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Słowo wstępne
Szanowne Koleżanki
i Szanowni Koledzy,
w niniejszym Biuletynie przekazujemy wiele ważnych
spraw i informacji
o licznych wydarzeniach, jednak biorąc
pod uwagę ich dynamizm, zachęcam
również do śledzenia
naszej strony internetowej oraz fb.
Wszystkie działania przez nas prowadzone
oraz wspierane są nie tylko naszym ustawowym i urzędowym obowiązkiem, lecz są także podyktowane codzienną potrzebą wspierania Was i spraw dla Was niezwykle istotnych
zawodowo. W ostatnich miesiącach m.in.

Kalendarium

wydaliśmy ponad 200 Praw Wykonywania
Zawodu, udzieliliśmy ponad 300 bezpłatnych PORAD PRAWNYCH, przyznaliśmy
dziesiątki zapomóg losowych, a także ogrom
finansowej refundacji doskonalenia zawodowego – realizowanej na bieżąco płynnie
po każdych kwartalnych obradach ORPiP
w Gdańsku. W ramach promocji naszych
profesji dostarczyliśmy do Państwa Zakładów Pracy kalendarze na nowy – mamy nadzieję, że już lepszy i zdrowszy – 2022 rok.
Z jesiennymi,
lecz pogodnymi pozdrowieniami,

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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27 sierpnia
Po raz trzeci odbyła się uroczystość
Dyplomatorium
i Czepkowanie absolwentów kierunku Pielęgniarstwo
w Chojnicach.
W imieniu Przewodniczącej
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku,
Pani mgr Anny Czarneckiej, całej Naszej Korporacji Zawodowej, Pani Ewa
Bogdańska-Bóll złożyła list
gratulacyjny na ręce Pani
dr Wiolety Ciepluch-Trojanek, Dziekana Filii Nauk Stosowanych w Chojnicach – Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Skarbnik ORPiP skierowała szczególne słowa uznania
do absolwentów, władz i pracowników Uczelni:
Drodzy Adepci zawodu Pielęgniarstwo – jeden etap biegu do wyznaczonego celu macie
już za sobą. Dyplom z tytułem Licencjat Pielęgniarstwa to coś więcej niż zawód. To
początek Waszej nowej roli, jaką macie do odegrania. Pielęgnowanie i opieka nad człowiekiem, od jego narodzin aż do naturalnej śmierci, jest sztuką mającą w swej twórczości
elementy wrażliwości, empatii, potrzeby niesienia wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi w zdrowiu i chorobie.
Kolejny etap przed Wami – to praca zawodowa, to kształcenie podyplomowe, to kontakt
i współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami dziedzin medycznych i nie tylko. Jedną z nich jest instytucja „Samorząd Zawodowy”. To on jest między innymi strażnikiem
bezpieczeństwa realizacji zawodowej. To on jest wsparciem dla Was w sytuacjach problematycznych i trudnych. Długotrwała, wieloaspektowa współpraca Gdańskiego Samorządu
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Waszą Uczelnią owocuje wysokim profesjonalizmem kształcenia i rozwojem naszych profesji.
Wraz z gratulacjami Pani Ewa Bogdańska-Bóll życzyła Pani Dziekan, Władzom Uczelni,
Nauczycielom Akademickim i Pracownikom wszystkiego najlepszego zarówno w życiu
zawodowym, jak i osobistym. Adeptom Pielęgniarstwa życzyła bezpiecznej pracy w przyjaznej atmosferze oraz szerokich horyzontów rozwoju kariery zawodowej.
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1 września

...ciąg dalszy

Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w posiedzeniu nowo powołanej Rady Społecznej drugiej kadencji, które odbyło się w Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni.

7 września
Odbyło się pilne Prezydium NRPiP, w którym
jako Członek uczestniczyła on-line Przewodnicząca
ORPiP w Gdańsku Anna
Czarnecka.
Następnie
Przewodnicząca uczestniczyła w obradach Rady
Społecznej 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Dzięki formie on-line
udało się połączyć nakładające się na siebie obowiązki. Każdy z nas wie,
że w czasach COVID-19
dzieje się znacznie więcej
niż standardowo. Omówiono wiele ważnych
pilnych oraz bieżących
spraw.
6

Biuletyn Informacyjny

8 września
W gdańskiej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina odbyło się ważne wydarzenie dla mieszkańców Pomorza, a w szczególności dla Medyków. Największa polska regionalna organizacja Pracodawców Pomorza postanowiła w imię społecznej odpowiedzialności zadedykować swoją tegoroczną Jubileuszową Galę XXX-lecia pracownikom ochrony
zdrowia. Pandemia i stan zagrożenia epidemicznego koronawirusem spowodowały, że w wyjątkowej sytuacji znalazły się szpitale i wszyscy pracownicy ochrony zdrowia.
Przedsiębiorcy i pracodawcy pomimo wielu własnych kłopotów wynikających z zaistniałej
sytuacji starali się wspierać służbę zdrowia. Z podziwem obserwowali, jak od pierwszych dni
walki z COVID-19 personel medyczny stanął do walki o zdrowie, a często i życie pacjentów.
Pracodawcy Pomorza, chcąc podkreślić oraz docenić trud i poświęcenie pracowników
ochrony zdrowia w walce ze skutkami epidemii, zadedykowali wyjątkowy koncert wszystkim pracownikom ochrony zdrowia. W uroczystej oprawie nagrodzili najbardziej zasłużone środowiska medyczne i wyróżnili podmioty lecznicze w województwie pomorskim,
przyznając złote medale za zasługi w walce z pandemią COVID-19.
Statuetka Cum Gratia Magna jest formą podziękowania i docenienia dla całej korporacji
zawodowej Pielęgniarek i Położnych województwa pomorskiego. Wyróżnienie odebrały
przedstawicielki Samorządów Zawodowych Pielęgniarek i Położnych: Skarbnik ORPiP
w Gdańsku pielęgniarka Ewa Bogdańska-Bóll i Wiceprzewodnicząca ORPiP w Słupsku
położna Krystyna Naczk.
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NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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9 września

Wyjątkowa, bo podwójna gala plebiscytu Osobowość Roku, podczas której nagrodzeni
zostali laureaci z roku 2019 i 2020, już za nami. Na uroczystość w Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej w Gdańsku zostali zaproszeni wszyscy finaliści. Czwartkowa gala finałowa była
zwieńczeniem plebiscytu, w którym głosami czytelników „Dziennika Bałtyckiego” zostały przyznane zaszczytne tytuły Osobowości Roku 2019 i 2020. Osobowości zostały wyłonione w pięciu kategoriach: kultura, nauka, biznes, działalność społeczna i charytatywna
oraz polityka, samorządność i społeczność lokalna.
W kategorii działalność społeczna i charytatywna oraz polityka dwie nagrody odebrała
Pani Marzena Olszewska-Fryc, magister pielęgniarstwa, specjalistka w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Pierwsza statuetka to nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie Osobowość
Roku na poziomie miasta Gdańsk. Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego” wybierali osoby,
które w minionym roku najbardziej zasłużyły się dla lokalnych społeczności. Laureaci
z miast i powiatów, zachowując zdobyte głosy, awansowali do wojewódzkiego finału plebiscytu, w którym zostały przyznane tytuły Osobowość Roku Pomorza 2020.
Pani Marzena – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Gdańskim Szpitalu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. i Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku – zajęła drugie miejsce w plebiscycie Osobowość Roku Pomorza 2020.
Serdecznie gratulujemy sukcesu. To ważny i mocny akcent podkreślający profesjonalizm
i moc działań w zawodzie pielęgniarki dla lokalnej społeczności.

nr 10/2021

11

...ciąg dalszy

9 września
Członkowie Koła Emerytów działającego przy OIPiP w Gdańsku spotkali się w plenerze –
pensjonat Wichrowe Wzgórze w Chmielnie – zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa
wynikające ze stanu epidemii i skutków jej zagrożeń. Panie postanowiły spotkać się pod
koniec babiego lata na jednodniowym zebraniu integracyjno-szkoleniowym, korzystając
z ostatnich pogodnych i słonecznych dni w tym roku. Jednocześnie uczestniczki spotkania
złożyły na ręce Pani Anny Czarneckiej – Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku – słowa
uznania i podziękowania za pomoc i wsparcie inicjatyw i działań Koła Emerytów. Przewodnicząca Koła Pani Teresa Zielińska zachęca emerytowane pielęgniarki i położne do
współpracy. Telefon kontaktowy 699-904-394.

