


 nr 4-5/2020 1

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

PRACA BIURA I OBSŁUGA 
INTERESANTÓW:

Od dnia 25.03.2020 r. - do odwołania Biuro 
Podawcze OIPiP w Gdańsku otwarte w:

poniedziałek 1400-1700

czwartek 800-1500

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
obsługa telefoniczna 58 320 06 84 lub 

506 656 243 w godzinach 900-1500 pon.-czw.

Indywidualna i Grupowa Praktyka,
pomoc po 5-letniej przerwie 

w wykonywaniu zawodu
obsługa telefoniczna 600 881 685 

w godzinach 900-1500 pon.-czw.

SMK
obsługa telefoniczna 728 405 682 

w godzinach 900-1500 pon.-czw.

Dział Szkoleń
obsługa telefoniczna 606 954 413 

w godzinach 900-1500 pon.-czw.

piątek - praca administracyjna Biura 
Bez InteresAntóW

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Porady telefoniczne prawnika OIPiP 

w Gdańsku pod tel. 58 320 06 87 
w poniedziałki od 1430-1700 

i czwartki od 1430-1530 oraz ponadto:
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/783

W sytuacji nadzwyczajnej dla Państwa 
bezpieczeństwa w związku z aktualnie panującą 

sytuacją epidemiczną w Polsce i mając na 
uwadze działania prewencyjne mające na celu 
zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia 
koronawirusem sArs-CoV-2, informujemy, 

iż biuro OIPiP w Gdańsku będzie obsługiwało 
w trybie on-line do odwołania. sprawy prosimy 
zgłaszać/wysyłać on-line 7 dni w tygodniu na 
adres: biuro@oipip.gda.pl lub listownie na 

adres: ul. Wyczółkowskiego 17A, 80-147 Gdańsk.
zespół zarządzania Kryzysowego w Gdańsku 

wprowadził ww. zmiany w organizacji pracy Biura 
celem zmniejszenia ryzyka zachorowalności, 

a jednocześnie zabezpieczenia płynności 
działania OIPiP w Gdańsku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE 
PETENTÓW I PRACOWNIKÓW JEST 

NAJWAŻNIEJSZA!

POMIMO ePIDeMII I KOnIeCzneJ 
reOrGAnIzACJI PrACY BIUrA

 – KAŻDĄ sPrAWĘ rOzPAtrUJeMY 
W CIĄGU MAKsYMALnIe tYGODnIA, 

A WYMAGAJĄCĄ OBrAD PrezYDIUM – 
W CIĄGU 2 tYGODnI. JesteŚMY DLA WAs!

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

OkręgOwa Izba 
PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańsku 

SYTUACJA NADZWYCZAJNA 
 obsługa w biurze głównie w trybie on-line
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słowo wstępnespis treści

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
dzieje się tak wiele, że zamiast wyborów na 
nową kadencję wskoczyliśmy w wir zadań 
wyznaczonych przez niewidzialnego, ale 
bardzo złośliwego wroga, jakim jest koro-
nawirus. Pokrzyżował nam wszystkim pla-
ny życiowe i działa, a my staramy się być 
aktywniejsi od niego! Aby być na bieżąco, 
proszę zaglądajcie na naszą wspólną stronę 
www.oipip.gda.pl oraz na www.nipip.pl 
Obawiam się bowiem, że wiele z tego, co dziś 
napiszę, może przestawać być aktualne... 
Dlatego polecam stronę OIPiP oraz nasze tu 
relacje i przemyślenia, a także NA ZAWSZE 
AKTUALNE PODZIĘKOWANIA ZA 
CODZIENNY TRUD I WSPÓLNĄ 
WALKĘ, SZCZEGÓLNIE TYM, KTÓRZY 
SĄ NA PIERWSZEJ LINII FRONTU...

mgr Anna Czarnecka
Anna Czarnecka

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

List otwarty 
Prezydium ORPiP w Gdańsku . . . . . . . . . 3

Koronawirus – stan dla nas wyjątkowy!. . . 6

KALENDARIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PREzyDIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

„My pielęgniarkę/położną lubimy 
i wesoło się z nią bawimy”
Promocja zawodów
wśród najmłodszych. . . . . . . . . . . . . . . . 28

Konferencja w GUMed – spotkanie
Studentów z Pracodawcami . . . . . . . . . . 31

KOORDYNATOR LECZENIA
ONKOLOGICZNEGO
– pilnie potrzebny . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Punkt widzenia zawsze zależy
od punktu „siedzenia” –
przemyślenia PIELĘGNIARKI... . . . . . 36

Co się zmieniło w naszych
przepisach – WARTO WIEDZIEĆ . . . . 40

Rada Konsultacyjna Centrum
Pomocy Dzieciom w Gdańsku. . . . . . . . 41

Międzynarodowy dzień
pielęgniarki i położnej . . . 43

Pielęgniarstwo i Położnictwo
dziś i za kolejne 3 dekady.
Otwarcie dyskusji. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Przemyślenia Jednej z Nas. . . . . . . . . . . 50

Czego uczy nas pandemia
koronawirusa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Trzy wymiary walki
z koronawirusem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

z żałobnej karty . . . . . . . . . . . 63

Bohater to ktoś, kto bez względu na oko-
liczności dąży do realizacji swoich obo-
wiązków oraz marzeń swoich i innych. 
To taka osoba, dla której żadna bariera, 
porażka czy trud nie jest w stanie zmienić 
jej zdeterminowanej, bohaterskiej posta-
wy. Określamy w ten sposób kogoś, kto 
słowa i deklaracje przekształca w czyny 
godne najwyż-
szych pochwał. 
W czyny, które 
wielu innych ba-
łoby się realizo-
wać…
 W tym miejscu 
warto podkreślić: 
Członkowie Sa-
morządu, który 
wspólnie tworzy-
my, Pielęgniar-
ki, Pielęgniarze i Położne oraz Położni 
– jesteście bohaterami od zawsze! Teraz 
jednak – trwająca w Polsce epidemia 
COVID-19 w pełni ukazała ekspozyturę 
Waszych cnót, pracowitości i niezłomno-
ści. Dziś jesteście niezastąpioną częścią 
wielkiej, białej armii, która pomimo trud-
ności prowadzi regularną wojnę z niewi-
dzialnym wrogiem. To akt patriotyzmu 
zasługujący na uznanie i szacunek! 

My, Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku, nie 
stoimy z boku. Czujemy się w nadzwy-
czajnym obowiązku wspierać Was w każ-
dym tego słowa znaczeniu. W pierwszej 
kolejności dokonaliśmy mądrej i bez-
piecznej reorganizacji pracy biura OIPiP 
w Gdańsku, tak by pomimo okoliczności 

wszystkie Wasze 
sprawy były za-
łatwiane maksy-
malnie w ciągu 
5 dni roboczych, 
a te wymagające 
Uchwał Prezy-
dium – w ciągu 
10 dni. Jesteśmy 
dla Was! Każdego 
tygodnia ruszamy 
w drogę, ponieważ 

wiemy, jak bardzo potrzebujecie wspar-
cia w zakresie środków ochrony indywi-
dualnej. W ciągu ostatnich kilkunastu dni 
pokonaliśmy setki kilometrów, aby taką 
pomoc otrzymało od nas wiele Pielęgnia-
rek i Położnych prowadzących swoje 
praktyki, opiekę domową i środowisko-
wą, paliatywną, hospicja domowe etc. 
Ponadto nasze Prezydium przyjęło spe-
cjalną uchwałę, której celem jest wspar-

list otwarty 
Prezydium OrPiP 
w gdańsku

Przekazaliśmy 
35 tys. złotych 

na prośbę OZZPiP 
celem zakupu masek HEPA 
Pielęgniarkom i Położnym 

w Szpitalach.
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cie finansowe Pielęgniarek i Położnych 
zarażonych koronawirusem. 

Każdego dnia staramy się zawierać nowe 
sojusze na rzecz Pielęgniarek i Położnych 
działających na terytorium naszej Izby. 
Wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem Za-
wodowym Pielęgniarek i Położnych wypra-
cowaliśmy kanał wymiany informacji do-
tyczących respektowania warunków pracy 
i wynikającej z nich 
struktury wynagro-
dzeń. Za szczegól-
nie ważny element 
naszego działania 
uznajemy ochro-
nę Pielęgniarek 
i Położnych przed 
wszelkimi działa-
niami związanymi 
z łamaniem praw 
p racown iczych . 
W tym miejscu pra-
gniemy podkreślić 
naszą dyspozycyj-
ność i poczucie 
odpowiedzialności 
za respektowanie 
standardów zwią-
zanych z Waszą 
ogromnie trudną 
pracą. Rozesłali-
śmy do Pracodaw-
ców oraz umieściliśmy na naszej stronie 
internetowej komunikat prawny dotyczący 
BEZPIECZNYCH ZASAD DELEGOWA-
NIA DO INNEJ PRACY. Na początku, gdy 
brakowało dosłownie wszystkiego: 
• Przekazaliśmy 35 tys. złotych na proś-

bę OZZPiP celem zakupu masek HEPA 
Pielęgniarkom i Położnym w Szpitalach. 

• Komisji ds Pielęgniarek Środowisko-
wych przekazaliśmy środki finansowe 
na zakup tysiąca maseczek. 

• We współpracy z NIPiP oraz Depar-
tamentem Pielęgniarek i Położnych 
w Ministerstwie Zdrowia dystrybu-
ujemy na bieżąco środki ochronne do 
podmiotów, które pozbawione są inne-
go wsparcia z tytułu swojej struktury 
funkcjonowania (ww.). Są to płyny 

dezynfekcyjne po 
5 l każdy oraz ty-
siące rękawic i ma-
seczek. Zorgani-
zowane przyłbice 
także już trafiły do 
Państwa.
Dalej non-stop coś 
organizujemy na 
bieżąco!
Dane z DPS-ów 
przekazaliśmy po-
przez NRPiP Mini-
sterstwu Zdrowia, 
które wysłało wo-
jewodom materiały 
ochronne do dys-
trybucji dla DPS-
-ów przez Wydział 
Zarządzania Kry-
zysowego.
POZ-y wspiera Sa-
nepid.

Ponadto we współpracy z NRPiP, prawnika-
mi i psychologami na stronie OIPiP w Gdań-
sku www.oipip.gda.pl umieszczamy dla 
Państwa ważne bieżące informacje oraz 
zapewniamy dostęp do bezpłatnej pomocy 
prawnej, a także psychologicznej.

We współpracy z NIPiP 
oraz Departamentem 

Pielęgniarek i Położnych 
w Ministerstwie Zdrowia 

dystrybuujemy 
na bieżąco 

środki ochronne 
do podmiotów, które 
pozbawione są innego 
wsparcia, tj. praktyk 

pielęgniarskich, opieki 
długoterminowej 
i środowiskowej, 

hospicjów domowych etc.
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bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańsku

Korzystając z projektu KLINIKA MAT-
MY, umożliwiamy bezpłatne internetowe 
korepetycje z matematyki, fizyki i informa-
tyki w czasie kwarantanny dla dzieci Pra-
cowników Systemu Opieki Zdrowotnej.
 
Problemy i zagrożenia stojące przed Wami 
są problemami i zagrożeniami NASZYMI 
WSPÓLNYMI, czyli Waszego Samorządu 
Zawodowego. Pragniemy Was zapewnić 
o naszym nieustannym monitorowaniu 
i wspieraniu sytuacji związanej z epidemią 
COVID-19. Jesteśmy gotowi do natych-
miastowej reakcji w każdym momencie 
trwania kryzysu. Jeśli nasze dotychczaso-
we działania okażą się niewystarczające, 
będziemy podejmować je w znacznie szer-
szej skali. Was prosimy o przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa. Zdrowie Wasze 
i Waszych bliskich jest bezcenne. 

W ostatnich miesiącach cały świat otrzy-
mał bardzo surową lekcję. Dziś już nie ma 
wątpliwości, że państwo bez odpowied-
niego zabezpieczenia kapitałowego, infra-

strukturalnego i co najważniejsze – kadro-
wego, nie jest w stanie w sposób efektyw-
ny wypełniać roli dostawcy usług publicz-
nych. System ochrony ludzkiego zdrowia 
i życia jest jednym z najważniejszych 
elementów umowy społecznej, wynika-
jącej z Konstytucji RP oraz silnie w nas 
zakorzenionej kultury chrześcijańskiej. 
Nie ma wątpliwości, że rzeczywistość, 
którą znaliśmy, uległa całkowitej dezak-
tualizacji. Musimy dołożyć wszelkich sta-
rań, aby Pielęgniarki i Położne otrzymały 
szczególne miejsce w systemie, który bę-
dzie trzeba po przejściu tego społeczno-
-gospodarczego kataklizmu odbudować 
na nowych zasadach. Całe Społeczeństwo 
dostrzegło już naszą rolę, zadania, rangę 
i moc! Szkoda, że dopiero w tak drama-
tycznych okolicznościach...

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości, 

Przewodnicząca Anna Czarnecka 
z całym Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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zMiana terMinU zjazdU
Szanowni Państwo,

W związku z zaistnieniem ekstraordynaryjnej sytuacji wynikającej z zagrożenia rozprzestrzeniania 
się zakażeń wirusem SARS CoV-2 i koniecznością wprowadzenia szczególnych rozwiązań 

minimalizujących zagrożenie dla zdrowia – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uchwałą 
z dnia 11 marca 2020 r. dokonała zmiany kalendarza wyborczego.

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, IŻ OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU nie odbędzie Się w MarCU, LECZ 

PRZENIESIONY I ZAPLANOWANY JEST NA 23/24 paŹdziernika 2020 r.
Miejsce Zjazdu nie ulega zmianie. 

Uwaga!
OBECNE ORGANY, TJ. RADA, KOMISJA REWIZYJNA, OKRĘGOWY RZECZNIK I SĄD,

PRACUJĄ/FUNKCJONUJĄ W OBECNYM SKŁADZIE DO CZASU NOWYCH 
WYBORÓW (Z ZAWIESZENIEM NIEKTÓRYCH Z NICH NA CZAS EPIDEMII).

koronawirus – stan dla nas wyjątkowy!

RADA I PREzyDIUM
RADA PRACOWAĆ BĘDZIE REGULARNIE CO KWARTAŁ W TRYBIE ON-LINE 

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ NADZWYCZAJNĄ.
PREzyDIUM PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU, A W RAZIE POTRZEBY 

JESZCZE CZĘŚCIEJ – W TRYBIE ON-LINE.

koMiSje
SPOTKANIA koMiSji probleMowyCH ORAZ koła eMerytek

ZAWIESZONE SĄ DO ODWOŁANIA!

PRACE koMiSji SoCjalnej (NA CZAS ZAGROŻENIA – DO ODWOŁANIA)
PRZEJMUJE PREZYDIUM I ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I ODBYWAJĄ 

SIĘ REGULARNIE CO MIESIĄC, A W RAZIE POTRZEBY NAWET CZĘŚCIEJ. 

POSIEDZENIE koMiSji dS. reFUndaCji PLANOWANE NA CZERWIEC 2020 
ZASTĄPI POSIEDZENIE ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,
ABY BEZPOŚREDNIO PO MAJOWYCH OBRADACH ORPiP ON-LINE 

OTRZYMALI PAŃSTWO OCZEKIWANE PIENIĄDZE Z REFUNDACJI NA 
WSKAZANE PRZEZ SIEBIE KONTA.

Przewodnicząca ORPiP Anna Czarnecka

4 marca 
W związku z niepokojącymi informacjami zapo-
wiadającymi epidemię i walkę z nowym wirusem 
– już na początku marca – 4 marca 2020 r. OIPiP 
w Gdańsku czujnie na wniosek Przewodniczą-
cej Komisji Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 
dr Krystyny Paszko zorganizowała spotkanie 
z Pielęgniarkami Epidemiologicznymi podmio-
tów medycznych na Pomorzu w celu ujedno-
licenia działań i konieczności współdziałania oraz wspierania się, a następnie w OIPiP 
w Gdańsku Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku wraz z Wiceprzewodniczącą Marzeną 
Olszewską-Fryc zorganizowały tematyczne spotkanie z Naczelnymi Pielęgniarzami i Pie-
lęgniarkami oraz Dyrektorami ds. Pielęgniarstwa. Tylko współdziałanie da wyniki! Pole-
camy informacje na: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/710 i relację: http://www.oipip.
gda.pl/files/aktualnosci/epidemiologia.pdf
Wszystko wyglądało już groźnie i zachowaliśmy się bardzo odpowiedzialnie, wnikliwie 
wgłębiając się w zagadnienia i informacje przekazane przez profesjonalistów, lecz nic nie 
zapowiadało jeszcze tak szybkiej epidemii, którą – jak się okaże –  ogłoszono już 12 marca!

kalendarium

6 marca 
Na ręce Pielęgniarek i Położnych Marszałek Woj. Pomorskiego złożył podziękowania za 
ciężką pracę i pomoc niesioną drugiemu Człowiekowi oraz złożył serdeczne życzenia 
z okazji dnia kobiet. To były wzniosłe chwile, dodające sił i jedności. Podkreślono rów-
nież, jak wiele działań realizujemy wspólnie z Samorządem Terytorialnym na rzecz pro-
mocji naszych profesji, szkoleń, a także zachęt do pracy na Pomorzu.



