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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Niedawno zaczął się rok, a już mija jego 
pierwszy kwartał. Działamy dynamicznie 
i wszystkie działania są DLA WAS! Ka-
lendarium wydarzeń, które jesteśmy jako 
Rada zobowiązani Państwu przekazywać – 
tętni, ale jest też wiele niewiadomych, któ-
rych rozwiązanie jeszcze przed nami… Co 
z tak ciężko wywalczonymi podwyżkami? 
Jakie będą ich dalsze losy? Co z nowymi 
uprawnieniami i świadczeniami? Pytań 
jest wiele i jeszcze więcej konieczności 
zintegrowanych działań, które trzeba 
kontynuować i wzmacniać!!! 
Do zobaczenia na Zjeździe Delegatów 
w Gdańsku! PAMIĘTAJMY – tylko w jed-
ności i we współdziałaniu SIŁA!

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP 
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Spis treści

komisja ds. opieki Długoterminowej 
i komisja ds. leczenia Ran, działające przy 
okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku, serdecznie zapraszają 
do udziału w: 

XVIII konFeRenCjI 
oPIekI DłuGoteRMInoWej 

konferencja odbędzie się 
dnia 14.05.2020 r. o godz. 9.00

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą e-mail 
na adres: iodo@oipip.gda.pl 

do dnia 20.04.2020 r., podając: 
1) imię i nazwisko, 2) nr prawa wykonywania 
zawodu, 3) miejsce zamieszkania, 4) miejsca 

zatrudnienia, 5) stanowisko, 6) telefon 
kontaktowy i adres e-mail. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Koszt udziału w konferencji dla członków 
OIPiP w Gdańsku wynosi 20 zł, pozostałe 

osoby – 80 zł płatne na konto OIPiP 
w Gdańsku do 20.04.2020 r. 

Przewodniczące komisji: 
Ewa Mędrek, tel. kontaktowy – 602 748 848 
Irena Samson, tel. kontaktowy – 505 061 770
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Adres
ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

tel. 58 320-06-80, fax 58 322-33-12
e-mail: biuro@oipip.gda.pl

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 730-1700

wtorek, środa, czwartek 730-1530

piątek - BEZ INTERESANTÓW

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

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

godziny spotkania

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

mgr Anna Zaremba-Duszota
przyjmuje w pierwszą i trzecią środę

każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Alina Malinowska
przyjmuje w ostatni czwartek miesiąca,

w godzinach od 1400 do 1500

Biblioteczka OIPiP
poniedziałek 800-1700

piątek  - BEZ INTERESANTÓW

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Czarneckiej

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

Bezpłatny dla członków samorządu             Nakład: 2270 sztuk             ISSN 1427-8553
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeróbek redak-
cyjnych i poprawek stylistycznych w opracowaniach autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji oraz przesłane zdjęcia – traktując jako powierzone. 
Odpowiedzialność każdorazowo spoczywa na autorze. Artykuły bez podpisu (anonimowe) nie będą publikowane.

Bezpłatne porady prawne dla Członków OIPiP 
w Gdańsku regularnie opłacających składki

poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

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

Dział Szkoleń
tel. 58 320-06-83

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek 730-1630

wtorek, środa, czwartek 700-1430

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

UwAGA! 
Ze względu na wdrożenie RODO 

w OIPiP w Gdańsku, informujemy, iż 
NIE UDZIELAMY TELEFONICZNIE 

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

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

numer PWZ – w celu identyfikacji uprawnień. 

KONTO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ 
IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU
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Kalendarium
styczeń-luty

Przez cały styczeń do dnia 7 lu-
tego odbywały się w Rejonach 
wybory Delegatów na Zjazd. 
Do dnia 25 lutego odbywały się 
cyklicznie posiedzenia i prace 
Komisji Wyborczej pod prze-
wodnictwem Przewodniczącej 
ORPiP Anny Czarneckiej.

3 lutego 
W siedzibie OIPiP odbyło się 
już kolejne spotkanie z Kon-
sultantem w dziedzinie Pielę-
gniarstwa Onkologicznego, na 
którym zaplanowano organiza-
cję konferencji o tematyce z tej 
niezwykle ciekawej dziedzi-
ny. W spotkaniu uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Anna 
Czarnecka. Kolejne spotkanie 
zaplanowano na 20 kwietnia.

3 lutego 
Przewodnicząca Anna Czarnecka spotkała się 
w biurze OIPiP z Przedstawicielką Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego INTER Polska celem nego-
cjacji jak najlepszych warunków ubezpieczenia 
Pielęgniarek i Położnych na 2020 r. oraz zasponsorowania sprzętu komputerowego, który 
częściowo jest już w Izbie wyeksploatowany. Sponsoring nastąpi w wyniku dobrze podpi-
sanej umowy w 2019 r. w wysokości blisko 10 tys. zł. W dobie informatyzacji dobry sprzęt 
komputerowy to bezpieczeństwo i jakość pracy – naszej dla Państwa. 
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3 lutego
PROMOCJA zawodów Pielęgniarki i Położnej w szkołach podstawowych w Wejherowie 
prowadzona przez Wiceprzewodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc wspólnie z Panią Se-
kretarz Jolantą Zając.

4 lutego
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczest-
niczyły w postępowaniu konkursowym na Pielęgniarki Oddziałowe w Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku. Wygranym gratulujemy!

10 lutego
Przewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc uczestniczyła w uro-
czystości w Katedrze Oliwskiej 
z okazji XXVIII Światowego Dnia 
Chorego.
Fotorelacja na stronie: http://www.
oipip.gda.pl/aktualnosci/701

11 lutego 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w pracach Prezydium NRPiP w Warsza-
wie. Omówiono wiele bieżących spraw i podjęto tematyczne uchwały. Obecnie jednym 
z najważniejszych zadań jest ugruntowanie/zagwarantowanie wywalczonych podwyżek 
wynagrodzeń na stałe, tzn. zagwarantowanie ich w ustawie. 

