsparcie finansowe dla 
Koleżanki Pielęgniarki w trudnej, 
codziennej walce z chorobą.

21. Wiceprzewodnicząca Danuta Adam-
czyk-Wiśniewska omówiła zasady ak-
ceptacji wniosków związanych z pod-
wyżkami dla Pielęgniarek i Położnych 

w ramach Pakietu Szumowskiego . 
Przedstawiła, jak niezwykle trudne 
jest to zadanie, wymagające dogłęb-
nej analizy każdego wniosku, gdyż od 
tego zależne są świadczenia finansowe 
Pielęgniarek i Położnych. Wiceprze-
wodnicząca wraz z Przewodniczącą 
opiniują na bieżąco tematyczne PO-
ROZUMIENIA i podkreśliły istotną 
rolę/pomoc w tej kwestii Pracownika 
Biura OIPiP – Pani Kierownik Jolanty 
Stachowicz. Warte podkreślenia jest, 
że jest to każdorazowo kilkaset wnio-
sków – więc bardzo dużo dodatkowej 
pracy, lecz wartej zaangażowania, bo 
w efekcie – owocnej .

22. Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
• Uchwałę Nr 343/VII/2018 Na-

czelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych z dnia 6 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia terminu 
I Nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
VII Kadencji. Zjazd ma uregu-
lować pewne aspekty działania 
na wzór Okręgowych Izb Lekar-
skich. ZJAZD DELEGATÓW 
ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 5-6 
CZERWCA I BĘDZIE ZORGA-
NIZOWANY WYJAZD Z GDAŃ-
SKA 4 CZERWCA.

• pismo z Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie, 
które zostało skierowane do Mini-
sterstwa Zdrowia oraz odpowiedź 
otrzymaną z MZ w kwestii zasad 
postępowania w przypadku przy-
znawania prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki cudzoziemcowi, 
który nie posiada zezwolenia na 
pobyt stały tylko określony – PWZ 
może być wydawane w tych przy-
padkach jedynie na czas określony,
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• informację o spotkaniu w MZ, 
na które Przewodnicząca OR-
PiP w Gdańsku Pani Anna Czar-
necka została zaproszona przez 
Pielęgniarki z ROPS. Spotka-
nie będzie miało miejsce 16 
stycznia 2019 r.i będą w nim 
uczestniczyli Przedstawiciele 
Ministerstwa Zdrowia, Pielę-
gniarki Regionalnego Ośrodka 
Psychiatrii Sądowej oraz Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka. 
Na zebraniu zostanie omówiona 
sytuacja finansowa Pielęgniarek 
zatrudnionych w ROPS i propo-
zycje jej poprawy, 

• informację o organizowanej przez 
NOT i Urząd Marszałkowski bez-
płatnej konferencji pn. ZArZĄ-
DZANIe jAKOŚCIĄ W OPIe-
Ce MeDyCZNej – dokąd 
zmierzamy, która odbędzie się 24 
stycznia 2019 r. w Domu Techni-
ka NOT w Gdańsku, na którą ser-
decznie zapraszamy nasze Kole-
żanki i naszych Kolegów,

• informację, iż NrPiP w War-
szawie wraz z Ministerstwem 
Zdrowia przygotowała doku-
ment pt. Polityka wieloletnia na 
rzecz Pielęgniarstwa i Położnic-
twa w Polsce. Jest to realizowa-
na strategia, która od tego roku 
nabiera tempa i zostanie wdrożo-
na w praktykę na bazie tego bar-
dzo poważnego aktu prawnego. 
Polityka zakłada wprowadzenie 
szeregu rozwiązań wspierających 
rozwój szeroko pojętego pielę-
gniarstwa, jak i poszczególnych 
jego dziedzin,

• partnerstwo Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w Akcji pn . ,,Każdy 

ma swój krwiobieg” ULtrA-
KreW, której celem jest promo-
cja honorowego oddawania krwi . 
Plakaty z logo naszej Izby jako 
Partnera akcji promującej odda-
wanie krwi widnieją we wszyst-
kich autobusach, tramwajach, 
ważnych instytucjach itp. – to 
wielka promocja dobrych intencji 
i naszej OIPiP w Gdańsku, czyli 
Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Po-
łożnych.

23 . Zakończenie zebrania.

W dniu 15 stycznia 2019 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 9 osób, Człon-
ków Prezydium .
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania .

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 648/VII P/19 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Medica Sp. z o.o. – kurs specja-
listyczny Endoskopia.

5 . Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

W dniu 14 grudnia 2018 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 19 Członków Okręgowej Rady, 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej, 3 Pełnomocników ORPiP.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Wiceprze-

wodniczącą ORPiP w Gdańsku Danutę 
Adamczyk-Wiśniewską.

2 . Podpisanie listy obecności.
3 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania .
4 . Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 121/VII r/18 w spra-
wie przyjęcia i realizacji wniosku Ko-
misji ds. Finansowania Doskonalenia 
Zawodowego z dnia 14.12.2018 r. na 
ogólną kwotę: 85.500,00 (osiemdzie-
siąt pięć tysięcy pięćset zł 00/100) .

6. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
122/VII r/18 w sprawie zmiany na 
stanowisku Przewodniczącej Komi-
sji ds. Ochrony Zdrowia Pracujących 
działającej przy Okręgowej Izbie Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku.

7 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 123/VII r/18 w spra-
wie pokrycia kosztów przygotowania 
i zorganizowania XXXIII Okręgowe-
go Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, który odbędzie się dnia 30 
marca 2019 r .

8 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
124/VII r/18 w sprawie upoważnie-
nia Prezydium ORPiP do zawarcia 
umowy z prawnikiem, posiadającym 
wiedzę z zakresu znajomości i stoso-
wania przepisów prawa karnego mate-
rialnego i procesowego, do wyłącznej 
dyspozycji Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych. 

9 . Przedstawienie bieżących informacji:
Pani Przewodnicząca zebrania Da-
nuta Adamczyk-Wiśniewska po-
informowała Uczestników zebrania 
ORPiP w Gdańsku, iż rozpoczynamy 
część tAjNĄ zebrania, na której zo-
stał omówiony etap, na jakim znajdu-
je się działalność Komisji Lekarskiej 
w sprawie zbadania zdolności do wy-
konywania zawodu pielęgniarki. Ko-
misja zakończyła działania, obecnie 
oczekujemy na opinię Komisji w po-
wyższej sprawie. Po czym nastąpiło 
zakończenie części TAJNEJ zebrania.
Przewodnicząca zebrania Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska omówiła:
• działania związane z dużą ilością 

skarg na organizację i przebieg 
szkoleń specjalizacyjnych prowa-
dzonych przez jednego z organi-
zatorów kształcenia podyplomo-
wego dla pielęgniarek i położnych 
Interrete Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu oraz stwierdzonym 
przez Centrum niedopełnieniem 
warunków prowadzenia kształce-
nia. Przedstawiła działania, które 

Z prac Rady
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zostały podjęte przez Okręgo-
wą Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku oraz przez Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie . W omawianej spra-
wie Przewodnicząca Komisji 
Kształcenia działającej przy OIPiP 
w Gdańsku, Pani dr Katarzyna 
Kretowicz, przybliżyła stanowisko 
Komisji oraz możliwości działań 
w tej sprawie . Sprawa jest rozwo-
jowa i dotyczy wielu Okręgowych 
Izb Pielęgniarskich. W OIPiP 
w Gdańsku Pani Przewodnicząca 
Anna Czarnecka zorganizowała 
kilka spotkań z Osobami poszko-
dowanymi . Apelujemy do naszych 
Koleżanek, Kolegów, Pielęgnia-
rek/Pielęgniarzy i Położnych, aby 
zwracali szczególną uwagę na 
firmę, w której zdecydują się na 
podjęcie kształcenia podyplomo-
wego, a w przypadku zauważenia 
nieprawidłowości w przebiegu cy-
klu kształcenia zgłaszali wszystko 
na bieżąco w formie pisemnej do 
OIPiP, która jest organem nadzo-
rującym/kontrolnym,

• notatkę dotyczącą wyników eks-
pertyzy archiwalnej z lat 2015-
2017, gdzie zrealizowano liczne 
zalecenia . Notatka z roku 2018 
będzie sporządzona na początku 
2019 r. W notatce również Przed-
stawiciel Archiwum Państwowe-
go w Gdańsku podkreśla wzorowo 
przebiegającą współpracę pomię-
dzy OIPiP w Gdańsku a Archi-
wum Państwowym,

• ofertę firmy ubezpieczeniowej 
dotyczącą ubezpieczenia pielę-

gniarek i położnych w przypadku 
okresowej, trwałej lub całkowitej 
niezdolności do pracy w zawodzie 
pielęgniarki lub położnej. Propozy-
cja ubezpieczenia została odczyta-
na przez Przewodniczącą zebrania,

• informację dotyczącą nowych 
norm zatrudnienia pielęgniarek 
wg Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 11 października 
2018 r., gdzie dane jednoznacznie 
wykazują bardzo duże niedobory 
kadry zarówno pielęgniarek, jak 
i położnych,

• podziękowanie od redakcji „Dzien-
nika Gazety Prawnej” dla Pani 
Przewodniczącej Anny Czarnec-
kiej za czynny udział w konferencji 
„Kapitał dla medycyny”,

• sprawy zgłaszane przez Pielę-
gniarki Medycyny Pracy – zgła-
szane problemy i propozycje omó-
wione zostały z Marszałkiem Wo-
jewództwa Pomorskiego, w po-
wyższej sprawie jest zaplanowany 
kolejny termin spotkania,

• informację o zakupieniu publikacji 
pt. „Bezpieczna praktyka pielę-
gniarki operacyjnej” – zapraszamy 
Koleżanki i Kolegów do korzysta-
nia z informacji w niej zawartych,

• sprawy dotyczące dotacji z Mi-
nisterstwa Zdrowia. Rozliczenie 
OIPiP w Gdańsku zostało precy-
zyjnie zakończone w miesiącu 
listopadzie bieżącego roku i prze-
słane do MZ. Obecnie nadal ocze-
kujemy na dotację z Ministerstwa 
Zdrowia za mijający 2018 rok,

• planowany termin XXXIII Okrę-
gowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-

łożnych w Gdańsku na dzień 30 
marca 2019 r., 

• informację na temat realizacji pod-
wyżek dla pielęgniarek i położ-
nych na terenie woj . pomorskiego 
oraz sposób, w jaki przebiegała 
wnikliwa analiza wniosków i ich 
opiniowanie Podmiotom, które je 
złożyły.

10. Przewodnicząca zebrania Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska jako Czło-
nek NrPiP przedstawiła plany Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
dotyczące organizacji NADZWY-
CZAJNEGO ZJAZDU Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie we wskaza-
nych przez NRPiP tematach .