8 biuletyn Informacyjny  nr 4-5/2020 9

...ciąg dalszy 9 marca 
W Gdańsku miało miejsce spotkanie Konsultantów ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa, 
Przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z Gdańska i Słupska oraz Za-
rządu Regionu OZZPiP dotyczące realizacji kontroli norm zatrudnienia pielęgniarek i po-
łożnych w szpitalach na Pomorzu. Określono sposób kontroli oraz wyznaczono podmioty, 
które w pierwszej kolejności zostaną skontrolowane w pierwszym półroczu, a następne 
– w drugim półroczu. Wyznaczono również składy osobowe do kontroli poszczególnych 
Podmiotów Leczniczych.
W skład komisji kontrolnej będzie wchodził: Konsultant, Przedstawiciel Samorządu Za-
wodowego oraz Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Mija rok funkcjono-
wania tematycznej ustawy, dlatego trzeba sprawdzić, jak została w praktyce wdrożona… 
GDYŻ: BEZPIECZNE WARUNKI PRACY PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA BEZPIECZEŃ-
STWO NASZE ORAZ KAŻDEGO PACJENTA. Niestety w obecnych okolicznościach 
związanych z epidemią Zespoły nie będą mogły działać, muszą bowiem skupić się na wal-
ce z koronawirusem i zabezpieczeniem Pielęgniarek i Położnych w materiały ochronne. 
Nowe okoliczności zrodziły nowe problemy i wyzwania…
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/718

10 marca 
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w obradach Prezydium 
NRPiP, a w dniach 11-12 marca w posiedzeniu NRPiP.

od 12 marca
wprowadzony zoStał Stan zagrożenia epideMiCznego, ktÓry 
wytyCzył Szereg nowyCH wyzwań/zadań.
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13 marca 
Prezydium ORPiP w Gdańsku wraz z Działem Szkoleń dostosowało zmiany w realizowa-
nym kształceniu do komunikatu CKPPiP i podjęło stosowne działania wynikające z wy-
tycznych. Niemożliwość prawna, wobec czego nielegalność prowadzenia szkoleń on-line 
wymusiła jednoznacznie zawieszenie realizowanego kształcenia do czasu bezpiecznego 
epidemiologicznie. Pamiętajmy, jak ważne w naszym kształceniu są zajęcia praktyczne. 
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/767

13 marca 
Prezydium ORPiP w Gdańsku, apelując o zachowanie zasad bezpieczeństwa, podjęło rów-
nież specuchwałę/decyzję, iż KAŻDEJ PIELĘGNIARCE, PIELĘGNIARZOWI, POŁOŻ-
NEJ I POŁOŻNEMU będącym Członkami naszej OIPiP w Gdańsku (płacącym regularnie 
składki) w sytuacji zarażenia się koronawirusem w trakcie świadczenia pracy udzielone 
zostanie natychmiastowe wsparcie finansowe w najwyższej kwocie socjalnej, jaką przy-
dzielamy. 
WNIOSEK WRAZ Z WYNIKIEM BADAŃ PROSIMY WYSYŁAĆ ON-LINE na adres: 
biuro@oipip.gda.pl (opłacanie składek biuro samo potwierdzi wg wpływów). 

Socjalne wsparcie to wsparcie losowe! Jesteśmy z Wami!

Ze względu na potrzebę OIPiP w Gdańsku udostępniła możliwość 
BEZPŁATNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO: 

http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/742
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/746

Uruchomiona została również niezwykle potrzebna szeroka możliwość 
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH: 
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/800

OIPiP w Gdańsku poleca również na naszej stronie 
BEZPŁATNE INTERNETOWE KOREPETYCJE 

DLA DZIECI PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA: 
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/773

Polecamy także informacje dotyczące zmian prawnych w Ustawie o naszych zawodach – 
wynikające ze stanu epidemicznego: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/775
Szczególnie ważny jest fakt, iż obecnie wystarczy odbyć dwa tygodnie przeszkolenia, aby 
móc powrócić do zawodu po ponad 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu. Zachęca-
my! Wszelka pomoc pod tel. 600 881 685. 

18 marca 
Przewodnicząca prowadziła Prezydium ORPiP, na którym podjęto szereg bardzo ważnych 
uchwał oraz napisano pisma w sprawie konieczności zabezpieczenia w środki ochronne 
zabezpieczające Pielęgniarki i Położne. 

od 20 marca
wprowadzony zoStał Stan epideMii i zaczęto wydawać związane z nim 
obostrzenia… gdyż zaczęła funkcjonować UStawa o CHorobaCH zakaŹ-
nyCH z 05.12.2008 r. 

przewodnicząca anna Czarnecka w dniu 20 marca zaczęła etapowo przeorganizowywać, 
a 25 marca wdrażać nową pracę biura oipip w gdańsku z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa, ale i ciągłości załatwiania spraw interesantów. nowe zasady umieszczone zostały 
w niniejszym biuletynie oraz na stronie internetowej: http://www.oipip.gda.pl/komunikat/124

w związku z ogłoszonym stanem epidemii powołany został zespół zarządzania kryzy-
sowego oipip w gdańsku. Zespół wahadłowo spotyka się w każdy poniedziałek i piątek 
w celu omówienia zgłaszanych spraw, wpływających e-maili oraz organizacji i dystrybucji 
materiałów ochronnych dla Pielęgniarek i Położnych, współpracy z Zespołem Zarządzania 
Kryzysowego NRPiP, a także Wojewody Pomorskiego. Zespół przejął również tymczaso-
wo zadania Komisji Socjalnej oraz Komisji ds. Refundacji celem płynnej rekomendacji dla 
Prezydium wniosków o zapomogi losowe i refundację kosztów doskonalenia zawodowego.

od 27 marca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka ponownie intensywnie opiniuje na podstawie rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 320 ze zm.) i rozporzą-
dzeń zmieniających: z dnia 14.10.2015 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1628),  z dnia 29.08.2018 
r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1681 i poz. 1682), z dnia 27.08.2019 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1628) oraz z dnia 27.03.2020 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 547) bardzo liCzne po-
rozUMienia podwyżkowe dotyczące sposobu podziału dodatkowych środków 
przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne re-
alizujące świadczenia, których płatnikiem jest NFZ.
Przypominamy, iż Samorząd Zawodowy opiniuje w placówkach medycznych, w któ-
rych nie ma OZZPiP. Wniosek, aby był zaopiniowany pozytywnie, musi być aktualny, 
z aktualną podstawą prawną oraz klarownymi i zgodnymi z przepisami zasadami po-
działu: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/625
Wnioski zaopiniowane negatywnie przesyłane są również do NFZ.
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w całym kwietniu
poza licznymi działaniami bieżącymi i pracami Prezydium (on-line) na bieżąco dystry-
buujemy dostarczane przez NRPiP i MZ oraz samodzielnie zorganizowane i zakupione 
materiały ochronne. W tym celu pokonujemy setki kilometrów, aby dotrzeć do Pielęgnia-
rek i Położnych prowadzących swoją działalność na naszym terenie, a także do hospicjów 
domowych. Szpitale wspieramy we współpracy z OZZPiP Region Pomorski. Zapotrzebo-
wanie zebrane przez nas z DPS-ów – przekazaliśmy poprzez NRPiP Ministerstwu Zdro-
wia. Ministerstwo przekazało ogrom środków ochronnych do dystrybucji przez Wydział 
Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Pomorskim. Podobna sytuacja jest z POZ, 
które zabezpieczane są także i przez Sanepid. KAŻDY Z NAS ZATEM DYSTRYBUUJE 
W POWIERZONYM PRZEZ MINISTERSTWO OBSZARZE DZIAŁANIA.

...ciąg dalszy
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Prezydium

W dniu 13 marca 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 7 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Gość, Przewodniczą-
ca Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego.
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 podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 824/Vii p/20 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komisji 
Socjalnej z dnia 10 marca 2020 roku na 
ogólną sumę: 2250.00 zł brutto (dwa 
tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100). 
Zostało rozpatrzone jedno odwołanie 
w sprawie nieprzyznania pomocy finan-
sowej dla członka naszego Samorządu. 
Prezydium ORPiP podtrzymało decyzję 
Komisji Socjalnej w powyższej spra-
wie. Uchwałę socjalną zrealizowano 
w trybie pilnym.

5. Przedstawienie Uchwały nr 825/Vii 
P/20 w sprawie delegowania przedsta-
wiciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o.:
• kurs specjalistyczny dla pielęgnia-

rek „Leczenie ran”,

• kurs kwalifikacyjny dla pielęgnia-
rek „Pielęgniarstwo rodzinne”,

• kurs specjalistyczny dla pielęgnia-
rek „Podstawy Opieki Paliatywnej”.

Podjęcie Uchwały zostało przełożo-
ne na zebranie Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w miesiącu kwietniu lub w terminie 
późniejszym. Rozpatrzenie Uchwały 
jest uzależnione od sytuacji epide-
micznej w kraju.

6. Przedstawienie Uchwały nr 826/Vii 
P/20 w sprawie delegowania przedsta-
wiciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
IPMC Przemysław Warnke/Zespół 
i Med: kurs specjalistyczny dla pielę-
gniarek i położnych „Wywiad i bada-
nie fizykalne”. 
Prezydium wydało negatywną decyzję 
co do podjęcia Uchwały w związku 
z sytuacją epidemiczną w kraju, doty-
czącą zagrożenia koronawirusem.

7. Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
142/ipp/ppl/20/C w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych) wpisu w reje-
strze indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych (1 wykreślenie in-
dywidualnej praktyki pielęgniarskiej).

8. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wyko-
nywania Zawodu od Uchwały nr 
1542/z/Vii/2020 do Uchwały nr 

1561/z/Vii/2020. Stwierdzenia i wpi-
sy – 5 (w tym 2 położne), wymiana – 2 
(w tym 1 położna), wpis do rejestru – 6 
(w tym 1 położna), duplikaty – 1 (w tym 
1 położna), wykreślenia z rejestru – 6 
(w tym 1 pielęgniarz i 3 położne).

9. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 827/Vii p/20 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 828/Vii p/20 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

11. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 829/Vii p/20 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
położnej).

12. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 830/Vii p/20 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

13. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 831/Vii p/20 
w sprawie wydania zaświadczenia 

po odbytym przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej pielęgniarce).

14. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 832/Vii p/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

15. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 833/Vii p/20 
w sprawie wydania zaświadczenia 
po odbytym przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej pielęgniarce).

16. Rozpatrzenie wniosku przewodni-
czącej Komisji ds. Pielęgniarek Śro-
dowiska Nauczania i Wychowania 
w sprawie oddelegowania i uwol-
nienia środków finansowych na po-
krycie kosztów udziału przewodni-
czącej i trzech członków Komisji ds. 
Pielęgniarek Środowiska Nauczania 
i Wychowania w XV Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowo-Szko-
leniowej „Życiodajna Śmierć – Pa-
mięci Elizabeth Kubler-Ross” oraz 
„Pacjent Przedmiotem Troski Zespo-
łu Terapeutycznego – 20 lat Zakładu 
Zintegrowanej Opieki Medycznej”, 
która odbędzie się w Białymstoku 
w dniach 28-31 maja 2020 r. Podję-
cie jednogłośnie Uchwały nr 834/
Vii p/20 w tej sprawie. Uchwała 
zrealizowana będzie w terminie po-
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dyktowanym sytuacją epidemiolo-
giczną w kraju.

17. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego w sprawie oddelegowania 
i uwolnienia środków finansowych 
z budżetu Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego na udział pięciu osób 
z ww. komisji w XIV Ogólnopolskiej 
Konferencji Położniczo-Neonatolo-
gicznej „Współczesna opieka medycz-
na nad matką i dzieckiem”, która od-
będzie się w Jastrzębiej Górze – Hotel 
Astor w dniach 23-26 kwietnia 2020 r. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
835/Vii p/20 w tej sprawie. Uchwała 
zrealizowana będzie w terminie po-
dyktowanym sytuacją epidemiologicz-
ną w kraju.

18. Przedstawienie wniosku przewod-
niczącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Okulistycznego w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z budżetu Komi-
sji ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego 
na zakup kart podarunkowych dla sze-
ściu członków ww. komisji jako formy 
podziękowania za działalność w komi-
sji. Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
836/Vii p/20 w tej sprawie. Uchwała 
zrealizowana będzie w terminie po-
dyktowanym sytuacją epidemiologicz-
ną w kraju.

19. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 837/Vii p/20 
w sprawie przyznania pomocy finan-
sowej – zapomogi dla ciężko chorej 
córki pielęgniarki z OIPiP z siedzibą 
w Chełmie. pomoc finansowa zosta-
ła przyznana w wysokości 200 zł.

20. Rozpatrzenie wniosku członka Prezy-
dium ORPiP w sprawie oddelegowania 

członka Prezydium ORPiP i pokrycia 
kosztów uczestnictwa w Konferencji  
„Jakość w Opiece Zdrowotnej. Rok 
Pielęgniarki i Położnej”, która odbę-
dzie się w Krakowie w dniach 25-26 
maja 2020 r. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 838/Vii p/20 w tej spra-
wie. Uchwała zrealizowana będzie 
w terminie podyktowanym sytuacją 
epidemiologiczną w kraju.

21. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 839/Vii p/20 
w sprawie przyznania pomocy finanso-
wej – zapomogi dla ciężko chorej pie-
lęgniarki z OIPiP w Chełmie. pomoc 
finansowa została przyznana w wy-
sokości 200 zł.

22. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 840/Vii p/20 
w sprawie pokrycia kosztów prze-
jazdu 20 osób busem do Częstocho-
wy na Pielgrzymkę Służby Zdrowia 
w dniach 22-24 maja 2020 r. Uchwała 
zrealizowana będzie w terminie po-
dyktowanym sytuacją epidemiolo-
giczną w kraju.

23. Rozpatrzenie wniosku złożone-
go przez Przewodniczącą ORPiP 
w Gdańsku Annę Czarnecką w spra-
wie upoważnienia Prezydium ORPiP 
do przyznania w trybie pilnym bez-
zwrotnej zapomogi, zgodnie z Regu-
laminem Komisji Socjalnej, w sytu-
acji potwierdzenia u pielęgniarki/po-
łożnej, członka Gdańskiej OIPiP, cho-
roby wywołanej wirusem COVID-19. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
841/Vii p/20 w tej sprawie.

24. Sprawy bieżące.
przewodnicząca orpip, pani anna 
Czarnecka, przedstawiła:

• podziękowanie od Rektora Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
dla ORPiP w Gdańsku za okazane 
wsparcie finansowe na rzecz or-
ganizowanych przez GUM wyda-
rzeń – Dnia Otwartego i Pikniku 
Na Zdrowie,

• sprawozdanie z prac w latach 
2011-2020 r. związanych z za-
mknięciem uporządkowania ar-
chiwizacji dokumentów prawa 
wykonywania zawodu pielę-
gniarki i położnej, które zostały 
przejęte od Administracji Pań-
stwowej (Urzędu Wojewódzkie-
go w Gdańsku). Sprawozdanie 
wpłynęło od Pani Ewy Bebel, 
archiwizującej zbiory w OIPiP 
w Gdańsku. Zapoznanie człon-
ków Prezydium z protokołem 
z ekspertyzy przeprowadzonej 
przez Archiwum Państwowe 
w Gdańsku, gdzie zostało stwier-
dzone, iż należycie wykonywane 
są wszelkie zalecenia dotyczące 
archiwizacji dokumentów, za-
równo form papierowych, ich 
właściwego przechowywania, jak 
i dokumentacji wprowadzonej do 
elektronicznego rejestru,

• pismo z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, jako 
instytucji koordynującej system 
uznawania kwalifikacji zawodo-
wych, w którym jest przypomnie-
nie o obowiązku dostępności 
usług on-line umożliwiających 
złożenie wniosku o uznanie kwa-
lifikacji zawodowych naszych 
członków. W OIPiP skrzynka 
nadawcza została już założona, 

a koordynatorem wszelkich dzia-
łań w tym zakresie jest Pani Iwo-
na Krzysztoń,

• działania związane z powo-
łaniem konsultantów woje-
wódzkich w dziedzinach pielę-
gniarstwa. obecnie konsultant 
wojewódzki ds. pielęgniarstwa 
dr hab. aleksandra gaworska-
-krzemińska zasypywana jest 
niezwykle dużą ilością spraw 
z wszystkich dziedzin pielę-
gniarstwa, gdyż nie ma powoła-
nych konsultantów z poszcze-
gólnych dyscyplin pielęgniar-
stwa, takich jak poz, opieka 
długoterminowa oraz epide-
miologia. w tej sprawie odbyły 
się rozmowy przewodniczącej 
anny Czarneckiej z wojewodą 
pomorskim dariuszem dreli-
chem oraz dyrektorem pomor-
skiego Centrum zdrowia dr. 
jerzym karpińskim. do wo-
jewody pomorskiego wpłynęło 
również pismo od krajowego 
konsultanta w dziedzinie pielę-
gniarstwa opieki długotermi-
nowej o powołanie konsultanta 
wojewódzkiego, który byłby 
wsparciem poprzez meryto-
ryczny nadzór nad zabezpie-
czeniem mieszkańców naszego 
województwa w świadczenia na 
rzecz osób przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych. Sprawa 
ta otrzymała ze strony władz 
przychylność. w piśmie kon-
sultant krajowy ds. opieki 
długoterminowej sygnalizuje, 
iż corocznie występuje do po-
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szczególnych wojewodów o po-
wołanie kw w dziedzinie opie-
ki długoterminowej. obecnie 
brakuje konsultantów z wielu 
dziedzin pielęgniarstwa, np. 
podstawowej opieki zdrowot-
nej, epidemiologii, zwłaszcza 
w sytuacji epidemicznej, z jaką 
musimy się obecnie zmierzyć. 
Mamy nadzieję, że nasz głos 
zostanie wysłuchany,

