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UWAGA! KAŻDY, KTO PRACUJE 
W KILKU ZAKŁADACH PRACY BĘ-
DZIE MUSIAŁ SIĘ ZDEKLAROWAĆ, 
KTÓRY Z NICH BĘDZIE OKRĘGIEM 
WYBORCZYM. MOŻNA BYĆ TYLKO 
I WYŁĄCZNIE NA JEDNEJ LIŚCIE! 
W najbliższym Biuletynie odpowiemy Pań-
stwu na najczęściej zadawane pytania doty-
czące ww. wyborów.

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
W Biuletynie przedstawiamy relacje z co-
miesięcznych obrad Prezydium oraz kwar-
talnych posiedzeń naszej ORPiP, w których 
widać, jak wiele dla Was robimy. Dyna-
miczne jest również kalendarium wydarzeń. 
Dzieje się bardzo wiele – nawet w okresie 
wakacyjnym (m.in. działania mające na celu 
zachowanie wywalczonych podwyżek). 
Po niedawno podjętych decyzjach naszych 
najważniejszych Władz Samorządowych, 
jakimi są Delegaci na Zjazd Krajowy – pod-
jętych na Nadzwyczajnym Zjeździe Krajo-
wym w Warszawie, oraz Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych znamy już daty/ka-
lendarz wyborczy. PROSZĘ ZATEM, ABY 
MAKS. DO 15 LISTOPADA ZAKTU-
ALIZOWALI PAŃSTWO SWOJE DANE 
W CENTRALNYM REJESTRZE PIE-
LĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – SZCZE-
GÓLNIE W ASPEKCIE NAZWISK I WA-
SZYCH ZAKŁADÓW PRACY, CZYLI 
MIEJSC ZATRUDNIENIA, gdyż według 
tych danych będą tworzone listy wyborcze 
osób uprawnionych do głosowania i kan-
dydowania. To ogrom pracy, biorąc pod 
uwagę, iż listy dotyczyć będą blisko 14 tys. 
osób. Na ich bazie w grudniu ORPiP po-
dejmie uchwałę dotyczącą rejonów wybor-
czych. Następnie proszę śledzić informacje 
na www.oipip.gda.pl na temat terminów 
wyborów Delegatów w Waszych rejonach. 
Informacje te zostaną także pisemnie prze-
kazane Waszym obecnym Delegatom oraz 
Pracodawcom. Do zobaczenia na wyborach 
w styczniu i lutym w Waszych rejonach!

Nowy Konsultant w dziedzinie
Pielęgniarstwa Chirurgicznego
i Operacyjnego
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UwAGA! 
Ze względu na wdrożenie RODO 

w OIPiP w Gdańsku, informujemy, iż 
NIE UDZIELAMY TELEFONICZNIE 

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

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

numer PWZ – w celu identyfikacji uprawnień. 

KONTO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ 
IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU Prezydium

W dniu 17 czerwca 2019 r. 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. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 732/Vii p/19 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komi-
sji Socjalnej z dnia 11 czerwca 2019 
roku na ogólną sumę: 6900 zł brutto 
(sześć tysięcy dziewięćset 00/100). 

5. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego w sprawie uwolnienia środ-
ków finansowych z budżetu Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego na 
zorganizowanie Konferencji „Problemy 
współczesnej młodzieży wyzwaniem 
dla pielęgniarki”, która odbędzie się 
w Gdańsku ul. Słowackiego 19, Gar-
nizon Sztuka Wyboru dnia 15 listopada 
2019 r. Podjęcie jednogłośnie uchwały 
nr 733/Vii p/19 w tej sprawie.

6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. DPS w sprawie dofinanso-
wania zorganizowania XIV Przeglądu 
Twórczości Artystycznej Osób Nie-
pełnosprawnych pod hasłem ,,Razem 
weselej”, który odbędzie się 18 czerw-

ca 2019 r. w Domu Pomocy Społecz-
nej w Pelplinie. Podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 734/Vii p/19 w tej sprawie.

7. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 735/Vii p/19 w spra-
wie dofinansowania zorganizowania 
XIV Przeglądu Twórczości Artystycz-
nej Osób Niepełnosprawnych pod ha-
słem ,,Razem weselej”, który odbędzie 
się 18 czerwca 2019 r. w Domu Pomocy 
Społecznej w Pelplinie. 

8. Podjęcie jednogłośnie Uchwał Nr: 
118/IPP/PPL/19/C, 119/IPA/PPL/19/C, 
120/IPP/PPL/19/C, 121/IPP/PPL/19/C, 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych) wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych 
(3 wykreślenia indywidualnych praktyk 
pielęgniarskich i 1 wykreślenie indywi-
dualnej praktyki położnej).

9. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawodu 
od uchwały nr 1187/z/Vii/2019 do 
uchwały nr 1209/z/Vii/2019. Stwier-
dzenia – 11, wpis do rejestru – 6 (w tym 
1 pielęgniarz i 2 położne), wykreślenia 
z rejestru – 6 (w tym 1 pielęgniarz).

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 736/Vii p/19 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
IPMC Przemysław Warnke: 
• kurs specjalistyczny dla pielęgnia-
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rek i położnych „Wywiad i bada-
nie fizykalne”, miejsce realizacji 
kursu: Kwidzyn 

• kurs specjalistyczny dla pielęgnia-
rek i położnych „Wykonywanie 
i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego u dorosłych” oraz 
kurs specjalistyczny dla pielęgnia-
rek i położnych „Resuscytacja od-
dechowo-krążeniowa noworodka”, 
miejsce realizacji kursu: Starogard 
Gdański.

11. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
737/Vii p/19 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez KORA Medica Sp. z o.o.:
• kurs specjalistyczny dla pielęgnia-

rek „Ordynowanie leków i wypi-
sywanie recept cz. I”, miejsce re-
alizacji kursu: Sopot

• kurs specjalistyczny „Resuscy-
tacja oddechowo-krążeniowa 
noworodka”, miejsce realizacji 
kursu: Tczew.

12. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 738/Vii p/19 
w sprawie wskazania przedstawicie-
la samorządu do prac w komisji eg-
zaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
OIPiP w Gdańsku:
1.1. Programy dla pielęgniarek:
• Kompleksowa opieka pielęgniarska 

w schorzeniach narządu wzroku.
• Leczenie ran.
• Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 

wentylowanego mechanicznie.
• Podstawy opieki paliatywnej.
• Szczepienia ochronne.

1.2. Programy dla położnych:
• Edukacja i wsparcie kobiety 

w okresie laktacji.
• Leczenie ran.
• Monitorowanie dobrostanu płodu 

w czasie ciąży i podczas porodu.
• Szczepienia ochronne.
1.3. Programy dla pielęgniarek i położnych:
• Opieka pielęgniarska nad chorymi 

dorosłymi w leczeniu systemo-
wym nowotworów.

• Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa.

• Resuscytacja oddechowo-krąże-
niowa noworodka.

• Terapia bólu ostrego u dorosłych.
• Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego u doro-
słych.

• Wywiad i badanie fizykalne.
2.1. Program dla pielęgniarek:
• Pielęgniarstwo anestezjologiczne 

i intensywnej opieki.
2.2. Programy położnych:
• Pielęgniarstwo anestezjologiczne 

i intensywnej opieki w położnic-
twie i ginekologii.

• Pielęgniarstwo operacyjne.
2.3. Program dla pielęgniarek i położnych:
• Pielęgniarstwo epidemiologiczne.

13. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
739/Vii p/19 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do pracy 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez PULS-MEDIC Sp. z o.o.:
• kurs specjalistyczny dla pielęgnia-

rek i położnych „Wykonywanie 
i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego”, miejsce realiza-
cji kursu: Gdańsk.

14. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
740/Vii p/19 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej szkolenia 
specjalizacyjnego w zakresie kształ-
cenia podyplomowego prowadzonego 
przez OIPiP w Gdańsku:
1.1. Programy dla pielęgniarek:
• Pielęgniarstwo anestezjologiczne 

i intensywnej opieki.
• Pielęgniarstwo chirurgiczne.
• Pielęgniarstwo internistyczne.
• Pielęgniarstwo pediatryczne.
• Pielęgniarstwo psychiatryczne.
1.2. Programy dla położnych:
• Pielęgniarstwo ginekologiczno-

-położnicze.
• Programy dla pielęgniarek i po-

łożnych. 
• Pielęgniarstwo neonatologiczne.

15. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
741/Vii p/19 w sprawie wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych kursu specjalistycznego 
„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa 
noworodka dla pielęgniarek i położ-
nych” organizowanego przez IPMC 
Przemysław Warnke.

16. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 742/Vii p/19 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształce-
nia podyplomowego prowadzonego 
przez Powiślańską Szkołę Wyższą 
w Kwidzynie:
• kurs specjalistyczny dla pielęgnia-

rek „Ordynowanie leków i wy-
pisywanie recept cz. 2”, miejsce 
realizacji kursu: Gdynia.

• kurs kwalifikacyjny dla pielęgnia-
rek „Pielęgniarstwo onkologiczne”, 
miejsce realizacji kursu: Gdynia.

17. Sprawy bieżące.
pani przewodnicząca anna czar-
necka przedstawiła pismo z Powiślań-
skiej Szkoły Wyższej z prośbą o zmia-
nę terminu zebrania Prezydium ORPiP 
w Gdańsku ze względu na planowa-
ny termin obrony prac licencjackich. 
Analizując terminy zakończenia roku 
akademickiego, rozumiejąc powagę 
sytuacji, Prezydium ORPiP podjęło już 
we wcześniejszym terminie niż dotarło 
powyższe pismo decyzję o zmianie ter-
minu zebrania Prezydium na 19 lipca 
2019 r. i kolejnym specjalnym zebraniu 
30 lipca – idąc na rękę Absolwentom 
Uczelni – już wkrótce naszym Człon-
kom Samorządu.

18. Zakończenie zebrania.

W dniu 19 lipca 2019 r.  odbyło się zebranie 
Prezydium ORPiP w Gdańsku. W zebraniu 
wzięło udział 7 osób, Członków Prezydium, 
oraz zaproszony Gość – Członek naszej OR-
PiP Koleżanka dr Katarzyna Kretowicz.
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. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 743/Vii p/19 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komi-
sji Socjalnej z dnia 9 lipca 2019 roku 
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na ogólną sumę: 2250.00 zł brutto 
(dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt 
00/100) – wypłaconych niezwłocznie 
po prezydium.

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 744/Vii p/19 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
kwalifikacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o.:
• kurs kwalifikacyjny dla pielęgnia-

rek „Pielęgniarstwo anestezjolo-
giczne i intensywnej opieki”.

6. Podjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 2 z dnia 
19 lipca 2019 r. do uchwały nr 570/
Vii p/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. 
Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku 
w sprawie wskazania przedstawiciela 
kadry dydaktycznej do prac w komisji 
egzaminacyjnej.

7. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
745/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. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
746/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).

9. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
747/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).

10. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
748/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).

11. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 749/Vii p/19 w sprawie 
zakupu nowej zmywarki do pomiesz-
czenia socjalnego OIPiP ze względu 
na całkowite zużycie się starej, dzie-
sięcioletniej zmywarki do naczyń. 

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie uchwały nr 750/Vii p/19 w spra-
wie przedłużenia abonamentu licencji 
programu LEX GAMMA w bieżącej 
konfiguracji z licencją programu LEX 
OCHRONA ZDROWIE na okres od 
31 lipca 2019 r. do 30 lipca 2020 r.

13. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Ane-
stezjologicznego i Intensywnej Opieki 
w sprawie uwolnienia środków finan-
sowych z budżetu Komisji ds. Pielę-
gniarstwa AiIO na udział Przewod-
niczącej ww. komisji w XI Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 
Anestezjologicznych i Intensywnej 
Opieki, który odbędzie się w Karpaczu 
w dniach 19-21 września 2019 r. Pod-
jęcie jednogłośnie uchwały nr 751/
Vii p/19 w tej sprawie. Do Pani Prze-
wodniczącej Komisji zostanie przeka-
zana prośba o napisanie profesjonalnej 
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relacji ze Zjazdu w Biuletynie Infor-
macyjnym OIPiP w Gdańsku.

14. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie uchwały nr 752/Vii p/19 w spra-
wie dofinansowania V Konferencji Na-
ukowej Hospicjum im. ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza „Opieka u kresu życia 
jako przestrzeń dialogu”, która odbę-
dzie się w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym w dniach 25-26 paździer-
nika 2019 r. 

15. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 753/Vii p/19 w spra-
wie pokrycia kosztów uczestnictwa 
Członków ORPiP w XV Forum Rynku 
Zdrowia w Warszawie w dniach 20-22 
października 2019 r.

16. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie uchwały nr 754/Vii p/19 w spra-
wie przyznania pomocy finansowej 
– zapomogi losowej dla pielęgniarki 
z OIPiP z siedzibą we Włocławku. 
pomoc finansowa została przyznana 
w kwocie 200 zł.

17. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie uchwały nr 755/Vii p/19 w spra-
wie przyznania pomocy finansowej 
– zapomogi losowej dla pielęgniarki 
z OIPiP z siedzibą we Włocławku. 
pomoc finansowa została przyznana 
w kwocie 200 zł.

18. Podjęcie jednogłośnie Uchwał 
Nr: 122/IPP/PPL/19/C, 123/IPP/
PPL/19/C, 124/IPP/PPL/19/C, 125/
IPP/PPL/19/C, w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Prak-
tyk Zawodowych) wpisu w rejestrze 
indywidualnych praktyk pielęgniarek 
i położnych (4 wykreślenia indywidu-
alnych praktyk pielęgniarskich).

19. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 1210 
/z/Vii/2019 do Uchwały nr 1275/z/
Vii/2019. Stwierdzenia – 57 (w tym 8 
pielęgniarzy i 6 położnych), wpis do 
rejestru – 5, duplikaty – 1 (położna), 
wykreślenia z rejestru – 3. rozumie-
jąc powagę sytuacji i chęć podjęcia 
pracy w jak najszybszym terminie 
przez tegorocznych absolwentów 
uczelni medycznych, członkowie 
prezydium orpip zaplanowali do-
datkowe zebranie prezydium na 
dzień 30 lipca 2019 r. celem podję-
cia uchwał dotyczących prawa wy-
konywania zawodu. 

20. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 756/Vii p/19 
w sprawie pokrycia kosztów uczest-
nictwa Członków Prezydium ORPiP 
w Ogólnopolskiej Konferencji „Zda-
rzenia Niepożądane w Praktyce Pielę-
gniarki i Położnej”, która odbędzie się 
w Warszawie 10 września 2019 r.

21. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 757/Vii p/19 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej – zapo-
mogi losowej dla pielęgniarki z OIPiP 
z siedzibą w Ciechanowie. pomoc fi-
nansowa została przyznana w kwo-
cie 200 zł.

22. Sprawy bieżące:
pani przewodnicząca anna czar-
necka omówiła:
• podziękowanie, które wpłynęło od 

Prezesa Szpitala COPERNICUS, 
Podmiotu Leczniczego w Gdań-
sku za wsparcie V Festynu Ro-
dzinnego z okazji Dnia Dziecka 
oraz współpracę,

• podziękowanie od Rektora Gdań-
skiego Uniwersytetu Medyczne-
go, prof. dr. hab. Marcina Grucha-
ły, za wsparcie i aktywny udział 
w Pikniku na Zdrowie 2019 r.,

• spotkanie z Paniami Opiekunkami 
z Wejherowskiego Stowarzysze-
nia Opiekunów Medycznych oraz 
pismo otrzymane ze Stowarzy-
szenia ze zdjęciem na pamiątkę 
wspólnego spotkania. W piśmie 
jest zawarta prośba o kolejne spo-
tkanie po okresie wakacyjnym. 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych jest otwarta na współpra-
cę. Pani Przewodnicząca infor-
macje z adresem Stowarzyszenia 
przekazała Członkom Prezydium 
oraz do Biuletynu i na naszą stro-
nę internetową – w celu zachęce-
nia do współpracy,

• pismo z naczelnej rady pie-
lęgniarek i położnych wraz 
z zawartym Stanowiskiem nr 27 
prezydium naczelnej rady pie-
lęgniarek i położnych z dnia 
9 lipca 2019 r. w sprawie utwo-
rzenia nowego zawodu „technik 
pielęgniarstwa”, w stanowisku 
jest zawarte ogromne zaniepo-
kojenie i stanowczy sprzeciw 
dla utworzenia nowego zawo-
du „technik pielęgniarstwa”. 
Powyższe stanowisko zostało 
umieszczone na stronie interneto-
wej OIPiP w Gdańsku,

• pismo od Stowarzyszenia pielę-
gniarek cyfrowych wraz z po-
stulatami dotyczącymi chorób 
zawodowych – popieramy, lecz 
nie wystarczy zebrać jedynie 

postulatów. Podkreślamy, iż każ-
da pielęgniarka/pielęgniarz oraz 
położna i położny powinni gro-
madzić swoją dokumentację med. 
dotyczącą problemów zdrowot-
nych (tak jak to robią od lat np. 
nauczyciele), gdyż dokumentacja 
taka będzie pomocna, a wręcz 
niezbędna w dalszych działaniach 
dotyczących uznania jakiejkol-
wiek choroby zawodowej,

• Stanowisko nr 28 prezydium 
naczelnej rady pielęgniarek 
i położnych z dnia 9 lipca 2019 r. 
w sprawie zmian legislacyjnych 
w Systemie Państwowego Ra-
townictwa Medycznego wprowa-
dzonych przez Ministra Zdrowia 
z prośbą o przesłanie tego Stano-
wiska do organów założycielskich 
podmiotów leczniczych oraz Ka-
dry Kierowniczej ww. podmio-
tów. w Stanowisku jest zawarty 
wniosek, iż traktowanie zawodu 
pielęgniarki i zawodu ratownika 
Medycznego zamiennie jest sys-
temowym i merytorycznym błę-
dem, a przyjęty akt wykonawczy 
w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego zawiera zapisy nie-
adekwatne do dotychczas wypra-
cowanego stanu prawnego, które 
naruszają fundamentalną zasadę 
budowania systemu udzielania 
świadczeń zdrowotnych opar-
tego na wskazaniach aktualnej 
wiedzy medycznej, podziale 
kompetencji, bezpieczeństwie 
zdrowotnym pacjenta, należytej 
staranności oraz poszanowaniu 
praw pacjenta,



10 Biuletyn Informacyjny  nr 8-9/2019 11

• zaproszenie z Urzędu Marszał-
kowskiego na konferencję pt. 
„Stres problemem dzisiejszych 
czasów. Rodzina. Szkoła. Śro-
dowisko”. W konferencji uczest-
niczyć będą: z ramienia OIPiP 
w Gdańsku Pani Przewodnicząca 
Anna Czarnecka oraz Jolanta Za-
jąc, Przewodnicząca Komisji Pie-
lęgniarek w Środowisku Naucza-
nia i Wychowania, 

• przetargi na realizację specjaliza-
cji, do których niezwykle precy-
zyjnie naszą ofertę przygotowali 
Pracownicy Działu Szkoleń OIPiP 
w Gdańsku wspólnie z Przewod-
niczącą Anną Czarnecką oraz 
Skarbnikiem Ewą Bogdańską-
-Bóll i Główną Księgową Anną 
Falk. Wymagana dokumentacja 
została przesłana w systemie 
SMK, a każda jej kartka, autory-
zowana wymaganymi podpisami 
elektronicznymi. Przetarg wy-
grał (niemal wszędzie) Ośrodek 
Kształcenia z Rzeszowa, podając 
znacznie niższe ceny w ofertach. 
Specjalizacje, na które zgłasza-
ne jest zapotrzebowanie i tak dla 
Państwa zorganizujemy – oferując 
zwiększoną refundację.

• pismo od Prodziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu dr hab. Alek-
sandry Gaworskiej-Krzemińskiej 
dotyczące studentów Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego w wy-
kładowym języku angielskim, któ-
rzy ukończyli studia licencjackie 
na kierunku pielęgniarstwo. W pi-
śmie jest zawarta prośba o wyda-
nie Absolwentom Prawa Wykony-

wania Zawodu z ograniczeniem 
dotyczącym wykonywania za-
wodu do czasu zdania egzaminu 
językowego. niestety obecne 
przepisy nie pozwalają na po-
wyższe do czasu zdania egza-
minu na poziomie państwowym 
i uzyskania certyfikatu. osoby 
składające wniosek o wydanie 
pwz zostają precyzyjnie po-
informowane, jakie warunki 
muszą być spełnione oraz jakie 
dokumenty mają być przedłożo-
ne, aby otrzymać pwz. obyła 
się dyskusja, jak i przytoczone 
zostały przepisy ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej 
z dnia 15 lipca 2011 r., dz. u. 
2019 nr 576 ze zmianami, któ-
ra precyzyjnie określa warunki, 
jakie jest zobowiązany spełnić 
absolwent-obcokrajowiec, aby 
uzyskać pwz. W dyskusji zabra-
ła głos Pani dr Katarzyna Kreto-
wicz, Członek ORPiP w Gdańsku 
i pracownik naukowy Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, bar-
dzo szczegółowo wyjaśniając po-
wyższy problem. Ze względu na 
istotę problemu do Działu Praw-
nego Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych Prezydium wystoso-
wało pismo o pomoc i końcowe 
decyzje w tej kwestii – z otwar-
tością na pomoc Absolwentom 
ED. Sprawa kolejny raz zostanie 
omówiona w miesiącu wrześniu 
na zebraniu Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, 

• dalsze działania NRPiP w sprawie 
proponowanych zmian w Kodek-

sie Karnym oraz odpowiedź z Mi-
nisterstwa, iż przesłane uwagi są 
analizowane,

• kolejne opiniowanie podwy-
żek tzw. „zeMbaloweGo/
pakiet SzuMowSkieGo” 
– w związku z kolejnym eta-
pem podwyżek wpływają już 
bardzo licznie wnioski/poro-
zuMienia. każdy wniosek 
przed zaakceptowaniem jest 
bardzo szczegółowo analizo-
wany. uwaGa! w przypadku 
naruszenia zasad przyznawania 
podwyżek i rażących nieprawi-
dłowości prosimy o zgłaszanie 
ich do oipip w Gdańsku. 

23. wiceprzewodnicząca Marzena 
olszewska-Fryc omówiła złożony 
wniosek do Urzędu Marszałkowskie-
go dotyczący kolejnego etapu działań 
związanych z promowaniem zawodu 
pielęgniarki i położnej w szkołach. 
Przedstawiła również w bardzo cieka-
wej prezentacji Członkom Prezydium 
informację dotyczącą współpracy 
z Prezydentem Miasta Gdańska, Pio-
trem Kowalczukiem, i Dyrektor Szko-
ły Nr 58 w Gdańsku przy ul. Skarpo-
wej, Panią Małgorzatą Perzyną, w za-
kresie nieodpłatnego udostępniania sal 
wykładowych na kursy i specjalizacje 
organizowane przez OIPiP w Gdańsku. 
Będzie to kontynuacja współpracy roz-
poczętej przez Przewodniczącą Annę 
Czarnecką w ubiegłym roku. Pielę-
gniarki i Położne będą mogły korzystać 
z bardzo nowocześnie wyposażonych 
sal wykładowych. Dla Pielęgniarek 
i Położnych korzystających z kształ-
cenia podyplomowego jest to dosko-

nała lokalizacja – w centrum Gdańska, 
jak i w sąsiedztwie OIPiP w Gdańsku. 
OIPiP korzysta również z nieodpłatne-
go użyczenia sali wykładowej w Szpi-
talu Copernicus PL w Gdańsku. Są to 
niezwykle cenne inicjatywy, za które 
bardzo dziękujemy. 
praGnieMy jednoczeŚnie pod-
kreŚliĆ, iż oipip w GdaŃSku 
ubezpiecza każdeGo uczeSt-
nika naSzycH SzkoleŃ!

24. jolanta zając przedstawiła przebieg 
I Ogólnopolskiej Konferencji Me-
dycyny Szkolnej, która odbyła się 
w Warszawie w dniach 27-28 czerw-
ca. Na konferencji Pielęgniarki z wo-
jewództwa pomorskiego stanowiły 
liczną grupę.

25. przewodnicząca anna czarnecka 
poinformowała Członków Prezydium 
o piśmie od Pani Danuty Adamczyk-
-Wiśniewskiej, które odczyta na naj-
bliższym zebraniu naszej ORPiP, doty-
czącym rezygnacji z funkcji Wiceprze-
wodniczącej oraz złożeniu mandatu.

26. Zakończenie zebrania.

w dniu 30 lipca 2019 r. odbyło się zebra-
nie 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.
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W dniu 13 sierpnia 2019 r. odbyło się ze-
branie 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 jedno-
głośnie uchwały nr 758 /Vii p/19 
w sprawie przyjęcia i realizacji wnio-
sków Komisji Socjalnej z dnia 13 
sierpnia 2019 roku na ogólną sumę: 
12.050,00 zł brutto (dwanaście tysię-
cy pięćdziesiąt 00/100).

5. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
759/Vii p/19 w sprawie oddelegowa-
nia i pokrycia kosztów uczestnictwa 
zastępcy Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej w Ogólnopolskiej 
Konferencji „Zdarzenia Niepożąda-
ne w Praktyce Pielęgniarki i Położ-
nej”, która odbędzie się w Warszawie 
w dniach 9-10 września 2019 r.

6. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 760/Vii p/19 w sprawie 
objęcia patronatem oraz dofinasowa-
nia Konferencji „Profilaktyka i lecze-
nie zakażeń” organizowanej pod egidą 
Szpitali Pomorskich i Wojewódzkiego 
Konsultanta w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego. Konferencja 
odbędzie się 27 września 2019 r. w Po-
morskim Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy – sala wykładowa.

7. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska Na-
uczania i Wychowania w sprawie oddele-
gowania i uwolnienia środków finanso-
wych na pokrycie kosztów udziału Prze-
wodniczącej i jednego Członka Komisji 
ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania 
i Wychowania w Konferencji DIABETI-
CA EXPO 2019, która odbędzie się w To-
runiu w dniach 20-21 września 2019 r. 
Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 761/
Vii p/19 w tej sprawie.

8. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
762/Vii p/19 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do pracy 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez SERVMED:
• kurs specjalistyczny „Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego u dorosłych”.

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 763/Vii p/19 w sprawie wpi-
su zmiany danych do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych kursu dokształ-
cającego Karmienie piersią i mlekiem 
kobiecym wcześniaków i dzieci chorych 
– standard opieki w szpitalach III poziomu 
referencyjnego – program dla pielęgniarek 

i położnych organizowanego przez FUN-
DACJĘ TWÓRCZYCH KOBIET.

10. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 764/Vii p/19 w sprawie 
wpisu zmiany danych do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych 
kursu specjalistycznego Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa dla pielęgnia-
rek i położnych organizowanego przez 
SERVMED Paweł Dobski.

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 765/Vii p/19 w sprawie wpi-
su zmiany danych do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych kursu specjali-
stycznego Wykonanie i interpretacja zapi-
su elektrokardiograficznego u dorosłych 
dla pielęgniarek i położnych organizowa-
nego przez SERVMED Paweł Dobski.

12. Podjęcie jednogłośnie Uchwał dotyczą-
cych Prawa Wykonywania Zawodu od 
Uchwały nr 1313/z/Vii/2019 do Uchwa-
ły nr 1340/z/Vii/2019. Stwierdzenia 
– 22 (w tym 1 pielęgniarz, 5 położnych), 
wymiana – 1, wpis do rejestru – 2 , wy-
kreślenia z rejestru – 3 (w tym 1 położna).

13. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
aneksu nr 2 z dnia 13 sierpnia 2019 r. 
do uchwały nr 474/Viip/18 z dnia 17 
marca 2018 r. Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku w sprawie uruchomienia kształcenia. 

14. Sprawy bieżące.
pani przewodnicząca anna czar-
necka przestawiła:
 • odpowiedź z Ministerstwa eduka-

cji narodowej, Sekretarza Stanu, 
pełnomocnika rządu do spraw 
wspierania wychowawczej funkcji 
szkoły na Stanowisko nr 27 prezy-

dium naczelnej rady pielęgniarek 
i położnych z dnia 9 lipca 2019 r. 
w sprawie utworzenia nowego za-
wodu ,,technik pielęgniarstwa”, 
gdzie jest wyjaśnienie, iż dotychczas 
do Ministra Edukacji Narodowej nie 
wpłynął wniosek Ministra Zdrowia 
dotyczący wprowadzenia zawodu 
technik pielęgniarstwa lub zmian 
w zakresie kształcenia w zawodzie 
opiekun medyczny. Odpowiedź za-
wiera informację, iż od roku szkol-
nego 2019/2020 kształcenie w za-
wodzie opiekun medyczny będzie 
realizowane zgodnie z podstawą 
programową kształcenia w zawo-
dzie, określoną w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
16 maja 2019 r.,

 • pismo z naczelnej rady pielę-
gniarek i położnych dotyczące 
sytuacji studentów pielęgniar-
stwa kształcących się w języku 
angielskim, w piśmie zawarta 
jest informacja, iż NRPiP w maju 
bieżącego roku wystąpiła do MZ 
o przedstawienie opinii dot. m.in. 
kwestii czy ww. osoby powinny 
wystąpić w Polsce o przyznanie 
prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki, aby uzyskać stosowne 
zaświadczenia na potrzeby uzna-
nia ich kwalifikacji zawodowych 
poza Polską. Po uzyskaniu odpo-
wiedzi z MZ Naczelna Rada Pie-
lęgniarek i Położnych przekaże ją 
do naszej wiadomości. Ponadto 
w dniu 23 lipca 2019 r. przekazane 
zostało pismo ponaglające do MZ 
– Departamentu Pielęgniarek i Po-
łożnych. W najbliższym czasie od-

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał dotyczących Prawa Wy-
konywania Zawodu od uchwały nr 
1276/z/Vii/2019 do uchwały nr 
1312/z/Vii/2019. Stwierdzenia – 33 
(w tym 2 pielęgniarzy i 14 położnych), 
wpis do rejestru – 2 (w tym 1 pielę-
gniarz), duplikaty – 1, wykreślenia 
z rejestru – 1 (w tym 1 pielęgniarz).

5. Zakończenie zebrania.



14 Biuletyn Informacyjny  nr 8-9/2019 15

będzie się również spotkanie w MZ 
m.in. w przedmiotowej sprawie. 
ORPiP w Gdańsku bardzo zależy na 
odpowiedzi w tej sprawie, gdyż jak 
pisaliśmy na zebraniu Prezydium 
ORPiP w miesiącu lipcu przedsta-
wiana była sprawa niezwykle zło-
żona dla Studentów ED, którzy po 
ukończeniu studiów licencjackich 
nie mogą otrzymać PWZ w związ-
ku z obowiązującymi przepisami 
zawartymi w Ustawie o Zawodach 
Pielęgniarki i Położnej z dnia 15 
lipca 2011 r., Dz. U. 2019 Nr 576 ze 
zmianami, które precyzyjne określa-
ją warunki, jakie jest zobowiązany 
spełnić Absolwent-Obcokrajowiec, 
aby uzyskać PWZ.

 • przesłane zdjęcia z balu magister-
skiego oraz proponowaną wersję 
artykułu, którego tekst został za-
twierdzony przez Rzecznika Praso-
wego GUMed. Prezydium ORPiP 
z ogromną przyjemnością zamieści 
artykuł i zdjęcie na łamach nasze-
go Biuletynu. Jest nam niezwykle 
miło, że nasze Koleżanki i Kole-
dzy chętnie dzielą się wrażeniami 
z wydarzenia tak istotnego w ich 
życiu, jak i dla naszego środowiska,

 • iż w dniach 20-22 października 
2019 r. w Warszawie odbędzie 
się jubileuszowe XV Forum 
rynku zdrowia, w którym będą 
uczestniczyły Przedstawicielki 
Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
Ze względu na bardzo wysokie 
koszty uczestnictwa w uroczystej 
gali (1341 zł od osoby) Członkinie 
Prezydium ORPiP w Gdańsku re-
zygnują z uczestnictwa w gali XV 
Forum Rynku Zdrowia,

 • pismo od Przewodniczącej Ko-
misji ds. Położnych, Pani Doroty 
Kawiak, o wyrażenie zgody na 
organizację konferencji dla Położ-
nych w dniu 18.04.2020 r. w hote-
lu Amber pn. ,,Rehabilitacja w po-
łożnictwie i ginekologii – nowe 
wyzwania w pracy położnej”. 
Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku 
wyraża zgodę na organizację po-
wyższej konferencji, podkreślając 
iż z ogromną przyjemnością po-
pieramy takie inicjatywy.

15. Zakończenie zebrania.

 mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

8-9/2019

Nagrody:
1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 
31 października 2019 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 8-9/2019
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!

XVII Konferencja Opieki Długoterminowej 
odbyła się:
A) 7 marca
B) 7 kwietnia
C) 7 maja

Konferencja pt. „Opieka nad matką i dziec-
kiem w praktyce pielęgniarki i położnej” 
odbyła się w:
A) Sopocie
B) Gdańsku
C) Sztumie

Konferencja pt. „OPIEKUN MEDYCZNY 
– nowe wyzwania…” odbyła się w:
A) Gdańsku
B) Gdyni
C) Sopocie

Wycieczka Koła Emerytek działającego 
przy OIPiP w Gdańsku odbyła się:
A) 15 czerwca
B) 11 czerwca
C) 16 czerwca

fartuch
ufundowany przez

2 nagrody
ufundowane przez

WYNIKI QUIZU nr 5-6/2019
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Katarzyna 
Baranowska. Fartuch ufundowany przez Med-Service wygrała: Lidia 
Burda. Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika wygrali: 
Jadwiga Żurek i Łukasz Tomasik. Prosimy o kontakt z daną firmą w celu 
odebrania nagrody. Prawidłowe odpowiedzi: 1B - 2B - 3B - 4B

Z prac Rady
W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyło się zebra-
nie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. W zebraniu udział wzięło 
18 Członków Okręgowej Rady, Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej i 3 Pełno-
mocników ORPiP oraz zaproszony Gość, 
Pani Bożena Jaroszewska – Przewodnicząca 

Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
i Położnych Polskich Oddziału Gdańskiego.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania. Podpisanie listy 

obecności.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

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

4. pani przewodnicząca anna czar-
necka na wstępie zebrania omówiła 
dwa ważne wydarzenia: 
• przyjęcie przez Ministerstwo Zdro-

wia wniosku Przewodniczącej OR-
PiP w Gdańsku o przyznanie Od-
znaki Honorowej ,,Za zasługi dla 
Ochrony Zdrowia” dla Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku, Pani mgr Anny 
Zaremby-Duszoty. w uznaniu za 
działalność na rzecz Środowiska 
pielęgniarskiego, niezwykle szero-
ką w zakresie działań prewencyj-
nych, pani anna zaremba-duszo-
ta otrzymała odznakę Ministra 
zdrowia. GratulujeMy i ży-
czymy dużo zdrowia i sił na dalszą 
działalność. cała działalność jest 
bezpłatna, czyli społeczna!

• podkreślenie i jeszcze raz przeka-
zanie GRATULACJI ZA OTRZY-
MANIE złotycH czepkÓw 
na wniosek Prezydium ORPiP 
w Gdańsku dla naszych Koleżanek 
Pań z ORPiP: dr katarzyny kre-
towicz, pracownika Gdańskiego 
uniwersytetu Medycznego, ka-
tedry pielęgniarstwa za działal-
ność w zakresie doskonalenia 
kadr medycznych, promowania 
zawodu pielęgniarki i położnej 
oraz Samorządu i działalność na 
rzecz Środowiska pielęgniarskie-
go – od studentów poczynając, 
do działalności w komisji ds. do-
skonalenia zawodowego i or-

pip włącznie, oraz mgr anny 
kosowskiej za szeroką działal-
ność w zakresie pielęgniarstwa 
onkologicznego i działalność 
w okręgowej radzie pielę-
gniarek i położnych w komisji 
bioetyki w GuMed włącznie, 
a także szeroką promocję na-
szych zawodów w licznych ak-
cjach prozdrowotnych urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku. 
cała działalność jest bezpłatna, 
czyli społeczna!
Nagrodzone Panie w wypowie-
dziach podkreśliły, iż działalność na 
rzecz Pacjenta i Naszego Środowiska 
to nie tylko praca, ale poszerzanie 
swojej wiedzy, ciągłe doskonalenie 
się, podejmowanie nowych wyzwań, 
a przede wszystkim realizowanie za-
miłowania i pasji, jaką jest PIELĘ-
GNIARSTWO. Panie otrzymały od 
ORPiP gratulacje i kwiaty.
Jeszcze raz gratulujemy naszym Ko-
leżankom, podkreślając, że współ-
praca z tak wyjątkowymi Osobami 
to dla nas przyjemność i zaszczyt, 
dziękujemy za prężne działania. Ży-
czymy Paniom na dalsze lata dużo 
sił, dalszych chęci i wytrwałości.

5. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 134/Vii r/19 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosku Komisji 
ds. Finansowania Doskonalenia Za-
wodowego z dnia 17 czerwca 2019 r. 
na ogólną kwotę: 24 860 zł. brutto 
(dwadzieścia cztery tysiące osiemset 
sześćdziesiąt 00/100).

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 135/Vii r/19 
w sprawie kontynuacji ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej Pie-
lęgniarek/rzy i Położnych zrzeszo-
nych w OIPiP w Gdańsku za okres od 
01.07.2019 do 30.06.2020 r. wynego-
cjowano bardzo korzystne warunki 
ubezpieczenia!

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 136/Vii r/19 w sprawie 
odwołania pielęgniarki z tytułu nieprzy-
znania refundacji przez Komisję ds. 
Finansowania Doskonalenia Zawodo-
wego W OPARCIU O TEMATYCZNY 
REGULAMIN za ukończony kurs spe-
cjalistyczny ,,Resuscytacja krążeniowo-
-oddechowa dla dorosłych”. Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych podtrzy-
mała decyzję Komisji ds. Refundacji 
Doskonalenia Zawodowego. 

8. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 137/Vii r/19 w sprawie 
odwołania pielęgniarki z tytułu nie-
przyznania refundacji przez Komisję 
ds. Finansowania Doskonalenia Zawo-
dowego za ukończony kurs specjaliza-
cyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ope-
racyjnego. Okręgowa Rada Pielęgnia-
rek i Położnych podtrzymała decyzję 
Komisji ds. Refundacji Doskonalenia 
Zawodowego W OPARCIU O TEMA-
TYCZNY REGULAMIN.

9. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
138/Vii r/19 w sprawie upoważnienia 
Członków Prezydium ORPiP do po-
dejmowania decyzji w sprawach finan-
sowych Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku w VII kadencji.

10. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 139/Vii r/19 w spra-
wie zakupu czterech zestawów kom-
puterowych (laptopy), drukarki oraz 
oprogramowania. Aktualizacja sprzętu 

jest niezbędna. Sprzęt eksploatuje się 
bowiem i starzeje. Zakupy dokonane 
będą z gospodarnie wypracowanych 
przez OIPiP środków finansowych.