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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11 września
Przedstawiciele naszej OIPiP w Gdańsku
uczestniczyli
w Proteście Pracowników Ochrony Zdrowia. To wydarzenie
jest niezwykle ważne, dlatego wspierając działania OZZPiP,
włączyliśmy się do
akcji osobiście oraz
finansowo. SPRAWA
JEST
WSPÓLNA
I ROZWOJOWA…
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12 września (niedziela)
Przewodnicząca ORPiP
w Gdańsku mimo trwającego urlopu (na który zawsze brak czasu
przy natłoku spraw
i wydarzeń) odwiedziła Białe Miasteczko, deklarując nasze
wsparcie z Pomorza.
Atmosfera była niesamowita, ludzie bardzo przyjaźni – każdy
popierał konieczność
zmian systemowych
w Ochronie Zdrowia,
aby była skuteczniejsza i wydajniejsza.
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NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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14, 15 oraz 30 września

...ciąg dalszy

Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

16 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła spotkanie Zespołu Kryzysowego, na którym
przygotowano najbliższą Radę oraz Prezydium i omówiono wiele bieżących istotnych spraw.

22 i 23 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w wielogodzinnych pracach NRPiP w formie
hybrydowej. Podjęto wiele bardzo ważnych uchwał i omówiono wiele istotnych spraw dla dobra naszego Środowiska Zawodowego. Relacja/uchwały na stronie www.nipip.pl oraz na naszej
stronie internetowej pod linkiem http://oipip.gda.pl/niektore-materialy-po-posiedzeniu-nrpip/
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Na NRPiP został przedstawiony niezwykle ciekawy projekt unijny, który będzie realizowany przez
Samorząd Pielęgniarek i Położnych, a dla innych medyków przez ich Samorządy, dotyczący szkoleń uzupełnionych szeroką wiedzą z zakresu COVID-19. Projekt będzie realizowany do 12.2023 r.
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24 września
W trybie on-line odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
pod egidą Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc. Podjęto wiele ważnych uchwał
(umieszczone w BIP). Protokół w niniejszym Biuletynie. Przewodnicząca Anna Czarnecka
bardzo dziękuje Pani Wiceprzewodniczącej Marzenie Olszewskiej-Fryc za zastępstwo w czasie przerywanego, lecz jednak – urlopu. Wszystkim aktywnym Członkom Rady dziękujemy
za sumienność, niezawodność i głosowanie. Bez Was nie byłoby uchwał ani refundacji, które
wszystkie licznie dzięki Wam realizujemy co kwartał na bieżąco. Pani Skarbnik Ewie Bogdańskiej-Bóll dziękuję za reprezentowanie nas w terenie, a Pani Sekretarz Jolancie Zając za reprezentowanie nas na spotkaniach z Wojewodą Pomorskim. WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!

24 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła on-line w obradach NOWEJ Rady Społecznej 115 Szpitala Wojskowego w Helu. To czas kolejnych trudnych wyzwań dla wszystkich, związanych z 4 falą epidemii i nie tylko… Omówiono wiele ważnych spraw.

24 września
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc
uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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24 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła on-line w obradach Rady Społecznej Szpitala UCK. To czas kolejnych trudnych wyzwań dla wszystkich, związanych z 4 falą epidemii i nie tylko… Omówiono wiele ważnych spraw.

1 października
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w obradach komisji konkursowych, w których członkiem z ramienia OIPiP był Arkadiusz Bobowski, na stanowiska pielęgniarek oddziałowych oddziałów XXIV, XIIA, XIV, IX Izby Przyjęć Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Ponadto we wrześniu:
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku uczestniczyła w Konwentach Przewodniczących
Okręgowych Izb Pielęgniarek z całej Polski
(omówiono wiele ważnych spraw bieżących
wspólnie z Organizacjami Związkowymi
OZZPiP z całej Polski) i innych istotnych
bieżących spotkaniach wynikających z potrzeb dynamicznych wydarzeń. To bardzo
dobra praktyka, aby wspólnie wzmacniać
swoje ustawowe zadania i działania!
Przewodnicząca prowadziła w trybie on-line pilne Prezydia ORPiP w Gdańsku,
szczególnie podyktowane takimi sprawami jak wydawanie na bieżąco PWZ
na podstawie podejmowanych przez Prezydium licznych uchwał oraz realizacja
pilnych zapomóg losowych, szczególnie
z przyczyn zdrowotnych/nowotworowych.
DZIĘKUJĘ PRACOWNIKOM DZIAŁU PWZ za tak systematyczne i pilne działanie na rzecz
nowych Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, których tak bardzo potrzebujemy na pomorskim
rynku pracy. A wszystkim Członkom Prezydium dziękuję za prężne działanie nawet w dodatkowych obradach, często pilnie zwoływanych w trybie on-line. Tego potrzebuje nasze Środowisko
Zawodowe i dynamizm spraw oraz działań…
Anna Czarnecka
24
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2 października
W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie, po raz drugi, w uroczystej oprawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2021/2022 – kierunek Pielęgniarstwo.
Wszystkie osoby przyjęte na studia, zgodnie ze statusem uczelni, w akcie immatrykulacji
złożyły ślubowanie. Ponad 130 osób nabyło prawa studenta i zostało przyjętych do społeczności akademickiej Uczelni.
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowała Pani mgr Ewa Bogdańska-Bóll. W imieniu Przewodniczącej ORPiP, Pani mgr Anny Czarneckiej, pogratulowała Rektorowi Panu prof. Marcinowi Pilskiemu i Władzom Uczelni sukcesu. Współpraca
Gdańskiego Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Uczelnią owocuje wyso-
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kim profesjonalizmem kształcenia i rozwojem profesji PIELĘGNIARSTWO.
Życzymy, aby kolejne plany i zamierzenia realizowane były z powodzeniem i korzyścią,
zarówno dla Uczelni, jak i całej społeczności zawodów medycznych, a przede wszystkim,
aby były one źródłem satysfakcji władz Uczelni i wszystkich pracowników Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Szczególnie ciepłe słowa Pani Skarbnik ORPiP
skierowała do Studentów – przyszłych adeptów zawodu Pielęgniarstwo, życząc zapału,
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych oraz satysfakcji z kształcenia w regionalnej renomowanej Uczelni.

Z prac Rady
W dniu 24 września 2021 roku odbyło się
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. W zebraniu wzięło udział
17 osób, Członków ORPiP, 1 Pełnomocnik
oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. Zebranie odbywało się w trybie on-line, trybie obiegowym.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Wiceprzewodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc.
Podpisanie listy obecności.
26
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2.
3.

4.

Przyjęcie jednogłośnie protokołu z poprzedniego zebrania.
Przedstawienie projektu porządku zebrania. Przyjęcie jednogłośnie zaproponowanego porządku zebrania.
Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 240/VII R/21
w sprawie przyjęcia i realizacji protokołu Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 16 września 2021 r. wniosków skierowanych do Komisji ds.

Finansowania Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Refundacje zostały przyznane na ogólną kwotę
11 100.00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto zł 00/100) z budżetu na
doskonalenie zawodowe – refundacje.
5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 241/VII R/21
w sprawie zakupu na 2022 rok kalendarza ściennego trójdzielnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku.
6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 242/VII R/21 w sprawie kontynuacji i zawarcia umowy na
kolejny rok celem korzystania z platformy biblioteki „IBUK-Libra” przez
członków OIPiP w Gdańsku.
7. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 243/VII R/21 w sprawie przyznania zapomogi losowej
członkowi Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku z tytułu
ciężkiej choroby. Zapomoga została
przyznana w kwocie 2250.00 brutto
(słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100) i pochodzi z budżetu
Komisji Socjalnej.
8.	 Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 244/VII R/21 w sprawie
przesunięcia środków finansowych
w realizacji planu finansowego ORPiP
w Gdańsku w 2021 r. podyktowanego
stanem rzeczywistych potrzeb.
9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 245/VII R/21
w sprawie odwołania pielęgniarki
z tytułu nieprzyznania refundacji przez
Komisję ds. Finansowania Doskonalenia Zawodowego z tytułu ukończenia

kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla
pielęgniarek i położnych. Okręgowa
Rada Pielęgniarek i Położnych podtrzymała decyzję Komisji ds. Finansowania Doskonalenia Zawodowego.
10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 246/VII R/21
w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu do pracy w komisji
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia
podyplomowego prowadzonego przez
KORA MEDICA Sp. z o.o.
11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwał dotyczących Prawa
Wykonywania Zawodu od Uchwały Nr 2247/Z/VII/2021 do Uchwały
Nr 2258/Z/VII/2021. Stwierdzenia
7 (w tym 1 pielęgniarz i 1 położna),
wpis do rejestru 4, wykreślenia 1.
12. Sprawy bieżące:
Pani Wiceprzewodnicząca Marzena
Olszewska-Fryc przedstawiła:
- pismo od Wojewody Pomorskiego
z prośbą o zaopiniowanie kandydatury Pana Arkadiusza Bobowskiego na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa
Psychiatrycznego. Członkowie
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Wydziału Zdrowia – Pomorskiego Centrum Zdrowia
Publicznego, Jerzego Karpińskiego, jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali kandydaturę Pana
mgr Arkadiusza Bobowskiego
na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa
Psychiatrycznego,
nr 10/2021
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-

-

-

protokół z przeprowadzonej
przez Okręgową Komisję Rewizyjną kontroli z wykonania
budżetu za pierwsze półrocze
2021 r. OIPiP w Gdańsku. Okręgowa Komisja Rewizyjna po
przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. VII kadencji OIPiP
w Gdańsku,
opinię prawną przesłaną przez
Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w związku
z pytaniem przedstawionym przez
Panią Prezes NRPiP Zofię Małas.
Opinia dotyczy: nierównego traktowania pielęgniarek i położnych
w zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę,
sprawy związane z działaniami
zmierzającymi do przywrócenia
norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych oraz podjęcia działań
zmierzających do określenia minimalnej stawki godzinowej dla
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie umowy

cywilnoprawnej. Okręgowa Rada
Pielęgniarek i Położnych podjęła Stanowisko Nr 1 Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku dotyczące poparcia
Apelu nr 4 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie pilnego podjęcia działań zmierzających do przywrócenia norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz Stanowisko Nr 2 dotyczące poparcia Apelu nr 5 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku z dnia 20 sierpnia
2021 r. w sprawie pilnego podjęcia
działań zmierzających do określenia minimalnej stawki godzinowej dla pielęgniarek i położnych
wykonujących zawód w formie
umowy cywilnoprawnej. Powyższe stanowiska zostały przesłane
do Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Słupsku, Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie, Okręgowych Rad
Pielęgniarek i Położnych w Polsce.
mgr Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Prezydium
W dniu 17 września 2021 roku odbyło
się zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W zebraniu wzięło udział 8 osób,
Członków Prezydium. Zebranie odbywało się w trybie on-line, trybie obiegowym.
28
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Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy obecności.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z poprzedniego zebrania.
nr 10/2021
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3.

Przedstawienie projektu porządku zebrania. Przyjęcie jednogłośnie zaproponowanego porządku zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwał: Nr 168 /IPA/PPL/21/C,
Nr 169/IPP/PPL/21/C w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
(Rejestr Praktyk Zawodowych) wpisu
w rejestrze indywidualnych praktyk
pielęgniarek i położnych (1 wykreślenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i 1 wykreślenie indywidualnej
praktyki położnej).
5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1071/VII P/21
w sprawie uruchomienia kształcenia
podyplomowego w formie kursu kwalifikacyjnego i powołania kierownika.
6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1072/VII P/21 w sprawie
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi
dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” organizowanego przez KLINIKA FFX – Grażyna Maria Nowak.
7. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1073/VII P/21 w sprawie
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego „Terapia bólu ostrego
u dorosłych” organizowanego przez
ProCogita Szkolenia Joanna Rydz.
8.	 Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1074/VII P/21
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
30
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9.

10.

11.

12.

13.

kursu specjalistycznego „Wywiad
i badanie fizykalne” organizowanego
przez Servmed, Paweł Dobski.
Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1075/VII P/21
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
kursu specjalistycznego „Wykonanie
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” organizowanego przez PHU COM-BO MARIUSZ
WRÓBLEWSKI.
Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1076/VII P/21
w sprawie pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem sprawy przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, w związku ze złożoną skargą przez stronę postępowania
wyjaśniającego prowadzonego przez
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku.
Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1077/VII P/21 w sprawie
przyznania pomocy finansowej – zapomogi dla pielęgniarki z OIPiP z siedzibą w Szczecinie. Pomoc finansowa
została przyznana w kwocie 300.00 zł
brutto (trzysta 00/100) z budżetu
Komisji Socjalnej.
Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1078/VII P/21
w sprawie przyznania pomocy finansowej – zapomogi dla pielęgniarki
z OIPiP z siedzibą w Łomży. Pomoc
finansowa została przyznana w kwocie 300.00 zł brutto (trzysta 00/100)
z budżetu Komisji Socjalnej.
Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1079/VII P/21 w sprawie

14.

15.

16.

17.

18.

rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Zespół Zarządzania Kryzysowego wniosku złożonego do Komisji Socjalnej
o przyznanie zapomóg losowych plus
ich realizacja. Zapomogi przyznane zostały na ogólną kwotę 2950.00 zł brutto
(dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt
00/100) z budżetu Komisji Socjalnej.
Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1080/VII P/21
w sprawie zakupu toreb z grubego
materiału (wielorazowego użytku)
z nadrukiem „Pielęgniarek i Położnych
brak! Pacjencie zaopiekuj się sobą
sam” druga strona torby – logo i pełna
nazwa OIPiP w Gdańsku.
Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1081/VII P/21
w sprawie ustalenia zasad finansowania form kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych organizowanych prze OIPiP w Gdańsku oraz zatwierdzenia wzorów umów dla kadry
dydaktycznej.
Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1082/VII P/21 w sprawie
wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych organizatora
kształcenia IPMC Przemysław Warnke.
Sprawy różne.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka omówiła sprawy związane z Protestem i Białym Miasteczkiem, Członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku, Członkom
Prezydium ORPiP oraz Kadrze Zarządzającej rozesłane zostały tematyczne stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Zakończenia zebrania.

W dniu 28 września 2021 roku odbyło się
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku.
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Członków Prezydium. Zebranie odbywało się
w trybie on-line, trybie obiegowym.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy obecności.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z poprzedniego zebrania.
3. Przedstawienie projektu porządku zebrania. Przyjęcie jednogłośnie zaproponowanego porządku zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1083/VII P/21
w sprawie przyznania pomocy finansowej – zapomogi dla pielęgniarki
z OIPiP z siedzibą w Bydgoszczy.
Pomoc finansowa została przyznana
w wysokości 300.00 zł brutto (trzysta
00/100) z budżetu Komisji Socjalnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1084/VII P/21 w sprawie
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii” dla położnych organizowanego przez Servmed, Paweł Dobski.
6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwał dotyczących Prawa Wykonywania Zawodu od Uchwały Nr 2259/Z/
VII/2021 do Uchwały Nr 2261/Z/
VII/2021. Stwierdzenia 2 (w tym 1 położna), wykreślenie 1 (w tym 1 położna).
7. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
Pani Anna Czarnecka poinformowała, iż wydarzeń, które mają odbynr 10/2021
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wać się stacjonarnie nie promujemy
w czasie epidemii i stanu zagrożenia
epidemicznego, jedynie te w trybie on-line. Dla nas bezpieczeństwo naszych
Członków jest najważniejsze oraz te
działania, które nie multiplikują ryzyka zakażeń w czasie pandemii.
8.	 Zakończenie zebrania.

W dniu 7 października 2021 roku odbyło
się zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku.
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Członków Prezydium. Zebranie odbywało się
w trybie on-line, trybie obiegowym.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy obecności.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z poprzedniego zebrania.
3. Przedstawienie projektu porządku zebrania. Przyjęcie jednogłośnie zaproponowanego porządku zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1085/VII P/21
w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu do pracy w komisji
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia
podyplomowego prowadzonego przez
PULS-MEDIC Sp. z o.o.:
•• kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka”,
•• kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”.
5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1086/VII P/21
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
32
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kursu specjalistycznego „Wywiad
i badanie fizykalne” organizowanego przez PHU COM-BO MARIUSZ
WRÓBLEWSKI.
6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 171/IPP/PPL/21/C
w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodowych) wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych
(1 wykreślenie indywidualnej praktyki
pielęgniarskiej).
7. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1087/VII P/21
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia
przez Zespół Zarządzania Kryzysowego wniosku złożonego do Komisji
Socjalnej o przyznanie zapomóg losowych plus ich realizacja. Łączna kwota przeznaczona na zapomogi wyniosła 4500.00 zł brutto (cztery tysiące
pięćset 00/100) i pochodzi z budżetu
Komisji Socjalnej.
8.	 Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1088/VII P/21
w sprawie kontynuacji i wykupienia
na kolejny okres 12 miesięcy – dwóch
licencji oprogramowania platformy
ZooM, celem realizacji kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych zdalnie organizowanego przez
dział szkoleń przy OIPiP w Gdańsku.
9. Zakończenie zebrania.
mgr Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

nr 10/2021
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Między ustawami a ludzką słabością
Pielęgniarstwo i położnictwo zostały
ukształtowane i wyrosły na fundamentach
humanizmu. Człowiek, wraz ze swoją konstrukcją biologiczną i społeczną, stanowi
epicentrum tego, co nazywamy naturalnym
zainteresowaniem pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. Piękno i wartość tych profesji wynikają z esencji mogącej być odpowiedzią na pytanie o definicje bezwarunkowego, uniwersalnego dobra. Pielęgniarstwo
i położnictwo uformowały się i ulokowały
w krajobrazie systemów społeczno-gospodarczych w sposób naturalnie odzwierciedlający bogactwo ludzkiej natury.

rzone przez wielkie korporacje technologiczne. To jednak wciąż jest dyskusja prowadzona w ramach baniek dziennikarskich.
W Polsce nie ma na dzień dzisiejszy ani
jednego rozwiązania, które można byłoby
uznać za inwestycję w kapitał społecznego
zaufania, kompetencje cyfrowe, w systemowe rozszerzenie optyki nakierowanej
na dysfunkcje w komunikacji społecznej.
Wystarczy, że ktoś, kogo nie da się zidentyfikować, zapali w odpowiednim miejscu
polskiego internetu przysłowiową zapałkę,
a już za chwilę ktoś inny w prawdziwym
świecie stosuje przemoc.

Niestety, człowiek posiada też drugie oblicze. Nasze umysły ulegają pokusom wynikającym z zakorzenionych w nas lęków.
W epoce narracji prawda została przysłonięta szarym całunem uszytym na miarę
naszych słabości. Nadejście pandemii koronawirusa wzmocniło w masach ludzkich
poczucie osamotnienia, odarcia z prawa
do poczucia bezpieczeństwa, przekonania
o byciu częścią wspólnoty rozumiejącej
otaczający ją świat w podobny sposób.
Chaos informacyjny, wzmacniany przez
kompulsywne, hiperdynamiczne poszukiwanie odpowiedzi na pytania zadawane
przez nietransparentnie działające grupy
i instytucje, owocuje aktami przemocy.
Nie wiedząc, nie rozumiejąc, bojąc się
coraz bardziej, uruchamiamy autodestrukcyjne pokłady agresji, które przelewamy
na innych.

Pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni doskonale znają ten mechanizm z autopsji. Od momentu wybuchu pandemii tego
typu eksplozji było mnóstwo. Regularnie
podpalano, dewastowano wizerunkowe
aktywa medyków, ich poczucie własnej
wartości, poczucie bezpieczeństwa, próbowano podważać sens ich heroizmu, kompetencji i w końcu – intencji. Wirus rozrywający nici społecznego zaufania rozszalał się
na całego, nieustannie mutując, chociażby
w momencie rozpoczęcia dyskusji na temat
szczepień. Okręgowe Izby Pielęgniarek
i Położnych otrzymały mnóstwo zapytań
dotyczących ochrony prawnej przedstawicielek i przedstawicieli pielęgniarstwa
i położnictwa oraz alertów o zachodzących
incydentach.

Owszem, coraz częściej rozmawiamy o hejcie, szkodach wyrządzonych przez fake
newsy i pompujące zysk algorytmy stwo36
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W tym miejscu należy zaznaczyć, że pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla
funkcjonariusza publicznego. Na stronie
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Gdańsku oraz w niniejszym Biuletynie
można przeczytać bardzo ciekawą poradę
prawną na ten temat wraz ze wzorem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
wobec funkcjonariusza publicznego. Jednak odwaga nakazuje zapytać – co dalej?
W jaki sposób uchronić to uniwersalne dobro? Radca Prawny OIPiP w Gdańsku, Pani
Marzenna Przytocka-Należyty, na łamach
opublikowanej przez Izbę porady prawnej
pisze: „zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 2
ustawy o zawodach, ochrona prawna
przysługuje pielęgniarce i położnej podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Pielęgniarki i położne
zostały objęte pełną ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego.
Ustawa wskazuje, że ochrona ta przysługuje w sytuacji gdy pielęgniarka i położna
udzielają świadczeń zdrowotnych”. Kolejne pytanie mogłoby przez niektórych zostać uznane za efekt nadmiernego strachu
– dlaczego te przepisy nie chronią pielęgniarki i położnej przez cały czas? Na przykład kiedy wraca do domu, jedzie do pracy,
w miejscu zamieszkania? Przewrotność
tego dylematu jest lękową odpowiedzią na
lęk. W jaki sposób walczyć z owocem lęków innych? Jak dosięgnąć przyczyny, nie
ograniczając się tylko do otwierania parasola chroniącego przed opadami skutków?
Zmiany w komunikacji społecznej, ingerencja w relacje, w proces kształtowania
się aksjologii jednostek wymagają ogromnej odpowiedzialności, odwagi i, o ironio,
poczucia wspólnoty celu. Naiwnym kłamstwem byłoby unikanie słowa polityka.
Bowiem bez politycznej zmiany, ubranej
w ramy aktualizacji systemu zarządzania
państwem, można mówić jedynie o aktywizmie niektórych środowisk, pozostających
na wyspie, której nie widać na horyzon-

cie kontynentu. Już dziś, można rzec – tu
i teraz, pielęgniarki, pielęgniarze, położne
i położni oczekują odpowiedzi udzielonej
w wymiarze interfunkcjonalnym, międzyinstytucjonalnym, zakorzenionym w systemie edukacji i polityki społecznej. Ta
ostatnia, choć wydaje się, że już o tym zapomnieliśmy, ma polegać na rozwiązaniach
skierowanych na rozwój społeczny i usuwanie problemów wykraczających poza
ekonomiczny wymiar bytowania.
Inkluzywna polityka społeczna to taka,
która opiera się na sprawnym alokowaniu
zasobów w obszarach, które wymagają reakcji na wszelakie wykluczenia lub są nimi
zagrożone. Można pisać kolejne ustawy
i traktować je jako twardą broń przeciwko
tym, którzy stanowią zagrożenie dla istnienia dobra ludzkiego. Represja i nieuchronność kar nie zapobiegną jednak narodzinom
kolejnych źródeł represji i nieuchronnej,
przynajmniej na dzień dzisiejszy, dezintegracji kulturowej polskiego społeczeństwa.
Państwowcy odpowiedzialni za politykę
społeczną muszą dostrzec potrzebę wyjścia poza sferę twardego prawa – czynów
i kar. Pielęgniarstwo i położnictwo wymagają wsparcia kompetencyjnego, polegającego na umiejętności wypracowywania
mechanizmów pozwalających na radzenie
sobie z problemami ludzi owładniętych żądzą przenoszenia swoich lęków na innych.
Pielęgniarstwo i położnictwo zasługują
na inwestycje w zakresie umiejscowienia
ich w przekazywanej międzypokoleniowo
kulturze wartości. Pielęgniarstwo i położnictwo zasługują na dobro, którym karmią
nasz wszechświat.
Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Porada prawna
Gdańsk, dnia 21 września 2021 roku

Ochrona prawna przysługująca pielęgniarce i położnej
przewidziana dla funkcjonariusza publicznego
W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 479 ze zm.) znalazł się zapis o objęciu
pielęgniarek i położnych ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego. Pojęcie funkcjonariusza publicznego
zostało wskazane w art. 115 § 13 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
Jest to definicja legalna i zakresowa –
oznacza to, iż funkcjonariuszem publicznym mogą być jedynie osoby wskazane
w tym przepisie. Pomimo iż pielęgniarki
i położne nie zostały wymienione wprost
w art. 115 § 13 k.k., to na podstawie art.
11 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej została przyznana im ochrona
prawna przewidziana dla funkcjonariusza
publicznego.
Przyznanie ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego
oznacza następujące konsekwencje:
- pielęgniarki i położne w sytuacjach
wskazanych w ustawie podlegają
ochronie prawnej przewidzianej dla
funkcjonariusza publicznego;
- przestępstwa popełnione na szkodę
funkcjonariusza publicznego ścigane są z oskarżenia publicznego;
- czynna napaść na funkcjonariusza
publicznego jest surowiej karana;
- odpowiedzialność za napaść na
funkcjonariusza została uregulowana odrębnymi przepisami.
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Ochrona prawna przysługująca
pielęgniarce i położnej
Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach ochrona prawna przysługuje pielęgniarce i położnej podczas
i w związku z wykonywaniem czynności
polegających na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych. Pielęgniarki i położne zostały objęte pełną ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego.
Ustawa wskazuje, że ochrona ta przysługuje w sytuacji gdy pielęgniarka i położna
udzielają świadczeń zdrowotnych.
Ustawa enumeratywnie wskazuje te świadczenia i są to w przypadku pielęgniarki:
- rozpoznawanie warunków i potrzeb
zdrowotnych pacjenta;
- rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
- planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
- samodzielne udzielanie w określonym
zakresie świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
- realizacja zleceń lekarskich w procesie
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
a także:
- orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
- edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;

a w przypadku położnej są to:
- rozpoznawanie ciąży, sprawowanie
opieki nad kobietą w przebiegu ciąży
fizjologicznej, a także prowadzenie
w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;
- kierowanie na badania konieczne do
jak najwcześniejszego rozpoznania
ciąży wysokiego ryzyka;
- prowadzenie porodu fizjologicznego
oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;
- przyjmowanie porodów naturalnych,
w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego;
- podejmowanie koniecznych działań
w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;
- sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego;
- badanie noworodków i opieka nad
nimi oraz podejmowanie w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań,
w tym natychmiastowej reanimacji;
- realizacja zleceń lekarskich w procesie
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
- samodzielne udzielanie w określonym
zakresie świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
a także
- profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych;
- rozpoznawanie u matki lub dziecka
objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza;
- sprawowanie opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą;

-

prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: przygotowania
do życia w rodzinie, metod planowania
rodziny oraz ochrony macierzyństwa
i ojcostwa oraz przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania
do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia.

Art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach przewiduje rozwiązanie zrównujące ochronę
pielęgniarek i położnych wykonujących
zawód na podstawie umowy o pracę z innymi formami jego wykonywania. Pielęgniarki i położne wykonujące zawód w tym
samym podmiocie leczniczym, ale na innej
podstawie, mają identyczną ochronę prawną. Ochrona prawna nie jest uzależniona od
rodzaju stosunku prawnego łączącego pielęgniarkę z placówką medyczną.
Na podstawie art. 115 § 19 Kodeksu karnego pielęgniarka bądź położna może
w szczególnych sytuacjach zostać uznana
za osobę pełniącą funkcję publiczną.
Osobą pełniącą funkcję publiczną jest:
funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona
w jednostce organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także
inna osoba, której uprawnienia i obowiązki
w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą
Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową. Funkcję publiczną pełni więc ten,
kto na mocy określonych regulacji ustawowych jest uprawniony do realizowania
określonych przejawów władztwa publicznego, tj. od którego woli, zgodnie z przepisami prawa, zależy wykreowanie określonego rozstrzygnięcia rodzącego skutki
w sferze publicznoprawnej. Są to m.in.:
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-

osoby wybrane do władz organów samorządu zawodowego pielęgniarek
i położnych;
osoby zatrudnione w organach samorządów terytorialnych, chyba że wykonują czynności wyłącznie usługowe;
osoby zatrudnione w organach administracji rządowej, chyba że wykonują
czynności wyłącznie usługowe.

Pielęgniarka zaatakowana przez pacjenta powinna niezwłocznie zawiadomić prokuraturę
bądź policję i złożyć zawiadomienie o przestępstwie, w którym należy wskazać, że:
- do zdarzenia doszło w czasie i w związku
z wykonywaniem czynności służbowych;
- wskazać w trakcie jakich czynności(udzielanego świadczenia) doszło do
zdarzenia;
- dołączyć dokumentację medyczną związaną z odniesionym urazem
i w miarę możności poddać się badaniu przeprowadzonemu przez biegłego
z zakresu medycyny sądowej;
- wskazać świadków zdarzenia.
Osoba, która naruszy nietykalność cielesną
funkcjonariusza może odpowiadać karnie
na podstawie art. 222 Kodeksu karnego.
Dla ścigania karnego za czyn z art. 222 § 1
Kodeksu karnego nie ma znaczenia, czy
obrażenia przekraczają okres siedmiu dni
czy nie. W razie skazania Sąd może orzec,
a na wniosek pokrzywdzonego lub osoby
uprawnionej ma obowiązek orzec – naprawienie przez sprawcę szkody w całości
lub części, bądź zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Po prawomocnym wyroku w sprawie karnej pokrzywdzony może
również wnieść sprawę cywilną, jeżeli
zasądzone kwoty nie zaspokajają całości
wyrządzonej szkody. Jeżeli sąd nie może
ustalić wysokości szkody lub zadośćuczynienia, ma możliwość zasądzić nawiązkę.
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Pokrzywdzony, jeżeli chce działać aktywnie w postępowaniu sądowym, może na
podstawie art. 53 Kodeksu postępowania
karnego działać jako oskarżyciel posiłkowy
i brać udział w rozprawach, składać wszelakie oświadczenia i wnioski dowodowe
i ustosunkowywać się do nich, w rozumieniu art. 367 Kodeksu postępowania karnego ma prawo zadawać pytania. Oskarżyciel
posiłkowy może wystąpić z wnioskiem do
sądu o zarządzenie przez sąd dostarczenia
przez odpowiedni organ dokumentów, których sam nie może uzyskać, albo o zwolnienie lub o wystąpienie o zwolnienie
określonej osoby od zachowania tajemnicy
dla potrzeb złożenia przez niego wniosku
dowodowego. Po nowelizacji procedury
karnej strony uzyskały większe możliwości
do przeprowadzania postępowania dowodowego, w szczególności inicjatywy dowodowej. Po wydaniu wyroku przez sąd może
wnioskować o sporządzenie i doręczenie
odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem i składać stosowną apelację.
Nowe uregulowanie prawne w sposób jednoznaczny wskazuje warunki, po zaistnieniu których pielęgniarce i położnej przysługuje ochrona prawna przewidziana dla
funkcjonariusza publicznego.
Tymi warunkami są:
- udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1-5
ustawy o zawodach oraz świadczeń
wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1-9
ustawy o zawodach;
- zdarzenie uzasadniające ochronę prawną musi nastąpić podczas i w związku
z wykonywaniem przez pielęgniarkę
czynności, o których mowa powyżej.
Samo wykonywanie zawodu pielęgniarki lub
położnej nie daje uprawnień do przyjęcia, iż
są one objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego. Objęcie pielęgniar-

ki i położnej szczególną ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego możliwe
jest dopiero po zaistnieniu przesłanek z art. 11
ust. 2 ustawy o zawodach.

Oprócz przesłanek przewidzianych w art.
11 ust. 2 ustawy o zawodach, pielęgniarka
i położna mogą zostać objęte ochroną na
podstawie przepisów kodeksu karnego.

Pierwsza przesłanka wykonywanie świadczeń zdrowotnych nie wymaga przybliżenia. Rodzaje świadczeń zdrowotnych
zostały enumeratywnie wyliczone. Oczywiście będą one wymagały doprecyzowania, poprzez sięgnięcie do przepisów wykonawczych.

Pielęgniarki i położne mogą zostać uznane za funkcjonariuszy publicznych, jeżeli
wykonują funkcje administracyjne, będąc
jednocześnie zatrudnionym np.: w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu
Zdrowia, w urzędzie wojewódzkim. Ponadto w związku z faktem tego zatrudnienia pełnią funkcje administracyjne.

Jednocześnie taka konstrukcja przepisów
będzie wyłączała ochronę w sytuacji udzielania innego świadczenia niż wskazane
w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o zawodach
i w art. 5 ust. 1 pkt 1-9 ustawy o zawodach.
Drugą przesłanką wymagającą wyjaśnienia
jest zaistnienie zdarzenia „podczas i w związku” z wykonywaniem przez pielęgniarkę
świadczenia zdrowotnego. Podczas pełnienia obowiązków służbowych oznacza:
„zbieżność czasową i miejscową zachowania
sprawcy i wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego”.
Pełnienie obowiązków służbowych przez pielęgniarkę i położną może mieć również miejsce poza godzinami pracy, jeżeli w tym czasie
podejmuje czynności związane z udzielaniem
świadczenia (np.: prywatny dyżur przy chorym). Musi zaistnieć związek czasowo-przyczynowy pomiędzy zaistniałym zdarzeniem
a udzielanym świadczeniem.
Objęcie ochroną na podstawie art. 11 ust. 2
ustawy o zawodach nie wymaga spełnienia żadnych innych dodatkowych warunków, nie jest więc istotne, czy pielęgniarka
wykonuje swoją pracę na umowę o pracę,
kontrakt czy umowę zlecenie. Nie jest też
istotna forma prawna podmiotu, na rzecz
którego wykonuje swoją pracę.

Samo zatrudnienie pielęgniarki bądź położnej nie powoduje, że są one pracownikami
administracyjnymi, a więc funkcjonariuszami publicznymi.
Koniecznym jest wskazanie w tym miejscu
art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, który wskazuje,
kto zajmuje stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, a są to m.in.: naczelna pielęgniarka,
pielęgniarka oddziałowa. Jest to szczególnie
ważne w przypadku zatrudnienia w takiej
placówce. Podmiot leczniczy niebędący
przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom
uprawnionym do tych świadczeń. Osoby
zajmujące kierownicze stanowiska w takim podmiocie stają się funkcjonariuszami
publicznymi. W konsekwencji odpowiadają one za przestępstwa, których sprawcą
może być funkcjonariusz publiczny, np.
art. 228 k.k. (łapownictwo bierne).
Według [...] definicji [z art. 115 § 19 Kodeksu karnego] osobą pełniącą funkcję
publiczną jest m.in. członek organu samorządowego (zarządu, rady nadzorczej),
funkcjonującego na podstawie ustawy (samorząd gospodarczy, lekarski, radcowski,
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adwokacki itp.). Ponadto osobą pełniącą
funkcję publiczną jest osoba zatrudniona
w jednostce organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi, np. w szpitalu.
Na mocy art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach
ochronę taką jak funkcjonariusz publiczny
ma zapewniona pielęgniarka i położna, która wykonuje świadczenie zdrowotne przewidziane w ustawie.
W przepisach tych stwierdzono, że w wymienionych wypadkach przysługuje im ochrona
prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu. Funkcjonariusz publiczny, a właściwie
wykonywanie przez niego swojej funkcji,
chronione jest przez odrębne przepisy kodeksu karnego, umieszczone w Rozdziale XXIX,
obejmującym przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o przestępstwa: naruszenia nietykalności
cielesnej funkcjonariusza publicznego (art.
222 k.k.), czynnej napaści na funkcjonariusza
publicznego (art. 223 k.k.) oraz znieważenia
funkcjonariusza publicznego (art. 226 k.k.).
Szczegółowość ochrony wyraża się w kwalifikowanej (zaostrzonej) odpowiedzialności karnej sprawcy za czynną napaść na
funkcjonariusza (kiedy jest on pokrzywdzonym) w związku z wykonywaniem
przez niego zadań mu powierzonych, za
użycie przemocy lub groźby bezprawnej
wobec funkcjonariusza w celu zmuszenia
go do zaniechania wykonania czynności
lub zadań, za znieważenie podczas lub
w związku z wykonywaniem jego funkcji.
Ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu wyraża się w następujących zasadach:
- przestępstwa popełnione przeciwko
funkcjonariuszowi publicznemu ścigane są z urzędu;
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Ta instytucja prawna pozwala na prowadzenie z urzędu wszystkich postępowań
związanych np.: z naruszeniem nietykalności cielesnej pielęgniarki lub położnej.
Dla przykładu zasadą jest, iż naruszenie nietykalności cielesnej (art. 212 k.k.)
ścigane jest z oskarżenia prywatnego. To
zmusza osobę pokrzywdzoną do aktywności związanej z wniesieniem aktu oskarżenia, występowaniem przed sądem, sporządzaniem pism procesowych, ponoszeniem
kosztów procesu.
W przypadku skierowania aktu oskarżenia
przez prokuratora inicjowanie dowodów,
ich przeprowadzenie, występowanie przed
sądem staje się jego obowiązkiem.
-

sprawca przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu odpowiada surowiej;

Przepisy kodeksu karnego zostały tak skonstruowane, iż zaostrzyły odpowiedzialność
sprawcy przestępstwa, w którym pokrzywdzonym jest funkcjonariusz publiczny.
Dla porównania wskażmy zagrożenie
z przestępstw z: art. 212 k.k. i art. 222
k.k. Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej z art. 212 k.k. jest zagrożone
karami: grzywny i ograniczenia wolności.
Przestępstwo naruszenia nietykalności
cielesnej osoby, której przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariusza publicznego jest zagrożone karami: grzywny, karą ograniczenia wolności, karą pozbawienia wolności do lat trzech.
A oto przykłady przestępstw, które mogą
zostać popełnione na szkodę pielęgniarki
lub położnej, a z tytułu których przysługuje
im szczególna ochrona prawna:

art. 222 k.k.
– naruszenie nietykalności cielesnej;
Naruszenie nietykalności cielesnej to sytuacje, w których doszło do każdego bezprawnego dotknięcia innej osoby czy innego krzywdzącego kontaktu fizycznego.
Są to wszelkie kontakty fizyczne, które są
obraźliwe, kłopotliwe czy po prostu niepożądane. Naruszenie nietykalności cielesnej
nie musi łączyć się z wywołaniem bólu.
Naruszenie nietykalności cielesnej może
przykładowo przybrać następujące formy:
dotykanie, szczypanie, uderzenie dłonią,
szarpnięcie za ubranie, ukłucie, oblanie cieczą, kopnięcie, oplucie. Zwrot normatywny
„narusza nietykalność cielesną” obejmuje,
w istocie, wszelkie możliwe sposoby ingerencji sprawcy w nietykalność cielesną
drugiej osoby, w tym również popchnięcie
(odepchnięcie).
art. 223 k.k.
– czynna napaść na funkcjonariusza
publicznego;
Przez pojęcie czynnej napaści rozumie się
energiczne, intensywne, zaczepne wystąpienie sprawcy przeciw funkcjonariuszowi
publicznemu z zastosowaniem przemocy,
a więc coś więcej niż naruszenie nietykalności cielesnej. Działaniu sprawcy musi
towarzyszyć zamiar wyrządzenia krzywdy
fizycznej. Aby mówić o czynnej napaści,
muszą w niej brać udział co najmniej trzy
osoby, w tym dwie atakujące (to w praktyce
pielęgniarskiej rzadko może się zdarzyć),
bądź musi być dokonana przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Za niebezpieczne
narzędzie można uznać np.: użycie noża,
użycie rozbitej świetlówki, użycie narzędzia chirurgicznego o ostrym zakończeniu.
Zakres pojęcia czynnej napaści jest szerszy
w pewnym aspekcie niż zakres pojęcia na-

ruszenia nietykalności cielesnej. Czynna
napaść obejmuje wszelkie działania podjęte w celu wyrządzenia krzywdy fizycznej,
choćby cel ten nie został osiągnięty.
art. 226 k.k. – znieważenie;
Znieważenie to każde zachowanie pacjenta uwłaczające godności, stanowiące przejaw lekceważącego zachowania.
W praktyce jest to używanie w stosunku
do pielęgniarki i położnej słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe, złośliwe epitety, gesty.
W każdej z podanych powyżej sytuacji
organy ścigania po wpłynięciu zawiadomienia o zaistnieniu któregoś z wyżej
wymienionych przestępstw winny podjąć
wszelkie możliwe działania zmierzające
do ukarania sprawcy. Nie jest tu konieczne
uzyskanie wniosku o ściganie od pokrzywdzonego.
To uregulowanie jest szczególnie ważne
z uwagi na obserwowany wzrost agresji pacjentów wobec personelu medycznego.
Przepisy ustawy karnej odnoszące się do
ochrony prawnokarnej funkcjonariusza
publicznego mają za zadanie chronić
godność i nietykalność cielesną pielęgniarek i położnych w związku z pełnieniem przez nie swoich zadań. Właściwe
rozumienie i stosowanie tych przepisów
jest szczególnie ważne w sytuacji obserwowanej coraz większej liczby przypadków agresji pacjentów wobec personelu
pielęgniarskiego. Przepisy te powinny być
zawsze stosowane w przypadku użycia
agresji wobec pielęgniarki i położnej, kiedy agresja jest związana z wykonywanymi
przez nie świadczeniami. Pozwoli to na
wykształcenie i ugruntowanie w społeczeńnr 10/2021
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stwie przekonania, iż nie można bezkarnie
znieważać, używać przemocy wobec pielęgniarek i położnych.
Ponadto prawidłowa ochrona personelu
medycznego powinna zapewnić niezakłócone wykonywanie przez niego zadań służbowych.
Dodatkowo informuję, co może przydać się
w przyszłości, że pielęgniarka ma prawo
wpisać w dokumentacji medycznej zachowanie pacjenta, takie jak agresja, wulgaryzmy. Dokumentacja medyczna służy – co do
zasady – opisowi stanu zdrowia pacjenta. Na
ten stan zdrowia mogą mieć wpływ rozmaite okoliczności, także rozmaite symptomy

– w tym zachowanie – mogą być objawem
choroby. Zatem zgodnie ze sformułowaniem: „informacje dotyczące stanu zdrowia
lub stanu funkcjonowania” pacjenta agresja i wulgaryzmy powinny zostać zapisane
w dokumentacji medycznej pacjenta, ponieważ stanowczo mieszczą się w tym zakresie.
W załączeniu umieszczamy wzór pisma,
który ułatwi dokonanie zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa.
Marzenna Przytocka-Należyty
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku
Znajmy swoje prawa i chrońmy je.
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

……………………………
…………………………………………………………

(miejscowość, data)

(dane pokrzywdzonej pielęgniarki, położnej)

DO
…………………….…………………….
…………………….…………………….

podczas i w związku z .………...…………………………………………………………..
(rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych)

dokonał: ……………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
………………...……………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(opis zachowania przestępnego – opisać zwięźle stan faktyczny oraz zachowanie sprawcy,
które zdaniem zawiadamiającego nosi cechy przestępstwa i ewentualnie
podać dowody i świadków na poparcie swoich twierdzeń).

(dane jednostki Policji lub prokuratury)

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA
WOBEC FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie w powyższej sprawie postępowania przygotowawczego.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położ-

Świadek: imię i nazwisko, adres / stanowisko.

nej zawiadamiam, że w dniu ……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

					

(data, godzina)

………………………………………………………………………………………………

w …………………………………………………………………………………………..
(miejsce popełnienia przestępstwa)

………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko sprawcy, adres lub w przypadku braku danych osobowych opis wyglądu sprawcy)
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………………………………….........

(podpis pokrzywdzonej pielęgniarki, położnej)

.......……………………………………

(czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)
nr 10/2021
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Aktualizacja danych
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku przypomina o obowiązku
aktualizacji danych w Rejestrze
Pielęgniarek i Położnych oraz
Rejestrze Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz art. 46 ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej każda
pielęgniarka/położna zobowiązana jest do
niezwłocznego zawiadomienia okręgowej
rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie
14 dni od daty ich powstania.
Aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
1. Zmiany nazwiska
Dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmiany:
1) prawo wykonywania zawodu –
oryginał (dokonujemy adnotacji
o zmianie nazwiska w PWZ)
2) dowód osobisty lub odpis aktu małżeństwa – kopia i oryginał do wglądu
3) arkusz aktualizacyjny (http://
oipip.gda.pl/wp-content/
uploads/2021/02/A.pdf )
2. Podniesienia kwalifikacji zawodowych
(ukończenie studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo,
ukończenie specjalizacji, ukończenie
kursów – kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających)
Dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmiany:
1) oryginalny odpis ukończenia
szkoły wyższej
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3.

4.

5.

2) kopia zaświadczenia o ukończonej specjalizacji, oryginał prawa
wykonywania zawodu, ponieważ
dokonujemy wpisu o specjalizacji
w dokumencie PWZ
3) oryginały do wglądu oraz kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
4) w przypadku specjalizacji – oryginał prawa wykonywania zawodu
(dokonujemy wpisu do PWZ)
5) arkusz aktualizacyjny:
•• ukończenie studiów (http://
oipip.gda.pl/wp-content/
uploads/2021/02/B.pdf )
•• ukończenie kursów (http://
oipip.gda.pl/wp-content/
uploads/2021/02/G.pdf )
Danych teleadresowych
Dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmiany:
1) arkusz aktualizacyjny (http://
oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/H.pdf )
Rozpoczęcia i ustania zatrudnienia
Dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmiany:
1) arkusz aktualizacyjny (http://
oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/F.pdf )
Uwaga! Dotyczy przerw w wykonywaniu zawodu, ale także osób
przechodzących na emeryturę!!!
(prosimy o przesłanie decyzji
o przejściu na emeryturę)
Zmiany miejsca pracy
Dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmiany:

6.

1) arkusz aktualizacyjny (http://
oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/F.pdf )
Utraty dokumentu uprawniającego
do wykonywania zawodu
Dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmiany:
1) wniosek (http://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/PWZDuplikat.pdf )
2) dwa zdjęcia – rozmiar 40×50 mm

Zaktualizowane ww. dane zaoszczędzą
problemów z SMK !!!
W związku z sytuacją epidemiologiczną
prosimy o kontakt z Działem Prawa Wykonywania Zawodu telefonicznie, mailowo. Dokumenty można dostarczyć pocztą.

Przypominamy również, że grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wykupione przez Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku obejmuje tylko
osoby aktywne zawodowo z uregulowanymi składkami.
Liczba osób aktywnych zawodowo (liczba osób ubezpieczonych) ustalana jest co
roku na podstawie danych wygenerowanych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych. Status „aktywny zawodowo”
przypisany jest tylko do osób, które zgłosiły miejsce zatrudnienia do OIPiP.
Uwaga! Osoba, która nie dopełniła ww. automatycznie traktowana jest przez Rejestr
jako osoba nieaktywna zawodowo.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Gdańsku
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pielęgniarki:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
praca jednozmianowa w pełnym wymiarze zatrudnienia
forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna
Wymagania:
•• kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki
•• aktualne prawo wykonywania zawodu,
•• mile widziane doświadczenie zawodowe we wskazanym zakresie
Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu.
Kontakt:
Pielęgniarka Naczelna: II piętro, p.335, tel. (58) 309-83-20, e-mail: k.bialek@zozmswia.gda.pl
Dział Kadr: II piętro, p.334, tel. (58) 309-82-70, e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl
nr 10/2021

47

QUIZ
1.
2.
3.
4.

10/2021

Czepkowanie absolwentów kierunku
Pielęgniarstwo w Chojnicach odbyło się:
A) 22 sierpnia
B) 27 sierpnia
C) 27 września

Nagrody:

Koła Emerytów spotkało się w plenerze:
A) 8 września
B) 9 września
C) 12 września

ufundowany przez

Budżet projektu unijnego dotyczącego
Covid-19 wynosi:
A) 112 000 00 zł
B) 112 000 000 zł
C) 12 000 000 zł

T-shirt

Gratulacje i podziękowania
Z okazji obrony pracy magisterskiej na
kierunku pielęgniarstwo
dla Edyty Przyjemskiej
– życzę Ci dużo satysfakcji
z osiągniętego sukcesu,
miej w sobie dalej taką chęć do nauki
i rozwijania się jak do tej pory!
Sięgaj szczytów i osiągaj
w życiu jak najwięcej!
Sylwia Rodak – Pielęgniarka Zarządzająca
NZOZ Diaverum w Gdyni

2 nagrody
ufundowane przez

Gala plebiscytu Osobowość Roku odbyła się:
A) 2 września
B) 9 września
C) 24 września

Składamy gratulacje i życzymy
wszystkiego dobrego, przede wszystkim
spełnienia zawodowego w przyjaznej
i miłej atmosferze, a także sukcesów
na co dzień pani mgr Marzenie Block

wyłonionej w drodze postępowania
konkursowego na stanowisko Pielęgniarki
Oddziałowej Oddziału Neurologii Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie.
Personel Oddziału Neurologii

Podziękowania dla
całej grupy uczestników
pielęgniarstwa internistycznego,
organizowanego przez OKPPiP
w Rzeszowie, za samozaparcie,
trud i dążenie do celu,
za proste gesty i ciepłe słowa.
Wierzę, że na wiosnę 2022
przybędzie nam nowych specjalistów!!!
Sylwia Rodak – Pielęgniarka Zarządzająca
NZOZ Diaverum w Gdyni

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 31 grudnia 2021 r. na adres e-mail: biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 10/2021
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!
WYNIKI QUIZU nr 12/2020
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Barbara Browarczyk. Nagrody ufundowane przez
Med-Studio Dominika wygrali: Monika Parcej i Łukasz Tomasik. Książki ufundowane przez ORPiP w
Gdańsku wygrały: Julia Linda i Aleksandra Kolberg-Chamska. Prawidłowe odpowiedzi: 1B - 2C - 3A - 4C
WYNIKI QUIZU nr 1/2021
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Joanna Kubach. Nagrody ufundowane przez MedStudio Dominika wygrali: Grażyna Krenska i Jacek Buchajczyk. Książki ufundowane przez ORPiP w
Gdańsku wygrały: Renata Waligórska i Marzena Roszkowska. Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2C - 3A - 4B
WYNIKI QUIZU nr 2-3/2021
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Sylwia Kuszyk. Nagrody ufundowane przez MedStudio Dominika wygrali: Jadwiga Żurek i Mateusz Kropidłowski. Prawidłowe odpowiedzi: 1B - 2A - 3A - 4B
Prosimy o kontakt z daną firmą w celu odebrania nagrody.
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Szanownej Koleżance Wiceprzewodniczącej ORPiP w Gdańsku
mgr MARZENIE OLSZEWSKIEJ-FRYC,
Pielęgniarce i wspaniałemu Człowiekowi,
który śpieszy każdemu potrzebującemu
z pomocną dłonią i sercem – co jest najwspanialszą istotą
i promocją Pielęgniarstwa przez wielkie „P”,
cała nasza OIPiP w Gdańsku
składa gratulacje i najserdeczniejsze życzenia
Z OKAZJI WYRÓŻNIENIA I DOCENIENIA
PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO POMORZA
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Z żałobnej karty
Wyrazy współczucia
Koleżance Stefanii Loroff
z powodu śmierci
SIOSTRY
składają
współpracownicy
z Niepublicznego Zakładu Medycyny
Szkolnej PRO-MED
w Kartuzach

Katarzynie Stankiewicz
z powodu śmierci
TATY
wyrazy
głębokiego współczucia
składają
koleżanki i koledzy
z Euromedicus Sp. z o.o.

Moniko...
zrozumiesz wszystko...
Jesteśmy z Tobą.
Ania i Współpracownicy

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Małgorzacie Gil
z powodu śmierci
MAMY
składają
Koleżanki i Zarząd
Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
,,PROFIL-MED” MEDYCYNA
SZKOLNA w Gdańsku

Wyrazy współczucia i słowa otuchy
Pielęgniarce Koordynującej
Iwonie Michniewskiej-Kurdziałek
z powodu śmierci
MAMY
składają
Pielęgniarki Zarządzające
i Oddziałowe

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Naszej Koleżance Jagodzie Tabeau
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składają
Koleżanki z Wojewódzkiego
Centrum Onkologii w Gdańsku
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,,Nie czekajcie, ja nie wrócę.
Nie śpieszcie się, ja zaczekam’’.

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

Naszej Koleżance
Joannie Laskowskiej
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składają
Koleżanki z Wojewódzkiego
Centrum Onkologii w Gdańsku

„Człowiek nie umiera, dopóki żyje w naszych
sercach, modlitwie i wspomnieniach...”

Wyrazy głębokiego współczucia
z serca płynące
naszej wspaniałej Koleżance,
Przewodniczącej Komisji Leczenia Ran
działającej przy OIPiP w Gdańsku
z wielkim zaangażowaniem społecznym
od wielu lat,
Ewie Mędrek
z powodu śmierci
MAMY
składa
Przewodnicząca Anna Czarnecka
wraz z całą Radą
i Pracownikami
naszej wspólnej OIPiP

56

Biuletyn Informacyjny

Serdeczne wyrazy współczucia i otuchy
naszej koleżance
Helenie Osińskiej
z powodu śmierci
Mamy
składa
zespół pielęgniarek operacyjnych
ze Szpitala Morskiego
im. PCK w Gdyni Redłowie

Wyrazy współczucia
Ewie Mędrek
z powodu śmierci
MAMY
składają
Koleżanki
z Komisji Leczenia Ran
i Komisji Opieki Długoterminowej