12 lutego
Przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w Urzędzie Marszałkowskim 
w spotkaniu grupy ekspertów ds. jakości w pomorskich placówkach medycznych. Ciąg 
dalszy prac...
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14 lutego 
Z inicjatywy MSD Polska odbył się Warsztat komunikacyjny pn. ,,Szczepienia ochron-
ne – jak zbudować zaufanie pomiędzy przedstawicielem zawodu medycznego a pacjen-
tem”. Z ramienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku uczestniczyła w nim 
Jolanta Zając – sekretarz ORPiP. Warsz-
taty były niezwykle pomocne, zwłasz-
cza w okresie coraz większych działań 
ruchów antyszczepionkowych. Dały 
możliwość Paniom Pielęgniarkom we-
ryfikacji wiedzy i umiejętności komuni-
kacyjnych z pacjentem i jego rodziną. 
Celem spotkania było wyposażenie 
uczestników w wiedzę na temat budo-
wania świadomości dotyczącej znacze-
nia szczepień ochron-
nych w procesie uodpor-
nienia dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. Zdo-
byta wiedza przekłada 
się na inne płaszczyzny 
porozumienia Pielęgnia-
rek z pacjentami i ich 
rodzinami/opiekunami. 
Warsztaty były również 
okazją do wymiany do-
świadczeń dla Pań Pie-
lęgniarek pracujących 
w POZ.
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14 lutego 
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady Prezydium, a następnie Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji Wyborczej. Sprawozdania/protokoły 
– w niniejszym biuletynie.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REFUNDACJI
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, specjalnie dla Państwa w dniu 14.02.2020 r. odbyło 
się dodatkowe zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, na którym 
podjęto decyzję/uchwałę o wypłacie refundacji jeszcze w tym kwartale, a nie w następnym – 
na co wskazywałoby kalendarium posiedzeń. Na podstawie Uchwały Rady obecnie płynnie 
dokonywane są na Państwa konta przelewy w sumarycznej kwocie blisko 200 tysięcy złotych.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w obecnej (kończącej się) kadencji zrefundowane 
zostały koszty kształcenia Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym OIPiP w Gdańsku 
w wysokości prawie 2 mln złotych.

Potężne środki finansowe (kilkaset tysięcy złotych) zostały również przekazane w ostat-
nich czterech latach mijającej kadencji na zapomogi losowe – najczęściej z tytułu chorób 
nowotworowych. Jako Samorząd Zawodowy chcemy, byście czuli siłę wsparcia i naszą 
pomoc w tych trudnych chwilach ze świadomością, że nie zostajecie w nich sami. 

ŻYCZYMY PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA!
Z wyrazami uznania,

Przewodnicząca ORPiP Anna Czarnecka i Skarbnik Ewa Bogdańska-Bóll

17 lutego 
W biurze OIPiP w Gdańsku odby-
ło się cykliczne szkolenie RODO 
dla Pracowników OIPiP z zakre-
su cyberbezpieczeństwa, które 
otworzyła Przewodnicząca Anna 
Czarnecka. To niezwykle ważne 
szkolenie, szczególnie w aspek-
cie tysięcy powierzonych nam 
danych osobowych. Pragniemy 
Państwa zapewnić, iż dokłada-
my wszelkich starań, aby Wasze dane były bezpieczne. Pracownikom biura dziękuję za 
znacznie wcześniejsze przyjście do pracy w bardzo porannych godzinach celem odbycia 
szkolenia bez zaburzenia pracy biura i obsługi Petentów.
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18 lutego 
W GUMed na konferencji Studentów z POMORSKIMI Pra-
codawcami pt. „Nasza przyszłość w rękach pracodawców – 
sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w wojewódz-
twie pomorskim” Przewodnicząca Anna Czarnecka przed-
stawiła Studentom Pielęgniarstwa i Położnictwa działania/
zadania oraz siłę korporacji zawodowej, jaką jest Samorząd 
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. 

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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...ciąg dalszy 
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...ciąg dalszy 
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19 lutego
Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych 
Anna Czarnecka wraz 
z Okręgowymi Rzecz-
nikami Odpowiedzial-
ności Zawodowej 
uczestniczyła w kon-
ferencji NRPiP w War-
szawie dotyczącej po-
prawy bezpieczeństwa 
pracy Pielęgniarek 
i Położnych w Pol-
sce. Obecnie wiele się 
dzieje i robi w tym 
obszarze i najwyższy 
już czas na systemowe 
rozwiązanie proble-
mów związanych z za-
grożeniami w naszej 
codziennej pracy. 
NASZA KONFE-
RENCJA NA TEN 
TEMAT POD EGI-
DĄ ORzOZ zaplano-
wana jest na 20 mar-
ca 2020 r. w Sopocie. 
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...ciąg dalszy 
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20 lutego 
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
w Szpitalach Pomorskich – Szpital w Redłowie. Pani Dyrektor Annie Kosowskiej gratuluje-
my wygranej i życzymy samych sukcesów w działaniu ze Wspaniałym Zespołem Szpitala!

21 lutego
W siedzibie OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka spotkała się z dr Anną 
Skoczek – Położną w sprawie prelekcji na konferencji jakościowej organizowanej przez 
NOT wspólnie z m.in. OIPiP w Gdańsku, OIL w Gdańsku, GUMed, UG i wieloma pod-
miotami leczniczymi. Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2020 r.

...ciąg dalszy 
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24 lutego 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Ma-
rzena Olszewska-Fryc uczestniczyły jako Członkowie Rady 
Programowej (której Honorową Przewodniczącą jest Pani 
Marszałek Agnieszka Kapała-Sokalska) w pracach tej Rady 
w NOT w celu organizacji konferencji interdyscyplinarnej pt. 
„Q doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług me-
dycznych na Pomorzu”. Konferencja odbędzie się 19 czerwca 
2020 r. Uczestnictwo będzie bezpłatne – zapraszamy!

25 lutego 
W siedzibie OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka zorganizowała spotkanie 
z Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą OZZPiP Region Pomorski oraz z Przewodniczą-
cą ORPiP w Słupsku w celu omówienia działań mających na celu powołanie Zespołów 
sprawdzających/monitorujących NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I PO-
ŁOŻNYCH NA POMORZU. Omówiono wiele kwestii i zaplanowano spotkanie z Kon-
sultantami Woj. Pomorskiego w dziedzinach Pielęgniarstwa na dzień 9 marca 2020 r.
Współpraca z Konsultantami jest bowiem najlepszą drogą zbliżającą do PRAWIDŁOWO-
ŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W NASZYCH MIEJSCACH PRACY.

27 lutego 
W OIPiP w Gdańsku Przewodni-
cząca Anna Czarnecka i Kierownik 
Działu Szkoleń Grażyna Waleńska 
we wspólnej rozmowie z Prezesem 
Fundacji AID Ratunek i Szefem Rady 
Nadzorczej wypracowały podsta-
wy naszego współdziałania na rzecz 
PACJENTÓW oraz BEZPIECZEŃ-
STWA W PIELĘGNIARSTWIE. 
Fundacja między innymi: edukuje 
społecznie, jak i gdzie wybierać po-
moc medyczną, przekazując konkret-
ne adresy placówek medycznych i algorytmy wyboru – w precyzyjnie opracowanych ulotkach 
oraz akcjach promujących zdrowie i postępowanie w chorobie... Zatem – rozpoczynając współ-
pracę – polecamy bardzo praktyczne ulotki, które zamieszczone są w niniejszym biuletynie.
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Prezydium
W dniu 28 stycznia 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały nr 1517/Z/
VII/2020 do uchwały nr 1518/Z/
VII/2020. Wpisy do rejestru – 2 (w tym 
jeden pielęgniarz i jedna położna).

5. Zakończenie zebrania.

W dniu 14 lutego 2020 roku odbyło się ze-
branie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 6 osób, Członków 
Prezydium oraz Przewodnicząca Komisji Re-
wizyjnej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 814/VII P/20 w sprawie 

przyjęcia i realizacji wniosków Komisji 
Socjalnej z dnia 11.02.2020 r. na ogólną 
sumę: 4.650,00 zł brutto (cztery tysiące 
sześćset pięćdziesiąt 00/100).

5. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
815/VII P/20 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do pracy 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez KORA Medica Sp. z o.o.:
• kurs kwalifikacyjny „Pielęgniar-

stwo Opieki Paliatywnej”
• kurs specjalistyczny „Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokardio-
graficznego u dorosłych”.

6. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 816/
VII P/20 w sprawie wydania zaświad-
czenia po odbytym przeszkoleniu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu łącz-
nie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej pielęgniarce).

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 817/VII P/20 w sprawie wy-
dania skierowania do odbycia przeszkole-
nia po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 la-
tach, w wykonywaniu zawodu pielęgniar-
ki/położnej (jednej pielęgniarce).

8. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 818/VII P/20 w sprawie 
zakupu używanego samochodu osobo-
wego dla potrzeb biura, a przede wszyst-
kim Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku, 
w kwocie maksymalnej 19 tys. złotych. 

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 819/VII P/20 w sprawie 
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przyznania finansowej zapomogi loso-
wej dla pielęgniarki z Gdańskiej OIPiP 
z przyczyny nagłej bardzo poważnej 
choroby. Pomoc finansowa została 
przyznana w wysokości 2250 zł.

10. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 820/VII P/20 w sprawie 
przyznania finansowej zapomogi loso-
wej dla pielęgniarki z Gdańskiej OIPiP 
z przyczyny nagłej bardzo poważnej 
choroby. Pomoc finansowa została 
przyznana w wysokości 2250 zł.

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 821/VII P/20 w sprawie 
przyznania finansowej zapomogi loso-
wej dla pielęgniarki z Gdańskiej OIPiP 
z przyczyny nagłej bardzo poważnej 
choroby. Pomoc finansowa została 
przyznana w wysokości 2250 zł.

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 822/VII P/20 w sprawie 
przyznania finansowej zapomogi loso-
wej dla pielęgniarki z Gdańskiej OIPiP 
z przyczyny nagłej bardzo poważnej 
choroby. Pomoc finansowa została 
przyznana w wysokości 2250 zł.

13. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 823/VII P/20 w sprawie 
przyznania finansowej zapomogi loso-
wej dla pielęgniarki z Gdańskiej OIPiP 
z przyczyny nagłej bardzo poważnej 
choroby. Pomoc finansowa została 
przyznana w wysokości 2250 zł.

14. Podjęcie jednogłośnie uchwał nr: 140 
/IPP/PPl/20/C i 141 /IPP/PPl/20/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą 
(Rejestr Praktyk Zawodowych) wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk pie-
lęgniarek i położnych (2 wykreślenia in-
dywidualnych praktyk pielęgniarskich).

15. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały nr 1519/Z/
VII/2020 do Uchwały nr 1541/Z/
VII/2020. Stwierdzenia – 8 (w tym 1 pie-
lęgniarz), wymiana – 2, wpis – 4 (w tym 
1 położna i 1 pielęgniarz), wykreślenia 
z rejestru – 9 (w tym 6 położnych).

16. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca oRPiP Pani Anna 
Czarnecka odczytała pisma od Przedsta-
wiciela Komisji Zakładowej SOLIDAR-
NOŚĆ oraz Prokurenta jednego ze szpita-
li działających na terenie działania OIPiP 
w Gdańsku, który jest podmiotem lecz-
niczym i przedsiębiorcą. Pismo dotyczy 
sporu związanego z powołaniem w szpi-
talu na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej 
Osoby bez postępowania konkursowego 
na de facto STANOWISKO USTAWO-
WO OBJĘTE POSTĘPOWANIEM 
KONKURSOWYM. Prezydium ORPiP 
podjęło ostateczne stanowisko w tej spra-
wie, w którym nie popiera takich praktyk 
i informuje, że w oparciu o art. 49 Ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej stanowisko Pielęgniarki Na-
czelnej musi być objęte postępowaniem 
konkursowym. Zatem w sytuacji, jaka 
zaistniała w omawianym szpitalu, należy 
przeprowadzić POSTĘPOWANIE KON-
KURSOWE lub dokonać zmiany nazew-
nictwa stanowiska Naczelnej Pielęgniar-
ki, np. na Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, 
czyli zastąpić go inną nazwą oraz doko-
nać w związku z tym zmiany w strukturze 
organizacyjnej jednostki. Pismo zostało 
wysłane do ZZ oraz Zarządu Szpitala.

17. Zakończenie zebrania.
mgr Jolanta Zając 

Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
District Chamber of Nurses and Midwives

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

e-mail: biuro@oipip.gda.pl

DZIAł SZkoleŃ kontAkt:

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl
Telefon 58 320 06 83

Aktualna oferta szkoleń na stronie:
http://www.oipip.gda.pl/p/szkolenia

ZAPLANUJ Z NAMI SWÓJ ROZWÓJ
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jakie korzyści płyną ze szkolenia podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych realizowanego w oIPiP w Gdańsku?

W czym jesteśmy lepsi i co gwarantujemy.

Dlaczego warto szkolić się u nas?
1. Gwarantujemy jako organizator kształcenia bezpieczeństwo i jakość pro-

wadzonych szkoleń,
2. Harmonogram szkoleń dostosowujemy do potrzeb środowiska pielęgnia-

rek i położnych,
3. Zapewniamy kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i z dużym do-

świadczeniem zawodowym,
4. Zapewniamy odpowiednią do realizacji kształcenia bazę szkoleniową – 

dogodną dla Was,
5. Zajęcia praktyczne realizowane są tylko w renomowanych jednostkach 

medycznych,
6. Do Państwa dyspozycji zapewniamy wysokiej klasy fantomy medyczne 

i sprzęt szkoleniowy,
7. Na czas trwania kursu zapewniamy każdemu z Was bezpłatne Grupowe 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oraz Ubezpieczenie Na-
stępstw Nieszczęśliwych Wypadków,

8. Jesteśmy do dyspozycji Uczestników w razie pytań i udzielamy potrzebnej 
pomocy – najczęściej w SMK,

9. Dostosowujemy ofertę szkoleniową do indywidualnych potrzeb podmio-
tów leczniczych i realizujemy ją na miejscu w Waszych placówkach me-
dycznych,

10. Gwarantujemy bardzo atrakcyjne ceny kursów, z możliwością rozłożenia 
płatności na nieoprocentowane raty, oraz refundację,

11. Organizujemy bezpłatny transport na egzamin państwowy w Warszawie 
pod opieką Przedstawiciela OIPiP w Gdańsku,

12. Pracownicy Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku bardzo dbają o każdy detal 
formalny, prawny i bezpieczeństwa Waszych szkoleń,

13. Po egzaminie państwowym na Państwa upoważnienie niezwłocznie przy-
wozimy z Warszawy DYPLOMY.

Zachęcamy do korzystania z naszej szerokiej oferty szkoleniowej!!!
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Z prac Rady
W dniu 14 lutego 2020 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 18 Członków Okręgowej Rady, 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Prze-
wodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych i 4 Pełnomocników ORPiP. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapropo-
nowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 180/ VIIR /20 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosku Komisji ds. 
Finansowania Doskonalenia Zawodo-
wego z dnia 13 lutego 2020 r. na ogólną 
kwotę: 184.800,00 zł brutto (sto osiem-
dziesiąt cztery tysiące osiemset 00/100). 
Dodatkowe obrady oRPiP odbyły się 
de facto specjalnie po to, by na bieżąco 
zrealizować refundację wniosków zło-
żonych przez Państwa już w styczniu 
i lutym tego roku i wypłacić je do poło-
wy marca, czyli do czasu sprawozdaw-
czości. to blisko 200 wniosków.

5. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
181/VII R/20 w sprawie zmiany skła-
du Członkowskiego Komisji ds. Opie-
ki Długoterminowej działającej przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku.

6. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 182/VII R/20 w sprawie 
dofinansowania organizacji XIV edycji 
Pikniku Edukacyjno-Rekreacyjnego 
dla mieszkańców Trójmiasta i okolic, 
promującego profilaktykę zdrowotną 
oraz zdrowy tryb życia.

7. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Pediatrycz-
nego w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z budżetu Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Pediatrycznego na udział 
pięciu osób z ww. komisji w XIV Ogól-
nopolskiej Konferencji Położniczo-
-Neonatologicznej „Współczesna Opie-
ka Medyczna nad matką i dzieckiem”, 
która odbędzie się w Jastrzębiej Górze, 
Hotel Astor w dniach 23-26 kwietnia 
2020 r. Podjęcie jednogłośnie uchwały 
nr 183/VII R/20 w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Anestezjo-
logicznego i Intensywnej Opieki Me-
dycznej w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z budżetu Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Anestezjologicznego i In-
tensywnej Opieki Medycznej na udział 
Przewodniczącej ww. komisji w IX 
Seminarium Dobrej Praktyki Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjo-
logicznych i Intensywnej Opieki, które 
odbędzie się w Toruniu dnia 20 marca 
2020 r. Przyjęcie jednogłośnie uchwa-
ły nr 184/VII R/20 w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiolo-
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gicznego w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z budżetu Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Epidemiologicznego na zor-
ganizowanie Szkoleniowej Konferencji 
„Profilaktyka zakażeń szpitalnych”, któ-
ra odbędzie się w Szpitalu św. Wojciecha 
– Gdańsk Zaspa dnia 25 lutego 2020 r. 
Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 185/
VII R/20 w tej sprawie. 

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 186/VII R/20 w spra-
wie zatwierdzenia Planu Finansowego 
23 Komisji Problemowych działają-
cych przy OIPiP w Gdańsku.

11. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Domów Pomocy Spo-
łecznej w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z budżetu Komisji ds. 
Domów Pomocy Społecznej na współ-
organizację Konferencji „Wzajemne 
zastosowanie nauki w praktyce i prak-
tyki w nauce w zawodach pielęgniarki 
i położnej gwarantem bezpieczeństwa 
i jakości”, która odbędzie się 6 marca 
2020 r. w Gdańskim Urzędzie Mar-
szałkowskim – ul. Okopowa 21/27. 
Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
187/VII R/20 w tej sprawie.

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 188/VII R/20 w sprawie 
uwolnienia środków finansowych na zor-
ganizowanie Obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Położnej 2020 r.

13. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 189/VII R/20 w sprawie 
zatwierdzenia Bilansu Finansowego wraz 
z rachunkiem zysków i strat za 2019 r.

14. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 190/VII R/20 w sprawie 
zakupu trzech komputerów stacjonar-
nych wraz z oprogramowaniem plus 

zakupu drukarki laserowej na potrzeby 
biura ORPiP ze środków pozyskanych 
przez Przewodniczącą od sponsora.

15. Rozpatrzenie wniosku Kierownika 
Specjalizacji z Pielęgniarstwa Psy-
chiatrycznego oraz Działu Szkoleń 
w sprawie pokrycia kosztów przejaz-
du do Warszawy autokaru z uczestni-
kami Specjalizacji z Pielęgniarstwa 
Psychiatrycznego organizowanej przez 
Dział Szkoleń przy OIPiP w Gdańsku 
celem realizacji egzaminu państwo-
wego z ww. specjalizacji. Planowany 
wyjazd w dniu 01.04.2020 r., powrót 
02.04.2020 r. Podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 191/VII R/20 w tej spra-
wie. OIPiP w Gdańsku w tej kadencji 
jako Organizator Kształcenia organizuje 
również bezpłatne dojazdy do Warsza-
wy, ubezpieczenie Kursantów oraz od-
biór Dyplomów z Warszawy dla Osób 
biorących udział w szkoleniach specja-
lizacyjnych organizowanych przez nasz 
Dział Szkoleń.

16. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 192/VII R/20 w sprawie 
upoważnienia osób funkcyjnych ORPiP 
do podpisania bilansu i rachunku zy-
sków i strat.

17. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 193/VII R/20 w sprawie 
dofinansowania kolejnej XIII edycji Dnia 
Otwartego Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego „Nauka dla Zdrowia” orga-
nizowanego przez studentów i naukow-
ców GUM – w budynku Collegium Bio-
medicum, dnia 3 kwietnia 2020 r.

18. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 194/VII R/20 w sprawie 
przedłużenia umów od 01.04.2020 r. do 
31.03.2021 r. z dwoma prawnikami po-
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siadającymi wiedzę z zakresu znajomości 
i stosowania przepisów prawa karnego, 
materialnego i procesowego do wyłącz-
nej dyspozycji Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej.

19. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Anna Czarnecka 
przedstawiła:
• podziękowanie, które wpłynęło 

z Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Rzeszowie za udzie-
lenie wsparcia finansowego dla 
córki Członka OIPiP w Rzeszowie, 
oraz z kilku innych Izb,

• kilka pism o przyznaniu wsparcia 
finansowego przez inne Okręgowe 
Izby Pielęgniarek i Położnych dla 
naszej Koleżanki, Członka OIPiP 
w Gdańsku, o które wystąpiło Pre-
zydium ORPiP w Gdańsku. Skła-
damy serdeczne podziękowania 
za udzielenie pomocy finansowej, 
która przekłada się na wsparcie 
emocjonalne. jest to dowód na 
to, iż w obliczu trudnych sytuacji 
życiowych nie pozostajemy sami!

• szereg pism będących odpowiedzią 
na pytanie zadane przez nas Praco-
dawcom – dotyczących licznych 
zachowań agresywnych w szpitalach 
na terenie Województwa Pomor-
skiego. Są to zachowania w postaci 
agresji fizycznej lub agresji słownej 
ze strony pacjentów i ich rodzin, 
które mają miejsce w Izbach Przyjęć 
lub na oddziałach szpitalnych. W pi-
smach podane są tylko odnotowane 
przypadki agresji. Natomiast jest 
wiele sytuacji agresji niezanotowa-
nych. Z danych statystycznych prze-
słanych przez Dyrektorów ds. Pie-

lęgniarstwa/Pielęgniarki Naczelne 
wynika, że zjawisko powyższe ma 
tendencję rosnącą. Z otrzymanych 
odpowiedzi wynika, iż w ostatnich 
latach 2017-2020 odnotowano 150 
przypadków zachowań agresyw-
nych fizycznie oraz zdecydowanie 
więcej – ponad 1 tysiąc przypadków 
agresji słownej. Jest to niezwykle 
poważny problem, z którym boryka-
ją się na co dzień Pielęgniarki i Po-
łożne. Zwracamy się z prośbą do 
naszych koleżanek i kolegów, aby 
zgłaszać każdy przypadek agresji. 
Podczas pełnienia obowiązków 
służbowych jesteśmy Funkcjo-
nariuszami Publicznymi, chro-
nionymi prawem. Zebrane dane 
z Województwa Pomorskiego 
Przewodnicząca Anna Czarnecka 
przesłała do Prezes nRPiP, Pani 
Zofii Małas. niezbędne są pilnie 
do wypracowania systemowe roz-
wiązania przeciw agresji pacjen-
tów i ich rodzin. Przewodnicząca 
przypomniała o wciąż aktualnej 
procedurze postępowania pielęgniar-
ki i położnej objętej ochroną przewi-
dzianą dla funkcjonariusza publicz-
nego w przypadku agresywnego 
zachowania pacjenta/rodziny: http://
www.oipip.gda.pl/aktualnosci/688

• iż został zakończony program 
promocji zawodu pielęgniar-
ki i położnej realizowany we 
współpracy OIPiP w Gdańsku 
z Urzędem Marszałkowskim na 
terenie Województwa Pomorskie-
go w roku 2019. Zadanie zostało 
rozliczone, a środki finansowe na 
ten cel zostały przekazane przez 
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Urząd Marszałkowski zgodnie 
z umową. Pani Przewodnicząca 
podziękowała realizatorkom pro-
gramu: Marzenie Olszewskiej-
-Fryc, Jolancie Zając i Jolancie 
Madej, które realizowały zadania 
programowe w szkołach podsta-
wowych i ponadpodstawowych na 
terenie Województwa Pomorskie-
go. Pani Przewodnicząca podzię-
kowała również Pani Elżbiecie 
Brożyniak za realizację promocji 
zawodu pielęgniarki i położnej 
w przedszkolach na terenie miasta 
Gdańska, 

• pismo z NRPiP w sprawie bezpłat-
nych szkoleń dla pielęgniarek i po-
łożnych z zakresu e-recept. Wszyst-
kie niezbędne informacje znajdzie-
cie Państwo na stronie https://www.
csioz.gov.pl/akademia-csioz/szko-
lenia-z-edm/. Podajemy również 
link do rejestracji https://akademia-
edm.csioz.gov.pl/signin,

• pismo w sprawie zmiany cen stro-
jów galowych dla pielęgniarek 
i położnych, która jest podyktowa-
na wzrostem kosztów robocizny, 
energii elektrycznej oraz materia-
łów do wykonania strojów,

• iż OIPiP w Gdańsku rozpoczyna 
współpracę z Centrum Wsparcia 
Imigrantów i Imigrantek w Gdań-
sku, opartą na umowie partner-
skiej. W ramach wspólnych działań 
zaplanowana została konferencja 
szkoleniowa, przeznaczona szcze-
gólnie dla Pielęgniarek Środowi-
ska Nauczania i Wychowania oraz 
Pielęgniarek Środowiskowych, 
a następnie warsztaty szkoleniowe. 

Zapraszamy również Koleżanki 
i Kolegów pracujących w przy-
chodniach i szpitalach. Obecnie 
spotykamy się coraz częściej z Imi-
grantkami i Imigrantami w naszej 
pracy, a wiedza uzyskana na konfe-
rencji będzie przydatna w kontak-
tach z obcokrajowcami,

• sprawę zgłoszoną przez jednego 
z opiekunów stażu szkolenia spe-
cjalizacyjnego, który po zrealizo-
waniu zadania nie otrzymał na-
leżnych środków finansowych od 
organizatora kształcenia. Nadawca 
obawia się i ostrzega, że jeśli ta-
kie praktyki będą stosowane nadal 
wobec innych opiekunów staży, 
skutkować to będzie brakiem moż-
liwości realizacji zajęć stażowych 
w ramach różnych szkoleń. Do 
chwili obecnej jest to już kolejna 
zgłoszona nam praktyka/przy-
padek niewypłacania należnych 
kwot opiekunom staży u jednego 
realizatora kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych 
na Pomorzu – dlatego sprawa 
z podaniem nazwy organizatora 
i opisem przypadku została zgło-
szona do Centrum kształcenia 
Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie. jeDnoCZeŚnIe: ape-
lujemy, aby w przypadku nega-
tywnych doświadczeń z organi-
zatorem kształcenia nasze kole-
żanki i koledzy nie podpisywali 
kolejnych umów na zajęcia sta-
żowe lub wykłady u nieuczciwe-
go organizatora, który nie wy-
płaca wynagrodzeń za wykonaną 
pracę, staże i zadania,
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• zaproszenie do objęcia patronatem 
II Konferencji ,,Nasza przyszłość 
w rękach pracodawców – sytuacja 
zawodowa pielęgniarek i położ-
nych w Województwie Pomor-
skim”, które wpłynęło z Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego. 
Pani Przewodnicząca z przyjemno-
ścią przyjmuje zaproszenie. Z ra-
mienia OIPiP na konferencji będą 
również Przedstawiciele Działu 
Szkoleń, którzy przedstawią ofertę 
szkoleń podyplomowych,

• prośbę o partnerstwo w rozpo-
wszechnieniu bezpłatnej konfe-
rencji, której Organizatorami będą 
Fundacja Pomorskie Hospicjum 
dla Dzieci i Europejskie Centrum 
Solidarności. Konferencja będzie 
miała miejsce 16 marca 2020 r., 
a jej tytuł to ,,Medycyna wrażliwa 
kulturowo. Wielokulturowość pa-
cjentów – wyzwania i rozwiązania 
w ochronie zdrowia na Pomorzu”, 
wydarzenie wspiera i współtworzy 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego i Urząd Miejski 
w Gdańsku. OIPiP w Gdańsku 
już rozesłała informację na temat 
konferencji. Pani Przewodniczą-
ca zaprosiła również Członków 
Okręgowej Rady Pielęgniarek do 
uczestnictwa w konferencji,

• informację z NRPiP o dobiega-
jącej końca kadencji Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
i realizacji programu przyjętego na 
VII Krajowym Zjeździe, szczegól-
nie w zakresie kształcenia przed- 
i podyplomowego pielęgniarek 
i położnych, poprawy warunków 

wykonywania zawodów oraz 
zwiększenia samodzielności zawo-
dowej. W piśmie zawarta jest proś-
ba w imieniu Komitetu Organiza-
cyjnego VIII Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych o przed-
stawienie propozycji prioryteto-
wych zadań na kolejną kadencję do 
dnia 28 lutego 2020 r.,

• prośbę Pomorskiego Hospicjum 
dla Dzieci o wsparcie merytorycz-
ne wydarzenia organizowanego po 
raz jedenasty pt. ,,Sztafeta nadziei”, 
które odbędzie się w Galerii Bałtyc-
kiej w dniach 4-5 kwietnia 2020 r. 
OIPiP w Gdańsku w tym roku tra-
dycyjnie wesprze powyższą akcję,

• niezwykle istotne sprawy zwią-
zane z brakiem zapisu w ustawie 
o kontynuacji tzw. ,,ZeMbAlo-
WeGo/PAkIetu SZuMoW-
SkIeGo”. trwają bardzo inten-
sywne prace nad zapewnieniem 
ciągłości przekazywania środ-
ków dla Pielęgniarek/Pielęgnia-
rzy i Położnych. W tej sprawie 
zostało przesłane pismo do Mini-
sterstwa Zdrowia o przedłużeniu 
do lipca 2020 r. wypłat środków 
finansowych na ten cel z założe-
niem, że do tego czasu zostanie 
wypracowany zapis w ustawie. 
jest to niezwykle trudna sprawa, 
gdyż środki finansowe trafiają-
ce do jednostek na świadczenia 
medyczne bez precyzyjnie okre-
ślonego przeznaczenia mogą być 
wydatkowane na inne potrzeby 
– czyli całościowo na świadczenie 
medyczne i innych pracowników. 
tylko zapis w ustawie da nam 
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pewność, że będą to środki na 
podwyżki płac dla Pielęgniarek/ 
Pielęgniarzy i Położnych i trafią 
do naszych koleżanek/kolegów,

• pismo z Pomorskiej Rady Fede-
racji Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej w Gdańsku 
z zaproszeniem Pani Przewodni-
czącej Anny Czarneckiej do Rady 
Programowej konferencji, której 
udział podniesie rangę i znaczenie 
tego wydarzenia. Przewodnicząca 
OIPiP w Gdańsku z przyjemno-
ścią przyjmuje zaproszenie.

20. Przewodnicząca komisji Rewizyjnej, 
Pani Grażyna Ropel podsumowała 
działalność Komisji Rewizyjnej, która 
w ciągu VII kadencji przeprowadzała 
szereg kontroli, zarówno zapowiedzia-
nych, jak i niezapowiedzianych. Były 
to kontrole działalności Pracowników 
biura, kasy, Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych, Prezydium OR-
PiP, urlopów, zleceń i innych, realizacji 
umów i uchwał. Po każdej kontroli zo-
stał sporządzony protokół. Przewidzia-
na jest jeszcze jedna kontrola Komisji 
Rewizyjnej w miesiącu marcu 2020 
r. – dotycząca realizacji całego planu 
finansowego. Przewodnicząca Komisji 
podkreśliła, iż realizacja licznych dzia-
łań była możliwa dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu całego składu Komisji 
i znajomości szeregu przepisów prawa, 
finansów oraz działalności. Działania 
wymagały zgłębienia wiedzy na tema-
ty objęte kontrolami – co było dużym 
wyzwaniem. Ze szczegółami działań 
prowadzonych przez Komisję można 
zapoznać się w sprawozdaniu z działal-

ności Komisji Rewizyjnej zamieszczo-
nym w Biuletynie Zjazdowym. 

21. Przewodnicząca oRPiP Anna Czar-
necka złożyła podziękowanie zarówno 
Paniom Przewodniczącym, jak i Człon-
kom: komisji Rewizyjnej, okręgowe-
go Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz 
Rzecznikom odpowiedzialności Za-
wodowej za bardzo duży wkład pracy 
w prowadzenie wszelkich spraw, które 
wymagają rzetelnej wiedzy i ciągłego 
jej aktualizowania. W powyższych or-
ganach polityka obiegu dokumentów 
i wszelkich działań jest wypracowana 
przez szereg lat i podyktowana prze-
pisami prawa. Z tego powodu bardzo 
ważne jest, aby była kontynuacja wy-
pracowanych metod. Anna Czarnec-
ka złożyła również podziękowania za 
ogromne zaangażowanie w działalność 
na rzecz naszego Samorządu Człon-
kom okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, komisjom problemowym 
i wszystkim osobom, które angażowa-
ły się w działania na rzecz naszego Śro-
dowiska Zawodowego. 

22. Członek okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych, Pani Anna kosow-
ska w imieniu Członków Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych podzię-
kowała Przewodniczącej, Pani Annie 
Czarneckiej i Osobom Funkcyjnym za 
współpracę w czasie trwania VII kaden-
cji, za wszelkie działania na rzecz Sa-
morządu Pielęgniarek i Położnych oraz 
promowanie naszych profesji.