11. Pani Wiceprzewodnicząca OrPiP 
Marzena Olszewska-Fryc poinfor-
mowała, iż w dniu dzisiejszym uczest-
niczyła w Radzie Społecznej miasta 
Sopotu, na której zostały poruszone 
sprawy związane z Pielęgniarkami 
i Położnymi. Przedstawiła również 
realizację projektu dotyczącego pro-
mocji zawodu pielęgniarki i położnej 
oraz podziękowała realizatorom Jo-
lancie Madej i Jolancie Zając. Projekt 
realizowany we współpracy OIPiP 
w Gdańsku z Urzędem Marszałkow-
skim. Na kolejnym zebraniu ORPiP 
zostanie przedstawiony raport z reali-
zacji projektu .

12. Pani Irena Samson – Członek OrPiP 
w Gdańsku oraz Członek Gdańskiej 
Rady Seniorów – przybliżyła działa-
nia Rady Seniorów, jak i założenia, 
w których planowane jest utworzenie 
domów spotkań dla seniorów w każdej 
dzielnicy Gdańska. Mając na uwadze 
dobro Seniorów, ich aktywizację oraz 
płynące korzyści ze spotkań integra-
cyjnych, życzymy, aby projekt został 
zrealizowany w jak najkrótszym czasie .

13. jolanta Zając – Członek OrPiP 
w Gdańsku – podziękowała Pani 
Marzenie Olszewskiej-Fryc za ko-
ordynację projektu promocji zawodu 
pielęgniarki w klasach VIII Szkoły 
Podstawowej i III Gimnazjum. Było 
to trudne zadanie ze względu na wy-
znaczony krótki okres realizacji, jak 
i liczbę uczniów, którzy zostali objęci 
projektem . 

14. Przewodnicząca zebrania Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska odczytała po-
dziękowanie Przewodniczącej Komisji 
ds. Ochrony Zdrowia Pracujących Pani 
mgr Anny Raj dla Członków Rady, jak 
i Pracowników OIPiP w Gdańsku za 
wieloletnią bardzo dobrą współpracę.

15 . Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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Kalendarium
9 listopada

Komisja ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego wspólnie z Komisją ds. Pielęgniarek Środowiska 
Nauczania i Wychowania zorganizowała Konferencję pt. ,,Duży problem w małej głowie – 
czego najbardziej potrzebują dzieci?’’, która odbyła się w Hotelu Dal w Gdańsku. W kon-
ferencji uczestniczyli: Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodniczące oraz Pani 
Sekretarz Jolanta Zając, będąca jednocześnie współorganizatorem konferencji, a także duża 
liczba Uczestników/Gości/Słuchaczy. Konferencja była niezwykle merytoryczna i ciekawa, za 
co bardzo dziękujemy organizatorom, na czele z Panią Przewodniczącą Małgorzatą Oklińską.

14 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc oraz Sekretarz Jolanta Zając reprezento-
wały OIPiP w Gdańsku na posiedzeniu Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej w UCK. Nowej Pani Oddziałowej GRATULUJEMY!

16 listopada
Na prośbę Studentek Położnictwa GUMed Przewodnicząca Anna Czarnecka zorganizo-
wała w OIPiP w Gdańsku spotkanie z Pracodawcami poszukującymi Położnych. Praco-
dawcy przedstawili w bardzo atrakcyjny sposób swoje oferty pracy i chętnie odpowiadali 
na pytania studentek. Spotkanie było bardzo ważne, gdyż studenci już w lipcu zasilą nasze 
szeregi zawodowe, a nam zależy, aby pozostali w województwie pomorskim.

14 listopada
W Warszawie Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku uczest-
niczyła czynnie w obradach Prezydium NRPiP, a następ-
nie w posiedzeniu Rady Społecznej ROPS w Starogardzie 
Gdańskim, które odbywało się w Ministerstwie Zdrowia. 
W obradach Rady Społecznej brali udział Przedstawi-
ciele Pracowników Regionalnego Ośrodka Psychiatrii 
Sądowej (Związki Zawodowe) – podnosząc już kolejny 
raz temat braku podwyżek wynagrodzenia i związanego 
z tym faktem narastającego niezadowolenia wszystkich 
Pracowników Interdyscyplinarnego Zespołu ROPS. Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka całkowicie poparła oczeki-
wania Pracowników, rozumiejąc i podkreślając, iż zarobki 
w tym zakładzie pracy stały się już dawno nieatrakcyjne 
w porównaniu do innych. Cała Rada Społeczna podniosła 
temat, iż Ministerstwo Zdrowia (jako Organ Założycielski 
– Właściciel) musi zainteresować się tą sytuacją, która już 
zbyt mocno nabrzmiała i pozostawała bez wysłuchania vel działań naprawczych… Rada 
Społeczna wystosowała w tym temacie odpowiednie tematyczne pismo do MZ.
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17 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc reprezentowała OIPiP w Gdańsku na uro-
czystości wręczenia Praw Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza dentysty zorganizo-
wanej przez Okręgową Izbę Lekarską. 

17 listopada
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła 
Prezydium ORPiP, na którym podjęto wiele 
uchwał oraz omówiono wiele spraw bieżących.
Na Prezydium Członkowie uczcili minutą ciszy 
Pamięć Koleżanki Pielęgniarki Ewy Pałygi, 
którą pożegnaliśmy właśnie w tym dniu. Ewa 
była przez wiele lat Pracownikiem biura OIPiP 
jednak marzyła, aby zamienić pracę w biurze 
na pracę na oddziale – co zrealizowała, zostając 
Pielęgniarką Oddziałową w UCK. Wspierała nas jednak niemal do końca swych dni, będąc za-
cnym i cenionym Wykładowcą ustawicznego doskonalenia zawodowego. Żegnaj Ewo…

19 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc reprezentowała OIPiP w Gdańsku na spo-
tkaniu z Radą Pracodawców w Uczelni Uniwersyteckiej WSPS. 

20 listopada
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc repre-
zentowały OIPiP w Gdańsku na posiedzeniu Komisji Konkursowej na stanowisko Pie-
lęgniarki Oddziałowej w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie 
Gdańskim. Nowej Pani Oddziałowej GRATULUJEMY!

21 listopada

Na zaproszenie Koła PTP z Chojnic i Kościerzyny Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc reprezentowały OIPiP w Gdańsku na konfe-
rencji w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie pt. ,,Wyzwania dla pielęgniarek w no-
wym systemie realizacji świadczeń zdrowotnych”. Bardzo gratulujemy Organizatorom 
wspaniałej konferencji – bardzo praktycznej i merytorycznej!

22 listopada 
Na zaproszenie Rady FSNT NOT w Gdań-
sku odbyło się pierwsze spotkanie Komi-
tetu Organizacyjnego z udziałem Wice-
przewodniczącej Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Hanny Zych-Cisoń w spra-
wie organizacji styczniowej konferencji 
,,Zarządzanie jakością w opiece zdrowot-
nej’’. W czynne prace w Komitecie Orga-
nizacyjnym zaangażowały się Przewodni-
cząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodni-
cząca Marzena Olszewska-Fryc.

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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27 listopada
W Szpitalu Copernicus pod egidą OIPiP w Gdańsku odbyła się konferencja naukowo-szkole-
niowa dla Pielęgniarek i Położnych zorganizowana przez „Pelargos” pt. „Wielochorobowość – 
specyfika opieki nad pacjentem geriatrycznym”. W konferencji uczestniczyły: Przewodnicząca 
Anna Czarnecka i Wiceprzewodniczące. Konferencja wniosła wiele nowości/aktualności i była 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, rozmów branżowych oraz integracji.

27 listopada
W Szpitalu św. Wojciecha w Gdań-
sku – Copernicus Podmiot Leczni-
czy, odbyła się uroczystość zawiesze-
nia wiechy na powstającym budynku 
w ramach projektu pn . „Poprawa do-
stępności do wysokiej jakości specja-
listycznych usług zdrowotnych ce-
lem leczenia chorób cywilizacyjnych 
dla mieszkańców Pomorza poprzez 
rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”. W uroczystości udział wzięły Wiceprzewodni-
czące ORPIP w Gdańsku: Danuta Adamczyk-Wiśniewska oraz Marzena Olszewska-Fryc.

28 listopada
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wi-
ceprzewodniczące uczestniczyły w kon-
ferencji w Urzędzie Marszałkowskim pt. 
„Nowe i nawracające choroby zakaźne – 
zagrożenia, profilaktyka i terapia’’. OIPiP 
w Gdańsku miała przyjemność wspierać 
organizację konferencji, co podyktowane 
było bardzo ważną i potrzebną oraz aktu-
alną tematyką. Gratulujemy i dziękujemy 
Organizatorom.

29 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w spotkaniu w Departamencie 
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Grupy Ekspertów ds. jakości w placówkach medycznych. 
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30 listopada
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodniczące uczestniczyły w Konferencji prewen-
cyjnej dedykowanej specjalnie Położnym w hotelu Novotel w Sopocie pt. ,,Położna w nauce 
i praktyce – czyli jak bezpiecznie realizować 
profesję położnej – kwalifikacje zawodowe 
i odpowiedzialność prawna, problemy prak-
tyczne wykonywania zawodu’’. Na konferen-
cji ORzOZ Anna Zaremba-Duszota oraz inni 
zacni Prelegenci omówili zagadnienia bardzo 
ważne dla codziennej pracy Położnych. Pytań 
było wiele – co świadczy o praktycznej stronie 
tego wydarzenia .

...ciąg dalszy 30 listopada

3 grudnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodniczące złożyły życzenia na spotkaniu 
opłatkowym, na które zostały zaproszone przez Koło Pań emerytek Pielęgniarek i Po-
łożnych działające przy OIPiP w Gdańsku. Szacunek do Pań Emerytek jest naszą marką, 
podobnie jak nieustające działania oraz apele o: wzajemny szacunek, jedność i solidarność 
zawodową – podkreśliła Przewodnicząca Anna Czarnecka. Do siego roku!

4 grudnia
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Prezydium NRPiP.

5 i 6 grudnia
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka uczestniczyła w obradach NRPiP 
oraz w spotkaniu z Ministrem Zdrowia 
i Panią Minister oraz nową Dyrektor De-
partamentu Pielęgniarek i Położnych w Mi-
nisterstwie Zdrowia.
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5 grudnia 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc i Członek Rady Irena Samson reprezento-
wały ORPiP w Gdańsku, a Danuta Mataczyńska OIPiP w Gdańsku – na spotkaniu opłatko-
wym w Domu Pomocy Społecznej „ZŁOTA JESIEŃ”. Serdeczne rozmowy i życzenia – to 
zawsze miły czas. Dziękujemy za zaproszenie!

6 grudnia 
Sekretarz Jolanta Zając oraz Członek Rady Irena Samson reprezentowały ORPiP w Gdań-
sku na konferencji nt. leczenia ran oraz uroczystości wolontariatu szpitalnego w szpita-
lu M. Kopernika w Gdańsku. To była piękna uroczystość, podkreślająca wartość i moc 
dobrych serc! Gratulujemy i dziękujemy Panu Prezesowi Dariuszowi Kostrzewie i Pani 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Marzenie Olszewskiej-Fryc!

7 grudnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczest-
niczyły w OIPiP w Gdańsku w spotkaniu opłatkowym z Okręgowym Rzecznikiem Odpo-
wiedzialności Zawodowej i Zastępcami oraz z Przewodniczącą i Członkami Sądu. Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka PODZIĘKOWAŁA ZA BARDZO TRUDNĄ PrACĘ SPO-
łeCZNĄ NA RZECZ NASZEGO ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO I ELIMINACJI 
NIEETYCZNYCH ORAZ WYSOCE NIEPRAWIDŁOWYCH WYDARZEŃ. 

7-8 grudnia
W Sofitel Grand Sopot odbył się ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia „Szkoła Rodzenia 
na Medal”. W konferencji uczestniczyła Danuta Adamczyk-Wiśniewska – Wiceprzewod-
nicząca ORPiP w Gdańsku.

7 grudnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc czyn-
nie uczestniczyły w konferencji Komisji Pielęgniarstwa Diagnostycznego: „Pacjent w sta-
nie zagrożenia życia w Pracowniach Diagnostycznych”. Dziękujemy Przewodniczącej 
Joannie Lange za wspaniałą konferencję! Relacja w Biuletynie.

10 grudnia
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku ORzOZ Anna Zaremba-Duszota oraz Przewodni-
cząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodniczące prowadziły konferencję zorganizowaną wspól-
nie z Komisją ds. Pielęgniarek DPS działającą przy OIPiP w Gdańsku, na czele z Przewodni-
czącą Danutą Mataczyńską pt. „Uwzględnienie duchowości w opiece nad chorym – etycznym 
filarem budowania wzajemnego zaufania w procesie leczenia i pielęgnowania”. Tematyka nie-
zwykle ważna, o której trzeba wiele mówić i wiele na jej rzecz działać, gdyż jest bardzo ważna 
dla Pacjenta i Jego najbliższych. Prelegenci byli niesamowici, a atmosfera podniosła i bardzo 
serdeczna. Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że takich tematów brakowało…

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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12 grudnia 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
i Członek Rady Irena Samson reprezentowały OIPiP 
w Gdańsku na spotkaniu opłatkowym pt. „Wspólne 
kolędowanie i dzielenie się opłatkiem” na zaprosze-
nie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

13 grudnia
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w spotkaniu w Urzędzie 
Wojewódzkim podsumowującym działalność Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zda-
rzeniach Medycznych w 2018 roku .

14 grudnia
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brała udział w Radzie Społecznej Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie. 

14 grudnia
Na zaproszenie Fundacji RC i partnerstwa NBM udział w XXIV Gali Nagrody Bursztyno-
wego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w gdańskim ECS, na której zostały nagrodzone 
organizacje pozarządowe. OIPiP w Gdańsku reprezentowała Wiceprzewodnicząca Marze-
na Olszewska-Fryc.

15 grudnia
Udział w Radzie Pracodawców w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie – Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc.

17 grudnia
Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim zorganizowana przez 
Samorząd Województwa Pomorskiego pt. „Doskonalenie jakości 
w podmiotach leczniczych – rok od wdrożenia programu”. ORPiP 
w Gdańsku czynnie reprezentowały poproszone o wykłady: Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka, Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc oraz Członek Prezydium ORPiP Beata Wieczorek-
-Wójcik. To było dla nas wyróżnienie i dowód docenienia naszego 
zaangażowania. Wszyscy Prelegenci to Osoby od lat działające 
na rzecz ulepszania jakości świadczeń zdrowotnych w naszym 
województwie. To była bardzo ciekawa i praktyczna konferencja.

21 grudnia
W Uniwersyteckim Centrum Klinicz-
nym w Gdańsku odbyło się spotkanie 
opłatkowe pielęgniarskiej i położniczej 
kadry zarządzającej. Życzenia w imie-
niu Przewodniczącej ORPiP w Gdań-
sku Anny Czarneckiej złożyła Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska – Wiceprzewod-
nicząca ORPiP w Gdańsku.

27 grudnia
Udział w obradach Rady Społecznej w Wojskowej Przychodni w Gdyni – Wiceprzewod-
nicząca Marzena Olszewska-Fryc.
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8 stycznia
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Prezydium 
NRPiP .

9 stycznia
Na zaproszenie Pani Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Anny Lignowskiej w UCK w Gdańsku 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w spotkaniu z Pielęgniarkami i Położny-
mi Oddziałowymi oraz Koordynującymi, na którym omówiono wiele spraw z minionego 
roku oraz bieżących. Przewodnicząca przedstawiła istotę i wyniki działania Samorządu 
Zawodowego na przełomie ostatnich lat. To było bardzo owocne spotkanie. 

10 stycznia
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku uczestniczyła w spotkaniu 
z ORzOZ mającym na celu przygotowanie/organizację dwudniowej konferencji z bezpie-
czeństwa wykonywania naszych zawodów. Konferencja planowana jest w dniach 11-12 
kwietnia w Hotelu Novotel – już serdecznie zapraszamy!

11 stycznia
W UM, u Pani Marszałek Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Ma-
rzena Olszewska-Fryc uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym nowych norm zatrudnienia. 
Na spotkaniu zweryfikowano tematyczne dane. Normy zatrudnienia są niezwykle ważne, 
gdyż warunkują nasze bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo Pacjenta. Takich spotkań 
będzie jeszcze zapewne wiele. Razem musimy pracować nad sprostaniem zadaniu, jakie 
stawia nowe tematyczne rozporządzenie.

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

13 stycznia
Już tradycyjnie od kilku lat OIPiP w Gdańsku włącza się aktywnie w ramach promocji 
naszych profesji w WOŚP. Przewodnicząca i Wiceprzewodniczące, Skarbnik oraz Sekre-
tarz i Pracownicy Biura, a także Pielęgniarki i Położne, które zgłosiły chęć udziału w tym 
wydarzeniu – godnie promowaliśmy nasze zawody.
Dziękujemy Pani Wiceprzewodniczącej Marzenie Olszewskiej-Fryc oraz Pani Jolancie Sta-
chowicz za koordynowanie naszej wspólnej akcji i wszystkim czynnie w nią zaangażowanym. 

Ponadto...
Przewodnicząca spotkała się kilkakrotnie z poszkodowanymi w aspekcie działalności In-
terrete w celu omówienia poszczególnych sytuacji i znalezienia pomocnego rozwiązania/
wyjścia z tej sytuacji. Przewodnicząca złożyła na NRPiP tematyczny wniosek ujednoli-
cenia pomocy w całej Polsce wspólnie – przy pomocy Ministerstwa Zdrowia i Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Wniosek został przyjęty jed-
nogłośnie i jest realizowany. Odbyły się już spotkania w MZ. Współczujemy Państwu 
i dołożymy wszelkich starań, aby Państwu pomóc. Do uczestników innych szkoleń apeluję 
i proszę, abyście do OIPiP w Gdańsku zgłaszali pisemnie i na bieżąco wszelkie uwagi 
i nieprawidłowości związane z ich realizacją. Nasza Izba niezwłocznie po takiej informacji 
dokonuje interwencji u Organizatora Kształcenia.
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Jubileusz 90-lecia Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 

Obchody Jubileuszu 90-lecia Miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 
rozpoczęła uroczysta msza św. w koście-
le pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Gdyni. Następnie pracownicy MSPR 
w Gdyni oraz zaproszeni goście przema-
szerowali w asyście zabytkowych karetek 
pogotowia do miejsca oficjalnych uroczy-

stości – Teatru Muzycznego im. Danuty 
Baduszkowej. Obchody Jubileuszu zostały 
połączone z obchodami Ogólnopolskiego 
Dnia Ratownictwa Medycznego.
Podczas uroczystości jubileuszowych Okrę-
gową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku reprezentowała Ilona Kwiatkowska-Fal-
kowska. Uczestniczyli w nich między innymi: 
Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski, 
Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, 
przedstawiciele władz samorządowych oraz 
służb mundurowych, osoby reprezentują-
ce sponsorów. Nie zabrakło również byłych 
i obecnych Pracowników MSPR w Gdyni . 
Dyrektor MSPR beata Pająk-Michalik omó-
wiła początki działalności placówki, histo-
rię jej rozwoju oraz modernizacji. Drogę od 
pierwszej karetki do najnowocześniejszych 
ambulansów w bardzo emocjonalnym wystą-
pieniu przedstawił dr Andrzej Kolejewski 
– były Dyrektor Stacji, autor książki „Histo-
ria Pogotowia Ratunkowego w Gdyni”. Za-
prezentowano również sylwetki osób, które 
wniosły duży wkład w działalność Pogotowia. 

KIEDYŚ... ...DZIŚ

Uhonorowano i podzię-
kowano za zaangażowa-
nie i wzorową pracę, wrę-
czono wyróżnienia i od-
znaczenia państwowe za 
wybitne osiągnięcia w ra-
townictwie medycznym, 
między innymi „Medal 
za Długoletnią Służbę”, 
odznaki honorowe Mini-
stra Zdrowia „Za zasługi 
dla Ochrony Zdrowia”, 
dyplomy za wzorową 
pracę, dyplomy za repre-
zentowanie MSPR w za-
wodach ratownictwa me-
dycznego .
Wśród wyróżnionych 
znalazły się nasze kole-
żanki pielęgniarki Izabe-
la Kazała i bernadeta 
Miotk – Starsze Pielę-
gniarki ZRM, które zosta-
ły nagrodzone „Medalem 
Złotym za Długoletnią 
Służbę”, oraz julia Snar-
ska – Starsza Pielęgniar-
ka Systemu Ratownictwa 
Medycznego wyróżniona 
odznaką honorową Mini-
stra Zdrowia „Za zasługi 
dla Ochrony Zdrowia”.
W ramach obchodów 
Ogólnopolskiego Dnia 
Ratownictwa Medycz-
nego uhonorowano oso-
by zasłużone dla syste-
mu Państwowego Ra-
townictwa Medycznego, 
wręczając Nagrodę im. 
bł. Gerarda. Jej laure-
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atami w 2018 r. zostali: bogdan Kalicki 
– dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Białymstoku, Waldemar 
Kraska – lekarz chirurg, senator RP, oraz 
anna majka – pielęgniarka Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego, która przebywa-
jąc na urlopie, uratowała mężczyznę tonące-
go w Bałtyku.
W imieniu OIPiP w Gdańsku Ilona Kwiatkow-
ska-Falkowska wręczyła Dyrektor beacie Pa-

jąk-Michalik bukiet kwia-
tów i życzyła wielu sukce-
sów w pracy, podkreślając, 
że jesteśmy bardzo dumni 
z faktu, że zarządzaniem 
MSPR w Gdyni KIERU-
JE NASZA KOLEŻAN-
KA PIELĘGNIARKA. 
Wszystkim nagrodzonym 
oraz pracownikom MSPR 
w Gdyni pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze podzię-
kowania za bardzo trudną 
i odpowiedzialną pracę. 
Wyrażamy wdzięczność za 
niesienie pomocy miesz-
kańcom w sytuacjach za-
grożenia życia i zdrowia.

Ilona 
Kwiatkowska-Falkowska

Wizyta w Kopenhadze 

Chciałabym się podzielić, w imieniu własnym 
i zespołu koleżanek reprezentujących OIPiP 
w Gdańsku, wyjazdem poglądowym w dniach 
26-29.09.2018 do Kopenhagi w składzie: Be-
ata Góralska, Agnieszka Bronk, Ewa Mędrek, 

Joasia Litewska, 
Irena Samson i Ewa 
Wodzikowska . 
Wyjazd zorganizowa-
ny był na zaproszenie 
pielęgniarki, Polki 
Moniki Krystel, któ-
ra gościła u nas przed 
kilkoma laty na Mię-
dzynarodowej Konfe-
rencji Opieki Długo-
terminowej . 
Leciałyśmy samolo-
tem do Malmö (Szwe-
cja), następnie do Da-
nii jechałyśmy auto-
karem, przejeżdżając 
mostem wantowym 
nad Sundem łączącym 
oba kraje . 
Wyjazd zaplanowany 
był dużo wcześniej, 
ale uzależniony od 
rezerwacji tanich 
biletów lotniczych 
i hoteli, co wymagało 
sporo uwagi i sprytu . 
Nasza droga koleżan-
ka Beata Góralska 
wykazała się jako 
wspaniała organiza-

torka, zajęła się tym z bardzo dużym zaan-
gażowaniem i zrealizowała zadanie perfek-
cyjnie, za co jej serdecznie dziękujemy i już 
planujemy następne wyjazdy na zaproszenie 
pielęgniarek Polek z innych krajów, które 
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wyjechały za chlebem, ale nadal utrzymu-
ją z nami kontakt i współpracę. Mamy ich 
wiele, a brakuje czasu i nie tylko, bo mimo 
sponsorów i przychylności OIPiP w Gdań-
sku wyjazdy są dość kosztowne. 
Monika Krystel przed 12 laty, nie widząc 
perspektywy dalszego bytu, po przeczyta-
niu ogłoszenia, że organizowany jest kurs 
języka duńskiego i możliwość podjęcia pra-
cy, co oznaczało lepszą przyszłość dla niej 
i jej córki, zdecydowała się zmienić swój los. 
Wyjechała i podjęła pracę w Domu Opieki. 
Nie znając jeszcze dobrze języka, pracowała 
jako opiekunka, ucząc się dalej języka. Był to 
dla niej trudny okres, ale jej wiedza i kom-
petencje bardzo szybko zostały zauważone 
i docenione. Obecnie jest pielęgniarką koor-
dynującą i zarządzającą dużym, ekskluzyw-
nym Domem Opieki. 
Skupiłyśmy się szczególnie na tym, aby zo-
baczyć, a może i przenieść, dobre praktyki 
i rozwiązania na nasz teren. Ponieważ wśród 

nas były osoby, które zajmują się opieką nad 
przewlekle chorym w różnych jednostkach 
naszej służby zdrowia – ciekawość była 
ogromna. Pani Agnieszka Bronk, przełożo-
na Szpitala Reumatologicznego w Sopocie, 
szczególnie była zainteresowana rozwiąza-
niami technicznymi, ponieważ, jak wszy-
scy wiedzą, jest w trakcie budowy Szpitala 
Geriatrycznego. Dostosowanie pomieszczeń 
jest tam bardzo dobrze rozwiązane, odpo-
wiednio do potrzeb danej osoby . Szczegól-
nie to, że w każdej sali podopiecznego leżą-
cego lub mieszkającego indywidualnie jest 
podnośnik sufitowy – bardzo funkcjonalny. 
Jak jest potrzeba, to można go bez problemu 
użyć (a nie jak to bywa u nas) . Bardzo duży 
nacisk kładzie się na muzykoterapię, na ota-
czającym terenie w parku są instrumenty, na 
których prowadzi się zajęcia terapeutyczne, 
widoczne na przedstawionych fotografiach. 
Większość podopiecznych ma objawy otę-
pienne .

Przyjęcie do takiego domu i pobyt w nim 
wyglądają zupełnie inaczej niż u nas, każ-
dego podopiecznego stać na opłacanie po-
bytu, gdyż wykorzystuje swój nagroma-
dzony majątek, np. sprzedaje dom, miesz-
kanie itd. Za każde dodatkowe świadczenie 
lub usługę, taką jak fryzjer, kosmetyczka 
– każdy płaci sam, ale ich na to stać. 
U nas pielęgniarka jest wszystkim: fryzjerem, 
kosmetyczką itd., co wykonuje w ramach 
opieki i pielęgnacji bez dodatkowej opłaty. 
Zapoznałyśmy się z prowadzoną dokumen-
tacją, oczywiście elektroniczną, podobne roz-
wiązania mają być zastosowane u nas, ale to 
również wymaga czasu i pieniędzy.
Zatrudnione pielęgniarki mają dużą samo-
dzielność, ale i odpowiedzialność. W tym 
domu nie ma lekarza, jest tylko pod telefo-
nem, gdy stan podopiecznego się pogorszy. 
Pielęgniarka sama decyduje, jakie badania 
ma wykonać, następnie telefonicznie przeka-
zuje wyniki lekarzowi i konsultuje, co dalej.
Poza wizytą w Domu Opieki był czas na zwie-
dzanie Kopenhagi i tu również prywatne znajo-
mości Beatki sprawiły, że miałyśmy superprze-
wodnika – też Polaka. Karol, który wyjechał 10 
lat temu wraz z rodziną, jest prawnikiem i ma 

swoje biuro prawnicze. Dzięki bardzo wszech-
stronnej i bogatej wiedzy na temat historii Danii 
oprowadził nas po bardzo ciekawych miejscach 
i opowiedział o życiu Duńczyków i Polaków 
przybyłych za chlebem. 
Kilka dni to jednak za mało na podziwianie 
piękna Kopenhagi.

Irena Samson
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27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

To już kolejny rok, kiedy OIPiP w Gdańsku 
aktywnie włącza się w akcję WOŚP pory-
wającą dobro ludzkich serc na rzecz pomo-
cy POTRZEBUJĄCYM.
Wspólnie z Miejskim Domem Kultury 
w Sopocie wkładamy wiele miłości w dzia-
łania i tym samym pozyskujemy szerokie 

gremium społeczne – gdzie dobro się mnoży 
i mnoży z roku na rok w nieskończoność…
Promujemy nasze profesje Pielęgniarki 
i Położnej, wychodząc do Społeczeństwa.
Nie znamy dni wolnych od pracy – gdyż 
realizujemy swoje pasje!

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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II Forum Leczenia Ran 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz prof. dr hab. n. med. Maria Siemionow Zofia Małas, Prezes NRPiP 

W dniach 11-13 .10 .2018 r . w hotelu Mer-
cure Kasprowy w Zakopanem odbyło się 
II Forum Leczenia Ran – nowoczesna 
i interdyscyplinarna konferencja, której 
organizatorem było wydawnictwo Eve-
reth Publishing .

Niezmiernie cieszy nas liczny udział pie-
lęgniarek z OIPiP z Gdańska i Słupska 
w tym wydarzeniu . 

W tej edycji Forum skupiono się na tren-
dach i wyzwaniach w nowoczesnej terapii 
leczenia ran, omawiając fakty i mity do-
tyczące postępowania z trudno gojącą się 
raną oraz nowoczesne metody leczenia.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu wybit-
nych ekspertów. Gościem specjalnym była 
prof. dr hab. n. med. Maria Siemionow, 
znana na całym świecie polska specjalist-
ka chirurgii i transplantologii rekonstruk-
cyjnej mieszkająca i pracująca w USA, 

której wykład otwo-
rzył konferencję. Prof. 
Siemionow dokonała 
pierwszej w USA uda-
nej operacji przeszcze-
pienia twarzy .
Gościem specjalnym 
była również Wicemi-
nister Zdrowia, Pani Jó-
zefa Szczurek-Żelazko, 
która podczas konferen-
cji powiedziała: „Cieszę 
się, że to spotkanie ma 
charakter interdyscy-
plinarny. To jest bardzo 
ważna rzecz, aby przed-
stawiciele wszystkich 
zawodów medycznych, 
począwszy od lekarzy, 
pielęgniarek, po fizjote-
rapeutów i dietetyków, 
mieli porównywalną 
wiedzę i wspólnie reali-
zowali ten cel, jaki wy-
nika z procesu leczenia”.

W ramach konferencji 
zaprezentowano wiele 

ciekawych wykładów opartych na do-
świadczeniu w leczeniu ran, omówiono 
zastosowanie nowoczesnych opatrunków 
oraz standardy postępowania.

Gościem specjalnym i ważnym dla nasze-
go środowiska była Zofia Małas – Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, która potwierdziła, że problem ran 
przewlekłych jest na tyle złożony, że wy-
maga spojrzenia interdyscyplinarnego . 
Takie spotkania naukowe dają możliwość 
nauczenia się tego, jak zajmować się ra-
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Leczenie ran bez tajemnic 
– odkryj nowe możliwości

Kolejna Konferencja z cyklu „leczymy 
rany” za nami. Konferencja pt. „Leczenie 
ran bez tajemnic – odkryj nowe możliwo-
ści” organizowana była przez firmę Conva-
tec w dniu 19 października 2018 r. w Gdań-
sku Jelitkowie. Partnerami i współorgani-
zatorami były firmy: Schulke, Fressenius 
i Medi. Kolejny raz spotkali się specjali-
ści i eksperci w zakresie leczenia ran. Na 

konferencji uczestnicy mogli dowiedzieć 
się o kompresji, która jest nieodzownym 
elementem leczenia owrzodzeń żylnych. 
Firma Medi przedstawiła nam innowacyj-
ne możliwości samodzielnego zakładania 
kompresji na kończyny dolne. Ten system 
jest dedykowany szczególnie osobom nie-
samodzielnym i mającym trudności z sa-
moobsługą. Chirurg Andrzej Nowik, który 

Od lewej: Z. Augusewicz – Gdańsk, H. Michalska-Mróz – Gdynia, prof. T. Banasiewicz – Poznań. 
Od prawej: A. Nowik – Wound Clinica Gdynia, I. Samson – Gdańsk, D. Korczyńska – Gdynia, 
B. Gronowska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – Gdynia, J. Litewska – Wejherowo, B. Góralska – Gdynia

Od lewej: Joanna Litewska – członek Komisji ds. Opieki Długoterminowej przy OIPiP w Gdańsku, 
Hanna Michalska-Mróz – członek Zespołu ds. Profilaktyki Odleżyn i Ran Przewlekłych, Szpital Morski 
im. PCK w Gdyni, Beata Gronowska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpital Morski im. PCK w Gdyni- 
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Dorota Korczyńska – członek Zespołu ds. PO i RP, Szpital Morski im. PCK 
w Gdyni, Beata Góralska – przewodnicząca Zespołu ds. PO i RP, Szpital Morski im. PCK w Gdyni

nami trudnymi w sposób profesjonalny . 
Każdy z nas, pracując, wpada w rutynę 
i każdy z nas o wielu rzeczach wciąż jesz-
cze nie wie .