• informację z OIPiP w Chełmie 
o przyznaniu pomocy finansowej 
dla Członka OIPiP w Gdańsku 
z powodu zdarzeń losowych,

• pismo Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Instrumentariuszek 
o poparcie stanowiska w sprawie 
utrzymania specjalizacji w dzie-
dzinie pielęgniarstwa operacyj-
nego jako odrębnej dziedziny, 
w której prowadzone jest kształ-
cenie podyplomowe. popieramy! 
naczelna rada pielęgniarek i po-
łożnych w warszawie podjęła sta-
nowisko o zachowanie katalogu 
specjalizacji w obecnym kształcie, 
które prezydium orpip w gdań-
sku w pełni popiera, 

• notatkę o przesłaniu do Cen-
trum Systemów Informatycznych 
Ochrony Zdrowia sprawozdania 
MZ – 10B, które zostało przyjęte 
i wykonane nienagannie,

• informację, iż zostały zakończo-
ne prace nad końcowym kształ-
tem Kodeksu Etyki Zawodowej 
Pielęgniarki i Położnej. Przesłane 
uwagi przez OIPiP w Gdańsku 
zostały w nim uwzględnione. 
Kodeks Etyki zostanie przedsta-

wiony w celu przyjęcia na najbliż-
szym Zjeździe NRPiP, Delegaci 
na Zjazd podejmą decyzję co do 
przyjęcia KEZPiP,

• pismo od firmy PRAGOS, Do-
radcy Restrukturyzacyjnego Sp. 
z o.o., w którym zawarta jest 
informacja dotycząca upadłości 
i umorzenia postępowania upa-
dłościowego firmy INTERRETE 
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocła-
wiu, prowadzącej szkolenia po-
dyplomowe pielęgniarek i położ-
nych. w tej sprawie nie pozo-
stajemy bierni. przewodniczą-
ca orpip w gdańsku wystoso-
wała pismo do prezes nrpip, 
pani zofii Małas, z zapytaniem, 
czy wobec takiego stanu fak-
tycznego i prawnego możliwe 
byłoby podjęcie przez okrę-
gową radę pielęgniarek i po-
łożnych w gdańsku uchwały 
o wykreśleniu wpisu do rejestru 
firmy interrete, uznając 
za podstawę takiego działania 
rażące naruszenie warunków 
wymaganych do wykonywania 
działalności objętej wpisem do 
rejestru. w odpowiedzi na po-
wyższe zapytanie prezes nrpip 
zgadza się z naszą analizą 
przesłanek wykreślenia z reje-
stru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych, jednak 
w zaistniałej sytuacji nie ma 
niejako automatycznej pod-
stawy do wykreślenia inter-
rete Sp. z o.o. z rejestru. nie 
doszło bowiem do likwidacji 

podmiotu, na skutek umorzenia 
postępowania upadłościowego,

• iż zostało przesłane sprawozdanie 
finansowe do Urzędu Skarbowe-
go, które zostało uprzednio za-
twierdzone przez Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych oraz 
podpisane przez osoby funkcyjne.

25. przewodnicząca anna Czarnecka 
zaproponowała podjęcie wniosku, 
a Prezydium ORPiP poparło wniosek, 
iż ze względu na sytuację epidemiczną 
w kraju, biuro OIPiP będzie nieczyn-
ne w najbliższych dniach od 16 marca 
2020 r. do 20 marca 2020 r. W tym cza-
sie biuro zostanie poddane dezynfek-
cji, a pracownicy wykorzystają zaległe 
urlopy. 

26. omówione zostały przez przewod-
niczącą annę Czarnecką dalsze 
działania, takie jak ustalenie daty 
kolejnego zebrania Prezydium, któ-
rego termin został ustalony na dzień 
17 kwietnia 2020 r. W zależności od 
stanu epidemicznego w kraju zebranie 
odbędzie się w Okręgowej Izbie Pielę-
gniarek i Położnych lub on-line. Rów-
nież forma obrad Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych jest zależna 
od stanu epidemicznego. Z tego sa-
mego powodu wszelkie uroczystości 
Dnia Pielęgniarki i Położnej, w tym 
przyznanie Nagrody Aliny Pienkow-
skiej, Złotych Czepków, konferencje 
zostały odwołane lub zaplanowane 
w terminie późniejszym – jesiennym. 
egzaminy kończące kursy w zakre-
sie doskonalenia zawodowego zo-
stały przełożone tak, aby odbyły się 
w czasie ustawowym i nie było ko-
nieczności rozpoczynania ich od 

początku. wszelkie informacje do-
tyczące obecnej sytuacji, która jest 
bezprecedensowa, zawarte są w ko-
munikacie na stronie internetowej 
oipip w gdańsku.

27. gość na zebraniu prezydium, dr n. 
o zdr. krystyna paszko – przewod-
nicząca komisji ds. pielęgniarstwa 
epidemiologicznego – przestawiła 
bieżącą sytuację w zakresie działań 
związanych z opieką nad pacjenta-
mi oraz metod ochrony przed za-
każeniem personelu medycznego 
w związku z COVID-19. przewod-
nicząca komisji poinformowała, 
iż na stronie internetowej oipip 
w gdańsku zamieszczone są wy-
tyczne związane z działaniami doty-
czącymi zagrożenia koronawirusem 
i ogłoszeniem przez Ministra zdro-
wia StanU zagrożenia epi-
deMiCznego, między innymi: 
informacja Stowarzyszenia Higieny 
lecznictwa oraz prezentacja anny 
zaremby-duszoty – rzecznika od-
powiedzialności zawodowej pn. 
,,odpowiedzialnoŚĆ zawo-
dowa oCHrony zdrowia 
w aSpekCie oCHrony przed 
zakażenieM”. prosimy, aby ko-
leżanki i koledzy śledzili stronę in-
ternetową oipip w gdańsku, gdyż 
zamieszczane są tam na bieżąco 
ważne informacje.

28. Zakończenie zebrania. 
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W dniu 18 marca 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 7 osób, Człon-
ków Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką i Sekretarza 
Jolantę Zając. 
Przewodnicząca ORPiP poinformowa-
ła Członków Prezydium, iż zebranie 
Prezydium ORPiP odbywa się w trybie 
PILNYM w związku z zaistniałą sy-
tuacją epidemiczną w kraju i koniecz-
nością wsparcia finansowego naszych 
Koleżanek i Kolegów w zakupie środ-
ków ochronnych.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Regio-
nu Pomorskiego OZZPiP w sprawie 
pokrycia kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej – maseczek FFP-3 
dla Pielęgniarek i Położnych szpitali 
regionu Gdańskiego Samorządu Za-
wodowego Pielęgniarek i Położnych. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
842/Vii p/20 w tej sprawie na kwotę 
25 tys. złotych.

5. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 843/Vii p/20 w sprawie 
pokrycia kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej – maseczek dla Pie-
lęgniarek i Położnych Gdańskiego Sa-
morządu Zawodowego prowadzących 
samodzielnie Indywidualne lub Gru-
powe Praktyki POZ-u.

6. Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 

Rodzinnego w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z budżetu Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Rodzinnego 
na zakup środków ochrony osobistej 
– maseczek dla Pielęgniarek i Położ-
nych prowadzących samodzielnie 
Indywidualne lub Grupowe Prakty-
ki POZ-u z Gdańskiego Samorządu 
Zawodowego. Podjęcie jednogło-
śnie Uchwały nr 844/Vii p/20 w tej 
sprawie.

7. Uchwały 843 i 844 pozwolą na zakup 
w sumie 1000 maseczek ochronnych 
dla pielęgniarek i położnych ro-
dzinnych – pracujących w środo-
wisku/domu pacjenta. Dystrybucją 
zajmie się Komisja ds. Pielęgniarstwa 
Rodzinnego.

8. Sprawy bieżące.
przewodnicząca orpip, pani anna 
Czarnecka, przedstawiła: 
• projekty pism dotyczących podję-

cia działań niezbędnych do zacho-
wania bezpieczeństwa Pielęgnia-
rek i Położnych i prawidłowego 
funkcjonowania – w szczegól-
ności wskazując miejsca naszej 
działalności poza szpitalami, któ-
re wydają się w obecnym syste-
mie być zapomniane; Pielęgniarki 
i Położne na całe województwo 
otrzymały przydział jedyne 300 
MASECZEK.
Prezydium jednogłośnie zaakcepto-
wało wnioski zawarte w pismach. 
Pisma zostały skierowane do:
- Pomorskiego Państwowego 

Inspektora Sanitarnego, Dy-
rektora Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej,

- Pani Prezes NRPiP Zofii Małas,

- Konsultanta Krajowego 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego – ze 
wskazaniem ciągłego braku 
konsultanta wojewódzkiego 
w tak niezwykle ważnej – 
szczególnie obecnie – dzie-
dzinie.

9. przewodnicząca orpip w gdań-
sku anna Czarnecka podziękowała 
Członkom prezydium orpip za peł-
ną dyspozycyjność, za zrozumienie 
istotnych spraw, które są wskaza-
niem do zwoływania zebrania pre-
zydium w trybie pilnyM. 

10. Wyznaczono termin spotkania SZTABU 
KRYZYSOWEGO na dzień 24 marca 
celem omówienia pism, e-maili i innych 
zgłaszanych spraw związanych z koro-
nawirusem. 

11. Zakończenie zebrania. 

W dniu 3 kwietnia 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. 
Przewodnicząca ORPiP poinformowa-
ła Członków Prezydium, iż jest to ko-
lejne zebranie Prezydium ORPiP, które 
odbywa się w związku z sytuacją epi-
demiczną w kraju i koniecznością pod-
jęcia uchwał, które mają ogromne zna-
czenie dla osób oczekujących na zapo-
mogi i skrócenie okresu przeszkolenia 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 

6 latach w wykonywaniu zawodu pie-
lęgniarki/położnej. Prezydium odbywa 
się w trybie on-line ze względu na ob-
ostrzenia epidemiologiczne.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał nr: 143/ipp/ppl/20/C, 
144/ipp/ppl/20/C w sprawie wy-
kreślenia z rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą 
(Rejestr Praktyk Zawodowych) wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych (2 wykre-
ślenia indywidualnych praktyk pielę-
gniarskich).

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 845/Vii p/20 
w sprawie wpisu zmiany danych do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych kursu kwali-
fikacyjnego Pielęgniarstwo opera-
cyjne program dla położnych orga-
nizowanego przez Servmed, Paweł 
Dobski.

6. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 846/Vii p/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

7. Podjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawodu. 
Uchwał nr: 1562/z/Vii/2020 i 1563/z/
Vii/2020 (wpis – 1, duplikat – 1).
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OIPiP w Gdańsku przyjętego w dniu 
15 czerwca 2018 r. Uchwałą nr 110/
VII R/18 Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku. 

11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 850/Vii p/20 
w sprawie aktualizacji do Regulami-
nów organizacyjnych szkoleń: kwali-
fikacyjnych i specjalistycznych reali-
zowanych przez Dział Szkoleń OIPiP 
w Gdańsku przyjętych Uchwałą Nr 
111/VII R/18 Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku oraz 
Aneksem nr 1 z dnia 6 grudnia 2019 r.

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały nr 851/Vii p/20 w spra-
wie rozpatrzenia i zatwierdzenia wnio-
sków przeanalizowanych i popartych 
przez Zespół Kryzysowy Prezydium 
ORPiP złożonych do Komisji Socjal-
nej o przyznanie zapomóg losowych 
plus ich realizacja (kwoty przyzna-
nych zapomóg zostały niezwłocznie 
przesłane na podane konta potrze-
bujących w dniu podjęcia uchwały).

13. Mając na uwadze przepis zacytowany 
w Uchwale Nr 847/VII P/20, zostały 
przedstawione i podjęte aneksy w spra-
wie wydania skierowania do odbycia 
przeszkolenia po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach, w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej, 
gdzie okres przeszkolenia został skró-
cony do 2 tygodni:
aneks nr 1 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
do Uchwały nr 827/Vii p/20 Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku z dnia 13 mar-
ca 2020 r. – przyjęty jednogłośnie,
aneks nr 1 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

8. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 847/Vii p/20 w sprawie 
aktualizacji do Ramowego Programu 
Przeszkolenia Pielęgniarki i Położnej 
przyjętego w dniu 17 marca 2018 r. 
Uchwałą Nr 107/VII R/18. 
Uchwałę podjęto na podstawie art. 
14h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem CoVid-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw (dz. U. z 2020 r., 
poz. 568). do zapisu wprowadza się 
skrócenie czasu odbycia przeszko-
lenia po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w okresie ostatnich 6 lat. pielęgniar-
ki i położne będą mogły w okresie 
pierwszych 2 tygodni wykonywania 
zawodu pod nadzorem i we współ-
pracy z inną pielęgniarką lub położ-
ną wykonującą zawód w tym samym 
podmiocie leczniczym odbyć prze-
szkolenie i rozpocząć pracę w tym 
podmiocie.

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały nr 848/Vii p/20 w spra-
wie aktualizacji wydania skierowania 
do odbycia przeszkolenia po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach, 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej, przyjętej w dniu 6 grudnia 
2019 r. Uchwałą Nr 169/VII R/19.

10. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 849/Vii p/20 w sprawie 
aktualizacji do Regulaminu Organi-
zacyjnego Szkoleń Specjalizacyjnych 
realizowanych przez Dział Szkoleń 
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do Uchwały nr 828/Vii p/20 Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku z dnia 13 mar-
ca 2020 r. – przyjęty jednogłośnie,
aneks nr 1 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
do Uchwały nr 829/Vii p/20 Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku z dnia 13 mar-
ca 2020 r. – przyjęty jednogłośnie,
aneks nr 1 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
do Uchwały nr 830/Vii p/20 Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku z dnia 13 mar-
ca 2020 r. – przyjęty jednogłośnie,
aneks nr 1 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
do Uchwały nr 817/Vii p/20 Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku z dnia 14 lute-
go 2020 r. – przyjęty jednogłośnie,
aneks nr 1 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
do Uchwały nr 800/Vii p/19 Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku z dnia 26 listo-
pada 2019 r. – przyjęty jednogłośnie,
aneks nr 1 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
do Uchwały nr 801/Vii p/19 Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku z dnia 26 listo-
pada 2019 r. – przyjęty jednogłośnie,
aneks nr 1 z dnia 3 kwietnia 
2020 r. do Uchwały nr 768/Vii 
P/19 Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
z dnia 13 września 2019 r. – przyjęty 
jednogłośnie,
aneks nr 1 z dnia 3 kwietnia 
2020 r. do Uchwały nr 772/Vii 
P/19 Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
z dnia 13 września 2019 r. – przyjęty 
jednogłośnie.

Sytuacja wyjątkowa i wynikające 
z niej zmiany ustawowe sprawiły, że 
nasze koleżanki i koledzy w znacz-
nie szybszym czasie podejmą pra-
cę zawodową i będą wsparciem dla 
pielęgniarek i położnych, zwłaszcza 
w okresie pojawiających się ogrom-
nych braków personelu ze względu 
na liczne kwarantanny i ogranicze-
nia do jednego miejsca pracy.

14. Sprawy bieżące.
przewodnicząca anna Czarnecka 
zwróciła się z prośbą do Członków 
prezydium orpip w gdańsku oraz 
wszystkich Członków samorządu 
o zapoznanie się na niżej podanych 
linkach z bardzo ważnymi informa-
cjami zawartymi w:
• wygenerowanym Liście otwartym 

Prezydium ORPiP w Gdańsku 
http://www.oipip.gda.pl/aktualno-
sci/774,

• informacji dotyczącej zmiany 
przepisów prawnych w obowiązu-
jącym czasie epidemii COVID-19; 
prosimy o zwrócenie szczegól-
nej uwagi na znacząco skrócony 
czas przeszkolenia po przerwie 
w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 
latach w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej http://www.
oipip.gda.pl/aktualnosci/775,

• bieżących aktualnościach o licz-
nych działaniach z Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie https://nipip.pl/

15. przewodnicząca orpip anna Czar-
necka poinformowała, iż w związku 
z ogłoszonym stanem epidemii powo-
łany został zespół zarządzania kry-

zysowego oipip w gdańsku w skła-
dzie:
Anna Czarnecka – Przewodnicząca 
ORPiP
Anna Falk – w sprawach księgowo-fi-
nansowych
Maciej Jabłczyński – w sprawach dys-
trybucji środków ochrony osobistej 
Pielęgniarek i Położnych
Grażyna Waleńska – w sprawie szko-
leń i innych działań biurowych
Ewa Bogdańska-Bóll – z ramienia Pre-
zydium ORPiP w sprawie uchwał on-
-line
Jolanta Zając – z ramienia Prezydium 
ORPiP
Pani Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc pozostaje w gotowo-
ści pomocowej on-line i telefonicznie. 
WE WSPÓŁDZIAŁANIU SIŁA!

16. Zakończenie zebrania.

W dniu 17 kwietnia 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium, oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. 
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 852/Vii p/20 
w sprawie pokrycia kosztów zakupu 
indywidualnych środków ochrony 

osobistej – maseczek FFP2-3 dla pie-
lęgniarek i położnych szpitali regionu 
pomorskiego – na wniosek Gdańskie-
go OZZPiP. 

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 853/Vii p/20 
w sprawie wydania zaświadczenia 
po odbytym przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej.

6. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 854/Vii p/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej.

7. Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
855/Vii p/20 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszkole-
niu po przerwie w wykonywaniu za-
wodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostat-
nich 6 latach w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej.

8. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 856/Vii p/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej.

9. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 857/Vii p/20 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej.

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
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głośnie Uchwały nr 858/Vii p/20  
w sprawie wydania skierowania do 
odbycia przeszkolenia po przerwie 
w wykonywaniu zawodu łącznie dłuż-
szej niż 5 lat w ostatnich 6 latach, 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej.

11. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawo-
du od Uchwały nr 1564/z/Vii/2020 
do Uchwały nr 1567/z/Vii/2020. 
Stwierdzenia – 3 (w tym 1 położna), 
wykreślenia – 1.

12. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 859/Vii p/20 w sprawie 
wykupienia indywidualnego ubez-
pieczenia OC dla Pielęgniarek i Po-
łożnych na czas oddelegowania do 
bezpośredniego zwalczania epidemii, 
wskazany na decyzji Wojewody Po-
morskiego. 

13. Sprawy bieżące.
przewodnicząca orpip, pani anna 
Czarnecka, skierowała prośbę do 
naszych koleżanek i kolegów o:
• zgłaszanie potrzeby zakupu masek 

na adres: https://www.maskadla-
medyka.pl/kopia-przylacz-sie,

• śledzenie spraw bieżących za-
równo na stronie internetowej 
naczelnej izby pielęgniarek 
i położnych w warszawie, jak 
i na stronie internetowej okrę-
gowej izby pielęgniarek i położ-
nych w gdańsku.

14. pani przewodnicząca poinformowała o:
• otrzymaniu pisemnej informacji 

z Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 10 kwietnia 2020 r. o fak-
cie, że i w tym roku OIPiP w Gdań-
sku została objęta obowiązkiem 

sprawozdawczym (Sprawozdanie 
o współpracy, zarządzaniu i dzia-
łalności informacyjnej wybranych 
organizacji non-profit SOF-5). 
Termin przekazania sprawozdania 
został wskazany na dzień 29 maja 
2020 r. Sprawozdanie zostanie 
przedstawione Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych na kolej-
nym zebraniu,

• wystosowaniu pisma w imieniu 
Samorządu i orpip w gdańsku 
na adres redakcja@wieści24.pl, 
żądając sprostowania i przepro-
szenia za szkalujący pielęgniar-
ki artykuł,

• tym, że Zespół Zarządzania Kry-
zysowego OIPiP odpowiada na 
każdego e-maila, który spływa 
w sprawie środków ochrony oso-
bistej. Środki rozdysponowane są 
na bieżąco zgodnie ze wskazanym 
celem. Zespół również niezwłocz-
nie odpisuje na pytania wpływa-
jące od Pielęgniarek i Położnych 
w sprawach dotyczących decyzji 
delegowania przez Wojewodę 
Personelu Pielęgniarskiego i Po-
łożniczego. Wszelkie informacje 
w tej kwestii zostały umieszczo-
ne na stronie internetowej OIPiP 
w Gdańsku,

• przesłanym w formie pisemnej 
podziękowaniu w imieniu prezy-
dium orpip w gdańsku do pani 
prezes zofii Małas za przesłane 
dwa transporty środków ochro-
ny osobistej (masek jednorazo-
wych, płynów dezynfekcyjnych 
i rękawiczek jednorazowych), 
z jednoczesnym zasygnalizowa-

niem, iż odczuwamy duże braki 
fartuchów jednorazowych,

• wystosowaniu pisma – zgłosze-
nia wraz z zespołem zarzą-
dzania kryzysowego do nrpip 
o zaistniałej sytuacji oraz o pod-
jęcie działań w odpowiedzi na 
wpływające liczne wiadomości 
dotyczące obniżek płac pielę-
gniarkom i położnym zatrud-
nionym w MediCoVer pol-
ska, oddział w gdańsku. z po-
zyskanych informacji wynika, 
że decyzja zapadła w centrali 
firmy w warszawie,

• piśmie od Prezes NRPiP w War-
szawie skierowanym do Pani Dy-
rektor Departamentu Pielęgnia-
rek i Położnych w Ministerstwie 
Zdrowia w sprawie dotyczącej 
zmian niektórych ustaw w za-
kresie systemu ochrony zdrowia 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. z 2019 r. poz. 

576 ze zm.), tj. art. 26b, z prośbą 
o pilne przedstawienie stanowiska 
w kilku kwestiach wskazanych 
w piśmie. Przedstawiona została 
również odpowiedź Dyrektor De-
partamentu Pielęgniarek i Położ-
nych w Ministerstwie na pytania 
zadane w powyższym piśmie,

• prośbie wojewody pomorskie-
go o przekazanie pracownikom 
zapytania o gotowość podję-
cia się zadania bezpośredniej 
walki z epidemią i przekazanie 
zgłoszeń osób chętnych, które 
mogą podjąć się tego zadania na 
adres e-mail: wz_sekretariat@
gdansk.uw.gov.pl. Pismo zostało 
zamieszczone na stronie interne-
towej OIPiP w Gdańsku oraz prze-
słane Członkom Prezydium celem 
rozpropagowania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Projekt „Przedszkolak” pod hasłem: „My 
pielęgniarkę/położną lubimy i wesoło się 
z nią bawimy” od kilku lat realizowany 
jest w przedszkolach województwa po-
morskiego przez Okręgową Izbę Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku. 
W tym roku, niespodziewanie dla wszyst-
kich, „wpisał się” w trudny okres poja-
wienia się koro-
nawirusa na świe-
cie. Ta sytuacja 
spowodowała, że 
program zajęć zo-
stał zmodyfikowa-
ny i dostosowany 
do potrzeb ma-
łych odbiorców. 
W połowie marca 
szkoły, przedszko-
la i żłobki zostały 
zamknięte, co przerwało realizację pro-
jektu. 
Zajęcia, które zostały w tym roku prze-
prowadzone, odpowiadały zapotrzebo-
waniom dzieci i opiekunów przedszkola, 
uwzględniając sytuację związaną z po-
jawieniem się koronawirusa. Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych od lat 
kładzie nacisk wśród najmłodszych na 

prawidłową higienę rąk, higienę kaszlu, 
ogólne zachowania prozdrowotne.
Mali słuchacze uczyli się, jak prawidło-
wo myć ręce, tak aby nie pominąć żad-
nej ich części, aby dłonie były naprawdę 
czyste i bezpieczne. Zwróciłam uwagę 
na czas poświęcony na ich umycie. Na-
uka częstego mycia rąk – szczególnie po 

wyjściu z toalety 
i po powrocie do 
domu np. ze skle-
pu czy placu za-
baw – jeszcze nie 
wszystkim była 
znana. Dzieci za-
dawały dużo pytań 
w zakresie moż-
liwości zarażenia 
się koronawiru-
sem, wynalezienia 

szczepionki, noszenia maseczek. Cieka-
we dyskusje toczyły się na temat higieny 
kaszlu; jak kasłać, aby zminimalizować 
ryzyko zakażenia innych. W tym zakre-
sie dzieci niezależnie od wieku posiadały 
niezbędną wiedzę. Natomiast na temat 
używania mydła do mycia rąk zdania 
były podzielone. Jedni uważali, że tylko 
mydło antybakteryjne, inni, że zwykłe. 

„Dzieci są bez wątpienia 
najbardziej wdzięcznymi 

słuchaczami, 
ale jednocześnie 

najbardziej 
wymagającymi”

„My pielęgniarkę/położną 
lubimy i wesoło się z nią bawimy” 
Promocja zawodów 
wśród najmłodszych 

Dzieci mówiły też o trudności w nabyciu my-
dła antybakteryjnego. W rozmowach z dzieć-
mi można było wyczuć niepokój związany 
z sytuacją pojawienia się wirusa. Dlatego też 
podczas tych warsztatów wszelkie niejasno-
ści zostały wyjaśnione. Ogólnie dzieci wyka-
zywały się wiedzą na temat nowej sytuacji. 
Przeżywały tak jak przeżywają dorośli, tylko 
mówiły o tym w sposób bardziej bezpośredni. 
Przeprowadzane zajęcia w przedszko-
lach zawsze mają charakter warsztatowy. 
W sposób usystematyzowany i powta-
rzalny przybliżają dzieciom wizerunek 
pielęgniarki i położnej. Dzieci mają 
okazję zapoznać się z ich pracą oraz 
oswoić niepokoje w przypadku koniecz-
ności kontaktu dziecka z pracownikami 
ochrony zdrowia. Dzieci zapoznawały 
się także z podstawowym sprzętem wy-
korzystywanym w pracy, co rodziło wie-
le zabawnych sytuacji. Mając na uwadze 
poprzednie edycje projektu, muszę przy-
znać, że tym razem więcej dzieci rozpo-
znawało i poprawnie nazywało stetoskop, 
termometr elektroniczny czy też ciśnie-
niomierz. Większość dzieci twierdziła, 
że miały kontakt z pielęgniarką, ale nie 
spotkały położnej. Według dzieci – i to 
się nie zmienia od lat – położna to ktoś, 
kto „kładzie do łóżka”. Dzieci potrafiły 
określić zadania pielęgniarki, ale trudno 
było im rozróżnić zadania położnej. We-
dług dzieci pielęgniarka zajmuje się ba-
daniem, mierzeniem temperatury, robie-
niem zastrzyków, a miejscem pracy jest 
szpital, przychodnia i szkoła. 
Dzieci mogły także przez chwilę same 
poczuć, jak to jest być pielęgniarką/
pielęgniarzem, obejmując opieką „lal-
kę – pacjenta”. Przyjazne mięciutkie 
lalki o różnym kolorze skóry zakupiła 

OIPiP w Gdańsku. W swobodzie swoje-
go działania „pielęgniarki i pielęgniarze” 
obejmowali dodatkową opieką swoich 
pacjentów, osłuchując ich i bandażując, 
a nawet robiąc „zastrzyki” – oczywiście 
pod moją opieką. Ta część warsztatów 
zawsze cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem dzieci. Na pytanie, czy chciałyby 
jeszcze coś powtórzyć/dopytać po dzi-
siejszym spotkaniu, odpowiedź jest za-
wsze taka sama: „robienie zastrzyków!”. 
I to niezależnie od wieku czy są to 3-lat-
ki, czy 6-latki. 
Każde zajęcia kończyło uroczyste paso-
wanie na pielęgniarkę/pielęgniarza bu-
dzącą zainteresowanie strzykawką oraz 
wręczenie certyfikatu OIPiP w Gdańsku. 
Dzieci z przejęciem podchodziły do ce-
remonii pasowania. W zależności od 
wieku, posiadanej wiedzy i swojego do-
świadczenia dzieci były aktywnymi i do-
ciekliwymi uczestnikami zajęć. 
Poprzez działania promocyjno-edukacyj-
ne w przedszkolach poziom wiedzy na 
temat zawodów pielęgniarki i położnej 
wzrasta wśród dzieci. Uważam, że edu-
kacja „na żywo” zamiast z „obrazków 
w książce” najbardziej trafia do najmłod-
szych. Tematem przewodnim tegorocznej 
przerwanej edycji projektu „Przedszko-
lak” okazał się koronawirus. 

mgr piel. Elżbieta Brożyniak
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4-5/2020

nagrody:
1.

2.

3.

4.

t-shirt
ufundowany przez

Quiz

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 
30 czerwca 2020 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
Quiz 4-5/2020
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!

Spotkanie z Pielęgniarkami Epidemiologicz-
nymi podmiotów medycznych na Pomorzu 
odbyło się:
A) 4 marca
B) 8 marca
C) 10 marca

Konferencja „Nasza przyszłość w rękach 
pracodawców – sytuacja zawodowa pielęgnia-
rek i położnych w województwie pomorskim” 
odbyła się:
A) 8 lutego
B) 18 lutego
C) 3 lutego

Rada Konsultacyjna Centrum Pomocy Dzie-
ciom w Gdańsku odbyła się:
A) 3 lutego
B) 5 lutego
C) 20 lutego

Spotkanie Konsultantów ds. Pielęgniarstwa 
i Położnictwa, Przedstawicieli OIPiP z Gdańska 
i Słupska oraz Zarządu Regionu OZZPiP do-
tyczące realizacji kontroli norm zatrudnienia 
w szpitalach na Pomorzu odbyło się w:
A) Gdańsku
B) Sopocie
C) Warszawie

2 nagrody
ufundowane przez

konferencja w guMed – spotkanie 
studentów z Pracodawcami

II Konferencja „Nasza przyszłość w rę-
kach pracodawców – sytuacja zawodowa 
pielęgniarek i położnych w wojewódz-
twie pomorskim” odbyła się w dniu 
18.02.2020 r. Organizatorem Konferencji 
było Studenckie Koło Naukowe GUMed 
przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniar-
stwie we współpracy z OIPiP w Gdańsku. 
To już kolejne takie wydarzenie przezna-
czone dla studentów pielęgniarstwa i po-
łożnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Jego celem jest przedstawienie 
przyszłym pielęgniarkom i położnym 
możliwości i warunków pracy, jakie są 
dostępne w jednostkach leczniczych 
znajdujących się na terenie województwa 
pomorskiego. To był też czas do zadawa-
nia wielu pytań potencjalnym przyszłym 
pracodawcom. Konferencję w imieniu 
Rektora GUMed prof. dr. hab. Marcina 

Gruchały otworzył PROREKTOR DS. 
ROZWOJU I ORGANIZACJI KSZTAŁ-
CENIA prof. dr hab. Jacek Bigda – pierw-
szy zastępca Rektora. Pierwszy wykład 
wygłosiła PRODZIEKAN WYDZIAŁU 
NAUK O ZDROWIU dr hab. Aleksandra 
Gaworska-Krzemińska – przedstawia-
jąc bardzo ciekawie sytuację zawodową 
pielęgniarek i położnych i perspektywę 
uczelni wyższej. Druga prelegentka – 
PRZEWODNICZĄCA ORPiP w GDAŃ-
SKU mgr Anna Czarnecka – szeroko, 
konkretnie i dynamicznie omówiła za-
dania i wyzwania realizowane przez Sa-
morząd Zawodowy Pielęgniarek i Położ-
nych z siedzibą w Gdańsku. Nasza OIPiP 
– podkreśliła – bardzo czeka na Was i po-
trzebuje Was, tak jak i pomorscy Pacjen-
ci. Dlatego zachęcam do pracy na naszym 
terytorium, a oferty i zachęty są napraw-
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dę bardzo ciekawe... Najważniejsze jest 
jednak bezpieczeństwo pracy i o tym 
opowiedziała słuchaczom mgr Mario-
la Rusińska – Zastępca ORzOZ OIPiP 
w Gdańsku. 
Następnie PRACODAWCY POMOR-
SKICH PLACÓWEK MEDYCZNYCH, 
DYREKTORZY DS. PIELĘGNIAR-
STWA ORAZ PIELĘGNIARKI NA-
CZELNE w prezentacjach przedstawili 
oferty, warunki i zachęty pracy. To była 
też doskonała okazja do zadawania pytań. 
Liczne stoiska pozwalały na zapoznanie 

się ze szczegółami ofert 
pomorskich placówek 
medycznych. Studenci 
bardzo chętnie podcho-
dzili, by dowiedzieć się 
szczegółów na temat 
danego podmiotu lecz-
niczego. OIPiP miała 
również swoje stanowi-
sko ofert ustawicznego 
doskonalenia się – DO-
SKONAL SIĘ Z NAMI! 
To niezwykłe wyda-
rzenie sponsorowała 
OIPiP w Gdańsku oraz 
firma INTER POLSKA 
S.A. – ubezpieczająca 
Pielęgniarki i Położne. 
Pani Dorota Martowicz 
– DYREKTOR OD-
DZIAŁU W GDAŃ-
SKU TOWARZYSTWA 
UBEZPIECZENIOWE-
GO – w swoim wystą-
pieniu podkreśliła dba-
łość o bezpieczeństwo 
wykonywania naszych 
zawodów w trosce o nas 

i naszych Pacjentów. Wskazała również, 
iż Izba w Gdańsku ubezpiecza swoich 
Członków – co jest niezwykle istotne 
i ważne. Ta konferencja była niesamo-
witym wydarzeniem wypełnionym wiel-
ką wiedzą oraz megapozytywną energią 
i poczuciem JEDNOŚCI I SIŁY NASZE-
GO ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO!