11. Przedstawienie bieżących informacji:
pani przewodnicząca anna czar-
necka omówiła:
 • niezwykle doniosłą uroczystość 

nadania Godności profesora 
Honorowego Gdańskiego uni-
wersytetu Medycznego śp. prof. 
romanowi kaliszanowi, która 
odbyła się dzisiejszego dnia. Na 
zaproszenie Rektora Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, prof. 
dr. hab. Marcina Gruchały, uczest-
niczyła w niej Przewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku mgr Anna 
Czarnecka. Podkreśliła, że jest to 
najwyższe wyróżnienie, jakie ta 
wspaniała Uczelnia z wieloletnią 
tradycją może przyznać swojemu 
Pracownikowi w uznaniu wybit-
nego dorobku naukowego i zasług 
dla rozwoju GUMed, 

 • wpływające podziękowania dla 
Pracowników OIPiP w Gdańsku 
za bardzo sprawne rozpatrywanie 
wniosków i innych spraw. Podzię-
kowania wpłynęły nie tylko z kra-
ju, ale również od Pielęgniarki bę-
dącej poza granicami Polski,

 • I Zjazd Nadzwyczajny Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie, 
który odbył się w dniach 5-6 
czerwca 2019 r. Podczas Zjazdu 
omówione zostały istotne zagad-
nienia związane z wykonywaniem 
zawodów pielęgniarki i położnej 
oraz funkcjonowaniem samorzą-
du zawodowego, w tym zmian 
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regulaminów, jak i działania zwią-
zane z nadchodzącą kadencją. Do 
16 września 2019 r. Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych przekaże 
Okręgowym Radom Pielęgniarek 
i Położnych informację o ustalonej 
liczbie delegatów na VIII Krajo-
wy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
z danej OIPiP. Okręgowe Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w terminie 
do marca 2020 r. są zobligowane 
do przeprowadzenia okręgowych 
zjazdów, na których zostaną wybra-
ni Delegaci na VIII Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych, a do 16 
kwietnia 2020 r. Okręgowe Rady 
Pielęgniarek i Położnych prze-
każą dane Delegatów do NRPiP 
w Warszawie. należy podkreślić, 
że w i nadzwyczajnym zjeździe 
pielęgniarek i położnych w war-
szawie uczestniczyło 100% dele-
gatów naszej izby. dziękujemy 
bardzo delegatom za zaangażo-
wanie i poświęcony czas na rzecz 
naszego Środowiska,

 • materiały przesłane przez NIPiP 
w Warszawie z Departamentu Pie-
lęgniarek i Położnych w Minister-
stwie Zdrowia dotyczące środków 
finansowych przekazywanych na 
wzrost wynagrodzeń Pielęgnia-
rek i Położnych zatrudnionych 
w RCKiKach i Stacjach Sanitarno-
-Epidemiologicznych. W piśmie 
jest zawarta informacja, że w prze-
słanym materiale – raporcie nie 
wyartykułowano powodów, dla-
czego w niektórych placówkach 
finansowanych przez Wojewodę, 
który otrzymuje środki z budżetu 

Ministerstwa Zdrowia, nie są wy-
płacane środki na wzrost wynagro-
dzeń wynikający z Porozumienia 
podpisanego w dniu 9 lipca 2018 r., 

 • informację – skargę przesłaną przez 
Mamę ucznia, dotyczącą opieki pie-
lęgniarskiej w Środowisku Naucza-
nia i Wychowania. W piśmie za-
warty jest szereg pytań dotyczących 
kwalifikacji, zasad działania Pielę-
gniarek w szkole. Mama dziecka 
otrzymała od naszej Izby konkretną 
odpowiedź ze wskazaniem miejsca, 
gdzie najlepiej wyjaśnić może swo-
je wątpliwości i otrzymać odpowie-
dzi, jak również ustalić zakres opie-
ki nad dzieckiem,

 • zasady włączenia środków finan-
sowych do podstawy wynagro-
dzenia Pielęgniarek i Położnych 
od 1 lipca 2019 r., tzw. „ZEMBA-
LOWEGO” vel „PAKIETU SZU-
MOWSKIEGO”,

 • przesłane stanowisko Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej Pielęgniarek i Położnych 
i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych wobec rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
Karny oraz niektórych innych ustaw 
(druk sejmowy nr 3451), gdzie za-
kłada się zmiany w zakresie karania 
poprzez zaostrzenie jej represyjno-
ści. w projekcie przewiduje się 
przyjęcie ujednoliconych zagro-
żeń karą pozbawienia wolności 
od 2 lat wraz z możliwością orze-
czenia dożywotniego pozbawie-
nia wolności. omawiane zmiany 
zagrożeń karnych dotyczą m.in. 
czynów zabronionych nawet przy 

nieumyślnym spowodowaniu. 
Nie jest to element zachęcający do 
wykonywania zawodu Pielęgniar-
ki i Położnej. Projekt jest niezro-
zumiały i do propozycji zapisów 
zawartych w projekcie została wy-
dana negatywna opinia co do treści 
proponowanych w wielu aspektach 
– podkreśliła Przewodnicząca,

 • według przesłanego newslettera 
NIPiP z 12 czerwca 2019 r. sze-
roką działalność Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie oraz na bazie prezentacji 
ze Zjazdu realizację programu Sa-
morządu Pielęgniarek i Położnych 
w okresie VII kadencji,

 • informację dotyczącą cen za stro-
je galowe. Pani Przewodnicząca 
poprosiła Osoby zainteresowane 
zakupem o zgłoszenie się do Izby,

 • ciąg dalszy spraw związanych z roz-
poczętymi specjalizacjami u organi-
zatora kształcenia – firmy INTER-
RETE, gdzie rozpoczęte kształcenie 
nie zostało zakończone. W tej kwe-
stii zostały podjęte działania NRPiP 
i Okręgowych Izb w Ministerstwie 
Zdrowia o wyasygnowanie dodat-
kowych środków finansowych, aby 
nasze Koleżanki i Koledzy mogli 
bezpłatnie ukończyć rozpoczęte 
szkolenia specjalizacyjne. Osoby 
zainteresowane zwracały się rów-
nież do MZ o uruchomienie bloku 
programowego dla Osób poszkodo-
wanych, które nie mają możliwości 
zakończenia cyklu kształcenia. MZ 
na obie propozycje niestety nie wy-
raziło zgody. OIPiP w Gdańsku zre-
alizowała wszystkie zobowiązania 

informacyjne, w tej sprawie odbyło 
się kilka spotkań w celu ustalenia 
dalszych działań oraz odpowiedzia-
no na dziesiątki telefonów i e-maili. 
Stosowne, kompletne informacje 
wysłaliśmy także do NRPiP oraz 
MZ. Obecnie każdy z poszkodo-
wanych może kontynuować dosko-
nalenie zawodowe u innego organi-
zatora kształcenia działającego na 
naszym terenie z zaliczeniem zali-
czonych już i udokumentowanych 
modułów/egzaminów. Niestety nie 
skróci to toku kształcenia ani nie 
zwróci poniesionych kosztów. Te 
można odzyskać jedynie w drodze 
postępowania sądowego na bazie 
indywidualnych umów zawartych 
z Interrete. Tu warto podkreślić, iż 
nasza OIPiP oferuje Członkom na-
szej Izby bezpłatne porady prawne,

 • Stanowisko Nr 26 Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 
6 czerwca 2019 r. w sprawie projek-
tu Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. W stanowisku za-
warty jest zdecydowany sprzeciw 
odnośnie do zaproponowanych kwa-
lifikacji na stanowisku Pielęgniarki 
Oddziałowej Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Proponowana zmia-
na wprowadza nowe brzmienie do-
tychczasowego zapisu: Pielęgniarka 
oddziałowa, będąca pielęgniarką 
systemu albo ratownik medyczny,

 • sprawy dotyczące:
•• braku możliwości przyjęcia na 

pomostowe studia pielęgniar-
skie osób, które ukończyły na 
Ukrainie szkołę średnią i uzy-
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skały na Ukrainie tytuł młod-
szego specjalisty, jak również 

•• praktyki zaliczenia okresów 
nauki, zdanych egzaminów, 
godzin zajęć teoretycznych 
i praktycznych na poczet stu-
diów pomostowych.
W tej kwestii Przewodniczą-
ca przedstawiła Radzie odpo-
wiedź na zapytanie do Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dotyczące wątpliwości co do 
zgodności z prawem praktyki 
przyjmowania obywateli Ukra-
iny, którzy na Ukrainie ukoń-
czyli szkołę średnią i uzyskali 
tytuł młodszego specjalisty 
na polskie studia pomostowe. 
w odpowiedzi Ministra na-
uki i Szkolnictwa wyższego 
wykazane jest, że: „Warun-
kiem podejmowania studiów 
na podstawie rozporządzenia 
[rozporządzenie Ministra 
zdrowia z dnia 14 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków prowadze-
nia studiów dla pielęgniarek 
i położnych, które posiada-
ją świadectwo dojrzałości 
i ukończyły liceum medycz-
ne lub szkołę policealną 
albo pomaturalną, kształcą-
cą w zawodzie pielęgniarki 
i położnej] jest ukończenie 
kształcenia w jednej z ww. 
polskich szkół. Nie jest możli-
we spełnienie podstawowego 
warunku przyjęcia na stu-
dia pomostowe, tj. ukończe-
nia szkoły wyższej wskazanej 

w ww. rozporządzeniu. Wobec 
przytoczonego powyżej prze-
pisu rozporządzenia nie są nam 
znane przyczyny i podstawy, 
z jakich Pielęgniarki z Ukrainy 
przyjmowane są na studia po-
mostowe na niektórych uczel-
niach” – podkreśla minister. To 
jest wielka nieprawidłowość.
Uwaga! W przypadku gdy 
Pielęgniarki z Ukrainy (lub 
inni cudzoziemcy) ukoń-
czą pełne studia licencjackie 
w Polsce (nie pomostowe!) 
i zdadzą odpowiedni egzamin 
ze znajomości języka polskie-
go, nabywają praw do wyda-
nia polskiego Prawa Wyko-
nywania Zawodu i pracy na 
terenie Unii Europejskiej,

 • sprawy dotyczące podwyżek 
wynagrodzeń dla Pielęgniarek 
zatrudnionych w Domach Pomo-
cy Społecznej i Aresztach Śled-
czych. Mimo iż środki finansowe 
nie pochodzą z tzw. „ZEMBA-
LOWEGO vel PAKIETU SZU-
MOWSKIEGO”, czyli z NFZ, to 
podwyżka płac w wielu miejscach 
miała miejsce, podyktowana wy-
wołaną konkurencyjnością płac,

 • problemy Pielęgniarek rodzin-
nych z realizacją zleceń lekarskich, 
zwłaszcza w miejscowościach tu-
rystycznych. Pielęgniarki rodzinne 
realizujące świadczenie w NZOZ 
– pielęgniarskich, indywidualnych 
i grupowych praktykach pielęgniar-
skich nie mają możliwości realizacji 
zlecenia z powodu nieprawidłowo 
wypisanego skierowania, co stano-

wi przeciwwskazanie do wykona-
nia zlecenia. zasady wystawiania 
skierowań określają przepisy, do 
których osoby wystawiające po-
winny się stosować. ,,Skierowania 
na realizację zleceń pozostających 
w zakresie zadań pielęgniarki poz;  
położnej poz; pielęgniarki szkol-
nej”. Zdarzają się również sytuacje, 
że zachodzi konieczność odesłania 
Pacjenta do innej placówki medycz-
nej, gdy należy podać zaordynowa-
ny lek w obecności lekarza, nieste-
ty nie zawsze otrzymując pomoc 
w danym podmiocie. Problem jest 
złożony i wymaga zaangażowania 
wielu stron i instytucji, dla których 
ważny jest PACJENT I JEGO BEZ-
PIECZEŃSTWO.
w tej sprawie zabrała głos człon-
kini orpip pielęgniarka poz, 
omawiając bardzo szczegółowo pro-
blem, podkreśliła, że najważniejsze 
we wszystkich działaniach jest dobro 
i bezpieczeństwo Pacjentów oraz Re-
alizatorów świadczeń medycznych. 
Przedstawiła również Stanowisko 
Ogólnopolskiego Kolegium Pielę-
gniarek Środowiskowo-Rodzinnych 
wystosowane w roku 2009 do WHO 
w sprawie pielęgniarstwa rodzin-
nego. ORPiP podjęła decyzję, iż 
w przypadku dalszych trudności po-
dejmie w tej sprawie działania. Pro-
blematyka ta będzie jednym z tema-
tów najbliższej konferencji ORzOZ 
w Gdańsku,

 • skargę Studentki położnictwa do-
tyczącą rażącej wypowiedzi Położ-
nej z terenu OIPiP w Gdańsku na 
temat opieki położniczej dla kobiet 

LGBTQ prezentowanej w mediach 
społecznościowych. Pani Prze-
wodnicząca ORPiP poinformowa-
ła, że w tej sprawie podjęte zostały 
stosowne działania – nie możemy 
bowiem dyskryminować Ludzi ze 
względu na Ich orientację, wyzna-
nie czy poglądy etc.,

 • zasady wydawania Prawa Wyko-
nywania Zawodu Absolwentom 
Wyższych Szkół Medycznych, 
wyjaśniając, że pwz może być 
wydane tylko na podstawie nu-
meru dyplomu, a nie zaświad-
czenia o ukończeniu studiów. 
Z tego powodu został przełożony 
termin kolejnego zebrania Prezy-
dium ORPiP, aby Absolwenci bez 
najmniejszych przeszkód mogli 
zgłosić się po PWZ z dyplomem 
ukończenia studiów, aby móc wpi-
sać jego konkretny numer do PWZ,

 • konferencję organizowaną przez 
Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej OIPiP w Gdańsku, któ-
ra odbędzie się w miesiącu wrze-
śniu 2019 r. w Gdańsku, na którą 
zapraszamy serdecznie Koleżanki 
i Kolegów. Na konferencje organi-
zowane przez Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej zgłaszają 
się nie tylko Członkowie OIPiP 
w Gdańsku, ale liczne grono Kole-
żanek i Kolegów z całej Polski,

 • informację z Działu Szkoleń, że 
w kursach i szkoleniach organizo-
wanych przez OIPiP w Gdańsku 
uczestniczą oprócz Osób zamiesz-
kujących i pracujących na terenie 
działania OIPiP w Gdańsku rów-
nież kursanci z obszaru działalno-
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ści innych Izb. Jesteśmy otwarci na 
takie rozwiązanie, gdyż podjęcie 
kształcenia podyplomowego czę-
sto jest warunkiem podjęcia pracy 
w określonym miejscu. Nasze Ko-
leżanki również korzystają z takich 
możliwości w innych miejscach 
niż teren działania naszej Izby,

 • poruszaną na spotkaniu Komisji 
POZ kwestię wyceny i wpisania 
do ustawy porady pielęgniarskiej, 
która wkrótce ma stać się rzeczy-
wistością – oby intratną.

12. pani przewodnicząca pogratulowała 
członkini orpip w Gdańsku pani 
irenie Samson szerokich działań na 
rzecz zdrowia Seniorów, a jednocześnie 
bardzo promujących nasz Samorząd. 
Działania zostały zauważone i docenio-
ne nie tylko przez OIPiP w Gdańsku, ale 
również przez Środowisko Dziennika-
rzy. Pani Irena udzieliła także wywiadu, 
który był zamieszczony w „Dzienniku 
Bałtyckim” w części „Strefa seniora” 
i w naszym Biuletynie. Gratulujemy 
naszej Koleżance i życzymy dalszych 
owocnych działań.

13. pani irena Samson omówiła kilka nie-
zwykle istotnych spraw, które miały 
ostatnio miejsce. Podała przykład Pie-
lęgniarki, której Pracodawca nie chce 
udzielić urlopu, uniemożliwiając zakoń-
czenie kursu leczenia ran. Przepisy nie 
doprecyzowują jednoznacznie, czy przy 
leczeniu ran konieczne jest posiada-
nie kursu, jednak każda sprawa mająca 
wpływ na zdrowie pacjenta ma ogromną 
wagę. Tylko kompetencje pielęgniarskie 
poparte odpowiednim kształceniem są 
gwarantem właściwej realizacji świad-
czeń i bezpieczeństwa Pacjentów. Stąd 

prośba do Pracodawców o umożliwianie 
kształcenia Pielęgniarkom i Położnym. 
Pani Irena podkreśliła również potrzebę 
powołania Konsultanta do spraw POZ. 
OIPiP sygnalizuje o zgłaszaniu licznych 
problemów, w których rozwiązaniu 
mógłby pomóc Konsultant. W związku 
z problematyką leczenia ran wystoso-
wane również zostało tematyczne pismo 
do NRPiP oraz Konsultanta Krajowego. 
Czekamy na odpowiedź, którą umie-
ścimy na naszej stronie i w Biuletynie. 
Bezpieczeństwo wykonywania naszych 
zawodów jest bowiem dla nas najważ-
niejsze!

14. pani bożena jaroszewska – prze-
wodnicząca katolickiego Stowarzy-
szenia pielęgniarek i położnych pol-
skich oddziału Gdańskiego przed-
stawiła działalność Stowarzyszenia, 
do którego zaprasza nasze Koleżanki 
i Kolegów. Przedstawiła, w jak wielu 
niezwykłych wydarzeniach Pielęgniar-
ki i Położne uczestniczyły, reprezen-
tując nasz region. Przestawiła tema-
tykę konferencji dotyczącą roli Ducha 
Świętego w życiu chrześcijańskim 
i inne opracowania, takie jak: „Han-
na Chrzanowska – Rachunek sumie-
nia pielęgniarki”. Dziękujemy bardzo 
Pani Przewodniczącej Katolickiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położ-
nych Polskich za wizytę na zebraniu 
ORPiP. Przewodnicząca podziękowała 
Przewodniczącej Annie Czarneckiej za 
prężne współdziałanie na rzecz nasze-
go Środowiska Zawodowego.

15. Zakończenie zebrania.
 

 mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Kalendarium

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

1 czerwca (sobota) i 9 czerwca (niedziela)
Przedstawiciele OIPiP w Gdańsku 
pod egidą Przewodniczącej Anny 
Czarneckiej brali czynny udział, 
wspierając Dzień Dziecka z Festy-
nem Rodzinnym w Szpitalu Coper-
nicus oraz Dzień Dziecka Niepeł-
nosprawnego w Osieku. To wspa-
niała okazja do promocji naszych 
zawodów, a przede wszystkim na-
szego przyjaznego społeczeństwu 
profesjonalizmu! Działalność samorządowa, tak jak i całe Pielęgniarstwo, nie zna wolnych 
weekendów – dziękujemy zatem wszystkim aktywnym i serdecznie zaangażowanym! Po-
dziękowania serdeczne dla całej naszej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz dla 
Pielęgniarek i Położnych ze Szpitala Copernicus w Gdańsku za prezenty ufundowane potrze-
bującym i chorym dzieciom. Dzięki Wam Ich twarze rozjaśniły uśmiechy!

3 czerwca
W Warszawie Przewodniczą-
ca Anna Czarnecka brała udział 
w posiedzeniu Prezydium NRPiP, 
a następnie wspólnie z Delega-
tami z Pomorza (dziękujemy za 
100% frekwencję!) – w dniach 
4-5 czerwca w Nadzwyczajnym 
Zjeździe Krajowym. Omówiono 
i ustalono dużo ważnych spraw. 
Wybory na następną kadencję od-
będą się w 2020 r., a na Delegatów 
w OKRĘGACH już w pierwszym 
kwartale 2020 r. Szczegółowe informacje zostaną przesłane Państwu do Waszych miejsc pra-
cy, zachęcamy do wpisywania się na listy wyborcze, tzn. w których rejonach deklarują się 
Państwo głosować/kandydować na Delegatów. Uwaga! Można być na liście i głosować oraz 
kandydować tylko w jednym rejonie wyborczym zakładu pracy, na terenie którego Państwo 
pracują! ZACHĘCAMY DO AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ!
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...ciąg dalszy 6 czerwca
Sekretarz Jolanta Zając 
oraz Dyrektor ds. Pie-
lęgniarstwa w Szpitalu 
COPERNICUS (Wice-
przewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc) uczest-
niczyły we wzniosłej uro-
czystości z okazji 6.  uro-
dzin Spółki Copernicus. 
ŻYCZYMY 100 LAT! 
To była wspaniała okazja, 
aby podziękować Panu 
Prezesowi i Koleżance 
Dyrektor ds. Pielęgniar-
stwa w Szpitalu COPER-
NICUS za owocną współpracę z naszym Samorządem Zawodowym na rzecz PIELĘ-
GNIARSTWA, CZYLI PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH.
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8 czerwca
Czynny udział Przedstawicieli ORPiP 
w Gdańsku w kolejnej już edycji wydarze-
nia prozdrowotnego pt. „Piknik na zdro-
wie” zorganizowanego przez GUMed przy 
naszym wsparciu. Szczególnie ważne dla 
nas były stoiska PIELĘGNIARSKIE. Gra-
tulujemy aktywności!

10 czerwca
Udział Przedstawicieli ORPiP w Gdańsku w Komisji Konkursowej w UCK na stanowi-
sko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowej. Pani Pielę-
gniarce Oddziałowej GRATULUJEMY ZWYCIĘSTWA!

10 czerwca
W Gdyni Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w konferencji pt. „OPIEKUN MEDYCZNY 
– nowe wyzwania. Dobre praktyki w pracy Opiekuna 
Medycznego” – zorganizowanej już po raz kolejny 
przez Szpitale Pomorskie z wielkim zaangażowa-
niem naszej niezwykle aktywnej w działaniu Kole-
żanki Pielęgniarki Beaty Góralskiej – gratulujemy! 
W konferencji chętnie uczestniczyły także Pielę-
gniarki oraz Pielęgniarze – wiedząc, jak ważna jest 
współpraca w zespole interdyscyplinarnym w opar-
ciu o aspekty prawne, kwalifikacje/uprawnienia i wynikające z nich zakresy zadań. 

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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14 czerwca
Kolejna bezpłatna konferen-
cja szkoleniowa dla Położnych 
w Szpitalu M. Kopernika zorga-
nizowana przez OIPiP w Gdańsku 
i Pelargos – została otwarta przez 
Wiceprzewodniczącą Marzenę 
Olszewską-Fryc. Jak zwykle było 
ciekawie!

11 czerwca
Udział Przedstawicieli ORPiP w Gdańsku w Komisji Konkursowej w 7 Szpitalu Ma-
rynarki Wojennej na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki. Pani Naczelnej Pielęgniarce 
GRATULUJEMY WYGRANEJ!

13 czerwca
W NRPiP w Warszawie odbyło się zebranie Ko-
misji Położnych. Tematami spotkania były: reali-
zacja świadczeń zdrowotnych określonych w stan-
dardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej, 
wycena porady laktacyjnej, porada pielęgniarska 
i położnicza w ambulatoryjnej opiece specjali-
stycznej, wniosek do NFZ oraz MZ o możliwość 
objęcia opieką pacjentki ginekologicznej na pod-
stawie wypisu ze szpitala. W spotkaniu uczest-
niczyła Danuta Adamczyk-Wiśniewska, członek 
Komisji Położnych przy NRPiP w Warszawie, oraz położna Mirena Ciżmowska z Komisji 
kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ przy NRPiP w Warszawie.

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

17 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady Prezydium ORPiP w Gdańsku, a na-
stępnie obrady Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku (relacja w niniej-
szym Biuletynie).

10 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka udzieliła wywiadu „Dziennikowi Bałtyckiemu”, podkreślając 
niepokojące zjawisko narastającej agresji słownej i fizycznej wobec Pielęgniarek i konieczność 
uświadamiania społeczeństwa celem przeciwdziałania temu oraz wzmocnienia ochrony i wa-
runków bezpieczeństwa wykonywania zawodów medycznych. Artykuł można przeczytać na 
naszej stronie: https://dziennikbaltycki.pl/pielegniarka-z-siniakami-to-temat-tabu-poki-ktos-nie-
wyciagnie-noza-czy-ekstremalne-zachowania-staja-sie-norma-w-pomorskich/ar/c14-14209423
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17 czerwca

Na zaproszenie Jego Magnificencji Rek-
tora Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego Przewodnicząca Anna Czarnecka 

uczestniczyła w uroczy-
stości nadania godności 
Profesora Honorowego 
Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego prof. 
Romanowi Kaliszanowi. 
To było bardzo donio-
słe wydarzenie i ważne 
również dla nas, gdyż śp. 
Pan Profesor Roman Ka-
liszan był bardzo przyja-
zny dla Naszego Środo-
wiska Zawodowego – co 
Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku podkreśliła 
w Księdze Kondolen-
cyjnej. Zbyt nagle i zbyt 
młodo odchodzisz Pro-
fesorze, lecz zostajesz 
w naszej pamięci i owo-
cach swoich działań…

18 czerwca 
W Pelplinie Przewodni-
cząca Anna Czarnecka 
wraz z Danutą Mata-
czyńską, Przewodni-
czącą Komisji Pielę-
gniarek DPS działającej 
aktywnie przy OIPiP 
w Gdańsku, uczestni-
czyły w PRZEGLĄ-
DZIE TWÓRCZOŚCI 
A RT Y S T Y C Z N E J 
OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. W wydarzeniu tym uczestniczyli Podopieczni wielu Domów Pomocy Spo-
łecznej z Pomorza dzielący się niesamowicie pozytywną energią. Dla nas była to również 
okazja do spotkania się z Pielęgniarkami pracującymi w DPS i omówienia spraw bieżących. 
Dziękujemy za to, co robicie! Jesteśmy z Wami! Kolejne wydarzenie integrujące Domy Po-
mocy Społecznej zapowiada się w sierpniu w Szpęgawsku. Tam też nas nie zabraknie!
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19 czerwca
Przedstawiciele OIPiP w Gdańsku uczestniczyli w otwarciu Ośrodka Badań Klinicznych 
Wczesnych Faz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. GRATULUJEMY INNOWACJI! 

19 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Rady Społecznej 115 Szpi-
tala Wojskowego w Helu. Rozpiętość naszej Izby jest potężna – od Helu po Chojnice 
i wszędzie aktywnie działamy!

24 czerwca
Konkurs w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza na sta-
nowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego 20 A prowadzony przez 
Wiceprzewodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc. Cdn.

25 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach 
RADY NFZ. Omówiono wiele bieżących spraw oraz planów 
na najbliższą przyszłość. Pieniądze na realizację podwyżek 
z tzw. PAKIETU SZUMOWSKIEGO są w budżecie zagwa-
rantowane! Tematyczne POROZUMIENIA są w sierpniu 
negocjowane i podpisywane pomiędzy Pracodawcami i OZ-
ZPiP Organizacjami Zakładowymi, a tam, gdzie nie ma ZZ 
– z ORPiP w Gdańsku. To ogrom dodatkowej pracy, gdyż 
Przewodnicząca podpisuje sumarycznie setki porozumień, 
a każde z nich wymaga analizy i dość często jest odsyłane ce-
lem uzupełnienia o brakujące dane. Pragniemy podkreślić, że 
wszystkie porozumienia są jawne i do wglądu przez Pielęgniarki i Położne, których dotyczą.

25 czerwca 
Na zaproszenie Przewodniczące-
go Rady Powiatu Starogardzkie-
go Wiesława Brzoskowskiego, 
Starosty i Wicestarosty Powiatu 
Starogardzkiego: Kazimierza 
Chyły i Patryka Gabriela, Prze-
wodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Anna Czarnecka uczestniczy-
ła w uroczystości wmurowa-
nia kamienia węgielnego i aktu 
erekcyjnego pod budowę bloku 
operacyjnego wraz z centralną 
sterylizatornią oraz moderniza-
cji wielu oddziałów Szpitala – 
Kociewskiego Centrum Zdrowia 
w Starogardzie Gdańskim.
Warte podkreślenia jest, iż roz-
budowa, przebudowa i doposa-
żenie Kociewskiego Centrum 
Zdrowia to niezwykle ważne 
wydarzenie dla Pracowników 
Szpitala (poprawa warunków 
pracy), jak i dla Społeczności 
Lokalnej, gdyż ten wysiłek in-
westycyjny na rzecz ochrony zdrowia znacznie zwiększy dostępność specjalistycznych 
usług zdrowotnych w POWIECIE STAROGARDZKIM. Szpital poszukuje PRACOW-
NIKÓW i zachęca do pracy. Polecamy fotorelację, może oglądając ją, ktoś z Was zde-
cyduje się na samorealizację w tym uroczym i rozwijającym się miejscu ze Wspaniałym 
Zespołem Pielęgniarek i Położnych…



36 Biuletyn Informacyjny  nr 8-9/2019 37

28 czerwca 
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w uroczystości nadania godności Ho-
norowego Profesora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. Janinie Suchorzewskiej, 
prof. nadzw. w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza GUMed. GRATULUJEMY!

27 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka wraz 
z Wiceprzewodniczącą Marzeną Olszew-
ską-Fryc uczestniczyły w postępowaniu 
konkursowym na Naczelną Pielęgniarkę 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pra-
cy w Gdańsku. Koleżance Pielęgniarce, 
która wygrała konkurs, serdecznie gratu-
lujemy i życzymy wspaniałej pracy w tak 
ważnej dla każdego z nas dziedzinie!

...ciąg dalszy

26 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Rady Społecznej 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku. Następnie Przewodnicząca Anna Czar-
necka uczestniczyła w obradach Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w trakcie których odwołana została Dyrektor Szpitala. 
Niezwykle istotne jest, iż Przedstawiciele naszego Środowiska Zawodowego uczestniczą 
w tak ważnych spotkaniach.

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

2 lipca 
Przewodnicząca Anna 
Czarnecka i Wiceprze-
wodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc brały 
udział w pracach Ko-
misji Konkursowej na 
stanowisko Pielęgniar-
ki Oddziałowej UCK 
w Gdańsku. Koleżance 
Pielęgniarce, która wy-
grała konkurs, serdecz-
nie gratulujemy! 
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9 lipca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała czynny udział w obradach Prezydium Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Podjęto wiele uchwał oraz omó-
wiono istotne sprawy. W reakcji na niepokojące trendy i w oparciu o opinie prawne 
podjęto STANOWISKO NR 28, które umieszczone zostało w niniejszym Biuletynie 
na stronie 42. Przeczytajcie, bo jest bardzo ważne! Absolutnie NIE można bowiem za-
trudniać Ratowników Medycznych na oddziałach szpitalnych, by wykonywali zadania 
pielęgniarskie ani też – by zarządzali Pielęgniarkami. Alarmujemy, iż niedopuszczalne 
jest, by Ratownicy Medyczni (czyli osoby bez wykształcenia pielęgniarskiego) wypeł-
niali naszą dokumentację pielęgniarską i nasze zadania, gdyż jest to łamanie prawa – 
dlatego stosowanie takich praktyk, które zostanie nam zgłoszone, będzie niezwłocznie 
przekazywane odpowiednim organom. Nasz Samorząd Zawodowy stawia stanowcze 
veto takim trendom – wskazując na zagrożenia i nieprawidłowości!

9 lipca
Konkurs w UCK na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Onkologii i Radioterapii.

3 lipca 
Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka ze Skarbnikiem Ewą Bog-
dańską-Bóll złożyły podpisy 
elektroniczne i wysłały w sys-
temie SMK pierwsze w historii 
całkowicie elektroniczne oferty 
przetargowe na organizację spe-
cjalizacji finansowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia. Ogrom-
nie zaangażowane w projekt 
były Panie: Patrycja Malinow-
ska i Anna Falk. Dziękujemy!

9 lipca
Spotkanie Delegacji z OIPiP w Gdańsku z Dyrekcją Szkoły nr 58 w celu podziękowania 
za cały rok szkolny wspólnych działań szkoleniowych z OIPiP oraz omówienia dalszej 
współpracy. DZIĘKUJEMY ZA WSPANIAŁE WARUNKI SZKOLENIOWE DLA PIE-
LĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH!

12 lipca 
Przewodnicząca Anna 
Czarnecka uczestni-
czyła w uroczystym 
przejściu na emerytu-
rę Pielęgniarki Teresy 
Gruszczyńskiej, która 
40 lat przepracowała 
w Klinice Kardiochi-
rurgii UCK. Dzię-
kujemy i gratuluje-
my! To zaproszenie 
i wspólnie spędzony 
czas – to niesamowi-
te wzruszenie i doce-
nienie… Fotorelacja 
powie więcej niż setki 
słów…



40 Biuletyn Informacyjny  nr 8-9/2019 41

15 lipca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka analizowała i podpisywała liczne Porozumienia z Praco-
dawcami w sprawie podwyżek z tzw. PAKIETU SZUMOWSKIEGO. Wiele Porozumień 
zostało odesłanych do uzupełnienia, gdyż aby otrzymać pozytywną opinię OIPiP, należy 
przedstawić klarowne zasady podziału otrzymanych na ten cel środków.

19 lipca
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady Prezydium ORPiP w Gdańsku. Omó-
wiono wiele bieżących ważnych spraw oraz podjęto liczne tematyczne UCHWAŁY. Rela-
cja w niniejszym Biuletynie.

26 lipca
Przewodnicząca ORPiP Anna Czarnecka oraz Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc zostały zaproszone 
na obchody 100-lecia Policji w Gdańsku, na których zostały 
uhonorowane KRZYŻEM NIEPODLEGŁOŚCI. To wyróż-
nienie dla CAŁEGO NASZEGO ŚRODOWISKA ZAWO-
DOWEGO – PODKREŚLA PRZEWODNICZĄCA! Relacja 
w następnym Biuletynie.

od 22 lipca 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc zastępowała przebywającą przez dwa ty-
godnie na urlopie Przewodniczącą. Podziękowanie za trud, pomoc i zaangażowanie!

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



42 Biuletyn Informacyjny  nr 8-9/2019 43



44 Biuletyn Informacyjny  nr 8-9/2019 45



46 Biuletyn Informacyjny  nr 8-9/2019 47



48 Biuletyn Informacyjny  nr 8-9/2019 49



50 Biuletyn Informacyjny

koło ptp działające przy Szpitalach Specjalistycznych w chojnicach i kościerzynie 
serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt.:

„innowacje w leczeniu i pielęgnowaniu dzieci”
Termin konferencji: 18 października 2019 r. (piątek)

Miejsce konferencji: Szpital Specjalistyczny im. j.k. łukowicza w chojnicach, 
ul. leśna 10, 89-600 chojnice

Tematyka: 
09.30-09.50 Rejestracja. 
09.50-10.00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji – mgr Barbara Idzikowska 
 – Przewodnicząca Koła PTP w Chojnicach.
10.00-10.30 Wykład inauguracyjny – mgr Anna Czarnecka – Przewodnicząca Okręgowej   
 Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
10.35-11.10 Komunikacja z dziećmi – różnica pomiędzy asertywnością a agresją 
 – dr n. hum. Aleksandra Szulman–Wardal – Kierownik Pracowni 
 psychologicznej, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
11.15-12.00 Szczepienia dzieci – fakty i mity – dr n. med. Marzena Kostuch, 
 Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, 
 Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. 
12.05-12.30 Przerwa kawowa.
12.35-13.10 Przemoc wobec dziecka a reakcje instytucji – mgr Agnieszka Kortas-Koczur 
 – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach.
13.15-13.50 Alergie u dzieci – lek. Krystyna Lisowska-Meyer – Specjalista Pediatrii 
 i Alergologii Dziecięcej, Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach.
13.55-14.30 Wpływ warunków środowiskowych a zdrowie populacji wieku rozwojowego 
 – mgr Iwona Jażdżewska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach.
14.35-15.00 Zakończenie konferencji. Rozdanie certyfikatów.
 

rejestracja uczestników e-mail: naczelna@szpital.chojnice.pl do 10.10.2019 r. 
udział w konferencji jest bezpłatny. ilość miejsc ograniczona. 

zapraszam serdecznie. 

Przewodnicząca Koła PTP w Chojnicach
mgr Barbara Idzikowska

Z-ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa 
Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

dr n. o zdr. Ewa Wodzikowska
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Toteż w tegorocznej konferencji nie za-
brakło specjalistów i osób, które pracują 
z chorym lub zajmują się chorym w innych 
warunkach niż stacjonarne ośrodki.
Wykładem o różnych możliwościach ko-
munikacji z pacjentem Anna Ciemińska, 
pielęgniarka z UCK pracująca z osobami 
bardzo ciężko chorymi na Intensywnej 
Terapii, pokazała, że współczesna techno-
logia daje nam możliwości komunikacji 
z chorymi z zaburzeniami mowy, urazowy-
mi. MediContact firmy AssisTech to urzą-
dzenie ułatwiające kontakt z pacjentami 
w środowisku szpitalnym, którzy są unie-
ruchomieni lub mają czasowo lub trwale 
wyłączony narząd mowy, przez co mogą 
komunikować się wyłącznie za pomocą 
wzroku lub dotyku. Urządzenie daje perso-
nelowi medycznemu możliwość uzyskania 
ważnych informacji o pacjencie, co ułatwia 
wstępną ocenę jego stanu. Dodatkowo me-
diContact pomaga pracownikom służby 
zdrowia identyfikować dolegliwości i po-
trzeby pacjentów, usprawnia proces komu-
nikacji i wpływa na zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa pacjentów.
Beata Góralska pokazała możliwości no-
wej aplikacji iWound System.
Jest to system telemedyczny stworzony 
do wsparcia procesu zdalnego leczenia 
ran. Szpitalom umożliwia zdalny monito-
ring ran pooperacyjnych, przychodniom 
i konsultantom oraz pielęgniarkom realiza-
cję zdalnych konsultacji ran, a pacjentom 
stały kontakt z konsultantem i możliwość 
zdalnej weryfikacji stanu zdrowia. Jest to 
ogromne wsparcie dla personelu i pacjentów 
w opiece nad raną przewlekłą, niegojacą się.
Dagmara Wiewiórkowska – lekarz geriatra, 
współpracująca z nami od lat, jak zawsze 
porwała słuchaczy swoim entuzjazmem, 

pogodą ducha i pozytywnym nastawieniem 
do… wszystkiego. Poruszany był m.in. te-
mat KOG – Kompleksowej Oceny Geria-
trycznej, profesjonalnej diagnostyki chorób 
osób starszych. KOG to wielokierunkowy, 
zintegrowany proces diagnostyczny, które-
go celem jest ustalenie zakresu zaburzenia 
zdrowia, priorytetów leczniczo-rehabili-
tacyjnych, potrzeb oraz możliwości za-
pewnienia dalszego leczenia, pielęgnacji, 
rehabilitacji i opieki. Wykład pokazał, że 
razem możemy więcej i lepiej. Wszyscy 
w zespole interdyscyplinarnym pracujemy 
na rzecz chorego, w celu poprawy jego 
zdrowia i przedłużenia życia w miarę kom-
fortowych warunkach. 
Na jakie trudności, bariery psychologiczne, 
komunikacyjne możemy napotkać w opie-
ce nad pacjentem onkologicznym czy pa-
cjentem u schyłku życia, w ciekawy sposób 
ukazała nam w swoim wykładzie psycho-
onkolog Dorota Grabowska.
Ważnym głosem w opiece nad ciężko czy 
przewlekle chorym była wypowiedź bez-
pośredniego opiekuna pacjenta. Na konfe-
rencji Pani Jolanta Bocian, córka chorego, 
opowiedziała, jakie trudności opiekuńcze, 
pielęgnacyjne, komunikacyjne, informacyj-
ne napotkała w czasie opieki nad własnym 
ojcem. Dla nas, personelu medycznego, 
opieka, pielęgnacja, słownictwo medyczne 
czy żargon medyczny, sprawy organizacyj-
ne dotyczące spraw medycznych są oczy-
wiste. Niekoniecznie są oczywiste i łatwe 
dla osób spoza branży. 
W codziennej pracy spotykamy osoby tak 
bardzo różne – urocze, miłe, cierpliwe, ale 
też złośliwe, roszczeniowe, doprowadzają-
ce do tzw. białej gorączki. To nie tylko nasi 
pacjenci, to też rodziny, które czasami po-
trafią nam „zepsuć humor” – używając ko-

Interdyscyplinarność w opiece 
nad pacjentem niesamodzielnym

Przyszła wiosna i jak każdego roku odby-
ła się XVII Konferencja Opieki Długoter-
minowej. 7 marca 2019 r. spotkaliśmy się 
tradycyjnie w Hospicjum im. ks. E. Dut-
kiewicza. Organizatorami były Komisja 
ds. Opieki Długoterminowej oraz Komisja 
ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielęgnacji Ran, 
Oparzeń i Odleżyn. 
Honorowym patronatem konferencję obję-
ły OIPiP w Gdańsku i PTLR. 
Gości przywitała Irena Samson – Prze-
wodnicząca Komisji ds. Leczenia Ran 
oraz Ewa Marchel – Sekretarz Komisji ds. 
OPD. Konferencję zaszczycili swoją obec-
nością przedstawiciele władz wojewódz-
twa, miasta, NFZ oraz OIPiP w Gdańsku 
– Agnieszka Kapała-Sokalska, Piotr Ko-
walczuk, Elżbieta Rucińska-Kulesz, Anna 
Czarnecka, Danuta Adamczyk-Wiśniew-
ska, Marzena Olszewska-Fryc oraz liczni 
przedstawiciele organizacji działających na 

rzecz pomorskich seniorów oraz pacjentów 
przewlekle chorych. 
Konferencja rozpoczęła się chwilą zadumy 
i krótkim wspomnieniem Prezydenta Gdań-
ska Pana Pawła Adamowicza, który zginął 
tragicznie, a który zawsze przychylnie i z du-
żym wsparciem popierał nasze działania na 
rzecz pacjentów senioralnych oraz zaszczy-
cał swoją obecnością nasze konferencje.
Jako że mottem konferencji była w tym 
roku interdyscyplinarność, wykładem o ze-
społowości pracy nad przewlekle chorym 
konferencję otworzyła Irena Samson. 
Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi, 
specjalistów z różnych dziedzin, o różnym 
przygotowaniu zawodowym, posiadają-
cych różne wykształcenie, zajmująca się 
rozwiązywaniem konkretnego problemu 
lub problemów przy wykorzystaniu za-
sobów będących w dyspozycji każdego 
z członków takiego zespołu. 
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nymi i zewnętrznymi podmiotami oraz repre-
zentuje interesy pacjenta w instytucjach poza 
szpitalem. 
Również w tym roku nie zawiodły nas firmy 
medyczne współpracujące z naszymi komi-
sjami od lat. Licznie odwiedzane stoiska przez 
uczestników konferencji świadczą o tym, że 
ciągle jest potrzeba edukacji, poznawania no-
wych wyrobów medycznych. Część firm mia-
ła również wykłady podczas konferencji. 
Małgorzata Budynek to również pielęgniar-
ka pracująca w firmie ConvaTec. Małgosia 
jest krzewicielem wiedzy w temacie trudno 
gojących się ran oraz konsultantem firmy 
w tej dziedzinie na całą Polskę. W tym roku 
pokazała w swojej prezentacji, jak możemy 
zwalczać biofilm w ranie przewlekłej, co to 
jest biofilm, w jaki sposób zaburza gojenie 
ran. Firma ConvaTec ma rozwiązania w po-
staci opatrunków.
Fresenius Kabi Polska oferuje szeroką gamę 
produktów mających zastosowanie w wie-
lu obszarach terapeutycznych: żywieniu 
klinicznym, płynoterapii, anestezjologii, 
leczeniu antyinfekcyjnym i onkologii. Na 
tegorocznej konferencji firma udowodniła 
nie pierwszy raz, że „Żywienie ma znacze-
nie – różne formy wsparcia żywieniowego 
pacjentów długoterminowych”. 
W imieniu firmy Aspironix wystąpiła 
dr Dorota Merholz, która pokazała na przy-
kładzie swoich pacjentów, że „Zastosowa-
nie kohezyjne kompresjoterapii w leczeniu 
PNŻ” ma sens i przyspiesza proces gojenia 
ran przewlekłych podudzi.
Firmy Hexanova, Solpharm oraz Molnlyc-
ke podczas wykładów przedstawiły swoje 
produkty pomocne w pielęgnacji i leczeniu 
przewlekle chorego, długotrwale leżącego. 
Należy być zawsze na bieżąco w poszuki-
waniu coraz nowszych, lepszych rozwiązań 

do pielęgnacji, leczenia oraz profilaktyki.
Dziękujemy wszystkim firmom medycznym 
za tegoroczną współpracę, materiały eduka-
cyjne i pomoc w zorganizowaniu konferencji. 
Firmy zaangażowane to: ConvaTec, Fre-
senius Kabi, Hexanova, Molnlycke, Aspi-
ronix, Nutricia, Schulke, Nutripharma, 
Coloplast, FootMedical, Salts, Solpharm, 
Smith&Nephew, Abena.
Jako organizatorzy XVII Konferencji jeste-
śmy dumni i usatysfakcjonowani, że nasze 
wysiłki, by przygotować dla Państwa konfe-
rencję cieszą się uznaniem i są dobrze oce-
niane. W tym roku było nas ok. 160 osób. 
Radość sprawia nam to, że ok. 40% uczest-
ników brało udział w naszych konferencjach 
cztery lub więcej razy. Oceniacie nas bardzo 
dobrze i dobrze pod względem zdobytych 
informacji na konferencji i przydatności ich 
we własnej pracy, również wysokie noty 
zdobyli nasi wykładowcy oraz przygotowa-
nie merytoryczne wykładów.
Zdajemy sobie sprawę, że miejsce organiza-
cji konferencji jest już mniej komfortowe niż 
przed laty, w związku ze zmianą otoczenia 
wkoło hospicjum oraz zwiększającą się liczbą 
uczestników, co wykazała nasza ankieta. Obie-
cujemy w następnym roku poszukać miejsca, 
gdzie zwiększymy komfort dla wszystkich 
uczestniczących w konferencji.
Chciałabym w imieniu obu Komisji po-
dziękować wszystkim uczestnikom za to, 
że tak licznie przybywacie na naszą konfe-
rencję i dajecie nam ogromną satysfakcję, 
że warto się dla Was starać i pracować.
Podziękowania kieruję również do OIPiP 
w Gdańsku za patronat, wsparcie mery-
toryczne i organizacyjne. Koleżanki z Izb 
bardzo nam pomogły w czasie niewielkie-
go kryzysu organizacyjnego, serdecznie 
dziękujemy za pomoc. 

lokwializmu. Ale to od 
naszej postawy, kultury, 
cierpliwości, zawodowej 
pozycji zależy, jak będą 
oceniać i postrzegać nas, 
pielęgniarki i położne, 
osoby z zewnątrz. Jedna 
zła opinia potrafi przez 
wiele lat wywołać mnó-
stwo obrzydliwej kry-
tyki oraz tak modnego 
dzisiaj hejtu na nasze 
środowisko.
Podsumowaniem konfe-
rencji oraz różnych ról 
w zespole interdyscypli-
narnym była prezenta-
cja Joanny Litewskiej, 
pielęgniarki ze Szpitala 
w Wejherowie, która 
przybliżyła nam, na czym 
polega praca Pielęgniarki 
Społecznej w placówkach 
zdrowia. Rolą Pielęgniar-
ki Społecznej jest za-
pewnienie łączności po-
między pacjentami prze-
bywającymi w szpitalu 
a środowiskiem, w któ-
rym chorzy żyją czy prze-
bywają przed hospitaliza-
cją lub innymi zakładami 
opieki zdrowotnej, insty-
tucjami opieki społecznej, 
z których pacjent korzy-
stał lub będzie korzystał 
po opuszczeniu szpitala. 
Taka funkcja wymaga 
przygotowania w zakresie 
pracy socjalnej, wymaga 
współpracy z wewnętrz-
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platformy z zacumowanymi statkami lub 
puste i poruszając się po szynach, prze-
mieszczały się w górę i w dół. 
W trakcie rejsu stateczkiem o wdzięcznej 
nazwie CYRANECZKA każdy z uczest-
ników mógł podziwiać przepiękne widoki 
przy wspaniałej pogodzie. W trakcie rejsu 
zatrzymano się niedaleko końcowej stacji 
Buczyniec, aby obejrzeć maszynownię, która 
uruchamiała platformy na Kanale Elbląskim. 
Atmosfera wśród uczestników wycieczki jak 

zwykle była doskonała. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni z wyjazdu. Na obiad zatrzymano 
się w restauracji „Pod Świerkami” w Małdy-
tach. Całą wycieczkę zaplanowała i zorgani-
zowała Ewa Bebel przy wsparciu Przewodni-
czącej ORPiP w Gdańsku Anny Czarneckiej. 
Emerytki poniosły tylko koszt biletu na state-
czek płynący po Kanale Elbląskim. 

Barbara Wysocka
Członek Koła Emerytów przy OIPiP w Gdańsku

W imieniu koleżanek z obu Komisji bardzo 
dziękuję nam wszystkim za pracę i przy-
gotowanie konferencji, a zwłaszcza obu 
Przewodniczącym Komisji: Irenie Samson 
i Ewie Mędrek oraz Ewie Marchel, Bar-
barze Wypustek, Krystynie Szafrańskiej, 
Joannie Litewskiej (wszystkie z Komisji 
Opieki Długoterminowej) oraz Zofii Au-
gusewicz, Beacie Góralskiej, Iwonie Wer-
nickiej i Annie Ciemińskiej (Komisja ds. 
Leczenia Ran). Wspólna praca obu komi-
sji przez tyle lat jest, nie tylko dla mnie, 
ogromnym wyróżnieniem i źródłem satys-
fakcji. Spotkania z koleżankami z różnych 
ośrodków, dzielenie się wiedzą, doświad-
czeniem, organizowanie konferencji, pre-

lekcji, warsztatów, kursów dla środowiska 
medycznego daje możliwości rozwoju, 
zdobycia wiedzy oraz spełnienia zawodo-
wego i osobistego dla wszystkich pracują-
cych w obu Komisjach.
Na zakończenie rozdano certyfikaty, mate-
riały dydaktyczne oraz drobne upominki. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
problemami opieki nad przewlekle cho-
rym, pacjentami geriatrycznymi i proble-
mami leczenia ran niegojących się za rok 
na XVIII Konferencję. 
Kierujmy się mottem konferencji „uczy-
my się robić, robiąc”.

 Ewa Marchel
 Komisja ds. Opieki Długoterminowej 

Piękny Kanał Elbląski
W sobotę 15 czerwca 2019 r. panie z Koła 
Emerytek działającego przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku były 
na jednodniowej, autokarowej wycieczce na 
Warmii i Mazurach, a konkretnie na prze-
pięknym Kanale Elbląskim – unikatowym 
w skali światowej zabytku hydrotechniki. 
Z Gdańska wyjechały o godzinie 7:00, by 
na miejscu być ok. godz. 8:20. 
Projektantem Kanału Elbląskiego był Georg 
Jakob Steenke pochodzący z Królewca. 
Budowę prowadzono 16 lat od 1844 r. Aby 
pokonać na drodze wodnej różnicę wyso-
kości, wybudowano 4 pochylnie: Buczy-
niec, Kąty, Oleśnica i Jelenie, a później pią-
tą Całuny. Wycieczkę na Kanale Elbląskim 
panie emerytki rozpoczęły w miejscowości 
Jelenie. Na każdej pochylni jednocześnie 
z górnego i dolnego poziomu wyruszały 

Bal absolwentów
Ostatnie egzaminy dla studentów II 

stopnia pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego odbyły się 28 czerwca 
bieżącego roku. Korzystając z okazji, gdy 
możemy jeszcze raz spotkać się we wspól-
nym gronie, postanowiliśmy uczcić owoce 

naszej długoletniej pracy i uzyskanie ty-
tułów magistra. Bal odbył się jeszcze tego 
samego dnia w gdańskiej restauracji „Pa-
noroma” znajdującej się na ostatnim piętrze 
wieżowca, dzięki czemu mogliśmy nie tylko 
podziwiać wspaniałe widoki na miasto, ale 
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też jeszcze raz spojrzeć na miejsca, w któ-
rych spędziliśmy jeden z najpiękniejszych 
okresów życia. Chociaż jest to powód do 
radości i świętowania, pojawia się również 
w tym wszystkim odrobina nostalgii.

Będąc rocznikiem, którego licencjat trwał 
3,5 roku, łącznie spędziliśmy na uczelni 6 lat, 
w trakcie których zdobyliśmy niezbędną 
wiedzę i umiejętności do profesjonalnego 
wykonywania zawodu. To również tutaj za-
wiązały się wspaniałe przyjaźnie na całe ży-
cie, poznaliśmy ciekawych ludzi, świetnych 
oraz doświadczonych specjalistów, zrodziły 
się wspomnienia, które pozostaną na długo 
w naszej pamięci. Każdy pamięta dwuna-
stogodzinne wykłady, setki godzin praktyk, 
tysiące stron przerobionych notatek i materia-
łów. W trakcie studiów magisterskich więk-
szość z nas jednocześnie czynnie pracowała 
na oddziale, co nieraz sprawiało sporo trud-
ności, gdyż dyżury kolidowały z zajęciami na 
uczelni. Często zdarzało się, że po nocnym 
dyżurze kolejne 12 godzin spędzaliśmy na 

seminarium, gdzie zmęczenie dawało się we 
znaki. Sporym plusem jest fakt, że zarówno 
GUMed, jak i funkcjonujące przy nim Uni-
wersyteckie Centrum Kliniczne to jedne 
z największych i najlepiej wyposażonych 
placówek w naszym kraju oraz Europie, dzię-
ki czemu możemy reprezentować pielęgniar-
stwo na najwyższym światowym poziomie. 
Wykładowcy i opiekunowie nie tylko przed-
stawiali suchą teorię, ale też potrafili zacie-
kawić opowieściami o różnych medycznych 
przypadkach, jak również z życzliwością po-
magali nam przebrnąć przez ciężkie okresy, 
szczególnie w trakcie egzaminów. Nawet le-
gendarna „pani z dziekanatu” koniec końców 
okazała się sympatyczną osobą. Wspólne im-
prezy, wypady nad polskie morze, a w wielu 
przypadkach także śluby i zakładanie rodzi-
ny, to tylko niektóre ze wspomnień, jakie 
będą nam towarzyszyć w dalszej karierze 
zawodowej.

Zawód pielęgniarki/pielęgniarza cieszy 
się coraz większym szacunkiem wśród społe-

czeństwa, jednak ze względu na nieadekwat-
ne zarobki sporo młodych ludzi decyduje się 
na przekwalifikowanie bądź wyjazd za grani-
cę. Z uwagi na braki kadrowe często słyszy 
się niezadowolenie ze strony pacjentów, że 
personel nie ma dla nich czasu. Choć praca 
już sama w sobie jest ciężka, zarówno pod 
względem fizycznym, jak i psychicznym, 
naraża nas na różne niebezpieczeństwa, to 
warto pamiętać, że oprócz opieki nad pacjen-
tem i ratowaniem ludzkiego życia dużo czasu 
spędza się nad prowadzeniem dokumentacji. 
Braki kadrowe nie sprawiają, że pracy jest 
mniej, wręcz przeciwnie. Personel, chcąc za-
pewnić pacjentom należytą opiekę, stara się 
pracować szybciej, to jednak przekłada się 
na zmniejszoną dokładność wykonywanych 
czynności, a co za tym idzie mniejsze bez-
pieczeństwo. Choć młoda kadra pełna pasji, 
energii i zaangażowania ambitnie podchodzi 
do swojej profesji, bardzo szybko daje się 
we znaki wypalenie zawodowe. Personel 

jest kształcony na coraz wyższym poziomie, 
posiadamy jednych z najlepszych profesjo-
nalistów w swojej branży, dlatego mamy na-
dzieję, że wprowadzane zmiany w systemie 
ochrony zdrowia będą na tyle korzystne, aby 
zachęcić do pozostania w kraju i z dumą móc 
powiedzieć: „Jestem pielęgniarką”.

Z tego miejsca bardzo serdecznie pra-
gniemy podziękować wykładowcom oraz 
opiekunom, którzy towarzyszyli nam 
w trakcie naszej wspólnej przygody, jak 
też wszystkim osobom, które z ogromnym 
zaangażowaniem i pasją przekazały nam 
swoją wiedzę i doświadczenie.

Absolwenci II stopnia pielęgniarstwa 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Opracowanie artykułu: Adam Neumann
Fotografia: Klaudia Orłowska 

www.facebook.com/KlaudiaOrlowskaPhotography/
Lokalizacja: Restauracja Panorama, Gdańsk 

www.panoramarestauracja.pl
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Gratulacje i podziękowania
„Nie ma lekarstwa mocniejszego, 

skuteczniejszego, doskonalszego
dla naszych ran we wszystkich sprawach 

ziemskich, jak mieć kogoś,
kto cierpi razem z nami w naszym nieszczęściu 

i cieszy się w powodzeniu”.
Autor nieznany

podziękowanie za konferencję „odpo-
wiedzialność zawodowa a bezpieczeń-
stwo pracy pielęgniarek i położnych. od-
powiedzialność prawna za błąd organiza-
cyjny kadry kierowniczej”, która odbyła 
się 11-12 kwietnia 2019 r. w Gdańsku.

W imieniu grupy uczestniczek Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar 
Serca” w Sztumie oraz Szpitala w Sztumie 
i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pra-
butach składamy serdeczne podziękowania 
okręgowej izbie pielęgniarek i położnych 
w Gdańsku i osobiście pani annie zarem-
bie-duszota, będącej Okręgowym Rzeczni-
kiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku, oraz wszyst-
kim wykładowcom Konferencji.
Konferencja była bogata w merytoryczne 
treści – tak ważne dla nas pielęgniarek 
i położnych.
Świadomość wagi naszego powołania mieści 
się w definicjach naszych zawodów, które 
wymagają profesjonalizmu, a o to wszystkim 
nam chodzi i temu służyła ta konferencja. 
Profesjonalizm w naszych zawodach, to rów-
nież dużo miłości do drugiego człowieka.
Według definicji pielęgniarka to samo-
dzielny pracownik ochrony zdrowia spra-
wujący opiekę medyczną nad pacjentem, 

asystujący przy zabiegach, operacjach, 
wypełniający zlecenia lekarskie w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, zajmu-
jący się szeroko rozumianą edukacją zdro-
wotną i promocją zdrowia.
Według definicji położna jest samodziel-
nym specjalistą w zakresie opieki nad ko-
bietami na każdym etapie ich życia. Jednak 
najbardziej kojarzona jest ze swoją pracą 
w okresie ciąży i porodu.
Wszystkim koleżankom składamy najlep-
sze życzenia wielu tak udanych konferen-
cji, a szczególnie satysfakcji z wykonywa-
nego zawodu.

Ewa Mędrek
Kierownik Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego
Krystyna Szafrańska

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Przewlekle Chorym „DAR SERCA” 

w Sztumie

Szanownym Paniom Pielęgniarkom:
annie kmieć

annie Marendowskiej
z okazji uzyskania tytułu 
magistra pielęgniarstwa

z serca płynące serdeczne gratulacje
wraz z życzeniami spełnienia marzeń, 

satysfakcji w życiu osobistym 
i zawodowym

składają koleżanki i koledzy z Oddziału 
Chirurgicznego Ogólnego

Szpitala św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa

„Wiek emerytalny jest właśnie po to,
by spełniać swoje najskrytsze marzenia”.

Z okazji przejścia na emeryturę
wyrazy uznania i szacunku

oraz podziękowanie za długoletnią pracę, 
przekazywaną wiedzę i doświadczenie

starszym pielęgniarkom:
bożenie komakowskiej-kamysz

zofii repa
wandzie walasek
ewie podlewskiej

wiesławie dmitrzak
Gabrieli pydyn
oraz położnym:

wiesławie kirsh
barbarze czajka

wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i radości na dalsze lata

składają
mgr Elżbieta Wyborska
Naczelna Pielęgniarka

wraz z zespołem pielęgniarek i położnych
Szpital Polski Sztum

Serdeczne gratulacje dla
dominiki kibiłko

z okazji uzyskania tytułu magistra 
pielęgniarstwa wraz z życzeniami 

spełnienia marzeń, satysfakcji w życiu 
osobistym i zawodowym oraz realizacji 

zamierzonych celów 
składają koleżanki i koledzy z Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Dorosłych Szpitala 

św. Wojciecha w Gdańsku.

„Gratulować, dziękować to mało 
Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą 

Trzeba pojąć całą głębię tej służby 
Pielęgniarską codzienną pracę.

Niestrudzona, choć bardzo zmęczona 
Własnym życiem i chorych sprawami 

Zawsze służyć ludziom gotowa 
Słowa swoje pokrywa czynami”.

Wyrazy szacunku, uznania 
i podziękowania za życzliwość oraz 

profesjonalizm w swej wieloletniej pracy 
zawodowej wraz z życzeniami zdrowia, 

radości i pomyślności w życiu osobistym 
z okazji jubileuszu pracy zawodowej:

40-lecia pracy
podlewskiej ewie

35-lecia pracy
walasek wandzie, olech Grażynie, 
wnorowskiej krystynie, Maziarz 
elżbiecie, dobrowolskiej danucie, 
kaszubowskiej jolancie, lipińskiej 
Marzenie, truszkowskiej bożenie, 

Sombrowskiej Małgorzacie
30-lecia pracy

białek Halinie, Sztandarskiej Sylwii, 
Szydłowskiej elżbiecie, żyła bożenie

25-lecia pracy
Szczerkowskiej wioletcie, 

Grubeckiej Marzenie, Gutowskiej 
annie, kamrowskiej krystynie,

Figger joannie
20-lecia pracy

polanowskiej annie, pisarskiej 
wioletcie, tomczyk agnieszce

składają:
mgr Elżbieta Wyborska – Naczelna Pielęgniarka
wraz z zespołem pielęgniarek i położnych

Szpital Polski Sztum
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Z żałobnej karty
Naszej Koleżance annie kunickiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TaTy
składają

Naczelna Pielęgniarka,
Pielęgniarka Koordynująca

oraz współpracownicy 
z Bloku Operacyjnego

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku.

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”.

Naszej drogiej Koleżance 
bożenie warczyńskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mamy 
składają 

koleżanki z Oddziału Alergologii i Chorób 
Płuc Szpitala Dziecięcego Polanki 

Składamy wyrazy współczucia 
 Naszej Koleżance 

 aleksandrze Hermanowskiej 
 z powodu śmierci 

mamy. 
 Jesteśmy z tobą Olu.
 Koleżanki z Oddziału 

Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii 
Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku.

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, 
że zasłużył sobie na niebo...”

Wyrazy serdecznego współczucia 
z powodu śmierci 
kochanego taty 

naszej koleżanki, pielęgniarki 
ani łopatyńskiej z dawnej pracy 

na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym 
Szpitala COPERNICUS 

w Gdańsku Zaspie.

„Kochany człowiek nie umiera, żyje w naszych 
sercach, myślach i wspomnieniach”.

Naszej Koleżance beacie kołaczyńskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
mamy 
składają 

Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy 
z Affidea.

Z głębokim żalem żegnamy
naszą koleżankę

śp. ewę Marcinkiewicz-żelazna
Wieloletnią Pielęgniarkę 

Oddziału Okulistyki
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Zawsze uśmiechnięta, 
pogodna i energiczna 

– będzie nam Jej bardzo brakowało…
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarki 

Oddziałowe oraz Zespół Pielęgniarek 
Oddziału Okulistyki

Serdeczne gratulacje z okazji obrony pracy 
magisterskiej i uzyskania 

tytułu magistra pielęgniarstwa: 
karolinie Marciniak 

izabeli niewiadomskiej 
kamili Gębskiej

oraz z okazji obrony pracy licencjackiej
i uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa 

edycie przyjemskiej. 
Cieszę się, że tak pięknym akcentem 

udało Wam się zakończyć 
te wszystkie lata nauki.

Życzę Wam dalszych sukcesów zarówno 
w sferze naukowej, jak i prywatnej.

Sylwia Rodak
Pielęgniarka Zarządzająca
NZOZ Diaverum w Gdyni

Serdeczne gratulacje dla:
Marty pawlik

krystyny Markowskiej
bożeny kamińskiej

pawła wrzos
z okazji uzyskania tytułu magistra 
pielęgniarstwa wraz z życzeniami 

spełnienia marzeń, satysfakcji w życiu 
osobistym i zawodowym oraz realizacji 
zamierzonych celów składają koleżanki 

i koledzy z oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Dorosłych Szpitala 

św. Wojciecha w Gdańsku.

„…najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą.
Trzeba pojąć całą głębię tej służby – 

pielęgniarską codzienną pracę.
Niestrudzona, choć bardzo zmęczona 
własnym życiem i chorych sprawami,

Zawsze ludziom służyć gotowa. 
Słowa swoje pokrywa czynami…“

Nasze koleżanki
Marzena ciesielska i beata Gawlik

obchodzą jubileusz 
30-lecia pracy zawodowej

Dziękuję za codzienną pracę wrażliwość, 
profesjonalizm, trwanie przy pacjencie

oraz niezmiennie ogromną energię 
i profesjonalizm.

Życzę, abyście mogły realizować swoje 
marzenia i cele życiowe,

a Wasz codzienny wysiłek wkładany 
w pracę zawodową był 
należycie doceniany.

Życzę również realizacji planów i marzeń 
w życiu osobistym.

Pielęgniarka Oddziałowa 
Mirosława Kuczyńska

z zespołem koleżanek i kolegów
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie
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Wyrazy współczucia naszej koleżance 
Małgorzacie Marcinkiewicz 

z powodu śmierci 
teŚcia

składają koleżanki z Przychodni 
7 Szpitala Marynarki Wojennej

Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszej Koleżanki
beaty nowak

Pielęgniarki Anestezjologicznej,
która odeszła 25.05.2019 r.

Dziękujemy Jej za dobro, troskę
i życzliwość, jaką otaczała wszystkich,

którymi się opiekowała.
Dziękujemy za wspólnie przeżyte lata,

za uśmiech i Wielkie Serce.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pogrążonej w smutku rodzinie
składamy serdeczne kondolencje

Dyrekcja, Kadra Kierownicza
oraz cały Zespół Pielęgniarski
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Naszej Koleżance
annie Maliczewskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

OJca
składają 

pracownicy Bloku Operacyjnego
Szpitala Swissmed Centrum Zdrowia

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Naszej Koleżanki 
Mirosławy Spryszak

z powodu śmierci
mamy

składa zespół Hospicjum Stacjonarnego 
im. św. Józefa w Sopocie

Wyrazy współczucia naszej koleżance
irenie browarczyk
z powodu śmierci

OJca
składają

Koleżanki z NZOZ „Nasze Zdrowie” 
w Szemudzie

Drogiej Koleżance bożenie bladowskiej  
wyrazy szczerego żalu i głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci 

OJca
składają pielęgniarki i położne 

Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

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

katarzynie oryl
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

wsparcia
z powodu śmierci 

mamy
składają 

koleżanki z oddziału 
7 Szpitala Dziecięcego Polanki