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły 
się wykłady prof. Tomasza Banasiewicza, 
specjalisty o niesamowitej wiedzy, ogrom-
nych umiejętnościach i kompetencjach.
Udział w Forum sprzyjał nawiązywaniu 
nowych kontaktów – bardzo się cieszy-
my, że będziemy mogły dzielić się swo-
imi doświadczeniami i kontynuować 
liczne, mniej i bardziej sformalizowane, 
formy współpracy, to jest chyba najwięk-
sza wartość naszych spotkań – „Niech się 
rany boją!".

Uczestnictwo w konferencjach daje moż-
liwość poszerzenia wiedzy i zdobycia in-
formacji, których na co dzień nie słyszy-
my. Znaczenie ma też sama integracja, 

spotkanie koleżanek i kolegów z innych 
szpitali, z którymi możemy wymienić się 
poglądami i doświadczeniami. Organizo-
wanie konferencji na terenie wojewódz-
twa pomorskiego jest bardziej dostępne 
i są one bezpłatne, co jest istotne dla na-
szej kieszeni pielęgniarskiej.

Ważnym wydarzeniem było zaplanowane 
spotkanie członków Polskiego Towarzy-
stwa Leczenia Ran, którzy przyjechali do 
Zakopanego z całej Polski, aby wybrać 
nowy Zarząd Towarzystwa. Prezesem 
Zarządu PTLR została dr n. med. Beata 
Mrozikiewicz-Rakowska .
Powierzone przez członków PTLR sta-
nowisko będzie piastowała przez kolejne 
lata. Natomiast Członkami Zarządu zosta-
li: dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, dr 
hab. n. med. Maciej Sopata, prof. dr hab. 
n. med. Arkadiusz Jawień, dr hab. n. med. 
Anna Chrapusta i mgr Irena Samson.
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wygląda leczenie przyczynowe tej choro-
by i jak bardzo jest ono ważne. Przekazał 
nam też, o czym warto wiedzieć w związ-
ku z tą chorobą. Potwierdził, że w czasie 

leczenia ran z powodu 
niewydolności żylnej 
nie należy zapominać 
o kompresjoterapii, 
a także o tym, aby ob-
serwować swoje ciało, 
a szczególnie nogi . 
Kolejnym tematem 
było zagadnienie 
z zakresu koordynacji 
opieki nad raną – czyli 
jak efektywniej leczyć 
przy użyciu dostępnych 
materiałów i środków 
medycznych, między 
innymi produktów fir-
my Schulke. Omówio-
no kolejny raz zasad-
ność i celowość stoso-
wania antyseptyków . 
Przedstawiciel „PO-
DOS-u”, jednej z kli-
nik leczenia ran z War-
szawy, lekarz Marcin 
Malka przedstawił nam 
system opieki nad raną 
przewlekłą, jaki sto-
sują w swojej klinice. 
Kolejny raz pokazano, 
jak bardzo ważne w le-
czeniu ran jest podej-
ście interdyscyplinar-
ne. Jak ważna jest rola 
pielęgniarki i lekarza, 
a także rodziny pacjen-
ta w procesie opieki 
nad raną przewlekłą. 

Członkinie Zespołu ds. Profilaktyki Odleżyn i Ran Przewlekłych, 
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., lokalizacja Szpital Morski im. PCK 
w Gdyni. Konsultantki aplikacji iWOUND

pracuje w Wound Medica w Gdyni (Klinika 
Leczenia Ran), przedstawił nam problem 
przewlekłej niewydolności żylnej. Omó-
wił na przykładzie swoich pacjentów, jak 

Na zdjęciu od lewej: przedstawicielka firmy Fressenius – Georgina 
Kaczyńska, przewodnicząca komisji ds. Leczenia Ran Przewlekłych przy 
OIPiP w Gdańsku – Irena Samson, B. Góralska, przedstawicielka firmy 
Convatec – Iwona Klotzke, J. Litewska, E. Marchel, przedstawicielka 
firmy Convatec – Joanna Rek

1-2/2019

Nagrody:
1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 
31 marca 2019 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 1-2/2019
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!

II Forum Leczenia Ran odbyło się w dniach:
A) 1-3 października
B) 10-18 października
C) 11-13 października

28. Międzynarodowa Konferencja EWMA 
odbyła się w:
A) Krakowie
B) Warszawie
C) Łodzi

Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia „Szkoła 
Rodzenia na Medal” odbył się w:
A) Malborku
B) Gdańsku
C) Sopocie

Konferencja pt. ,,Duży problem w małej 
głowie – czego najbardziej potrzebują 
dzieci?” odbyła się:
A) 9 listopada
B) 8 listopada
C) 7 listopada

WYNIKI QUIZU nr 11-12/2018
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Agnieszka 
Podbilska. Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika wygrały: 
Katarzyna Świtalska i Renata Łęcka. Prosimy o kontakt z daną firmą 
w celu odebrania nagrody. Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2B - 3B - 4A

fartuch
ufundowany przez



48 Biuletyn Informacyjny  nr 1-2/2019 49

Nie byłoby dopełnienia, gdyby nie było na 
konferencji dotyczącej leczenia ran infor-
macji o innych metodach leczenia ran niż 
opatrunki specjalistyczne. Tak firma Co-
nvatec przedstawiła nam swój produkt, ja-
kim jest przyjazna dla pacjenta Avelle, czyli 
terapia NPWT – śmiem twierdzić wersja 
kieszonkowa. Łatwa w użyciu i obsłudze.
Gość specjalny konferencji, prof. Tomasz 
Banasiewicz z Poznania, opowiadał nam 
i pokazywał w swojej prezentacji, czym się 
zajmuje. Przedstawiał nam przypadki i po-
kazywał, że niemożliwe staje się możliwe. 
Prof. Tomasz Banasiewicz jest pomysło-
dawcą i współtwórcą narzędzia pomocne-
go w koordynacji opieki nad raną on-li-
ne. Opowiedział nam o aplikacji iWound. 
Przedstawił nam swoje przypadki. Wyda-
wałoby się beznadziejne, a jednak dzięki 

zapałowi, miłości do ran oraz wielkiej po-
mysłowości przypadki te stają się do opano-
wania, a co najważniejsze – do wyleczenia. 
Nie byłoby mowy o leczeniu ran i ich wy-
gojeniu, gdyby nie temat bardzo ważny, 
czyli prawidłowe odżywianie i suplemen-
towanie diety pacjenta z raną preparatami 
ONS. Wiemy, jak bardzo ważna w leczeniu 
ran jest podaż nie tylko białka, ale między 
innymi i cynku oraz argininy, a także wie-
lu innych substancji . Wiemy to jako spe-
cjalistki z zakresu leczenia ran. I tak też 
w środowisku medycznym, zaopatrując 
pacjentów z raną przewlekłą, pamiętamy 
o holistycznym podejściu do nich.
W ten sposób zdobytą wiedzę oraz swoje 
doświadczenie wykorzystujemy w pracy 
z pacjentem, dając tym samym dowód na 
to, że jesteśmy profesjonalistkami.

Wyzwania dla pielęgniarek 
w nowym systemie realizacji 
świadczeń zdrowotnych 

Na zaproszenie Pani Barbary Idzikow-
skiej, Przewodniczącej Koła PTP dzia-
łającego przy Szpitalu Specjalistycznym 
w Chojnicach i Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie, Przewodnicząca ORPiP 
Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca 
Marzena Olszewska-Fryc oraz zastępca  
ORzOZ Jolanta Stachowicz – uczestni-
czyły w konferencji pt. „Wyzwania dla 
pielęgniarek w nowym systemie realizacji 

świadczeń zdrowotnych”. Konferencja cie-
szyła się dużym zainteresowaniem, a dobór 
tematów i Prelegentów był doskonały, gdyż 
tworzył spójną i praktyczną całość, niezwy-
kle istotną dla bezpiecznego wykonywania 
naszych profesji i ich rozwoju .

Konferencję otworzyły Przewodniczą-
ca Barbara Idzikowska oraz Gospodarz 
Szpitala goszczącego Uczestników – Pre-
zes Marzena Mrozek . 

Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania 
dla pielęgniarek w nowym systemie realiza-
cji świadczeń zdrowotnych – kierunki zmian 
i perspektywy rozwoju” wygłosiła Przewod-
nicząca Anna Czarnecka, omawiając WY-
ZWANIA DLA SAMORZĄDU ZAWO-
DOWEGO, WYZWANIA DLA KADRY 
ZARZĄDZAJĄCEJ ORAZ WYZWANIA 
DLA KAŻDEJ PIELĘGNIARKI, KAŻ-
DEGO PIELĘGNIARZA I POŁOŻNEJ/
POŁOŻNEGO W CODZIENNEJ PRAK-
TYCE REALIZOWANIA ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH. Podkreśliła: „SILNĄ 
PODSTAWĄ ZAWSZE POWINNO BYĆ 
BEZPIECZEŃSTWO ŚWIADCZENIO-
BIORCÓW I ŚWIADCZENIODAWCÓW 
REALIZOWANE Z NALEŻYTĄ STA-
RANNOŚCIĄ WEDŁUG POSIADA-
NYCH KWALIFIKACJI/UPRAWNIEŃ”. 
Przewodnicząca omówiła także zintensyfi-
kowane w ostatnich 4 latach bardzo trudne 
(prowadzone z determinacją) działania Sa-
morządu Zawodowego i Związków Zawo-
dowych Pielęgniarek i Położnych wskazu-
jąc, jak wiele się zmieniło i jak wiele jesz-
cze przed nami . . . Nic niestety nie jest nam 
dane samo z siebie, a wręcz musiało być 
wywalczone – podkreśliła, apelując o jed-
ność, współdziałanie i wzajemne wspieranie 
się. Wskazała także, że Pracownicy OIPiP 
nie są finansowani z NFZ, więc pomimo 
iż każdy z Nich brał udział w naszej walce 
o podwyżki wynagrodzeń – sam podwyżek 
nie otrzymał (nie walczyliśmy dla siebie!). 
Przewodnicząca podkreśliła, iż musimy 
czuć „WSPÓLNe My” i szanować się 
wzajemnie, by wspólnie działać, gdyż 
istotą oraz mocą jest współdziałanie! Siłę 
korporacji tworzy każdy z NAS…

Kolejny wykład również nakierowany 
był na bezpieczeństwo Pacjenta polegające 

na prawidłowo wykonywanej diagnostyce 
laboratoryjnej i realizowanych działań ma-
jących na celu minimalizowanie i elimino-
wanie przyczyn błędów i nieprawidłowo-
ści. Błędy przedlaboratoryjne niezwykle 
ciekawie i wnikliwie oraz wielce profe-
sjonalnie omówiła mgr Anna Pałubicka ze 
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. 
Tu też podkreślona została zasada istoty 
prawidłowej współpracy i organizacji pra-
cy. Tylko aktualna wiedza i współpraca 
oraz uszanowanie swoich kwalifikacji i co-
dziennego trudu daje wyniki. Pamiętajmy 
więc o Pracownikach, których nie widać, 
lecz Ich praca ma również potężne znacze-
nie w łańcuchu działań…

Pani dr Aleksandra Szulman-Wardal, 
Psycholog Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie, przedstawiła nam temat: 
„Komunikacja w relacjach zawodowych”. 
Wykład był niezwykle ciekawy i podkre-
ślił oczekiwane cechy Liderów Zespołów 
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Pielęgniarskich, istotę wzajemnego zrozu-
mienia, codziennego wspierania się oraz 
współpracy, a także szczerości wobec sie-
bie i wzmacniania swoich potencjałów. 
Jedno jest pewne: ZeSPÓł tWOrZy 
CAłOŚĆ, GDy SZANUjeMy SIebIe 
WZAjeMNIe!

Po przerwie z regionalnym poczęstun-
kiem odbyła się równie ciekawa druga 
część konferencji. Kolejne tematy – jakże 
bardzo aktualne i potrzebne – obejmowa-
ły zagadnienia prawne, których znajomość 
i przestrzeganie zapewnia nam wszystkim 
bezpieczeństwo i wysoką jakość świadczeń 
zdrowotnych realizowanych zgodnie z naj-
nowszą wiedzą medyczną i przepisami. Te-
mat: „RODO – nowe wyzwanie” omówił 
mgr Walenty Narloch ze Szpitala Specjali-
stycznego w Kościerzynie. Następnie Panie 
mgr Alina Kamowska i dr Ewa Wodzikow-

ska ze Szpitala Specjalistycznego w Choj-
nicach przedstawiły prezentację „Pomię-
dzy „wlewem kroplowym” a Dziennikiem 
Ustaw – opieka nad pacjentem a wymaga-
nia prawne”. to wiedza dla nas niezbęd-
na – choć arcytrudna (bo wynikająca 
z gąszcza aktów prawnych) – dlatego 
musi być znana i codziennie przestrze-
gana. Nieznajomość prawa szkodzi i nie 
zwalnia z odpowiedzialności… Ostatnim 
tematem, lecz równie ważnym jak wszyst-
kie poprzednie, był: „Most” łączący szpital 
i pacjenta – omówiony przez Pełnomocni-
ka Praw Pacjenta – Karolinę Wołk (Szpital 
Specjalistyczny w Chojnicach).
jeszcze raz gratulujemy Organizatorom! 
taka konferencja to wielka i niezwykle 

ważna sprawa.
 Anna Czarnecka

 i Marzena Olszewska-Fryc
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Ciekawa promocja naszych 
zawodów wśród najmłodszych

Projekt „Przedszkolak” pod hasłem: 
„My pielęgniarkę/położną lubimy i we-
soło się z nią bawimy”, realizowany jest 
w przedszkolach przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Po-
mysł na „wejście” do przedszkoli pojawił 
się około cztery lata temu, kiedy mój syn 
był przedszkolakiem. Dzieci chętnie roz-
mawiały o zawodach swoich rodziców. 
Zależało mi na tym, aby w sposób usys-
tematyzowany i powtarzalny przybliżyć 
dzieciom wizerunek pielęgniarki i położ-
nej, zapoznać z ich pracą oraz oswoić nie-
pokoje w przypadku konieczności kontaktu 
dziecka z pracownikami ochrony zdrowia . 
Ważnym aspektem działań jest również do-
tarcie z wiedzą do rodziców i opiekunów 
w przedszkolu (budując w ten sposób wie-
dzę na temat nas i naszych wysoce odpo-
wiedzialnych zawodów, wymagających 
ogromnej i ustawicznie aktualizowanej 
wiedzy medycznej). Przedstawiłam swój 
pomysł Przewodniczącej ORPiP w Gdań-
sku mgr piel. Annie Czarneckiej – która 
z niezwykłą otwartością zachęciła do jego 
realizacji .

To co jest bardzo istotne, od początku 
zajęcia miały mieć charakter empiryczny, 

a nie teoretyczny. Projekt bardzo spodobał 
się dyrektorom przedszkoli, opiekunom, 
dzieciom/przedszkolakom i ich rodzicom . 
Dyrektorzy przedszkoli chętnie zwracali 
i zwracają się z prośbą o takie wizyty, a my 
po naszej pracy rotacyjnie: wraz z samą 
Przewodniczącą Anną Czarnecką lub z Wi-

ceprzewodniczącą Marzeną Olszewską-
-Fryc oraz najczęściej z Panią Jolantą Za-
jąc (pielęgniarką/ekspertką w dziedzinie 
medycyny szkolnej i Sekretarzem ORPiP 
w Gdańsku) realizowaliśmy popołudnia-
mi ten projekt. Dzieciom w wieku 3-6 lat 
przedstawione zostały role zawodowe pie-
lęgniarki i położnej. Dzieci zapoznawały 
się z wizerunkiem pielęgniarki i położnej 
oraz z zadaniami zawodowymi, a także 
podstawowym sprzętem wykorzystywa-
nym w pracy. Poznały stetoskopy, ciśnie-
niomierze, wenflony, strzykawki i igły, ma-
teriały opatrunkowe, a przede wszystkim 
poznały cel ich stosowania. Dla większości 
dzieci było to pierwsze spotkanie z tego 
typu sprzętem, co rodziło wiele zabawnych 
sytuacji. Dzieci tworzyły nowe nazwy dla 
nieznanych im przedmiotów, i tak: ciśnie-
niomierz stawał się „miarzalnicą” lub „ści-
skaczem”, a składał się z „pompowaczki 
i zegara”, zaś termometr elektroniczny – 
„suszarką” oraz „pistoletem”. Wenflon był 
„mieczem świetlnym”, „anteną satelitarną” 
oraz „lizakiem”. Mali słuchacze uczyli się 
także, jak prawidłowo myć ręce, tak aby nie 
pominąć żadnej ich części oraz by dłonie 
były naprawdę czyste i bezpieczne. Zachę-
camy do częstego ich mycia, a szczególnie 
po wyjściu z toalety i przed posiłkiem. To 
powinno wejść w nawyk. Zapoznawani 
byli z zasadami udzielania pierwszej pomo-
cy, w tym powiadamiania osób i instytucji 
– nauka telefonów alarmowych. Omawiano 
również ryzyko i konsekwencje samodziel-
nego przyjmowania leków przez dzieci . 
Budowaliśmy powagę takich zachowań, 
jak również ostrzegaliśmy, by nie przyjmo-
wać żadnych żelków i cukierków od nie-
znajomych itp. Przezorności nigdy dość! 
Większość dzieci twierdziła, że miały kon-

„Dzieci są bez wątpienia najbardziej wdzięcznymi słuchaczami, 
ale jednocześnie najbardziej wymagającymi” 

– doświadczenia własne z zajęć przeprowadzanych przez 
OIPiP w Gdańsku w ramach realizacji promocji zawodów 

pielęgniarki i położnej w projekcie „Przedszkolak” 
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takt z pielęgniarką, ale nigdy nie spotkały 
położnej. Według dzieci położna to ktoś, 
kto „kładzie do łóżka”. Dzieci potrafiły 
określić zadania pielęgniarki, ale trudno 
było im rozróżnić zadania położnej. We-
dług dzieci pielęgniarka zajmuje się bada-
niem, mierzeniem temperatury, robieniem 
zastrzyków, a miejscem pracy jest szpital, 
przychodnia i szkoła. 

Dzieci mogły także przez chwilę same 
poczuć, jak to jest być pielęgniarką, obej-
mując opieką „lalkę – pacjenta”. Przyjazne 
mięciutkie lalki o różnym kolorze skóry 
zakupiła OIPiP w Gdańsku. W swobodzie 
swojego działania nasze małe pielęgniarki 
i mali pielęgniarze obejmowali dodatkową 
opieką swoich pacjentów, osłuchując ich, 
mierząc ciśnienie i bandażując, a nawet 
robiąc „zastrzyki” pod nadzorem naszym 

i opiekuna. Sporo rozmawiały ze swoimi 
„pacjentami” w celu zminimalizowania 
lęku i bólu. To obopólnie bardzo ciekawe 
doświadczenie życiowe. Dzieci mówiły to, 
co same by chciały w takiej sytuacji usły-
szeć. Mogły też wejść w rolę pielęgniarki 
operacyjnej i zapoznać się z pracą na blo-
ku operacyjnym. Możliwość dotknięcia 
każdego sprzętu, założenia czepka pie-
lęgniarskiego na głowę czy też maski na 
twarz sprawiała dzieciom ogromną radość. 
Wywoływała ciekawość, a co za tym idzie 
pojawiały się liczne pytania i interesujące 
odpowiedzi, np. „jak serce bije?” – odpo-
wiedź czterolatka: „bije w zależności od wy-
datku energii”(!).  Każde zajęcia kończyło 
uroczyste pasowanie na pielęgniarkę/pielę-
gniarza, wielką, budzącą duże zainteresowa-
nie dzieci strzykawką i wręczenie certyfika-
tu (z logo OIPiP w Gdańsku) uczestnictwa 
w zajęciach. Ciekawostką było to, że chłop-
cy chcieli i z zadowoleniem byli pasowani 
na pielęgniarza wojskowego. Dzieci z prze-
jęciem i superpozytywnymi emocjami pod-
chodziły do ceremonii pasowania, podczas 
której każde chciało dotknąć strzykawki, 
którą byli pasowani. Na ten cel strzykawka 
została specjalnie zaprojektowana i skon-
struowana, budząc zachwyt wśród dzieci. 
W zależności od wieku, posiadanej wiedzy 
i swojego doświadczenia dzieci były ak-
tywnymi, dociekliwymi uczestnikami zajęć 
lub zdystansowanymi, aczkolwiek bystrymi 
obserwatorami . W trakcie prowadzenia za-
jęć na sali była również obecna pani opie-
kunka, dzięki temu mogła w sposób obiek-
tywny wypełnić ankietę. Dzieci z ogromną 
radością opowiadały o tym wydarzeniu ro-
dzicom, którzy przyszli odebrać je z przed-
szkola. Opowiadały jednym tchem kim jest 
pielęgniarka i położna itd. …

W czasie realizacji projektu mieliśmy 
zaszczyt gościć w kilkunastu przedszko-
lach. Zawsze chętnie zapraszane, do nie-
których nawet dwukrotnie (do różnych 
grup). Pierwszym przedszkolem, w któ-
rym rozpoczęliśmy realizację projektu, 
było Niepubliczne Przedszkole Artystycz-
no-Językowe w Gdańsku. W 2018 roku 
(I kwartał) w przedszkolu ponownie zo-
stały przeprowadzone zajęcia oraz ankie-
ty ewaluacyjne. Ankiety zostały rozdane 
rodzicom dzieci oraz paniom opiekującym 
się danymi grupami wiekowymi. Ankie-
ty były anonimowe, a ich wypełnienie 
dobrowolne. W zależności od adresata, 
ankiety różniły się 
treścią. Były bardzo 
ciekawe…

Łącznie rozdano 
125 ankiet dla rodzi-
ców dzieci uczestni-
czących w zajęciach 
oraz 6 ankiet dla pań 
opiekunek . W sumie 
zebrano od rodzi-
ców 64 ankiety, co 
stanowi 51%, oraz 
6 ankiet od opiekunek, czyli 100%. Zakres 
pytań zawartych w ankietach dla rodziców 
dotyczył zadowolenia dzieci z przepro-
wadzonych zajęć, przekazania rodzicom 
informacji o zajęciach, sensu prowadze-
nia tego typu zajęć w przedszkolach oraz 
korzyści z przekazanych informacji. Panie 
opiekunki oprócz powyższych zagadnień 
miały wypowiedzieć się na temat sugestii 
dotyczących poruszanych tematów zajęć. 
Zarówno rodzice, jak i panie opiekujące 
się dziećmi w przedszkolu zgodnie podali 
(100% odpowiedzi), że dzieciom zajęcia 
się podobały i opowiadały o nich w domu.

Na pytanie „Czy pani/pana zdaniem 
prowadzenie takiego typu zajęć ma sens? 
Proszę uzasadnić” 100% uzyskanych od-
powiedzi potwierdziło zasadność prowa-
dzenia ww. zajęć w przedszkolu. 
Poniżej przytoczę dwie odpowiedzi pań 
opiekunek na powyższe pytanie:
„Uważam, że zajęcia zostały przeprowadzo-
ne w sposób najlepszy dla dzieci, czyli empi-
rycznie. Każde z nich mogło dokładnie obej-
rzeć oraz dotknąć specjalistycznego sprzętu, 
tym samym oswajając się ze strachem przed 
np. zastrzykiem. Dzieci z pewnością na dłu-
go zapamiętają te zajęcia i łatwiej przyswoją 
nazewnictwo medyczne, które występowało 

podczas tej lekcji”.
„Moim zdaniem na 
zajęciach przeprowa-
dzonych przez panie 
pielęgniarki zostały 
poruszone wszystkie 
niezbędne tematy. 
Dzieci oswajają się 
z wizerunkiem pielę-
gniarki, co powoduje 
że kolejne spotkanie 
nie będą dla dzieci 

tak stresujące jak dotychczas. Dzieciom 
podobały się wszystkie aktywności zapro-
ponowane przez panie pielęgniarki. Jednak 
najbardziej spodobała im się zabawa w ma-
łego pielęgniarza”.
Na to samo pytanie rodzice odpowiadali 
w następujący sposób (kilka wypowiedzi):
„Dzieci oswajają się ze służbą medyczną. 
Mój syn powiedział, że już nie boi się za-
strzyków”.
„Dzieci poznają w autentyczny sposób za-
wody. Kojarzy im się to z zabawą, pozosta-
ją miłe wspomnienia”.
„Dzieci mogły zapoznać się z obowiązka-

Zarówno rodzice, jak 
i panie opiekujące się dziećmi 
w przedszkolu zgodnie podali 

(100% odpowiedzi), 
że dzieciom zajęcia się podobały 
i opowiadały o nich w domu.
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VI Konferencja Neonatologiczna 

Dnia 11 października 2018 roku w Hotelu 
Amber w Gdańsku odbyła się VI Konferencja 
Neonatologiczna. Organizatorami byli: Komi-
sja ds. Pielęgniarstwa Neonatologicznego dzia-
łająca przy OIPiP w Gdańsku, Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne w Gdańsku, Klinika Neo-
natologii, COPERNICUS PL Sp. z o.o. Gdańsk 
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii 
Noworodka oraz Oddział Neonatologiczny 
z Pododdziałem Patologii Noworodków. 
W konferencji wzięło udział ok. 100 osób 
–  pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, logo-
pedzi oraz studenci z Pomorza, a także kilka 
osób z odleglejszych polskich miast . Wszyst-
kich łączył wspólny mianownik – neonatolo-
gia. Swoją obecnością zaszczycili nas przed-
stawiciele dyrekcji i zarządów wszystkich 
szpitali organizujących konferencję.
Słowo wstępne wygłosiła dr n. med. Iwona 
Domżalska-Popadiuk – Wojewódzki Konsul-
tant ds. Neonatologii. Przedstawiła najnow-
sze zalecenia dotyczące profilaktyki wirusa 
RS u wcześniaków. Następnie wysłuchali-
śmy wykładu dr n. med. Macieja W. Sochy 

o współpracy położniczo-gine-
kologicznej . W arkana komu-
nikacji wprowadził nas kolejny 
wykładowca, mgr Zbigniew 
Kowalski. Przedstawił nam 
niezwykle ważne aspekty ko-
munikacyjne – o zdrowym ze-
spole i dobrych relacjach z ro-
dzicami pacjenta. Wystąpienie 
to wzbudziło dużo emocji. Mgr 
Anna Raczyńska zaprezento-
wała temat karmienia w okresie 
noworodkowym i wczesnonie-

mowlęcym w kontekście przeciwdziałania 
negatywnym następstwom funkcjonalnym. Po 
niezwykle cennej w wymianę poglądów i do-
świadczeń przerwie kawowej wysłuchaliśmy 
wykładu dr n. med. Jolanty Wierzby o pierw-
szych symptomach u noworodka, które po-
winny nas zaniepokoić. Dr Krystyna Paszko 
przybliżyła temat zakażeń szpitalnych w neo-
natologii. Kolejne wystąpienie  autorstwa dr 
n. med. Aliny Bielawskiej-Sowy dotyczyło 
wad wrodzonych. Wykład przedstawiony 
przez lek. Joannę Jassem-Bobowicz dotyczył 
żywienia enteralnego noworodka w OITN 
i zakończył część merytoryczną konferencji. 
Dla osób, które dotrwały do końca, odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu i losowanie nagród. 
Okazją do podsumowania oraz wymiany wra-
żeń pokonferencyjnych i pomysłów na kolejne 
edycje był obiad. 
Do zobaczenia za rok!

Małgorzata Brdękiewicz
Położna Oddziałowa

Klinika Neonatologii UCK

mi pielęgniarek, poznały zasady higieny, co 
wpływa na ich rozwój i może mieć wpływ 
na to, że nie będą się bały lekarzy, pielę-
gniarek, którzy zwyczajowo kojarzą się 
z zastrzykiem”.
„Przez ciekawą formę zajęć dziecko oswaja 
się ze specyfiką pracy pielęgniarek”.
„Dzieci poznają zawód pielęgniarki oraz 
panią pielęgniarkę, która lubi dzieci. 
Myślę, że spotkanie zostanie zapamięta-
ne na dłużej”.
„W razie pobytu w szpitalu lub przychodni 
może pozytywnie skrócić dystans pomię-
dzy dzieckiem a pielęgniarką”.
„Dziecko uczy się, czym zajmuje się 
pielęgniarka, gdzie pracuje, jak dbać co-
dziennie o higienę. Pielęgniarka powinna 
kojarzyć się dziecku z pomocą, nie tylko 
z zastrzykami”.

Natomiast na pytanie skierowane do 
rodziców: „Czy Pani/Pana zdaniem zaję-
cia z pielęgniarkami wpłynęły lub mogą 
wpłynąć na zmianę w zachowaniu dzieci 
podczas wizyty w przychodni/szpitalu? ” 
49 rodziców odpowiedziało „tak”, co sta-
nowiło 76% wszystkich odpowiedzi, a 15 
osób odpowiedziało „nie wiem”, co sta-
nowiło 24% odpowiedzi. Nie było żadnej 
odpowiedzi „nie”. Zatem można wysunąć 
wniosek, że zdaniem rodziców zasadnym 
jest prowadzenie tego typu zajęć w przed-
szkolach. Udział dzieci w zajęciach wpły-
wa lub może wpłynąć na korzystną zmia-
nę nastawienia dziecka podczas kontaktu 
z pracownikami ochrony zdrowia w przy-
chodni/szpitalu . 

Wnioski z ankiet potwierdzają zasad-
ność prowadzenia zajęć edukacyjnych 
wśród najmłodszych. Poprzez działania 
promocyjno-edukacyjne w przedszkolach 

poziom wiedzy na temat zawodów pielę-
gniarki i położnej wzrasta, zarówno wśród 
dzieci, jak i dorosłych. Potwierdzeniem 
tego niech będzie wypowiedź jednego z ro-
dziców: „Wydaje mi się, że takie zajęcia to 
jedna z niewielu okazji, kiedy dziecko „na 
spokojnie” może poznać to, czego może 
spodziewać się przy wizycie w przychod-
ni i poznać nieznane, zmniejszając ewen-
tualny stres . Poza tym jest to zdecydowa-
nie lepsza forma poznania zawodów niż 
obrazki w książce. Uśmiech i serdeczność 
pielęgniarki jest dla pacjenta słońcem i ra-
dością w trudnych chwilach… To edukacja 
i promocja zdrowia, ale także i zachęta do 
wyboru takich zawodów jak pielęgniarka, 
pielęgniarz i położna, położny.

Działania związane z promocją za-
wodów pielęgniarki i położnej cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem zarówno 
wśród przedszkolaków, jak i ich opieku-
nów. Zadowolenie dzieci widać w prze-
kazywanych rysunkach, które są pamiąt-
ką wspólnych spotkań. Wspaniałe było 
obserwowanie początkowo nieśmiałych 
dzieci, które w trakcie zajęć stawały się 
przejętymi swą nową rolą pielęgniarka-
mi i pielęgniarzami. Pozostaje mieć tylko 
nadzieję, że teraz zasiane „ziarno pielę-
gniarstwa” zakiełkuje nową, młodą kadrą 
polskich Pielęgniarek i Położnych w przy-
szłości, która pozostanie w kraju. 

 mgr piel. Elżbieta Brożyniak
 Pełnomocnik ORPiP w Gdańsku
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nywane podczas terapii, tworzy historie przy-
padku oraz wspomaga w sposób usystematy-
zowany przygotowanie zaleceń dla pacjenta.
W czasie Konferencji mogliśmy zdobyć 
wiedzę, poznać najlepsze praktyki i rozwią-
zania bazujące na najnowszych wynikach 
badań w postępowaniu z raną. Poznaliśmy 
klinicystów i badaczy w zakresie zarządza-
nia raną z całego świata. Sesje naukowe 
były na bardzo wysokim poziomie mery-
torycznym, praktyczne warsztaty cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem, tak jak 
i sesje tematyczne. Również sesje abs-
traktowe wzbudziły duże zainteresowanie 
wśród uczestników. Mogliśmy poznawać 
przypadki z całego świata, a i my mieliśmy 
swój akcent na tej Konferencji . 
ZA ZGODĄ ZARZĄDU SZPITALI 
POMORSKICH SP. Z O.O. MOGŁAM 
PRZEDSTAWIĆ PRZYPADEK PA-
CJENTKI Z ZAKAŻONĄ ODLEŻY-
NĄ. PRZEDSTAWIŁAM CAŁY PRO-
CES GOJENIA, LECZENIA I PIELĘ-
GNACJI RANY. 
Komitet Wykonawczy i Naukowy przyjął 

pracę ze Szpitala Mor-
skiego im. PCK w for-
mie elektronicznego 
plakatu na temat opie-
ki nad pacjentką z raną 
zakażoną Clostridium 
Perfringens (nr plaka-
tu EP 541).
Na konferencji było 3 
500 uczestników, po-
nad 150 wystawców, 
codziennie wydawana 
była gazeta EWMA 
2018 z nowinkami, 
wywiadami i zapowie-
dziami bieżącego dnia.

nietypowe, obrzęk limfatyczny, odciążenia, hi-
giena rąk a rany. Było z czego wybierać – na 
11 salach wykładowych były sesje tłumaczo-
ne, sesje polskie. Z ciekawostek: program 28. 
Konferencji EWMA miał 210 stron, do tego 
otrzymaliśmy mapę sal wykładowych i miejsc 
wystawowych .
Tematów było tak wiele, że nie sposób opi-
sać wszystkich.
Zaciekawiło mnie kilka nowinek, np. urzą-
dzenie MolecuLight, które pomaga w wizu-
alizacji bakterii fluorescencyjnych w czasie 
rzeczywistym. Sprzęt ten pomaga lokalizo-
wać bakterie, wspomaga pobieranie próbek 
i bioptatów z rany, pomaga określić miejsce 
opracowania rany, wspomaga podejmowa-
nie decyzji o stosowaniu antybiotykoterapii, 
pomaga też dokonać pomiaru obszaru i po-
wierzchni rany, a także dokumentować po-
stęp rany w czasie. A także do zarządzania 
raną – aplikacja iWound stworzona przez 
firmę Polmedi z udziałem prof. Tomasza Ba-
nasiewicza z Poznania. Ta aplikacja to system 
telemedyczny, standaryzujący system opieki 
nad raną. Integruje wszystkie działania wyko-

28. Międzynarodowa Konferencja 
Europejskiego Towarzystwa 
Leczenia Ran – EWMA

W dniach 9-11 .05 .2018 roku w Krako-
wie odbyła się po raz pierwszy w Pol-
sce 28. Międzynarodowa Konferencja 
Europejskiego Towarzystwa Leczenia 
Ran – EWMA. Konferencja była współ-
organizowana z PTLR, czyli Polskim 
Towarzystwem Leczenia Ran. Tytuł tej 
konferencji to „Kraków: nowe horyzon-
ty w leczeniu ran”. Na konferencję po-
jechały członkinie Zespołów Leczenia 
Ran i Opieki Długoterminowej pracu-
jących przy OIPiP w Gdańsku z obiema 
przewodniczącymi – Ireną Samson i Ewą 
Mędrek. Obie komisje zawsze są aktyw-
ne w pracach na rzecz środowiska pie-
lęgniarskiego, podnoszenia kwalifikacji 
i zdobywania nowych kompetencji oraz 
aktywnie popularyzują tę wiedzę i dzielą 
się swoim doświadczeniem z koleżanka-
mi i kolegami .

Tematy przewodnie Konferencji to:
•	 Kształcenie personelu medyczne-

go do opieki nad raną i zarządza-
nie nią,

•	 Nowe trendy w leczeniu ran,
•	 Nowoczesne i innowacyjne me-

tody leczenia i pielęgnowania ran 
z zastosowaniem nowych techno-
logii i sprzętu,

•	 Rozwój i postęp w edukacji i ba-
daniach naukowych w epidemio-
logii, patologii, diagnostyce, pro-
filaktyce i leczeniu ran.

Tematyka Konferencji: oparzenia, stopa cu-
krzycowa, opatrunki, edukacja, e-zdrowie, 
ekonomika zdrowia i wyniki, opieka domowa, 
zakażenia, owrzodzenia kończyn, podciśnie-
niowa terapia ran, żywienie, ból , odleżyny, 
profilaktyka, jakość życia, ocena ran, studia 
przypadków, komunikacja zawodowa, rany 
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Podziękowania
Chcemy złożyć podziękowanie za 

współpracę i życzyć wielu sukcesów, 
szczęścia i pomyślności 

naszej koleżance beacie janik 
odchodzącej z pracy ze Szpitala 

w Kościerzynie.
Byłaś jedną z pierwszych pielęgniarek 

naszego Szpitala i ważną dla nas osobą.
Nigdy Cię nie zapomnimy 

i Ty pamiętaj o nas.
Koleżanki i Koledzy

z Oddziału Neurologii Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie

Podziękowanie za wieloletnią współpracę 
dla Pielęgniarki Anety Narloch 
z Oddziału Neurologii Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie, 
która odchodzi z pracy .

Życzymy Ci wszystkiego dobrego, 
szczęścia i powodzenia.

Nigdy Cię nie zapomnimy 
i Ty pamiętaj o nas!
Koleżanki i Koledzy

Na ręce Pani Kierownik opieki 
pielęgniarskiej oddziału neurologicznego 

i udarowego Szpitali Pomorskich w Gdyni 
Pani mgr Moniki brzeszczyńskiej oraz 

całemu zespołowi pielęgniarskiemu 
i opiekuńczemu podziękowania za pełen 
profesjonalizm, empatię i trud w opiece 
nad moim tatą TADEUSZEM WARDA 

składa córka Izabela Zalewska 
(też pielęgniarka)

Gratuluję Pani zgranego zespołu.

A co widziałam i usłyszałam, Państwu w skró-
cie przekazałam. Uczestniczyłam w 28. Kon-
ferencji EWMA w Krakowie jako członek 
PTLR oraz członek Zespołu ds. Leczenia 
i Pielęgnacji Ran Przewlekłych wraz z Ze-

społem ds. Opieki Długoterminowej. Oba 
zespoły pracują przy OIPiP w Gdańsku 
(zdjęcie powyżej).
Dziękuję moim Przełożonym za możliwość 
przedstawienia naszego studium przypadku 
w Krakowie .
Pragnę również złożyć podziękowania ca-
łemu Personelowi Pielęgniarskiemu i Opie-
kunkom Medycznym z Oddziału Chorób 
Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń En-
dokrynologicznych Szpitala Morskiego 
im. PCK za udział w opiece nad pacjentką.
Podziękowania składam także Przewod-
niczącej ORPiP w Gdańsku mgr Annie 
Czarneckiej za wsparcie naszych działań 
w ramach działalności Zespołów Opieki 
Długoterminowej i Profilaktyki Odleżyn, 
Leczenia Oparzeń, Owrzodzeń i Ran Prze-
wlekłych.

Beata Góralska
Szpital Morski im. PCK w Gdyni

KOMUNIKAt

XXXIII OKrĘGOWy 
ZjAZD PIeLĘGNIAreK 

I POłOżNyCH

Szanowni Delegaci!
Uprzejmie informujemy, iż 

w dniu 30 marca 2019 roku 
o godzinie 09:00 odbędzie się 

XXXIII Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku. 

Zjazd odbędzie się w Hotelu No-
votel Gdańsk Marina w Gdań-
sku, ul. jelitkowska 20 . 

Biuletyn Zjazdowy otrzyma-
ją Państwo w regulaminowym 
terminie . Prosimy o zabranie 
ze sobą Mandatów i Biuletynu 
Zjazdowego. Obecność Delega-
tów na Zjeździe jest obowiąz-
kowa. Nieobecność prosimy 
usprawiedliwić pisemnie i prze-
słać na adres biura Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.

 mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

Jolanta Zając  
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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Pielęgniarce Oddziałowej 
mgr Gabrieli Konarskiej 

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

tAty 
składają pielęgniarki z Kliniki i Poradni 

Okulistyki CMI w Gdańsku.

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

Koleżance Lucynie Wichmann płynące 
z głębi serca wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
tAty i MAMy 

składają Zarząd i członkowie
OZZPiP przy Szpitalu Specjalistycznym 

w Kościerzynie.

Z ogromnym żalem i smutkiem 
przyjęłyśmy wiadomość

o śmierci naszej koleżanki
DANUty KAMIŃSKIej,

Pielęgniarki koordynującej Oddział 
Neurologiczny w Szpitalu UCK w Gdańsku.
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Pogrążonej w żałobie i bólu córce Natalii 

składamy szczere kondolencje.
Koleżanki z Polskiego Zespołu 

Pielęgniarek ds. SM.

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko…”

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance
elżbiecie Piskor
z powodu śmierci

tAty
składają koleżanki i koledzy

z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Szpitala im. św. Wojciecha

Gdańsk-Zaspa.

Serdeczne kondolencje dla naszej 
Koleżanki

barbary białeckiej
z powodu śmierci 

tAty
składają Koleżanki i Koledzy 

z Bloku Operacyjnego 
Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie.

 „Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nic nam nie odbierze”

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
ewą budkowską, 

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu nagłej śmierci 

tAty 
składają koleżanki i koledzy z Oddziału 

Chorób Wewnętrznych i Pracowni 
Endoskopii 7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku-Oliwie.

Z żałobnej karty
Naszej Koleżance

Hani Keller
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
mamy
składają

koleżanki z Oddziału Intensywnej Terapii 
Dzieci i Dorosłych, Szpital 

im. M. Kopernika Copernicus PL

„Człowiek odchodzi, lecz miłość pozostaje.
Mimo wszelkiej rozpaczy pozwala żyć dalej” 

Wyrazy współczucia naszej koleżance 
elżbiecie janiak 
z powodu śmierci 

teŚCIOWej
składa cały personel Oddziału 19d 

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Gdańsku.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”

Naszej koleżance Agnieszce Drzewieckiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
UKOCHANej bAbCI

składają koleżanki z Oddziału 19d
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego

w Gdańsku.

Naszej Koleżance
ewie Homa

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu nagłej śmierci

tAty
składają

koleżanki z Oddziału Intensywnej Terapii 
Dzieci i Dorosłych, Szpital 

im. M. Kopernika Copernicus PL

Wyrazy głębokiego współczucia
pielęgniarce Ani Kaźmierczak

z powodu śmierci
OjCA

składają koleżanki
z Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

w Gdańsku.

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...”

ks. Jan Twardowski

Z ogromnym bólem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszej koleżanki

DANUty KAMIŃSKIej,
wieloletniej pielęgniarki koordynującej 

Kliniki Neurologii Dorosłych UCK,
która odeszła 20 grudnia 2018 roku.

Pogrążonej w smutku i bólu córce Natalii 
składamy serdeczne kondolencje.

Koleżanki i Koledzy z Kliniki Neurologii 
Dorosłych UCK.
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Wyrazy współczucia
z powodu śmierci

tAty
robertowi Kamińskiemu

składają koleżanki i koledzy
z Działu Centralnej Sterylizacji

i Stacji Łóżek
wraz z Dyrekcją Szpitala 

Specjalistycznego
im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
w imieniu własnym oraz całej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

składa kondolencje z wyrazami 
ubolewania po stracie wspaniałego 
i bardzo przyjaznego dla naszego 

środowiska zawodowego Pielęgniarek, 
Pielęgniarzy i Położnych 
PANA PreZyDeNtA 

PAWłA ADAMOWICZA . 
Słów brakuje, by oddać stratę, 

jaką odczuwamy… 
Panie Prezydencie, spoczywaj w pokoju. 

Nigdy Pana nie zapomnimy!