23. Zakończenie zebrania.
 

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Nagrody:1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 
30 kwietnia 2020 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 3/2020
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!

Szkolenie RODO dla Pracowników OIPiP 
z zakresu cyberbezpieczeństwa odbyło się:
A) 19 lutego
B) 18 lutego
C) 17 lutego

Spotkanie z Konsultantem w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Onkologicznego w siedzibie 
OIPiP odbyło się:
A) 5 lutego
B) 8 lutego
C) 3 lutego

Konferencja interdyscyplinarna pt. „Q dosko-
nałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług 
medycznych na Pomorzu” odbędzie się:
A) 19 maja
B) 19 czerwca
C) 20 czerwca

Warsztat Komunikacyjny pn. ,,Szczepienia 
ochronne – jak zbudować zaufanie...” odbył się:
A) 14 lutego
B) 16 lutego
C) 18 lutego

2 nagrody
ufundowane przez

WYNIKI QUIZU nr 11-12/2019
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Katarzyna Baranowska. 
Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika wygrały: Aleksandra Kolberg-
Chamska i Maria Mikuła. Prosimy o kontakt z daną firmą w celu odebrania nagrody. 
Prawidłowe odpowiedzi: 1C - 2A - 3B - 4A
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Zakończenia kursów

W dniu 29 stycznia 2020 roku egzaminem 
testowym zakończył się kurs specjalistycz-
ny „Leczenie ran” przeznaczony dla Pielę-
gniarek.
Kurs realizowany był na wniosek Szpitala 
Copernicus PL dla Pracowników tej Pla-
cówki, lecz w składzie grupy kursantów 
znalazły się także dzięki uprzejmości szpi-
tala Panie pracujące w innych podmiotach 
leczniczych.

Egzamin dla licznej grupy 31 osób prze-
biegł w atmosferze powagi i skupienia nad 
niełatwą tematyką leczenia ran, odparzeń 
i odmrożeń w praktyce pielęgniarskiej.
Uśmiechy i podziękowania za organizację 
kursu pojawiły się u kursantów w chwili 
wręczania zaświadczeń. Wspaniałe wyniki 
świadczą o wysokiej wiedzy KURSANTÓW.

Serdecznie gratulujemy!

Relacja z zakończenia kursu specjalistycznego „leczenie ran” 
dla pielęgniarek realizowanego w Copernicus Podmiot leczniczy

Relacja z zakończenia kursu specjalistycznego „Resuscytacja oddechowo-
-krążeniowa noworodka” realizowanego w Szpitalach Polskich w Sztumie

Wychodząc naprzeciw lokalnym potrze-
bom Placówek Medycznych znajdujących 
się w województwie pomorskim, Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
od listopada 2019 r. realizowała w Sztumie 

kurs specjalistyczny dla Pielęgniarek i Po-
łożnych w zakresie „Resuscytacji oddecho-
wo-krążeniowej noworodka”.
W kursie udział brało 18 Pracowników 
Szpitali Polskich w Sztumie.
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W dniu 26 stycznia 2020 roku Pracownicy 
Działu Szkoleń naszej OIPiP: Kierownik 
Działu Grażyna Waleńska i Koordynator 
Działu Patrycja Malinowska współuczest-
niczyły w egzaminie końcowym kursu. Eg-
zamin przebiegł w sympatycznej atmosfe-
rze, a kursanci otrzymali bardzo wysoką 
punktację z testu, co świadczy o wielkiej 
wiedzy i zaangażowaniu w szkolenie.

W ramach podsumowania osoby uczestniczące 
w kursie podkreśliły, jak ważne było rozszerze-
nie swojej wiedzy oraz wyjaśnienie wątpliwo-
ści dzięki zajęciom z praktykami w zawodzie.
Za pomoc w egzaminie dziękujemy Kie-
rownikowi kursu – Pani Małgorzacie Brdę-
kiewicz oraz Naczelnej Pielęgniarce Szpi-
tala – Pani Elżbiecie Wyborskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Główne kierunki zmian 
w kształceniu podyplomowym 
Pielęgniarek i Położnych

Dnia 24 stycznia 2020 roku w siedzibie 
Ministerstwa Zdrowia w Warszawie od-
było się spotkanie, na którym powołany 
przez Ministra Zdrowia Zespół do spraw 
opracowania zmian w zakresie kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i położ-
nych przedstawił zebranym główne kierun-

ki zmian systemowych w zakresie kształ-
cenia podyplomowego. Zespół zakończył 
swoją działalność 31 grudnia 2019 roku. 
Główne kierunki zmian:
1. Wprowadzenie ciągłego doskonale-

nia zawodowego (CDZ) jako obowią-
zującego procesu podnoszenia kompe-
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tencji oraz poszerzania wiedzy i umie-
jętności zawodowych. Każda pielę-
gniarka i położna będzie zobowiązana 
do nieustannej nauki przez cały czas 
trwania aktywności zawodowej. Ce-
lem wprowadzenia CDZ będzie mo-
bilizacja do stałego podnoszenia kom-
petencji zawodowych poprzez opraco-
wanie systemu ocen i weryfikacji tego 
procesu, a także stworzenie zachęt do 
jego podjęcia i kontynuowania.

2. opracowanie ścieżek rozwoju zawo-
dowego. Proponowane są trzy ścieżki 
rozwoju zawodowego: ścieżka zawo-
dowo-praktyczna, ścieżka zarządczo-
-menadżerska, ścieżka dydaktycz-
no-naukowa. Dla każdego poziomu 
wskazanej ścieżki rozwoju zawodo-
wego opracowane zostaną wymagania 
szczegółowe, które pielęgniarka czy 
położna będzie zobowiązana spełnić, 
aby znaleźć się na tym poziomie. 

3. Zmiany w rodzajach kształcenia 
podyplomowego i zmiany dzie-
dzin specjalizacji dla pielęgniarek 
i położnych. Propozycje zmian rodza-
jów kształcenia są wynikiem zmian 
w kształceniu przeddyplomowym, 
które obejmują między innymi poja-
wienie się w programie kształcenia 
na studiach I stopnia takich zagadnień 

jak: wywiad i badanie fizykalne, wy-
konanie i interpretacja zapisu EKG, 
podstawowe szczepienia ochronne, 
zasady leczenia ran czy ordynowanie 
leków i wypisywanie recept. W ra-
mach kształcenia podyplomowego po-
zostaną kursy kwalifikacyjne, kursy 
specjalizacyjne oraz specjalizacje. Na-
stąpi zmniejszenie liczby dziedzin spe-
cjalizacji, jak również zmianie ulegną 
same dziedziny specjalizacji, zarówno 
dla pielęgniarek, jak i dla położnych. 
Wyodrębnione zostaną specjalizacje 
dedykowane wyłącznie pielęgniarkom 
i położnym z tytułem magistra pielę-
gniarstwa lub położnictwa. Zapropo-
nowane zostały dziedziny: Pielęgniar-
stwo Epidemiologiczne dla Pielęgnia-
rek, Pielęgniarstwo Epidemiologiczne 
dla Położnych oraz Pielęgniarstwo 
Geriatryczne.

4. Zmiany dotyczące organizatorów 
kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych. Według propozy-
cji Zespołu organizatorem specjalizacji 
dla pielęgniarek i położnych będą mo-
gły zostać tylko uczelnie prowadzące 
kształcenie na kierunkach pielęgniar-
stwo i położnictwo. Natomiast kursy 
kwalifikacyjne i specjalizacyjne prowa-
dzić będą mogły samorządy zawodowe 
oraz instytuty badawcze i naukowe pro-
wadzące działalność kliniczną. 

5. organizacja i finansowanie kształce-
nia. Nastąpi przebudowa programów 
kształcenia podyplomowego. Zostanie 
zweryfikowana liczba godzin kształce-
nia, zajęcia teoretyczne w 50% będą 
odbywały się w formie e-learningu, 
wprowadzone zostanie kształcenie 
modułowe oraz stanowisko mentora – 
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Gratulacje i podziękowania
„Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął, 

i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś”.
Konfucjusz

Serdeczne gratulacje 
dla naszych koleżanek:

Artym Marzeny, bakierskiej Marioli, 
brodzinskiej Wioletty, burczyk 
Magdaleny, Chętnik barbary, 

Czerwińskiej jolanty, Donajskiej 
katarzyny, Front Anety, Gretz Anny, 
Gutowskiej krystyny, kochanowskiej 

katarzyny, lis lidii, nicgorskiej 
Marzenny, Posim-bazylewicz 

Magdaleny, Śnitko Reginy, Zablińskiej 
justyny, żuchowskiej elżbiety

z okazji zdania egzaminu państwowego 
i uzyskania tytułu specjalisty 
 w dziedzinie pielęgniarstwa 

internistycznego
oraz dla

Szrody Iwony
z okazji zdania egzaminu państwowego 

i uzyskania tytułu specjalisty 
 w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologiczno-położniczego

Wytrwałości i dalszych sukcesów 
w podnoszeniu kwalifikacji, ale przede 

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

zawodowej wraz z życzeniami zdrowia 
i pomyślności w życiu osobistym

składają
mgr Elżbieta Wyborska
Naczelna Pielęgniarka

z zespołem pielęgniarskim

Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji Urodzin dla 

Pielęgniarki oddziałowej 
mgr Danuty Zagubień 

Dużo zdrowia, pomyślności, 
spełnienia marzeń i szczęścia na co dzień 

składa 
Personel Oddziału Neurologii 

i Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie

opiekuna stażu. Zmiany te będą zwią-
zane z utworzeniem platformy do za-
mieszczania materiałów edukacyjnych 
dla uczestników szkoleń.

6. Wprowadzenie akredytacji dla 
wszystkich form kształcenia. Przewi-
dziane jest wprowadzenie procesu akre-
dytacji dla organizatorów wszystkich 
form kształcenia oraz dla placówek 
odpowiedzialnych za realizację zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych. 
7. W celu dopracowania szczegółowych 

zmian powstają PODZESPOŁY ME-
RYTORYCZNE składające się z eks-
pertów w poszczególnych dziedzinach 
pielęgniarstwa i położnictwa.

 
mgr Grażyna Waleńska

 Kierownik Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku
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Z żałobnej karty
„Człowiek odchodzi, lecz miłość pozostaje. 

Mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej”. 

Naszej Drogiej Koleżance ewie Hys 
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
TATy

 składają koleżanki i współpracownicy 
z WCO Gdańsk Copernicus PL

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

Monice łęgosz
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia oraz siły w przetrwaniu tych 

trudnych chwil żałoby 
z powodu śmierci 

TATy 
składają współpracownicy z Bloku 

Operacyjnego CMI i CMN 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

w Gdańsku

Wyrazy serdecznego współczucia 
naszej koleżance kasi Pileckiej

z powodu śmierci 
teŚCIoWej

składa zespół koleżanek
z Oddziału Chirurgii Ogólnej 

i Onkologicznej
7 Szpitala Marynarki Wojennej

w Gdańsku Oliwie

„Umarłych wieczność dotąd trwa
dokąd pamięcią się im płaci”.

Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem informujemy,
że w dniu 07.02.2020 r. zmarła Wspaniała 

Pielęgniarka i Serdeczna Koleżanka
eWA SIeRoCkA.

Pracowała w naszym szpitalu wiele lat.
Zawodowo wzór do naśladowania. 

Jako człowiek... pomocna, kochająca, 
współczująca.

Dziękujemy jej za wszystkie wspólnie 
spędzone lata,

troskę i pomoc, jaką okazywała 
w chwilach trudnych.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!
Dyrekcja i współpracownicy

Szpital Polski w Sztumie

Z żalem i smutkiem przyjęłyśmy
wiadomość o śmierci

Naszej Koleżanki Pielęgniarki
MARII teSMeR

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Koleżanki Pielęgniarki
ze Szpitala im. M. Kopernika

w Gdańsku
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Naszej Koleżance ewie Zarach
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MAMy
składają

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
i Pielęgniarki Oddziałowe 

ze Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku

„Człowiek odchodzi, 
lecz żyje w naszej pamięci”.

Naszej Drogiej Koleżance
Renacie Sitak 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATy 
składają koleżanki oraz współpracownicy 

z WCO Gdańsk Podmiot Leczniczy 
Copernicus

Z ogromnym żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Naszej Koleżanki 

- Pielęgniarki MARII teSMeR.
Rodzinie składamy wyrazy naszego 
najszczerszego żalu i współczucia

Koleżanki i Koledzy 
ze Szpitala Zakaźnego w Gdańsku

,,Lecz Ona ciągle przecież żywa, 
Nadal wytrwale jest wśród nas.
Jej dusza przy nas pozostała. 
Tylko jej ciało zabrał czas…”.

Maryniu, spoczywaj w pokoju…

Naszej koleżance
Annie kulwickiej

z wyrazami głębokiego smutku
składamy kondolencje z powodu śmierci

bRAtA
Koleżanki i koledzy z oddziału 20A

oraz Zarząd Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego w Gdańsku

Koleżance leokadii Rawłuszko
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
WnukA MAteuSZA

składają Członkinie
Koła Emerytek

przy Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych