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

kOOrdynaTOr leczenIa 
OnkOlOgIcznegO 
– pilnie potrzebny

W 2015 roku wraz z wprowadzeniem 
przez Ministra Zdrowia do polskiego sys-
temu opieki tzw. pakietu onkologicznego 
pojawiła się nowa funkcja – koordynatora 
leczenia onkologicznego. Zgodnie z zapi-
sem ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych koordynatora wyznacza się dla 
pacjenta po ustaleniu procesu terapeutycz-
nego przez konsylium, czyli wielodyscy-
plinarny zespół specjalistów, a głównym 
zadaniem koordynatora jest zapewnienie 
przepływu informacji na wszystkich eta-
pach terapii, tak aby leczenie było do-
stosowane do indywidualnych potrzeb 
pacjenta. Nadzoruje on proces leczenia 
w ramach kompleksowej opieki nad pa-
cjentem onkologicznym, wspiera pacjenta 
informacyjnie, administracyjnie i orga-
nizacyjnie i pomaga mu komunikować 
się z lekarzami. Stanowi swego rodzaju 
pomost między pacjentem i jego rodziną 
a lekarzem i podmiotem leczniczym.

Wprowadzenie pakietu onkologicz-
nego, karty DILO (diagnostyki i leczenia 
onkologicznego) oraz funkcji koordyna-
tora leczenia onkologicznego było dla 
podmiotów leczniczych dużym wyzwa-
niem. Tylko w części ośrodków powo-
łano stanowisko koordynatora. W pozo-
stałych zadania koordynatora, w ramach 

dodatkowych obowiązków, wykonują 
lekarze, pielęgniarki, pracownicy admi-
nistracyjni i sekretarki medyczne. W wie-
lu ośrodkach rola koordynatora została 
sprowadzona do wykonywania wyłącznie 
czynności administracyjno-biurowych. 
To zniekształcenie roli koordynatora 
w stosunku do założeń. 

Większość koordynatorów stara się 
realnie wspierać pacjenta dotkniętego 
chorobą nowotworową i pełnić rolę prze-
wodnika po skomplikowanym systemie 
opieki onkologicznej i szybkim przejściu 
przez kolejne etapy diagnostyki i lecze-
nia onkologicznego. Udziela pacjentowi 
i jego rodzinie, w ramach posiadanej wie-
dzy i kompetencji, praktycznych wskazó-
wek dotyczących badań i metod terapii. 
Zapewnia również pomoc i wsparcie po-
zamedyczne w obszarach życia, na które 
podejrzenie i rozpoznanie choroby nowo-
tworowej ma istotny wpływ. 

Aby jednak prawidłowo pełnić rolę 
koordynatora leczenia onkologicznego, 
osoba podejmująca się tego zadania po-
winna posiadać wiedzę, umiejętności 
oraz odpowiednie kompetencje nie tylko 
w zakresie organizacji opieki onkologicz-
nej, ale także powinna być wyposażona 
w wiedzę medyczną, prawną, administra-
cyjną, psychologiczną i socjalną. 
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Punkt widzenia zawsze zależy 
od punktu „siedzenia” – 
przemyślenia PIelęgnIarkI...

W tak trudnym dla nas wszystkich cza-
sie, kiedy to z każdej strony atakowano ha-
słem „zostań w domu”, więcej czasu spę-
dzałam przed komputerem nie tylko w pra-
cy zdalnej, lecz również przeglądając różne 
portale społecznościowe. Śledziłam z za-
ciekawieniem wpisy, które pojawiały się 
w ogromnych ilościach od początku ogło-

szenia stanu epidemicznego w kraju. Wpisy 
różne! Począwszy od dramatycznych apeli 
pracowników ochrony zdrowia o braku 
przygotowania podmiotów leczniczych do 
walki z koronawirusem, reakcji całego spo-
łeczeństwa spieszącego ze spontanicznymi 
akcjami różnorodnej pomocy, zachwyta-
mi i podziękowaniami dla pracowników 

Prawidłowo funkcjonującą rolę ko-
ordynatora opieki onkologicznej można 
osiągnąć tylko poprzez wdrożenie jasno 
zdefiniowanych zasad pełnienia tej funk-
cji. Konieczne jest opracowanie kryte-
riów doboru osób i wymogów, jakie po-
winny spełniać (zawód, wykształcenie, 
umiejętności) kandydaci na stanowisko 
koordynatora. Osoby te powinny być ob-
jęte również odpowiednim i cyklicznie 
prowadzonym programem szkolenio-
wym. Potrzebę takiego rodzaju szkoleń 
dostrzega również Ministerstwo Zdro-
wia, zawierając w Narodowej Strategii 
Onkologicznej na lata 2020-2030 plan or-
ganizacji programu kształcenia podyplo-
mowego dla koordynatorów opieki onko-
logicznej. Niezbędne są zmiany organi-
zacyjno-instytucjonalne i umiejscowienie 
w schemacie organizacyjnym podmiotów 

stanowiska koordynatora leczenia onko-
logicznego jako samodzielnego zawodu. 

Prognozy dotyczące zachorowalności 
na choroby nowotworowe w Polsce nie 
pozostawiają wątpliwości, że coraz wię-
cej ludzi będzie dotkniętych bezpośred-
nio lub pośrednio problemami związa-
nymi z leczeniem onkologicznym. Naro-
dowa Strategia Onkologiczna zakłada, że 
do 2024 roku 100% pacjentów zostanie 
objętych koordynowaną opieką onkolo-
giczną. Tym samym będzie rosło zapo-
trzebowanie na profesjonalnych, dobrze 
przygotowanych do pełnienia swoich za-
dań koordynatorów.

Grażyna Waleńska 
Konsultant Wojewódzki 

dla Województwa Pomorskiego 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego

medycznych za ich oddanie, poświęcenie 
i odwagę, poprzez licytacje, który z zawo-
dów medycznych jest ważniejszy i bardziej 
narażony na zakażenie „nowym” wirusem, 
kończąc na zarzutach i oskarżeniach pod 
adresem tych samych pracowników ochro-
ny zdrowia, których przed chwilą wychwa-
laliśmy, o zakażanie niewinnych pacjentów 
przez lekceważenie i nieprzestrzeganie obo-
wiązujących procedur i pracę w licznych 
podmiotach medycznych. 

Dziwny jest nasz świat... 
Przyzwyczajona do działania i ruchu, 

muszę przyznać, 
że bardzo źle zno-
siłam to siedzenie 
w domu. Ten trud-
ny czas zmniejszo-
nej aktywności, 
czyli ograniczony 
do pracy w biurze 
dwa dni w tygo-
dniu a w pozostałe 
– zdalnie, czyli on-
-line i telefonicznie, 
stał się dla mnie 
czasem swego ro-
dzaju przemyśleń, 
refleksji, podsu-
mowań. A było co 
podsumowywać, 
w końcu w zawo-
dzie pielęgniarki 
przepracowałam 
prawie 40 lat. Przeżyłam i doświadczyłam 
wiele. Wspominając lata mojej aktywności 
zawodowej i chcąc je podsumować jednym 
lub dwoma zdaniami, najbardziej trafne 
byłoby stwierdzenie, że „wszędzie dobrze, 
gdzie nas nie ma” oraz „punkt widzenia za-
leży od punktu siedzenia”.

Będąc Pielęgniarką Odcinkową, najpierw 
w małym powiatowym szpitalu, a później 
w dużym szpitalu klinicznym, z zazdrością pa-
trzyłam na Pielęgniarkę Oddziałową. Pracu-
jąc bezpośrednio z pacjentami, byłam pewna, 
że to jest jedyna prawdziwa forma pielęgniar-
stwa. Ja – pacjenci – ich rodziny – lekarze – 
zlecenia i moje zawodowe inwencje twórcze, 
lecz pod warunkiem, że udało mi się na nie 
znaleźć czas. Myślałam wtedy z zazdrością 
o Pielęgniarce Oddziałowej: pracuje tylko na 
jedną zmianę, a noce przesypia we własnym 
łóżku. Wszystkie weekendy, święta ma wolne 

od pracy, spędza je 
w domu z rodziną. 
Nie ma zbyt wielu 
obowiązków, tyl-
ko wiecznie o coś 
się czepia. I jeszcze 
zarabia dużo wię-
cej niż ja. Takiej to 
dobrze – myślałam. 
Podniosłam więc 
swoje kwalifikacje 
– studia, specjaliza-
cje etc. – i ruszyłam 
do realizacji marzeń. 
O wiele bardziej 
wolę podziwiać 
i dążyć do celu niż 
zazdrościć. Posta-
nowiłam zatem, że 
zostanę ODDZIA-
ŁOWĄ.

I stało się, wygrałam konkurs na sta-
nowisko Pielęgniarki Oddziałowej. O, jak 
bardzo myliłam się, oceniając wcześniej 
moje pielęgniarki oddziałowe. Teraz po-
czułam, z czym to stanowisko jest związa-
ne, z jakimi obowiązkami i odpowiedzial-
nością na tzw. maxa! Oczywiście pracowa-

Drodzy 
Koleżanki i Koledzy 

Pielęgniarki 
i Pielęgniarze, 

Położne i Położni, 
szanujmy się 

wzajemnie, niezależnie 
od tego, na jakim 

stanowisku pracujemy, 
w jakim podmiocie 
i jaką rolę przyszło 

nam pełnić.
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łam na „ranki”, ale rzadko kiedy moja praca 
kończyła się na ośmiu etatowych godzinach. 
Zawsze nie starczało czasu na układanie 
grafiku czy przygotowanie rozliczenia cza-
su pracy i te zadania zabierałam do domu. 
Układanie grafiku najczęściej przypominało 
rozwiązywanie najtrudniejszych łamigłó-
wek (szczególnie w miesiącach letnich czy 
okresie świątecznym). Nigdy nie wiedzia-
łam, kiedy odbiorę telefon o zwolnieniu le-
karskim pielęgniarki, która następnego dnia 
albo już tej najbliżej nocy powinna mieć dy-
żur. Zaczynało się kombinowanie i szukanie 
zastępstwa, co nie było taką prostą sprawą, 
tym bardziej w dzisiejszych czasach! Nie-
ustannie słyszałam, że przecież to ja jestem 
oddziałową, a więc to ja za wszystko odpo-
wiadam. Najtrudniejsze jednak było to, że 
odpowiadałam za sprawy, na które zupełnie 
nie miałam wpływu (ale odpowiadałam!). 
Wtedy nie raz myślałam o pielęgniarkach 
odcinkowych: takim to dobrze. Przychodzą 
sobie na wyznaczony dyżur, robią swoje 
i wychodzą do domu, do swoich spraw, przy-
jemności. Nie obchodzi ich grafik, wakaty, 
absencje chorobowe koleżanek. Nie muszą 
martwić się brakami sprzętowymi i materia-
łowymi, kontrolami i audytami. I tak oto po 
wielu latach takiego napięcia i zabierania na 
wieczory i weekendy sterty pracy domowej 
człowiek zamarzył o pracy innej, biurowej. 

Pracując zarówno jako pielęgniarka 
odcinkowa, jak i pielęgniarka oddziało-
wa, często dyskutowałam z koleżankami 
pielęgniarkami o roli Izb Pielęgniarskich, 
a właściwie w domniemaniu o braku jakiej-
kolwiek pożytecznej roli tej instytucji. Nie 
raz słyszałam głosy, że „tym Paniom” z Izb 
to dobrze. Siedzą sobie w pięknych siedzi-
bach/biurach, nic nie robią, tylko wymyśla-
ją jakieś dziwaczne przepisy i regulaminy. 

Po co nam ten samorząd?! Nie dostrzega-
liśmy, jaką moc ma KORPORACJA ZA-
WODOWA – zarówno nasza, jak i lekarzy, 
farmaceutów, fizjoterapeutów. Nie rozu-
mieliśmy, dlaczego o partnerstwo korpo-
racyjne i swój Samorząd starają się bardzo 
ratownicy medyczni czy psychologowie. 
Wiele z koleżanek nawet nie odróżniało 
Izb od związków zawodowych, ale gene-
ralnie narzekano, twierdząc, że prawdziwa 
praca to jedynie w szpitalu, no ewentualnie 
w przychodni. Podwyżki i normy według 
wielu same przyszły, BO SIĘ NALEŻĄ!

Widząc działania Samorządu Zawo-
dowego, postanowiłam zostać DELEGA-
TEM, by mieć czynny wkład w działanie, 
bo całkowicie znudziło mi się już dawno 
narzekanie…

Teraz, kiedy miałam więcej czasu na 
czytanie różnych komunikatów, zaczęłam 
również czytać komunikaty ukazujące się 
na stronie „mojej Izby” oraz NIPiP. Jakież 
było moje zdziwienie, kiedy przeczytałam 
o wstrzymaniu kursów i przesunięciu ter-
minu różnych konferencji i szkoleń – DLA 
NAS I NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA 
(to izby organizują kursy, szkolenia i kon-
ferencje dla pielęgniarek?). Dowiedziałam 
się o licznych refundacjach oraz zapomo-
gach losowych dla Członków naszego Sa-
morządu Zawodowego. W Izbie w Gdań-
sku w mijającej kadencji na refundację 
przeznaczono blisko 2 miliony złotych, 
a i na zapomogi potężne kwoty. Nigdy 
nie pozostajemy zatem sami i bez wspar-
cia! Dowiedziałam się także o stanowisku 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie działań mających na celu uzna-
nie choroby zakaźnej wywołanej przez 
SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, jak 
również apelu Samorządów Zawodów Me-

dycznych o objęcie personelu medyczne-
go udzielającego świadczeń zdrowotnych 
w czasie epidemii ochroną ubezpieczenio-
wą od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków (upominają się u rządzących o ochro-
nę środowiska pielęgniarek i położnych). 
Po przeczytaniu Rozporządzenia przedłu-
żającego tzw. „Pakiet Szumowskiego” do 
31 grudnia 2020 r. dotarło do mnie, że to 
przecież Samorząd Pielęgniarek i Położ-
nych z OZZPiP wywalczyli nam – pielę-
gniarkom i położnym podwyżki wynagro-
dzenia i nadal walczą o utrzymanie tych 
podwyżek (zadanie jeszcze niezakończo-
ne, przecież 31 grudnia przyjdzie szybko 
i trzeba będzie walczyć dalej). Również 
w tym trudnym czasie batalii z pandemią 
Samorząd działa poprzez „załatwianie” 
deficytowego sprzętu: maseczek, rękawic, 
płynu dezynfekcyjnego i odzieży ochron-
nej dla najbardziej potrzebujących – pie-
lęgniarek opiekujących się pacjentami 
w opiece domowej, hospicjach i domach 
opieki. Walczy się także o DPS-y.

Przyjemnie było również czytać o ini-
cjatywach innych środowisk na rzecz pie-
lęgniarek i położnych. Właśnie na stronie 
OIPiP w Gdańsku przeczytałam o bez-
płatnych internetowych korepetycjach dla 
dzieci pracowników ochrony zdrowia 
oraz bezpłatnych poradach prawnych 
dla członków naszego samorządu, jako 
podziękowaniu za zaangażowanie pielę-
gniarek i położnych w ratowanie zdrowia 
i życia ludzkiego w tym trudnym cza-
sie epidemii, oraz o bilecie miesięcznym 
na pociąg za symboliczną złotówkę. To 
inne Samorządy, tj. adwokatów i radców 
prawnych, zgłosiły się do naszego Samo-
rządu z chęcią niesienia pomocy poprzez 
bezpłatne porady prawne dla pielęgniarek 

i położnych. To Samorząd informuje me-
dia publiczne i podkreśla naszą niezwykle 
ważną rangę oraz rolę w systemie ochrony 
zdrowia. Gdyby nie było Samorządu Pie-
lęgniarek i Położnych, do kogo zwracaliby 
się autorzy tych inicjatyw? Do kogo zwra-
calibyśmy się my?

Zrozumiałam, że samorząd to coś wię-
cej niż kolejna instytucja. Nasza Okręgo-
wa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku na stałe zakotwiczyła się w naszej toż-
samości. Powiem więcej – pierwszy raz 
poczułam sens płacenia składek, uczestni-
czenia w jej życiu. Obserwując, czytając, 
oglądając, dotarło do mnie, że samorząd to 
my. Brzmi to jak oczywista oczywistość? 
Niekoniecznie. Chciałabym, abyśmy 
wszyscy zaczęli tak myśleć. Nie muszą 
nam się podobać wszystkie posunięcia sa-
morządu. To jasne. Możemy mieć jednak 
pewność, że nasz głos, szczególnie teraz, 
zostanie wysłuchany. Mamy się do kogo 
zwrócić. Mamy, przysłowiowo, gdzie 
pójść. Spójrzmy prawdzie w oczy – nie 
mamy co liczyć na polityków, urzędników 
czy inne grupy zawodowe. Możemy liczyć 
SAMI na siebie. Dlatego SAMOrząd to 
nasz wspólny dom. Dbajmy o niego. Bez-
warunkowo. 

podsumowując: drodzy koleżanki 
i koledzy pielęgniarki i pielęgniarze, po-
łożne i położni, szanujmy się wzajemnie, 
niezależnie od tego, na jakim stanowisku 
pracujemy, w jakim podmiocie i jaką 
rolę przyszło nam pełnić. wierzcie mi, 
„wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”, 
a przecież wSzySCy jeSteŚMy po-
trzebni!!! 

SzanUjĄC Siebie, wzMaCniaMy 
pielęgniarStwo!!!
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co się zmieniło w naszych 
przepisach – warTO wIedzIeĆ

W związku z zaistniałą sytuacją epide-
miologiczną w naszym kraju zmianie ule-
gły pewne przepisy dotyczące kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych, 
o których warto wiedzieć. Ale po kolei…

12 marca 2020 roku – Centrum Kształ-
cenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych informuje, że w związku ze wzrostem 
ryzyka zakażeń i choroby zakaźnej wywo-
łanej wirusem SARS-CoV-2 zaplanowane 
w sesji wiosennej Państwowe Egzaminy 
Specjalizacyjne począwszy od dnia 17 mar-
ca 2020 roku zostały odwołane. O nowym 
terminie i miejscu egzaminu pielęgniarki 
i położne zostaną poinformowane.

warszawa, dnia 16 marca 2020 roku – 
ukazuje się Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia zmieniające rozporządzenie w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych (Poz. 458). Główne zmiany za-
kładają, że w przypadkach uzasadnionych 
nadzwyczajnymi okolicznościami, w szcze-
gólności zagrażającymi życiu lub zdrowiu 
osób uczestniczących w kształceniu pody-
plomowym pielęgniarek i położnych:
1. Minister właściwy do spraw zdrowia, 

na wniosek organizatora kształcenia, 
może wyrazić zgodę na wydłużenie 
czasu trwania specjalizacji.

2. Minister właściwy do spraw zdro-
wia może odwołać egzamin państwo-
wy w danej dziedzinie pielęgniarstwa 
lub dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia. Odwołując egza-

min państwowy, minister wydłuża czas 
trwania sesji egzaminacyjnej, w któ-
rej miał się odbyć odwołany egzamin, 
jednorazowo na okres nie dłuższy niż 
6 miesięcy. W przypadku nieustania 
okoliczności będących podstawą prze-
dłużenia sesji w czasie, o który została 
przedłużona dana sesja, minister może 
powtórnie przedłużyć czas trwania danej 
sesji o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

3. Dyrektor Centrum Kształcenia Pody-
plomowego Pielęgniarek i Położnych, 
na wniosek organizatora kształcenia, 
może wyrazić zgodę na wydłużenie 
czasu trwania kursu kwalifikacyjnego/
specjalistycznego.
23 marca 2020 roku – Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych umieszcza na swojej stronie:
1. Wzór wniosku w sprawie wyrażenia 

zgody na wydłużenie czasu trwania 
szkolenia specjalizacyjnego.

2. Wzór wniosku w sprawie wyrażenia 
zgody na wydłużenie czasu trwania kur-
su kwalifikacyjnego/specjalizacyjnego.
1 kwietnia 2020 roku – na stronie 

CKPPiP pojawia się komunikat: „W związ-
ku z licznymi pytaniami dotyczącymi moż-
liwości zastosowania metod kształcenia na 
odległość oraz informacjami o planowaniu 
i uruchamianiu przez niektórych organi-
zatorów kształcenia podyplomowego dla 
pielęgniarek i położnych z wykorzysta-
niem metody on-line, Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
informuje, że kształcenie w ramach szkoleń 
specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych 
i kursów specjalistycznych prowadzone jest 
na podstawie programów kształcenia za-
twierdzonych przez Ministra Zdrowia, które 
nie przewidują kształcenia on-line”.

3 kwietnia 2020 roku – Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku, biorąc pod uwagę zmiany w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i położnych, 
wprowadza aneksem zmianę w Regulaminie 
Kształcenia obowiązującym w OIPiP w Gdań-

rada konsultacyjna centrum 
Pomocy dzieciom w gdańsku

Na wniosek Koordynatora Centrum Pomocy 
Dzieciom w Gdańsku, Pana Krzysztofa Sza-
rzały, OIPiP w Gdańsku została zaproszona 
do współpracy poprzez udział w pracach 
Rady Konsultacyjnej, która została powoła-
na przez gdańską placówkę. W dniu 20 lu-
tego 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie 
Rady, w którym wzięła udział Jolanta Zając 
– sekretarz ORPiP w Gdańsku, Przewodni-
cząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowi-
sku Nauczania i Wychowania. Centrum Po-
mocy Dzieciom jest specjalistyczną placów-
ką, świadczącą interdyscyplinarną pomoc 
dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem 
i ich rodzinom oraz opiekunom, a także 
profesjonalistom pomagającym dzieciom 
po traumatycznych przeżyciach. W spo-
tkaniu wzięli udział Przedstawiciele wielu 
podmiotów, w tym policji, sądu, prokura-

tury, ośrodka pomocy społecznej, placówek 
ochrony zdrowia, oświaty. Spotkanie było 
okazją do zaprezentowania proponowanych 
rozwiązań w zakresie pomocy dzieciom 
opartych na doświadczeniach specjalistów 
z wielu dziedzin zgromadzonych na zebraniu. 
Pielęgniarki z OIPiP są otwarte na współpra-
cę, gdyż współpraca międzyinstytucjonalna 
przyniesie wiele korzyści dzieciom, jak i pro-
fesjonalistom udzielającym pomocy. Oferta 
placówki jest skierowana do wszystkich dzie-
ci, zarówno dzieci narodowości Polskiej, jak 
i dzieci Imigrantów, co jest niezwykle istotne, 
zwłaszcza że obserwujemy coraz większą 
liczbę uczniów obcojęzycznych w szkołach. 

Jolanta Zając
Sekretarz OIPiP w Gdańsku

sku. Zmiana polega na umieszczeniu w regula-
minie zapisu: „W przypadkach uzasadnionych 
nadzwyczajnymi okolicznościami, w szcze-
gólności zagrażającymi życiu lub zdrowiu 
osób uczestniczących w szkoleniu specjaliza-
cyjnym/kursie kwalifikacyjnym/kursie specja-
listycznym, Organizator, za zgodą Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych, może wydłużyć czas trwania 
szkolenia/kursu”.

Grażyna Waleńska
Kierownik Działu Szkoleń 

OIPiP w Gdańsku
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Zachować godność człowieka 
to pozostać wewnętrznie wolnym, 

nawet przy zewnętrznym zniewoleniu.

ks. Jerzy Popiełuszko

„
„

Pandemia i wyzwania z nią związane 
wskazały wyraźnie nową rzeczywistość, 
a wraz z nią nas – konkretnych, silnych, 
zgranych i przede wszystkim – wiodą-
cych w procesie medycznym i pielęgna-
cyjnym. W ciągu ostatniej dekady samo-
rząd zawodowy wspólnie ze związkami 
zawodowymi pokazywał i z determinacją 
podkreślał, że jednym z kluczowych pro-
blemów koniecznych do rozwiązania jest 
topniejąca liczba naszej kadry. 

Na naszych oczach nastąpił dramatyczny 
moment, ujawniający całą paletę niedo-
ciągnięć ostatnich lat. Każda poprawa 
warunków naszej 
płacy i pracy była 
dosłownie wydra-
pana pazurami! 
Aktualnie zarzą-
dzający systemem 
każdej z gałęzi 
ochrony zdrowia 
– od POZ, szpitali, 
DPS po hospicja – 
dosłownie każdy 
z nich dostrzegł, że 
bez nas system ochrony zdrowia nie ma 
możliwości być wydolny. Obecnie bloko-
wana niejednokrotnie możliwość pracy 

w kilku miejscach spowodowała potężną 
ilość wakatów. Uszanujmy tych, którzy 
szanują i doceniają nasz trud. Nasze za-
wody mają do spełnienia szczególną mi-
sję, ale z wykonywania misji nie da się 
utrzymać godnie siebie i swojej rodziny, 
o rekompensatach związanych z pracą 
w szczególnie groźnych warunkach nie 
wspominając.

Już za rok będziemy obchodzić 30-lecie 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Dla 
znakomitej większości z nas – zoriento-
wanych i zaangażowanych w codzienne 
tworzenie i szeroką działalność naszej 

OIPiP – jest to 
rocznica współ-
tworzenia czegoś 
wspólnego, waż-
nego i coraz sil-
niejszego. Z jednej 
strony można by 
rzec, parafrazując 
znaną nam wszyst-
kim piosenkę, że te 
trzy dekady minę-
ły jak jeden dzień! 

A z drugiej, przecież tyle się wydarzyło! 
Pozycja każdej Pielęgniarki i Położnej 
oraz coraz większej ilości Pielęgniarzy 

Pielęgniarstwo i Położnictwo 
dziś i za kolejne 3 dekady. 

Otwarcie dyskusji. 

Dziś stajemy 
u progu nowego rozdziału, 

wymagającego od nas 
jeszcze więcej pokory, 

zrozumienia, a zarazem siły 
oraz odpowiedzialności. 
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i Położnych stanowi nieocenione wzmoc-
nienie w polskim systemie ochrony zdro-
wia. 

Zdobywamy coraz szersze uprawnie-
nia. Jak sama 
nazwa wskazuje 
– „uprawnienia za-
wodowe” to prawo 
do wykonywania 
profes jonalnych 
czynności na ba-
zie rozszerzonych 
kwalifikacji. Ten 
proces jest dobro-
wolny (w prze-
ciwieństwie do 
o b o w i ą z k o w e j 
ustawowo aktuali-
zacji wiedzy me-
dycznej) – stanowi 
on przywilej dla 
chętnych i aktyw-
nych, identycz-
nie jak u lekarzy, 
f iz joterapeutów, 
diagnostów i innych zrzeszonych w swo-
ich samorządach zawodowych profesjo-
nalistów. 

Zasada jest prosta – chcesz poszerzać 
swoją działalność zawodową? Zdobądź 
nowe uprawnienia, doceniając portfel 
takich możliwości. Nie chcesz? Nie za-
braniaj innym! Przecież tak to już jest, że 
nabywając nowe uprawnienia, musimy li-
czyć się również z nowymi obowiązkami 
i większą odpowiedzialnością. A dzięki 
wieloletniej walce naszego Samorządu 
i OZZPiP jest to coraz szerzej i szerzej 
gratyfikowane finansowo, w tym również 

w wymiarze zysków wizerunkowych, jak 
np. specjalizacje czy ordynowanie leków/
recepty. Nie nam jednak oceniać, czy zda-
liśmy egzamin z praw i obowiązków. To 
nie jest bieg na 100 metrów, to jest mara-

ton. Oceniać będą 
nas przyszłe poko-
lenia, historia, opi-
nia publiczna. 

Nasz XXX-letni 
rodowód powin-
niśmy traktować 
jako swoistą dro-
gę do dojrzałości. 
Zdobyte doświad-
czenia, wbrew 
pozorom głównie 
te, które odnoszą 
się do porażek czy 
niepowodzeń, są 
bezcennym kapita-
łem. To, czego nie 
osiągnęliśmy, po-
winno znaleźć się 
w agendzie działań 

w kolejnych dekadach. Powstaje pyta-
nie – dlaczego akurat dziś mielibyśmy 
wbijać zdobywczą flagę? My sami po-
stawiliśmy tę granicę, swoisty Rubikon. 
Przekroczyliśmy ją. Jeśli pandemia koro-
nawirusa bezsprzecznie zmieniła optykę 
na jakąś przestrzeń funkcjonowania sys-
temu, to jest nią właśnie Pielęgniarstwo 
i Położnictwo. Rzeczpospolita Polska nie 
zawsze patrzyła na nas łaskawym okiem. 
Jesteśmy jedną z najczęściej protestują-
cych grup społecznych i niewątpliwie po-
winniśmy z tej protestującej natury być 
dumni. Stanowi bowiem ona o naszym 
poczuciu odpowiedzialności nie tylko za 

interes grupy zawodowej, ale również za 
jednostkę, którą jest Pacjent. 

Owszem, na naszych sztandarach sta-
wialiśmy kwestie płacy, warunków pra-
cy, kwalifikacji i wielu innych. Zawsze 
jednak w naszym epicentrum punktem 
odniesienia byli Ci, dla których co-
dziennie, nieustan-
nie kontynuujemy 
swoją pracę. Ważne 
jest dla nas również 
b e z p i e c z e ń s t w o 
pracy w ramach po-
siadanych kwalifi-
kacji i dotarcie do 
szeroko pojętej nie-
zależności poprzez 
uzyskiwanie coraz 
większych upraw-
nień zawodowych. 
Mapując kompeten-
cje i uprawnienia, okaże się bowiem, że 
powinniśmy zmierzać do kolejnych pod-
wyżek wynagrodzeń.

Pomimo że pandemia trwa i nic nie za-
powiada jej rychłego końca, to już teraz 
wiemy, że wyostrzyła ona wszystkie spo-
łeczno-polityczne zmysły naszego społe-
czeństwa. U jednych jest to lęk o życie 
swoje i najbliższych, u innych to bardziej 
wysublimowana, globalna refleksja. Oby-
dwie zasługują na naszą szczególną uwa-
gę i zainteresowanie. 

Myśląc więc o naszej przyszłości, nale-
ży się zastanowić, jaka czeka polskich 
Pacjentów? Jak wspólnie będziemy odbi-
jać się w lustrze tego, co nadejdzie wraz 
z przyjściem nowych pokoleń? Jaki los 

razem podzielimy? Czy dostrzeżona zo-
stanie każda z licznych dziedzin naszej 
działalności i samodzielności zawodo-
wej, a także silne komponenty w Zespo-
łach Interdyscyplinarnych? Czy nauczy-
my się już nieanonimowo definiować 
nasze potrzeby?

Na powyższe py-
tania powinniśmy 
odpowiadać w od-
niesieniu do miej-
sca, jakie w nowej 
normalności zajmą 
usługi publiczne, 
w tym system ochro-
ny zdrowia. Jakich 
wyborów, jako oby-
watele, będziemy 
dokonywać? Staje-
my się już przecież 
w miarę dojrzałą de-

mokracją. Nasze doświadczenia są trud-
ne. Demokracja wielu z nas może koja-
rzyć się wyłącznie z bardzo ostrym, prze-
wlekłym sporem. Jakie miejsce zajmiemy 
my, Pielęgniarki i Położne, w postpande-
micznej debacie publicznej? Przed chwi-
lą mówiłam o dojrzałości – a może ogra-
niczenie tego sporu, wyłączenie z niego 
kwestii systemu ochrony zdrowia byłoby 
najlepszym, najbardziej trwałym pomo-
stem, a zarazem wyrazistym dowodem na 
to, że tę dojrzałość uzyskaliśmy? 

Koronawirus nie ma poglądów politycz-
nych, określonego światopoglądu. Wie-
my o nim tylko tyle, że jest synonimem 
lęku i burzenia społecznych więzi, a cza-
sami wręcz odwrotnie. Czy przypadkiem 
więc nie jest tak, że najlepszą receptą na 

W XXX-lecie Samorządu 
Zawodowego mam wielką 

nadzieję, iż każdy z naszego 
Środowiska Zawodowego 

zrozumie istotę i sens 
istnienia Samorządu, 
bez którego nikt nie 

wysłuchałby pojedynczych 
głosów, a w szczególności 

rozproszonych 
w kuluarach czy dyżurkach 

pielęgniarskich.

Nasze zawody 
mają do spełnienia 
szczególną misję, 

ale z wykonywania misji 
nie da się utrzymać 

godnie siebie 
i swojej rodziny...
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koronawirusa jest budowanie siły Pielę-
gniarek i Położnych poprzez społeczną, 
nie bójmy się tego powiedzieć na głos, 
polityczną zgodę? Teraz nawet w DPS-ach 
decydenci dostrzegli konieczność profe-
sjonalizmu Pielęgniarek, a jeszcze kilka 
lat temu walczyliśmy 
o to, gdy DPS-y wręcz 
pozbawiano systemowo 
procedur stricte me-
dycznych. Teraz pielę-
gniarstwo środowisko-
we nabrało mocy, stało 
się widoczne i wręcz 
niezbędne, gdy placów-
ki medyczne zderzyły 
się z koronawirusem, jakby innych Pa-
cjentów już nie było. To nasze Koleżanki 
z POZ ratują Ich niezwykle trudny los. 
Pamiętajmy! 

Kolejne rozważania oczywiście dotyka-
ją kwestii demograficznych, technolo-
gicznych, w konsekwencji edukacyjnych 
i gospodarczych. W tym momencie warto 
powiedzieć to wprost – oszczędzanie na 
pielęgniarkach i położnych to oszczędza-
nie na ludzkich istnieniach. I o ile jesz-
cze rok temu znalazłoby się wielu, którzy 
z całą mocą szafowaliby tabelkami arku-
szy kalkulacyjnych, o tyle dziś wszyst-
kie rządy, bez względu na ideologiczne 
barwy, w pierwszej kolejności inwestują 
w personel medyczny, nasze możliwości 
wynikające z zasobów kadrowych i za-
bezpieczenia. 
Nikt nie ma odwagi już podważać jakże 
niezbędnych nadgodzin wynikających 
z braku kadry oraz potrzeb Pacjentów. 
Jeszcze niedawno musieliśmy o to wal-
czyć. Nasz Samorząd Zawodowy musi 

Odwaga to wiedza o tym, 
czego się bać trzeba, 

a czego nie.

Platon 

„
„

być przygotowany. Musimy zadawać 
istotne dla naszej przyszłości pytania 
i szukać kolejnych rozwiązań. Poszukać 
kolejnych sojuszników, z którymi będzie-
my budować dobre dla naszej przyszłości 
odpowiedzi. Dziś stajemy u progu nowe-

go rozdziału, wy-
magającego od nas 
jeszcze więcej po-
kory, zrozumienia, 
a zarazem siły oraz 
odpowiedzialności. 
W XXX-lecie Samo-
rządu Zawodowego 
mam wielką nadzieję, 
iż każdy z naszego 

Środowiska Zawodowego zrozumie isto-
tę i sens istnienia Samorządu, bez którego 
nikt nie wysłuchałby pojedynczych głosów, 
a w szczególności rozproszonych w kulu-
arach czy dyżurkach pielęgniarskich. 

Jako Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
symbolicznie, na łamach naszego biule-
tynu pragnę otworzyć tę dyskusję. Głę-
boko wierzę w siłę Pomorza – krainy 
zamieszkałej przez ludzi, dla których 
niemożliwe stawało się możliwe. Nie-
których już przez dyskusje telefoniczne 
oraz on-line zachęciłam do przelania na 
papier swoich przemyśleń, aby podzielić 
się nimi szerzej. 

Zapraszam do lektury 
oraz udziału w dyskusji. 

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Myśląc więc o naszej 
przyszłości, należy się 
zastanowić, jaka czeka 
polskich Pacjentów?
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Sytuacja, która dotknęła nas w ostat-
nich miesiącach, bezwzględnie obnażyła 
obojętny stosunek polskich polityków 
i części społeczeństwa do środowiska 
medycznego. Zarówno Samorząd Zawo-
dowy, jak i Związki Zawodowe oraz gros 
naszego Środowiska Zawodowego np. 
w mediach publicznych i społecznościo-
wych, a także na pikietach i protestach 
– podkreślało, że bez konkretnej zachęty 
liczba personelu medycznego z roku na 
rok maleje do dramatycznego poziomu. 
Obecnie problemy 
traktowane jedynie 
jako „nasze” (stąd 
b a g a t e l i z o w a n e )  
stały się wspólnymi! 
O ile na początku 
po ogłoszeniu stanu 
epidemii w Polsce 
wszyscy rzucili się 
z pomocą skiero-
waną do pracowni-
ków systemu opieki 
zdrowotnej (szycie 
maseczek, druko-
wanie przyłbic, do-
starczanie posiłków) 
oraz w różnorodny 
sposób wyrażali swój podziw dla odwa-
gi i poświęcenia medyków, to w miarę 
przedłużania się tego stanu oraz przyby-
wania osób zakażonych (również wśród 
personelu medycznego) i w konsekwen-
cji zgonów z powodu COVID-19 ucichły 

okrzyki zachwytu i dziękczynne brawa, 
a pojawiły się zarzuty i bezpodstawne 
oskarżenia. 

Oburzyło mnie, że pierwsze ataki za-
częły pojawiać się w wypowiedziach 
polityków. Wiceminister zdrowia w wy-
wiadzie radiowym stwierdził, że w wielu 
przypadkach to personel medyczny odpo-
wiada za zarażenie pacjentów przez to, że 
nie przestrzegał odpowiednich procedur. 
Również głośnym echem w mediach od-

biła się wypowiedź 
Wojewody Mazo-
wieckiego, jakoby 
zmuszony był ukarać 
kilkudziesięciu pra-
cowników medycz-
nych, którzy mimo 
nakazu stawienia 
się do pracy w wy-
znaczonym DPS-ie, 
odmówili podjęcia 
tam pracy, zasłania-
jąc się zwolnienia-
mi lekarskimi albo 
w ogóle ignorując to 
wezwanie. Również 
nakaz ministra zdro-

wia skierowany do pracowników ochrony 
zdrowia, aby w celu zapobiegania rozno-
szeniu koronawirusa ograniczyli wyko-
nywanie świadczeń do jednego podmiotu, 
bez szerszych wyjaśnień, odebrany został 
przez większą część społeczeństwa, jako-

by pracownicy medyczni przez pazerność 
i nieodpowiedzialność przechodzili z jed-
nego zakładu pracy do drugiego, rozno-
sząc jednocześnie śmiertelnego wirusa. 

To moim zdaniem wymagało szer-
szych wyjaśnień w trakcie uzasadniania 
wprowadzenia takiego zakazu.

Trudno się więc dziwić zwykłym oby-
watelom, którzy słuchając takich infor-
macji, nie mając 
przy tym bladego 
pojęcia o proble-
mach systemo-
wych, doszli do 
wniosku, iż ten 
personel medycz-
ny, który tak po-
dziwiali, któremu 
tak spontanicznie 
pomagali, wca-
le na tę pomoc, 
na ten podziw 
ostatecznie nie 
zasługuje. Mało 
tego, dochodzą do 
wniosku, że nasz 
personel stanowi realne zagrożenie dla 
zdrowia i życia całego społeczeństwa. 

W zachowaniu ludzi obudziła się agre-
sja wymierzona w medyków. Pracownicy 
ochrony zdrowia zaczęli doświadczać ata-
ków złości i obrażania w pracy oraz w sy-
tuacjach życia codziennego. W wielu skle-
pach pojawiły się informacje, że pracow-
nicy medyczni nie będą obsługiwani. Do-
chodziło do sytuacji wymawiania wynajmu 
mieszkania tylko dlatego, że najemca pra-
cował w szpitalu, czy odmowy zapisania 
dziecka medyka do przedszkola. W opinii 

społecznej lekarze, pielęgniarki, położne, 
ratownicy medyczni stali się zachłanny-
mi, nieodpowiedzialnymi ludźmi, którzy 
przed oczami mają tylko pieniądze i inte-
res własny, a dobro i potrzeby innych są 
im zupełnie obce.

Prawda jest zupełnie inna. Sytuacja, 
w jakiej znalazł się cały świat, a w nim 
polski system ochrony zdrowia w czasie 

pandemii była dla 
wszystkich zasko-
czeniem. Wielu 
wręcz krytykowało 
i zarzucało, że Izby 
Pielęgniarskie „sieją 
panikę” i przedsta-
wiają dane straszą-
ce Społeczeństwo 
i włodarzy. Pomimo 
zatem przynajmniej 
kilkunastu lat walki 
o zmiany systemowe, 
Polska nie była na 
nią absolutnie przy-
gotowana. Brakowa-
ło instrukcji i odpo-

wiednich procedur, sprzętu, testów, od-
czynników, środków ochrony osobistej, 
a przede wszystkim zasobów kadrowych. 
A nie mówiliśmy?! Od dawna wiadomo 
było, że na rynku polskim brakuje pielę-
gniarek, położnych i lekarzy. Statystyki 
ostatnich lat nie pozostawiają złudzeń. 
Na 1000 mieszkańców w Polsce przypa-
da 5,2 pielęgniarki (wskaźnik najniższy 
w Europie), a średnia wieku pielęgniarki 
to 52 lata (położnej 50). 

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

Przemyślenia Jednej z Nas

Wiceminister 
zdrowia w wywiadzie 

radiowym stwierdził, że 
w wielu przypadkach 
to personel medyczny 

odpowiada za zarażenie 
pacjentów przez to, 
że nie przestrzegał 

odpowiednich procedur. 

W zachowaniu 
ludzi obudziła się 

agresja wymierzona 
w medyków. Pracownicy 
ochrony zdrowia zaczęli 

doświadczać ataków 
złości i obrażania w pracy 
oraz w sytuacjach życia 

codziennego.
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w art. 47 stanowi, że skierowaniu do pra-
cy niosącej ryzyko zakażenia przy zwal-
czaniu epidemii nie podlegają m.in. oso-
by, które ukończyły 60 lat. W przypad-
ku pielęgniarek i położnych w Polsce to 
około 40 tys. czynnych zawodowo. 

Od lat również powszechnie wia-
domym było, że pielęgniarki i położne 
zatrudniane są w kilku podmiotach. Wy-
nikało to nie tylko 
z chęci zarobienia 
wystarczających na 
utrzymanie siebie 
i rodziny środków, 
ale przede wszyst-
kim z potrzeb syste-
mu (w przeciwnym 
razie wiele podmio-
tów leczniczych 
pozostałoby bez 
odpowiedniej ilo-
ści personelu). W momencie ogłoszenia 
przez ministra zdrowia nakazu ogranicze-
nia przez personel medyczny świadcze-
nia pracy tylko do jednego miejsca wiele 
placówek (w tym DPS-y) zostało pozba-
wionych pielęgniarek i położnych. Wysy-
łane przez wojewodów nakazy stawienia 
się do pracy w wyznaczonym przez nich 
miejscu do pielęgniarek i położnych i ka-
ranie tych, które nie dostosowały się do 
tego nakazu, niewiele mogło zmienić. 

Najczęściej nakazy te kierowane były 
niezgodnie z prawem. Państwo postano-
wiło karać swoich obywateli za własne 
zaniechania i bierność w reformowaniu 
systemu. Trafiały do kobiet samotnie 
wychowujących dzieci, matek na urlopie 
macierzyńskim czy pielęgniarek, które 

ukończyły 60 lat i same znajdowały się 
w grupie ryzyka zakażeniem. Tłuma-
czenie wojewodów, że nie znali sytuacji 
tych kobiet nie jest żadnym tłumacze-
niem. Należało po prostu współpracować 
z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Po-
łożnych lub Dyrektorami ds. Pielęgniar-
stwa i Naczelnymi Pielęgniarkami, aby 
przed wysłaniem nakazu i nakładaniem 
kar pieniężnych (wysokość 5 tys. zł) uzy-

skać informacje, 
które pielęgniarki 
i położne podlega-
ją ustawie. Może 
wystarczyłoby wy-
stosować prośbę 
do chętnych z za-
pewnieniem atesto-
wanych, wysokiej 
jakości środków 
ochrony indywidu-
alnej, dodatkowego 

wynagrodzenia i np. opłacenia dodatko-
wego ubezpieczenia OC oraz na zdrowie 
i życie zagrożone COVID-19. 

Jeżeli chodzi o Domy Pomocy Spo-
łecznej, już od dawna nie są one traktowa-
ne jako placówki lecznicze (medyczne), 
a raczej jak placówki pobytowo-opiekuń-
cze. Dlatego podlegają nie Ministerstwu 
Zdrowia, a Ministerstwu Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Placówki te za-
trudniały przede wszystkim opiekunów, 
a ilość pielęgniarek była ograniczona do 
minimum. Teraz widać, jak wielkim było 
to błędem. 

Z tej również przyczyny, tzn. „odme-
dycznienia”, takie ośrodki pobytowe nie 
są wyposażane w sprzęt do monitorowa-
nia stanu zdrowia podopiecznych. Tam 

też zabrakło odpowiednich instrukcji po-
stępowania, środków ochrony osobistej, 
odpowiedniego sprzętu i potrzebnej ilości 
środków, mimo że 
DPS-y to miejsca, 
w których przeby-
wają ludzie z grupy 
najwyższego ry-
zyka. Obarczanie 
winą pracowników 
za sytuację, jaka za-
istniała w DPS-ach, 
jest zatem niespra-
wiedliwe i ogrom-
nie krzywdzące. 

Przykre jest, że 
mimo wieloletnie-
go informowania 
o trudnej, a wręcz dramatycznej sytuacji 
polskiego pielęgniarstwa i położnictwa, 
mimo wszystkich działań środowiska 
walczącego o poprawę tej sytuacji, jak 
i podniesienie prestiżu naszych zawo-
dów, w tak trudnej dla wszystkich sytu-
acji, jaką jest stan epidemiczny, próbuje 
się właśnie pielęgniarki i położne obar-
czać winą za zaistniałą sytuację – tysię-
cy wakatów wynikających z niedoborów 
kadrowych. Teraz to problem nie tylko 
nasz, ale faktycznie polityczny, polega-
jący na odpowiedzialności za zdrowie 
całego polskiego społeczeństwa. Stawką 
jest życie! A korelacja między ilością ka-
dry medycznej i liczebnością społeczeń-
stwa stała się dopiero wyraźnie widoczna 
i niestety dla niektórych dopiero jasna! 
Jest to kolejny przykład na to, że przed 
całym środowiskiem pielęgniarek i po-
łożnych jeszcze bardzo dużo pracy, walki 
o poprawę sytuacji kadrowej, podniesie-

nie prestiżu naszych zawodów, o należne 
nam godność i szacunek. Należy naresz-
cie liczyć się z naszym zdaniem opartym 

na konkretnych 
danych i wiedzy 
pielęgniarskiej. Nie 
poddamy się. Jed-
nocześnie liczymy, 
iż przyjdzie dzień, 
w którym opinia 
publiczna przejrzy 
na oczy i stanie 
się naszym nieza-
chwianym sprzy-
mierzeńcem. 

Nasz los bo-
wiem determinu-
je los Pacjentów, 

a problemy zgłaszane przez nas nie są 
tylko naszymi, lecz – co życie pokazało 
– są problemami całego społeczeństwa.

Teraz zrozumiałam apel i hasło KOPiP 
z 2014 roku, które przeczytałam na transpa-
rentach niesionych w pikiecie w Gdańsku: 

„TYLKO PRAWDA 
NAS WYLECZY!” 

i 
„TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA, 
BO I TY BĘDZIESZ PACJENTEM”.

Pielęgniarka z Pomorza

Państwo 
postanowiło karać 
swoich obywateli 

za własne 
zaniechania i bierność 

w reformowaniu systemu.

Na 1000 mieszkańców 
w Polsce przypada 

5,2 pielęgniarki 
(wskaźnik najniższy 

w Europie), 
a średnia wieku 

pielęgniarki to 52 lata 
(położnej 50). 
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Na tytułowe pytanie można by odpowie-
dzieć w zasadzie bardzo prosto. Warto 
w tym miejscu posłużyć się słowami pol-
skiej noblistki, pisarki Olgi Tokarczuk, 
która powiedziała: „Coś nas testuje. Na-
tura, Bóg, coś bezosobowego, przypa-
dek mówi: „Sprawdzam!”. Wielu z nas 
w ostatnim czasie zapewne oddawało się 
podobnym rozważaniom. W tak szczegól-
nych momentach, w których świat dotąd 
nam znany upada, 
ulega całkowitej de-
kompozycji, ludzie 
sięgają po rozważania 
natury filozoficznej. 
Pytamy o sens ist-
nienia, dokonujemy 
rachunków sumienia, 
odwołujemy się do 
wartości, symboli, 
przepowiedni i religii, 
choć jeszcze przed 
kilkoma tygodniami 
prowadziliśmy zgoła inny tryb życia.

Pracowaliśmy, konsumowaliśmy, odpo-
czywaliśmy, bardzo często nie zastanawia-
jąc się nad głębszym, bardziej złożonym, 
wręcz metafizycznym wymiarem naszego 
bytu. Słowo „naszego” ma tu także istotne 
znaczenie. Zdajemy sobie przecież sprawę 
z błędnego przekonania o nieograniczo-

nej sile jednostki. Sensowność interesu 
wspólnoty, ogólnospołecznej odpowie-
dzialności niekiedy schodziła na dalszy 
plan, przegrywając w wyścigu o zindywi-
dualizowany interes każdego z nas. 

Rozprawiając o nauce płynącej z wybuchu 
pandemii, nie można nie zapytać o rolę 
pieniądza jako nadrzędnego elementu 
procesu ekonomizacji naszego dotych-

czasowego życia. 
Ostatnie 30 lat 
naszej egzystencji 
upłynęło pod zna-
kiem gromadzenia 
i redystrybucji ka-
pitału. To teza nie 
tyle ekonomicz-
na, co wynikająca 
z doktryny przy-
jętej na początku 
lat 90. XX wieku. 
Wraz z nadejściem 

możliwości związanych z budową syste-
mu demokratycznego zachłysnęliśmy się 
perspektywami płynącymi z nadejścia 
neoliberalnego kapitalizmu. W wolnoryn-
kowy paradygmat uwierzyliśmy i wierzy-
my w znaczącej większości, nawet ci, dla 
których rynkowa gra okazała się niezbyt 
łaskawa. 

Czego uczy nas pandemia 
koronawirusa? 

„Coś nas testuje. 
Natura, Bóg, 

coś bezosobowego, 
przypadek mówi: 
„Sprawdzam!”.

Olga Tokarczuk

Człowiek, gdy ma wybór, 
wybiera zwykle dobro. 

Zło wybiera wtedy, gdy wydaje mu się, 
że nie ma wyboru.

Andrzej Majewski

„

„
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od zawsze aktywna samorządowo (od za-
wsze aktywny Delegat każdej kadencji) 
i zawsze czynna zawodowo (obecnie jako 
Pielęgniarka Naczelna) – czy warto? 

A ponieważ wierzę w siłę niezłomne-
go działania, to dostrzegam jego wyniki 
i działam nadal. Obecnie wspieram Ko-
leżanki i Kolegów, zaopatrując w środki 
ochrony osobistej i podkreślając, że Sa-
morząd wspiera nas na każdym kroku. 
Tylko w grupie i jedności oraz wzajem-
nym szacunku i wspieraniu się jest siła! 
Bezpieczna organizacja pracy to także mój 
„konik” i szpitala, dla którego od lat mam 
przyjemność pra-
cować w oparciu 
o przesłanie, iż 
szpital to ludzie!

Czego więc uczy 
nas, Polek i Po-
laków, pandemia 
koronawirusa? Na 
samym począt-
ku tekstu padła 
ocena, jakoby od-
powiedź wyda-
wała się prosta. 
Puenta taka właśnie się wydaje, a brzmi 
ona – zdrowie jest bezcenne, najważniej-
sze. Tyle, że tylko Pielęgniarki i Położne 
w ostatnich trzech dekadach doskonale 
rozumiały złożoność tego pojęcia. Weźmy 
pod lupę kilka jego elementów. 

To Pielęgniarki i Położne w najbardziej 
masowym spektrum społecznym wkroczy-
ły do debaty publicznej z tematem zwią-
zanym z relacją przepracowanych godzin 
wobec skutków jakościowych, kadrowych 

i społecznych. Nikomu wcześniej nie uda-
ło się powiedzieć tak wyraźnie i dosadnie 
– maksymalizacja wydajności pracy ma 
swoje granice. Następnie podkreślali to 
Rezydenci. 

Gdy poszczególni decydenci opie-
rali swoje założenia wyłącznie 
na wyliczeniach ekonomicznych, Pielę-
gniarki i Położne potrafiły stawić im czoła, 
udowadniając rzecz prozaiczną – szpital to 
nie fabryka. Pielęgniarka i Położna to nie 
koszt. Koszt to m.in. powikłania i zdarzenia 
medyczne wynikające szczególnie z braku 
odpowiedniej ilości kadry i przemęczenia. 

To Pielęgniarki i Po-
łożne w swej zbioro-
wej podświadomości 
zrozumiały, iż każda 
zmiana w społecznej 
mentalności zaczyna 
się od zmiany języ-
ka debaty publicznej. 
Kluczem do rozwo-
ju każdej przestrzeni 
życia danego narodu 
pozostaje równowaga 
interesów zrealizo-

wana poprzez dialog społeczny – autono-
miczny, trójstronny, międzybranżowy i co 
najważniejsze – wewnątrzśrodowiskowy. 

W czasie gdy Polskę przeszywały kolejne 
nitki podziałów, Pielęgniarki i Położne po-
trafiły jednoczyć się nie tylko w obliczu 
zagrożeń, ale przede wszystkim w nie-
złomnych i „do bólu” licznych debatach 
i dyskusjach – licząc na zrozumienie 
i oczekiwane efekty. Rozmawiamy i nie 
dajemy się już skłócać! Przecież na świe-

Wiara w nieokiełznaną siłę pieniądza na-
prowadziła nas na tory powszechnej ko-
mercjalizacji, prywatyzacji, deregulacji, 
outsourcingu i wielu innych, wydawałoby 
się na ogół popularnych i zdrowych spo-
łecznie, procesów. Na ogół. Bo tu gonitwa 
często nie sprzyjała jednostce i naszemu 
zdrowiu osobistemu. Przemęczenie, za-
gonienie, brak czasu na spokojny oddech 
i odpoczynek – nieustannie towarzyszyły 
naszej codzienności. 

Ekonomizacji poddano system ochrony 
zdrowia. Szpitale stały się przedsiębior-
stwami, a wynagrodzenia pracowników 
medycznych – kosztem. Przekonanie 
o tym, że w zasadzie każdą przestrzeń 
życia publicznego można przeobrazić po-
średnio lub bezpośrednio w działalność 
gospodarczą dawało swój upust za każ-
dym razem, gdy Pielęgniarki i Położne 
wskazywały na potrzebę przyjęcia nieco 
innej, bardziej uspołecznionej perspek-
tywy. W niej zawarte były postulaty do-
tyczące wynagrodzeń, czasu pracy, kwa-
lifikacji i wielu innych. Trzeba wyraźnie 
podkreślić, że nie miały one zabarwienia 
politycznego czy też, mówiąc dogłębniej, 
ideologicznego. W wieluset odwołaniach, 
w trakcie prowadzonych prac, dyskusji, 
debat czy w końcu w trakcie pikiet i pro-
testów Pielęgniarki i Położne z całych sił 
pragnęły, by system ochrony zdrowia słu-
żył ludziom, mającym niezbywalne prawo 
do godności, zdrowia i szczęścia. 

Choć po wielu trudach udało się wywal-
czyć podwyżkę 4 x 400 brutto brutto, 
załatwić wiele innych spraw, mniej lub 
bardziej popularnych medialnie, to jednak 
nie udało się przekręcić pokrętła odpowia-

dającego za siłę przekonania o fundamen-
talnej istocie i roli, jaką system ochrony 
zdrowia odgrywa w życiu całego społe-
czeństwa, z Pielęgniarstwem i Położnic-
twem na czele. Tę naprężoną linę przerwał 
koronawirus. Pokrętło wypadło z gwintu. 
Zapanował chaos, który obnażył wszyst-
kie dotychczasowe zaniechania. 

Można więc powiedzieć, że Pielęgniarki 
i Położne wyprzedziły swoją epokę. Gdy 
inni dopiero uczyli się demokracji w Pol-
sce – Pielęgniarki i Położne zorganizo-
wały w 1991 r. swój własny Samorząd 
Zawodowy. Nieustannie podkreślaliśmy 
naszą rolę w służbie zdrowia, a następ-
nie w ochronie zdrowia – niestety bez 
oczekiwanego rezultatu. Przez lata – bez 
przełomu. Gdy inni porzucali już nadzie-
ję – Pielęgniarki i Położne województwa 
pomorskiego zorganizowały pikietę in-
formacyjną dla społeczeństwa Pomorza 
w 2014 r., a w 2015 r. – Okrągły Stół ds. 
ochrony zdrowia. 

Pomorze wyzwoliło energię, która spłynę-
ła na cały kraj. Gdy inni porzucali nadzie-
ję – Pielęgniarki i Położne po raz kolejny 
siadały do rozmów i negocjacji. Gdy inni 
porzucali nadzieję – Pielęgniarki i Położ-
ne protestowały w Warszawie do skutku. 
Czy jest bardziej utytułowana społecznie 
i niezłomna w działaniu grupa zawodo-
wa? To wszystko podkreśliło konieczność 
poprawy warunków pracy i płacy oraz 
silnego wzmocnienia systemu ochrony 
zdrowia, aby nie pozostał bez medyków 
i odpowiednich środków finansowych.

Robiliśmy to i robimy nadal, nie poddając 
się – chociaż non stop słyszę jako osoba 

Ekonomizacji poddano 
system ochrony 

zdrowia. Szpitale stały 
się przedsiębiorstwami, 

a wynagrodzenia 
pracowników medycznych 

– kosztem.
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Polityka, kiedy jest sztuką oraz służbą, 
a nie narzędziem wyzysku, 
to działanie na rzecz ideału 

poprzez rzeczywistość.

Charles de Gaulle

„

„

cie udało się i też samo nie przyszło – do-
cenienie roli pielęgniarstwa w systemie. 

Pandemia na nowo zdefiniowała pojęcie 
patriotyzmu i solidaryzmu społecznego, 
a także istoty pielęgniarstwa. Praktycz-
nie z dnia na dzień, z sekundy na sekun-
dę postawiono przed nami zupełnie nowe 
oblicze tego, co jest służbą Ojczyźnie. 
I tu znów Pielęgniarki i Położne jako gru-
pa społeczna zdały ten egzamin celują-
co. To, co dziś możemy dla nich zrobić, 
to przestrzegać obostrzeń, reguł i zasad 
związanych z dystansem społecznym 
i zabezpieczeniem 
w środki ochrony 
indywidualnej. Mo-
żemy klaskać na 
balkonach i dzięko-
wać im w mediach 
społecznościowych. 
Możemy wreszcie 
zacząć wsłuchiwać 
się w głos Pielę-
gniarek i Położnych 
jako głos profesjonalistów. Jakimi obywa-
telami okażemy się za rok, dwa, dziesięć, 
trzydzieści lat? Przed nami Międzynaro-
dowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Wio-
sną 2021 roku nasz Samorząd Zawodowy 
skończy pełne 30 lat. Te dwa wydarzenia 
powinny być dla nas momentem nie tylko 
zadumy nad swoim własnym istnieniem, 
ale przede wszystkim nad naszym miej-
scem i rolą w kształtowaniu systemu. 

Czy będziemy tylko szafować zwrotem 
o istocie zdrowia każdego z nas, czy może 
zaczniemy wspólnie budować system, tak 
jak od trzech dekad robią to Pielęgniarki 
i Położne? System ochrony zdrowia – wy-

dolny, efektywny, zgodny z naszymi ocze-
kiwaniami, dający nam opiekę i poczucie 
bezpieczeństwa przez całe nasze życie 
może powstać tylko wtedy, gdy nasza kon-
dycja obywatelska będzie pozwalać nam 
na współpracę, zaufanie, empatię, sprze-
ciw, dialog i poczucie, że zysk jest czymś 
więcej niż nieustannie przesuwającą się 
metą, do której gonimy, nie oglądając się 
na nikogo. 

Podziwiajmy Pielęgniarki, Pielęgniarzy 
i Położne oraz Położnych poprzez naukę 
ich niezłomnej natury. 30-letnie doświad-

czenie w Samorzą-
dzie Zawodowym 
oraz jeszcze większe 
w aktywnej profesji 
pielęgniarki, a tak-
że jako żony, matki 
i babci pozwala mi 
powiedzieć – war-
to działać, wierząc 
w rezultaty. Niewia-
ra w efekty zniechę-

ca i zabiera siły, ale działanie i wzajemny 
szacunek wzmacniają godność i prężność 
w działaniu w każdej sferze życia!

Ewa B.B.

Podziwiajmy 
Pielęgniarki, Pielęgniarzy 
i Położne oraz Położnych 

poprzez naukę 
ich niezłomnej natury.
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Szanowni Państwo, 

Rok temu w Gdańsku miałem okazję pro-
wadzić galę z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarek i Położnych. Od wielu 
lat służę radą w zakresie komunikacji i wi-
zerunku całemu środowisku pielęgniar-
skiemu i położniczemu, w tym Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku. To nie pierwszy i – mam nadzieję – 
nie ostatni raz, kiedy mam okazję przeka-
zać Państwu kilka słów refleksji na temat 
otaczającego nas świata. 

W poprzednich tek-
stach mieliście Pań-
stwo okazję prze-
czytać wiele cieka-
wych, poruszających 
refleksji. Można by 
rzec, że w tym roku, 
w okrojonym rzecz 
jasna formacie, udało 
się zbudować pew-
nego rodzaju trypty-
kalny obraz świata, 
z pielęgniarstwem 
i położnictwem w roli 
pierwszoplanowej. Nie bez powodu po-
służyłem się metaforą tryptyku. Nume-
rologia odgrywa tu pewną znaczącą rolę. 
Stoimy u progu trzydziestolecia istnienia 
samorządu zawodowego pielęgniarek 

i położnych. Nomen omen, z trzeciej 
strony – to kolejny, po trzech, w ostatnim 
stuleciu kryzys gospodarczy. 

I mimo że świat przeżywa jedyny w swo-
im rodzaju reset, to najważniejszy z fun-
damentów naszego świata pozostał nie-
tknięty. Wciąż żyjemy w świecie trzech 
wymiarów. Na tyle pozwala nam nasza 
ludzka percepcja. Te trzy ramy domykają 
konstrukcję naszego bytu, a są nimi – po-
lityka, ekonomia i religia. Te trzy kompo-
zycje wartości syntezują się i oddziałują 

na siebie wza-
jemnie, w każdej 
sekundzie wytwa-
rzając sprzężenia 
zwrotne. Patrząc 
przez pryzmat 
obecnej dynamiki 
przepływu infor-
macji, praktycz-
nie niemożliwe 
jest wydzielenie 
tych trzech prze-
strzeni. 

Dlaczego o tym 
mówię? Koronawirus wzmocnił od lat 
toczoną wojnę informacyjną lub jak kto 
woli – dezinformacyjną. Ostatnie tygo-
dnie przypominają istny wybuch wulkanu 
sprzecznych ze sobą newsów, analiz, rze-

komych wyników badań, domniemanych 
wypowiedzi, teorii spiskowych, spekula-
cji. Nawet te media, które uznajemy za 
ostoje rzetelności i profesjonalizmu, po-
pełniały grzech polegający na powielaniu 
fake newsów. 

Społeczeństwo wzajemnie nieufne, po-
dzielone, skłócone, bez wiary i nadziei 
jest łatwym kąskiem dla koronawirusa. 
Każdy dezinformujący kamyczek wrzu-
cony do naszego ogródka będzie nas spo-
walniać, wzbudzać w nas niepotrzebne 
wątpliwości co do słuszności działania. 
Tych kamyczków nie będzie przybywać, 
o ile będziemy pamiętać, że mamy wy-
bór. To my decydujemy, co jest warto-
ściową treścią. 

Trzy wymiary walki 
z koronawirusem 

I mimo że
 świat przeżywa 
jedyny w swoim 
rodzaju reset, 

to najważniejszy 
z fundamentów 
naszego świata 

pozostał nietknięty.

zbliża się państwa Święto. z tej okazji 
pragnę państwu złożyć najserdeczniej-
sze życzenia.

Szanowni Państwo!

Dziś stanowicie armię, która walczy na 
pierwszej linii frontu nie tylko z koro-
nawirusem, ale również z tym, co koro-
nawirus uosabia społecznie, a mianowi-
cie, że nie ma prawdy, a komunikacja 
społeczna to jedynie wymiana narracji. 
Otóż Wasze bohaterstwo, wiedza, kom-
petencje, doświadczenia i determinacja 
stanowią niewyczerpane źródło praw-
dy o człowieku. Dzięki Wam polityka 
może być czymś więcej aniżeli metodą 
na zdobywanie i utrzymywanie władzy. 
Może ona stać się dziedziną życia, w któ-
rej ludzie rozwiązują problemy innych. 
Wasza walka o prawdę może przynieść 
wiele zmian w postrzeganiu praw i zaso-
bów ekonomicznych, które w wyobraźni 
wielu były zarezerwowane wyłącznie dla 
określonych grup. I w końcu, niech Wa-
sza batalia o prawdę napełni nas wiarą 
w lepsze jutro. 

Najlepszego! 

PS. Honorowy Złoty Czepek leży w ho-
norowym miejscu! 

Grzegorz Sikora 
Dyrektor Generalny 

Lisowski PR & Doradztwo

Wasze 
bohaterstwo, 

wiedza, 
kompetencje, 
doświadczenia 
i determinacja 

stanowią 
niewyczerpane 

źródło 
prawdy o człowieku.
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z żałobnej karty
Wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa wsparcia i otuchy
dla naszej koleżanki

bogumiły taczanowskiej
z powodu śmierci

MAMy
składają koleżanki i koledzy 

z II Kliniki Chorób Serca w UCK

Naszej koleżance katarzynie pileckiej 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
teŚCiowej 

składają pielęgniarki 
z Przychodni 7 Szpitala 

Marynarki Wojennej

Naszej Drogiej Koleżance
Marlenie jopek

wyrazy szczerego żalu
i współczucia z powodu śmierci

SioStry
składają

współpracownicy
z Oddziału Neurologii

7 Szpitala Marynarki Wojennej
w Gdańsku

„...można  odejść na zawsze
by stale być blisko...”

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance
ewie dziaczyńskiej

z powodu śmierci
Męża

składają koleżanki i koledzy
z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

Szpitala im. św. Wojciecha
Gdańsk-Zaspa

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

Z głębokim smutkiem informujemy, że 
w dniu 26.04.2020 r. zmarła emerytowana

Pielęgniarka i Serdeczna Koleżanka
Celina  SzCzypior

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!

Pracownicy SPZOZ Stężyca

Żyjemy w wielkich czasach, 
lecz czasu coraz mniej.

Wiesław Brudziński

„ „



64 biuletyn Informacyjny

Serdeczne wyrazy współczucia,
słowa wsparcia i pocieszenia kierujemy 

do naszej koleżanki st. pielęgniarki 
Marioli kleinszmidt 

z powodu śmierci 
Matki,

która odeszła po długiej 
i ciężkiej chorobie. 

Personel Oddziału Neurologii 
i Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęłam 
wiadomość o śmierci mojej koleżanki

Celiny SzCzypior
 wieloletniej pielęgniarki 

SP ZOZ w Stężycy, która zmarła 
w dniu 26 kwietnia 2020 r. 

po długiej i ciężkiej chorobie, 
z którą dzielnie walczyła.

Była pielęgniarką odpowiedzialną, 
sumienną, życzliwą, współczującą 
i pomocną,  lubianą i cenioną przez 

współpracowników i pacjentów. 
Była po prostu dobrym człowiekiem.

Dziękuję za wszystkie wspólnie 
spędzone lata, za cenne profesjonalne 

wskazówki, które były niezwykle 
przydatne w mojej pracy.

Marzenna Przytocka-Należyty
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku




