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UWAGA!

Biblioteka OIPiP w Gdańsku
jest czynna w każdy 

poniedziałek 
w godzinach 15:00–17:00.

Justyna Grabowska
Biblioteka OIPiP

Sprawozdanie ze stanu realizacji Pakietu obejmującego kurs specja-
listyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgnia-
rzy w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo 
systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia po-
dyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

18 kwietnia 2012 r. – ocena formalna przez Komisję Kwalifikacyjną nade-
słanych 85 wniosków o zakwalifikowanie do Projektu;
23 kwietnia 2012 r. – egzamin kwalifikacyjny mający na celu wyłonienie 
35 uczestników Pakietu;
27 kwietnia 2012 r. – sala biblioteczna Pomorskiego Centrum Traumatolo-
gii im. M. Kopernika w Gdańsku – rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu 
specjalistycznego resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
22 maja 2012 r. – egzamin końcowy kursu specjalistycznego resuscytacja 
krążeniowo – oddechowa;
25 maja 2012 r. – sala biblioteczna Pomorskiego Centrum Traumatologii 
im. M. Kopernika w Gdańsku – rozpoczęcie przez 35 osób kursu kwalifika-
cyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.
W dniu rozpoczęcia zajęć teoretycznych drugiego z kursów realizowanych 
w Pakiecie uczestnicy otrzymali materiały promocyjne z oznaczeniami Pro-
jektu, zawierające teczkę, notatnik i długopis. Na kolejnym zjeździe, zgod-
nie z umową zawartą z CKPPiP w Warszawie kursanci otrzymali publika-
cję – „Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni 
medycznych” pod redakcją Andrzeja Zawadzkiego.

Patrycja Malinowska
Specjalista ds. Szkoleń OIPiP w Gdańsku
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OkręgOwa Izba
PIelęgnIarek I POłOżnych

w gdańsku

Adres
ul. wyczółkowskiego 17 a, 80-147 gdańsk

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

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr anna wonaszek
przyjmuje codziennie w godzinach pracy biura

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Mariola rusińska

przyjmuje w pierwszą i trzecią środę 
każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Marzena barton
pełni dyżury w ostatni czwartek miesiąca 

w godzinach od 1400 do 1500

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
poniedziałek – czwartek 930-1530

piątek – bez interesantów

Prawo wykonywania zawodu
poniedziałek 800-1700

wtorek – czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Koordynator ds. Rejestru  
Indywidualnych i Grupowych Praktyk  
Pielęgniarek, Położnych i Przeszkoleń

mgr barbara wysocka
tel. 58 320-06-85

poniedziałek 800-1700

wtorek – czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

KOntO
wielkopolski bank kredytowy sa

Oddział w gdańsku
nr 92 1090 1098 0000 0000 0901 5912

Słowo wstępne

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Nic dziwnego, iż maj był miesiącem cud-

ownej atmosfery obchodów Dnia Pielęgniarki 
i Położnej. Niezwykłym zaszczytem była 
możliwość wręczania Państwu odznaczeń 
Złoty Czepek oraz Dyplomów Uznania za 
wzorową pracę w Ochronie Zdrowia. Relac-
jom z tych uroczystości poświęcimy specjalne 
wydanie biuletynu informacyjnego, który 
niczym kronika pozwoli wracać nam do tych 
chwil wyróżnienia oraz pozwoli poznać nam 
się wzajemnie. Integracja naszej społeczności 
bowiem jest bardzo ważna i trudna wręcz do 
przecenienia.

Poza radościami jednak życie niestety 
przeplata się również ze smutkiem. Głęboki 
żal i pustkę przyniosła nam wiadomość 
o śmierci naszej Koleżanki Janiny Szyłejko. 
Wybitna postawa i aktywność zawodowa oraz 
otwartość na pomoc drugiemu człowiekowi 
płynęła u Janiny z Jej gorącego pełnego do-
broci serca. Wielka wiedza i doświadczenie 
powodowały, że zawsze skutecznie pomagała 
każdemu kto o pomoc się zwrócił. Dlat-
ego...Janina Szyłejko na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci i sercach. Pożegnanie było 
niezwykle smutne i pełne zadumy.

„Cierpienie przyszło nagle
pokrzyżowało plany…

połamało marzeniom skrzydła 
napełniło bólem...”

Czerwiec natomiast, mam nadzieję, będzie 
kolejnym miesiącem, który promieniami 
słonecznymi i letnim powiewem wiatru 
wesprze natchnienie oraz siły witalne i poz-
woli na kolejne prężne działania na rzecz naszej 
Społeczności Pielęgniarek i Położnych... 

Kalendarium
W maju Przewodnicząca Anna Wonaszek 
z Wiceprzewodniczącymi miały zaszczyt 
wręczać w palcówkach Ochrony Zdrowia 
odznaczenia Złoty Czepek oraz Dyplomy 
Uznania za wzorową pracę w Ochronie 
Zdrowia. Dokładne relacje przedstawione 
zostaną w specjalnym wydaniu biuletynu 
informacyjnego OIPIP w Gdańsku.

8 maja
Szpital w Chojnicach zorganizował obcho-
dy Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Położnej (MDPiP).

9 maja
Szpital w Kościerzynie zorganizował ob-
chody MDPiP.

10 maja
Złote Czepki i Dyplomem Uznania otrzy-
mały pielęgniarki i położne ze Szpitala 
w Sztumie oraz Szpitala w Malborku.

10 maja
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska wzięła udział w X Jubile-
uszowej Konferencji zorganizowanej przez 
Komisje działające przy OIPiP w Gdańsku: 
Komisja ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielę-
gnacji Ran, Oparzeń i Odleżyn oraz Ko-
misja ds. Opieki Długoterminowej. Więcej 
na kolejnych stronach Biuletynu. Podczas 
konferencji zostały także wręczone Złote 
Czepki i Dyplomy Uzniania.

11 maja 
W Pomorskim Centrum Traumatologii 
w Gdańsku odbyła się uroczystość MDPiP.

14 maja 
Dom Pomocy Społecznej w Damaszce zor-
ganizował obchodzy MDPiP.

14 maja
Uroczystość MDPiP zorganizował także 
ROPS oraz Szpital dla Nerwowo i Psy-

chicznie Chorych w Starogardzie Gdań-
skim.

15 maja
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego 
w Gdyni zorganizował obchody MDPiP.

15 maja 
W Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceyno-
wy w Wejherowie odbyła się uroczystość 
MDPiP. Zorganizowano także spotkanie 
prewencyjne z Rzecznikiem Odpowie-
dzialności Zawodowej.

16 maja
Pielęgniarki i położne z Przychodni More-
na zostały wyróżnione Złotym Czepkiem 
i Dyplomem Uznania.

16 maja
W 7 Szpitalu Marynarki Wojennej zorga-
nizowano uroczystość MDPiP dla Szpitala 
Psychiatrycznego w Gdańsku, Komendy 
Portu Wojennego w Gdyni 7 SMW, SZOZ 
nad Matką i Dzieckiem. Odbyło się także 
spotkanie prewencyjne z Rzecznikiem Od-
powiedzialności Zawodowej.

17 maja 
W Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku od-
była się uroczystość MDPiP.

17 maja 
Uroczyste obchody MDPiP zorganizowano 
w Domu Pomocy Społecznej oraz Żłobku 
„Puchatek” w Sopocie.

18 maja 
Zorganizowano szkolenie w Kościerzynie 
dla członków Okręgowego Sądu Pielęgnia-
rek i Położnych.

18-19 maja
W Jastrzębiej Górze odbyła się konferencja 
zorganizowana przez komisje działające 
przy OIPiP w Gdańsku: Komisję ds. Położ-
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Prezydium
Dnia 13 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedze-
nie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. Uczestniczyło w nim 
7 osób – członków Prezydium. W toku zebrania 
omówiono następujące zagadnienia:
1. Przyjęto zaproponowany porządek posie-

dzenia.
2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedze-

nia.
3. Przyjęto Uchwały w sprawie prawa wy-

konywania zawodu: od Uchwały Nr 98/Z/
VI/12 do Uchwały Nr 117/Z/VI/12. W tym 9 
stwierdzeń, 4 wpisy, 2 wymiany i 5 skreśleń.

4. Podjęto Uchwałę Nr 79/VIP/12 w sprawie 
wydania zaświadczenia po przeszkoleniu po 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu 
dla 8 osób.

5. Podjęto Uchwałę Nr 80/VIP/12 w sprawie 
wydania skierowania na przeszkolenie po 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu 
dla 3 osób.

6. Podjęto Uchwałę Nr 81/VIP/12 w sprawie 
zwiększenia kwoty zapomogi losowej dla 
członka OIPiP w Gdańsku.

7. Podjęto Uchwałę Nr 82/VIP/12 w sprawie 
dokonania wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych.

8. Podjęto Uchwałę Nr 83/VIP/12 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosku Komisji ds. 
Finansowania Doskonalenia Zawodowego.

9. Podjęto Uchwałę Nr 84/VIP/12 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli do prac w Ko-
misji Kwalifikacyjnej i Egzaminacyjnej.

10. Podjęto Uchwałę Nr 85/VIP/12 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli do prac w ko-
misji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

11. Podjęto 3 Uchwały w sprawie wykreślenia 
wpisu w rejestrze Indywidualnych Praktyk 
Pielęgniarek.

12. Podjęto Aneks Nr 2 do Uchwały Nr 39/
VIP/12 w sprawie powołania składu osobo-
wego Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyj-
nego.

13. Podjęto Uchwałę Nr 86/VIP/12 w sprawie 
zakupu „zapory sieciowej” celem zabezpie-
czenia sieci komputerowej w biurze OIPiP 
w Gdańsku.

14. Podjęto Uchwałę Nr 87/VIP/12 w sprawie 
pokrycia kosztów szkolenia dla pracowni-
ków biura OIPiP w Gdańsku.

15. Podjęto Uchwałę Nr 88/VIP/12 w sprawie 
skrócenia okresu przeszkolenia 1 osobie po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu 
zawodu.

16. Podjęto Uchwałę Nr 89/VIP/12 w sprawie 
dofinansowania warsztatów szkoleniowych 
przeznaczonych dla pielęgniarek i położ-
nych epidemiologicznych.

17. Podjęto Uchwałę Nr 90/VIP/12, 91/VIP/12, 
92/VIP/12 i 93/VIP/12 w sprawie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

18. Podjęto Uchwałę Nr 94/VIP/12 w sprawie 
przekazania środków finansowych na po-
krycie kosztów związanych z organizacją 
cyklu konferencji szkoleniowych „Bezpie-
czeństwo zawodowe pracowników medycz-
nych”.

19. Podjęto Aneks Nr 1 do Uchwały Nr 51/
VIP/12 w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursów specjali-
stycznych.

20. Podjęto Aneks Nr 1 do Uchwały Nr 62/
VIP/12 w sprawie przekazania środków 
finansowych na pokrycie kosztów związa-
nych z organizacją konferencji „Witaj-je-
stem na świecie”.

21. Podjęto Uchwałę Nr 95/VIP/12 w sprawie 
powołania kierownika merytorycznego 

nych, Położnych rodzinnych i neonatologii 
oraz wiceprzewodniczącą Danutą Adam-
czyk-Wiśniewską pt. „ Witam- Jestem na 
świecie!”. Relację z konferencji można 
przeczytać na kolejnych stronach Biuletynu.

18 maja 
Szpitale Tczewskie zorganizowały uroczy-
stość MDPiP w Tczewie. Odbyło się także 
spotkanie prewencyjne z Rzecznikiem Od-
powiedzialności Zawodowej.

17-20 maja
Odbył się XI Kongresie Pielęgniarek Pol-
skich „Innowacje w pielęgniarstwie kli-
nicznym, dydaktyce i nauce”. Relację oraz 
postulaty kongresu można przeczytać na 
dalszych stronach Biuletynu.

21 maja 
W MSWiA w Gdańsku zorganizowano uro-
czystość MDPiP.

21 maja
W szpitalu im. św. Wojciecha w Gdańsku-
-Zaspie odbyły się warsztaty naukowo-
-szkoleniowe „Zakażenia szpitalne-moni-
torowanie, kontrola wewnętrzna”. Orga-
nizatorami byli: Stowarzyszenie Higieny 
Lecznictwa, Instytut Profilaktyki i Okręgo-
wa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku- Komisja ds. Pielęgniarek Epidemiolo-
gicznych. 

21 maja
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
w Gdańsku odbył się egzamin kursu spe-
cjalistycznego dla położnych „Szczepienia 
ochronne”, którego organizatorem była 
OIPiP w Gdańsku.

21 maja
Szpital Morski im. PCK w Gdyni zorgani-
zował uroczystość MDPiP.

22 maja
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Mor-
skiej i Tropikalnej zorganizowało uroczyste 
obchody MDPiP.

23 maja
W Hospicjum im. E. Dudkiewicza - Komi-
sja ds. Domów Pomocy Społecznej działa-
jąca przy OIPiP w Gdańsku zorganizowała 
konferencję: „Bezpieczeństwo nasze-bez-
pieczeństwem mieszkańca domu pomocy 
społecznej.”

23 maja 
Szpital Reumatologiczny w Sopocie zorga-
nizował uroczystość MDPiP.

24 maja
NZOZ „Niedźwiednik” zorganizował uro-
czyste obchody MDPiP.

24 maja 
W Pomorskim Centrum Traumatologii 
w Gdańsku odbyła się konferencja „Pro-
filaktyka narządów ruchu u pracowników 
medycznych”.

25 maja
Pielęgniarki Medycyny Rodzinnej przy 
UCK obchodziły MDPiP.

25 maja 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
w Gdańsku zorganizowało uroczystość 
MDPiP.

28 maja
Szpital św. Jana w Starogardzie Gdańskim 
zorganizował obchody MDPiP.

29 maja
Przedstawiciele ORPiP w Gdańsku wzięli 
udział w pogrzebie pielęgniarki Janiny Szy-
łejko. Wspomnienie o pielęgniarce można 
przeczytać na ostatnich stronach Biuletynu.

31 maja
W Sopocie odbyło się spotkanie położni-
ków, ginekologów i neonatologów z kon-
sultantami wojewódzkimi pionu położ-
niczego, ginekologicznego i neonatolo-
gicznego. W spotkaniu udział wzięła Da-
nuta Adamczyk-Wiśniewska – konsultant 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicz-
no-położniczego.
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w ramach realizacji Pakietu obejmującego 
kurs specjalistyczny resuscytacja krąże-
niowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 
dla pielęgniarek/pielęgniarzy realizowany 
w ramach Projektu Systemowego„Profesjo-
nalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce-wsparcie kształce-
nia podyplomowego” – współfinansowany 
przez UE z EFS w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki.

22. Podjęto Uchwałę Nr 96/VIP/12 w sprawie 
pokrycia kosztów szkolenia dla 2 osób,  or-
ganizowanego przez Naczelną Radę Pielę-
gniarek i Położnych.

23. Zadecydowano o przekazaniu 2 wniosków 
o dofinansowanie udziału w konferencji do 
Komisji ds. Finansowania Doskonalenia Za-
wodowego, celem ich rozpatrzenia.

24. Przekazanie informacji przez panią Prze-
wodniczącą, że w dalszym ciągu utrzymu-
jemy ubezpieczenie OC dla wszystkich 
pielęgniarek i położnych należących do 
samorządu na tym samym poziomie co 
dotychczas, zmieni się natomiast ubezpie-
czyciel. Obecnie ubezpieczycielem będzie 
firma Interpolska, z którą wynegocjowano 
ulgi dla pielęgniarek i położnych pracują-
cych na umowach cywilno-prawnych, przy 
wykupie przez nie obowiązkowego ubezpie-
czenia OC.

25. Przekazanie informacji o spływających pro-
pozycjach przyznania „Złotych Czepków” 
i Dyplomów Uznania dla pielęgniarek i po-
łożnych z poszczególnych jednostek me-
dycznych. 

26. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia 
Prezydium ORPiP w Gdańsku na dzień 23 
kwietnia 2012r. 

27. Zakończenie zebrania.

Dnia 23 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedze-
nie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. Uczestniczyło w nim 

7 osób – członków Prezydium. W toku zebrania 
omówiono następujące zagadnienia:
1. Przyjęto zaproponowany porządek posie-

dzenia.
2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedze-

nia.
3. Przyjęto Uchwały w sprawie prawa wyko-

nywania zawodu:od Uchwały Nr 118/Z/
VI/12 do Uchwały Nr 120/Z/VI/12. 

4. Podjęcie Uchwały Nr 97/VIP/12 w sprawie 
skrócenia okresu przeszkolenia 1 osobie, po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu 
zawodu.

5. Podjęcie Uchwały Nr 98/VIP/12 w sprawie 
wydania zaświadczenia o odbytym prze-
szkoleniu i zdanym egzaminie dla 1 osoby.

6. Podjęto Uchwałę Nr 99/VIP/12 w sprawie 
pokrycia kosztów przeniesienia rejestratora 
kamer video do serwerowni, zgodnie z zale-
ceniem Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęto Uchwałę Nr 100/VIP/12 w sprawie 
skierowania 1 osoby na przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej 
niż 5 lat.

8. Podjęto Uchwałę Nr 101/VIP/12 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych.

9. Podjęto Uchwałę Nr 102/VIP/12 w spra-
wie przyznania odznaczeń „Złoty Czepek” 
i wyróżnień w formie Dyplomów Uznania 
pielęgniarkom i położnym zgłoszonym 
z poszczególnych placówek medycznych. 
Pełna lista osób wyróżnionych znajduje się 
na kolejnych stronach biuletynu.

10. Podjęto Uchwałę Nr 103/VIP/12 w sprawie 
przyznania honorowych „Złotych Czep-
ków” 3 osobom: Bogdanowi Pawłowskie-
mu, Małgorzacie Bartoszewskiej-Dogan 
i Janowi Skokowskiemu

11. Zakończenie zebrania.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

28.03.2012 r. odbyło się spotkanie szkolenio-
we w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. 
Gospodarzem spotkania był dyrektor DPS pan 
Kazimierz Gorlewicz oraz kierownik działu te-
rapeutyczne- opiekuńczego pani Anna Kozak 
wraz pracownikami.

Spotkanie miało charakter roboczy i doty-
czyło „Agresji i autoagresji mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej”. Uczestnikami byli pracow-
nicy Domów Pomocy Społecznej woj ewódz-
twa pomorskiego. Prezentowane tematy przez 
pracowników poszczególnych placówek miały 
na celu zbudowanie realnych rozwiązań doty-
czących skutecznych metod postępowania wo-
bec osób agresywnych. Spośród zaproszonych 
trzynastu Domów Pomocy Społecznej osiem 
placówek miało swoje wystąpienie. Przedsta-
wiano informacje dotyczące procedur i regula-
minów dotyczących mieszkańców agresywnych, 
przykłady sytuacji trudnych. To wszystko tym 
cenniejsze, iż oparte na bazie własnych doświad-
czeń. Wśród uczestników spotkania należy rów-
nież wymienić przedstawicieli Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku; panią 
kierownik biura Jolantę Stachowicz, rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej panią Mariolę 
Rusińską oraz przewodnicząca Komisji ds. DPS 
panią Elżbietę Brożyniak. Gościem specjalnym 
był kierownik Komisariatu Policji w Ryjewie.

Należy podkreślić, iż pracownicy domów 
pomocy społecznej wypracowują sposoby ra-
dzenie sobie w sytuacjach trudnych. Wśród po-
ruszanych problemów na uwagę zasługują nastę-
pujące kwestie; spożywanie alkoholu, kontakt 
z narkotykami, a nawet próby wnoszenia broni 
przez mieszkańców DPS. Prelegenci w swoich 
wystąpieniach zwrócili uwagę na agresję miesz-
kańca wobec mieszkańca, mieszkańca wobec 
personelu, ale również na agresję personelu wo-
bec mieszkańca. Ta ostatnia kwestia zasługuje 
na podkreślenie albowiem niewiele się o tym 
mówi. Temat ten zalicza się do tematów „tabu’ 
tzw. niestosownych lecz pojawiających się w in-
stytucji o charakterze totalnym.

Marcowe spotkanie szkoleniowe
w DPS w Ryjewie

Ciekawe były też sposoby radzenia sobie 
z omawianymi problemami. Nie ma jednych od-
górnie opracowanych procedur dla domów po-
mocy społecznej. Każda placówka wypracowu-
je procedury w zależności od specyfiki domu, 
problemu zawsze z uwzględnieniem indywidu-
alnego podejścia do mieszkańca domu pomocy 
społecznej. Dla przykładu posłużę się propozy-
cjami podawanymi przez uczestników spotka-
nia: np. opracowanie procedur. Niektóre z nich 
to; procedura dotycząca użycia gazu obronnego, 
procedura postępowania w przypadku sytuacji 
konfliktowych, procedura w przypadku agresji 
mieszkania. Wydzielenie izolatki dla osób agre-
sywnych. Domy Pomocy Społecznej pracują 
zgodnie z obowiązującymi standardami wyni-
kającym z przepisów prawa. Placówki mogą 
ubiegać się o przyznanie certyfikatu „Opieka 
bez agresji”. Spośród obecnych domów dwie 
palcówki- Dom Pomocy Społecznej w Damasz-
ce i Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie 
otrzymały w/w certyfikaty.

Na spotkaniu poruszono również temat sek-
sualności wśród osób niepełnosprawnych. Te-
mat można uznać zarówno za interesujący jak 
i kontrowersyjny. Ustalono iż kolejne spotkanie 
pracowników domów pomocy społecznej odbę-
dzie w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgaw-
sku. Tematem przewodnim będzie „Seksualność 
osób niepełnosprawnych” zapraszam do udziału 
w spotkaniu, które ma odbyć się 05.06.2012 r. 
Więcej informacji na ten temat ukaże się na stro-
nie internetowej OIPIP w Gdańsku oraz w biule-
tynie informacyjnym.

Szczególne podziękowania dla dyrektora 
DPS p. Kazimierza Gorlewicza oraz pani kie-
rownik działu terapeutyczne- opiekuńczego 
Anny Kozak za zorganizowanie interesującego 
spotkania szkoleniowego.

mgr Elżbieta Brożyniak
Przewodnicząca komisji ds. DPS
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nacisk położyć na edukację kobiet ciężarnych 
oraz na opiekę środowiskową po porodzie.

„Gen kaszubski”i inne zagrożenia meta-
boliczne u noworodka to wykład dr n. med. Jo-
lanty Wierzby, która omówiła zasadność wpro-
wadzenia od 2010 w województwie Pomorskim 
skreeningu pozwalającemu na identyfikację no-
worodków deficytem dehydrogenazy hydroksy-
aacylo-CoA długołańcuchowych kwasów tłusz-
czowych (LCHAD). Wprowadzenie skreeningu 
metabolicznego, ścisła współpraca ośrodka re-
ferencyjnego z lokalnymi placówkami ochrony 
zdrowia i rodzinami powinna znacząco zredu-
kować ilość zgonów i poprawić komfort życia 
chorych, to podsumowanie wykładu.

„Problemy niemowlęcia zagrożonego 
niepełnosprawnością okiem neurologope-
dy” – temat przedstawiła mgr Ilona Brzozow-
ska-Misiewicz.

Z wykładu dowiedziałyśmy się o zada-
niach logopedy już od pierwszych dni życia 
dziecka. Pod opieką logopedy powinny się 
znaleźć dzieci:
 • z obniżonym napięciem mięśniowym
 • z asymetria (złożeniową albo asymetrią 

widoczną na obszarze twarzy)
 • które mają problemy z jedzeniem (z jego 

pobieraniem, przeżuwaniem, połykaniem)
 • które mają problem z kontrolą języka
 • z porażonymi nerwami twarzowymi 
 • z zespołami wad genetycznych, genetycz-

nych mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z wcześniaczych porodów
 • noworodki, niemowlęta, małe dzieci 

po trudnościach związanych z okresem 
przed-, około- i poporodowym.

Wcześniaki to najbardziej niedojrzałe nowo-
rodki urodzone przed ukończeniem 37 tygo-
dnia ciąży. Stanowią one niejednorodna grupę, 
w której – wraz ze stopniem niedojrzałości do-
tykają wszystkich układów i narządów – rośnie 
ryzyko powikłań i zaburzeń rozwojowych. 

Te zagadnienia omówiła dr n. med. Iwona 
Domżalska-Popadiuk w prezentacji „Noworo-
dek przedwcześnie urodzony. Aktualny stan 
wiedzy. Epidemiologia, terapia, żywienie, 
dylematy”.

Kolejny wykład poświęcony był resuscyta-
cji noworodka przedstawiony przez lek. med. 
Aleksandrę Dygul, specjalistę neanotologa. 

„Przewlekła choroba płuc u dziecka 
przedwcześnie urodzonego- rola pielęgniar-
ki” – omówiła dr n. med. Alina Bielawska – 
Sowa. Przestawiła kryteria dla dzieci urodzo-
nych przed i po 32 tygodniu ciąży, epidemiolo-
gię, patogenezę oraz rolę pielęgniarki w opiece 
nad wcześniakiem.

Następnie wiceprzewodnicząca OR-
PiP w Gdańsku mgr Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska zaprezentowała wykład 
dotyczący „Roli samorządu zawo-
dowego w okresie ostatnich 20-lat”. 
Na zakończenie konferencji odbyło się loso-
wanie nagród dla uczestniczek, które prawi-
dłowo rozwiązały test z wiedzy o noworodku 
i laktacji. 

Wieczorem we wspaniałej atmosferze od-
była się uroczysta kolacja z konkursami. 

Bardzo dziękuję za znalezienie miejsca 
konferencji hotelu Astor Emilce Lipińskiej 
z zespołu położnych. Danucie Adamczyk-
-Wiśniewskiej za pomoc od strony OIPIP nad 
organizacją konferencji.  Małgorzacie Brdę-
kiewicz za zaproszenie prelegentów oraz zna-
lezieniu sponsorów. Ewie Lisius za znalezienie 
sponsorów.  Annie Grochowskiej, że przez 4 
miesiące była ze mną podczas spotkań organi-
zacyjnych. Koleżankom Anicie, Marcie za po-
moc podczas rejestracji uczestników. Joannie 
Żołnowskiej za konsultacje podczas przygo-
towań, praktycznymi poradami, że bierze się 
swój rzutnik bo może zepsuć się organizatora 
(co sprawdziło się). Wykładowcom, spon-
sorom, Pracownikom biura OIPIP, a przede 
wszystkim za przybycie i wspaniałą atmosferę 
UCZESTNIKOM. 

Podczas pisania relacji z konferencji wykorzy-
stałam fragmenty wystąpień z materiałów konfe-

rencyjnych wykonanych przez  
www.zabawnamedycyna.pl

Dorota Kawiak
Przewodnicząca Komisji ds. Położnych

„Położna to najpiękniejszy zawód świata,
to kobieta w bieli, otwierająca oczy

na świat i usta do krzyku”
Stanisława Leszczyńska

Konferencja pod patronatem Konsultanta Kra-
jowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekolo-
gicznego i położniczego Leokadii Jędrzejew-
skiej oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położni-
czego Danuty Adamczyk-Wiśniewskiej.

W dniu 18.05 br. w hotelu astor odbyła się 
IV konferencja szkoleniowa z okazji dnia Po-
łożnej organizowanej przez Komisję ds. Położ-
nych, ds. Położnych Środowiskowych oraz Ko-
misję Neonatologiczną przy OIPIP w Gdańsku.

Uczestniczkami były pielęgniarki i położ-
ne pracujące w oddziałach położniczych, neo-
natologii, w środowisku.

Pierwszy wykład wprowadzający uczest-
ników w klimat konferencji przedstawiła dr n. 
med. Jolanta Olszewska. Temat wykładu hi-
storyczny o porodzie i pracy położnej na prze-
strzeni wieków. 

Kolejną prelegentką była mgr Joanna 
Żołnowska, która wraz z mgr Agnieszką Piet-
kiewicz i mgr Agnieszką Czerwińską są au-
torkami realizowanego przez Szpital Secjali-
styczny Św. Wojciecha w Gdańsku Programu 

Zdrowotnego „Karmienie naturalne dziecka 
jako profilaktyka niekorzystnych wpływów 
środowiska” finansowanego w całości ze 
środków Miasta Gdańsk.
Program złożony jest z czterech modułów:
1. Edukacja i informacja w zakresie laktacji 

dla mieszkańców Gdańska
2. Poradnictwo laktacyjne
3. Warsztaty edukacyjne dla personelu me-

dycznego
4. monitoring oraz ewaluacja działań
Celem tej prezentacji było podsumowanie 
pierwszego roku działania Programu oraz za-
chęcenie uczestniczek konferencji do udzia-
łu w warsztatach edukacyjnych dotyczących 
różnych aspektów wspierania matek karmiący 
piersią. Szkolenia te odbywają się cyklicz-
nie w szpitalu na Zaspie (najbliższe 4 wrze-
śnia – poświęcone będzie opiece laktacyjnej 
nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie). 
W ramach wystąpienia przedstawiono również 
wstępne wyniki badania przeprowadzonego na 
500 osobowej grupie Gdańszczanek, dotyczą-
cego sposobu żywienia dzieci w pierwszym 
roku życia. Dokonane podsumowanie pokazu-
je, że w gdańskich szpitalach dzieje się dużo 
dobrego w opiece nad matka karmiącą pier-
sią, by podnieść skuteczność naszych działań 
musimy – jako personel medyczny - większy 

Witam – jestem na świecie
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wać rodzinę, chorego do samopielęgnacji 
i samoopieki. Druga część wykładu doty-
czyła w jaki sposób bezpiecznie podnosić, 
przenosić i przemieszczać chorego, by 
oszczędzić układ ruchu w opiece nad ob-
łożnie chorym.

Mgr Beata Borkowska w swoim wy-
kładzie podzieliła się z nami własnymi do-
świadczeniami w pracy z chorymi wentylo-
wanymi mechanicznie w domowej opiece 
długoterminowej. Przedstawiła korzyści 
dla pacjenta i powikłania korzystającego 
z takiego rodzaju świadczeń oraz jak pra-
cuje zespół terapeutyczny.

Ciekawy wykład wygłosiła podolog 
mgr Mirosława Piwowarczyk. Przedsta-
wiła jak rozwiązywać problemy chorych 
stóp i jak profesjonalnie je pielęgnować. 
Dowiedziałyśmy się o wielu nowinkach 
i ciekawostkach w zakresie pielęgnacji stóp 
i profilaktyki w stopie cukrzycowej.

Pani Monika Trojanowska przedstawi-
ciel firmy SALTS zaprezentowała produkty 
stomijne, preparaty do pielęgnacji stomii 
oraz jak rozwiązywać problemy w przy-
padkach powikłań stomijnych.

W nawiązaniu do wcześniejszego wy-
kładu Konsultant Stomijny Specjalistka 
Chirurgiczna Zofia Augusewicz kontynu-
owała temat w referacie „Pielęgnacja pa-
cjenta ze stomią”.

Ta doświadczona pielęgniarka z ogrom-
nym zaangażowaniem przekazała nam 
praktyczne rady przydatne w pracy z cho-
rym ze stomią.

Bardzo miła częścią konferencji był 
moment wręczenia przez V-ce przewod-
niczącą OIPiP w Gdańsku mgr Danutą 
Adamczyk-Wiśniewską „Złotych Czep-
ków” i Dyplomów Uznania za wzorową 
pracę dla pielęgniarek. Okazja tym bardziej 
doniosła, gdyż dwa dni później obchodziły-
śmy swoje święto. 

Złote Czepki otrzymały: Barbara Wy-
pustek (Puls -Medic) Małgorzata Kwiat-
kowska – Przychodnia Lekarska „Jasień” 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Prabu-
tach, Anna Lewandowska - Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar 
Serca” Sztum, Urszula Bławat - Hospicjum 
św. Wawrzyńca w Gdyni.

 Dyplomy uznania za wzorowa pracę 
otrzymały: Aleksandra Gnaczyńska (Puls 
Medic), Kulińska Bożena, Kłuba Kata-
rzyna, Juryjczyk Wioletta – ZOL Prabuty, 
Źołdowicz Marianna, Jachimczak Janina, 
Czerwińska Jolanta - Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar 
Serca” Sztum. Miło było oglądać na twa-
rzach naszych koleżanek zaskoczenie, 
wzruszenie i dumę. 

Jubileuszowa konferencja była okazją 
do podziękowań złożonych na ręce Ireny 
Samson i Ewy Mędrek za całokształt pra-
cy na rzecz środowiska pielęgniarskiego, 
za serce i życzliwość. Gromkimi brawami 
na stojąco, z odśpiewaniem sto lat cała sala 
podziękowała Pani Irenie Samson za to, że 
jest z nami od wielu lat na dobre i na złe.

Po tak miłych uroczystościach Pani 
Ewa Mędrek zaprosiła wszystkich gości na 
poczęstunek, który był okazją do rozmów 
przy kanapce, ciastku i kawie.

Drugą część konferencji otworzył wy-
kładem „Problemy socjalne pacjentów 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych 
- wsparcie społeczne” mgr Adam Lisow-
ski – prawnik MOPS w Gdańsk. Tematyka 
tego referatu była interesująca i ważna. Do-
wiedziałyśmy się jakie są zasady udzielania 
świadczeń z MOPSU dla osób chorych i nie 
tylko, z jakich usług mogą korzystać osoby 
potrzebujące pomocy oraz jakie są ośrodki 
wsparcie dla seniorów. 

Podczas kolejnej prezentacji „Nowe 
metody pielęgnacji wkłuć dożylnych” 
Agnieszka Torsz omówiła jak ochronić pa-

„Możesz opiekować się ludźmi,
ale nie możesz dokonywać za nich wyboru”

10 maja 2012 roku odbyła się Jubileuszowa 
X Konferencja Opieki Długoterminowej. 
Hasłem tegorocznego spotkania było sfor-
mułowanie „ Opieka nie jedno ma imię”.

Konferencja odbyła się tradycyjnie 
w auli Hospicjum im. Ks. Eugeniusz Dut-
kiewicza. Organizatorem była Komisja ds. 
Opieki Długoterminowej i Komisja ds. Le-
czenia Ran działające przy OIPiP w Gdań-
sku. Licznie zebranych w ilości 209 osób 
uczestników i zaproszonych gości w imie-
niu członków obu Komisji przywitała Irena 
Samson-Konsultant Wojewódzki ds. Pie-
lęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepeł-
nosprawnych, przewodnicząca Komisji ds. 
Leczenia Ran oraz Ewa Mędrek-Przewod-
nicząca Komisji Opieki Długoterminowej. 

Nasz Jubileusz zaszczycili obecnością 
zaproszeni goście – Pani Elżbieta Czer-

X Jubileuszowa Konferencja  
Opieki Długoterminowej

niawska-Badtke Inspektor Departamen-
tu Zdrowia w imieniu Marszałek Hanny 
Zych-Cison odczytała list gratulacyjny. 

Z przyjemnościom powitano zaproszo-
nego Radnego Województwa Pomorskiego 
Sylwestra Pruś, który gratulował wytrwa-
łości i zaangażowania w pracy pielęgniar-
skiej i deklarował swoją pomoc w rozwią-
zywaniu problemów naszego środowiska. 

Tematyka poruszana podczas konfe-
rencji dotyczyła roli i zadań pielęgniarki 
w różnych aspektach opieki długotermino-
wej oraz wszelkich problemów pielęgna-
cyjnych pacjentów-seniorów. 

Pierwszym prelegentem była mgr Irena 
Samson, a tematem wykładu była „Rola 
i zadania pielęgniarki w ramach funkcji re-
habilitacyjnej i zasady bezpiecznego prze-
mieszczania pacjenta w opiece długotermi-
nowej”. Celem wykładu było nakreślenie 
nam zadań pielęgniarki w rehabilitowaniu 
pacjenta w domu, jak motywować, eduko-
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cjenta przed powikłaniami w leczeniu do-
żylnym.

Kontynuacją tematu był wykład Pani 
Judyty Deyk z Gdyńskiego Centrum Onko-
logii „Pielęgnacja portów-wynaczynienia 
po podaniu leków dożylnie”. Chemiotera-
pia związana jest z ryzykiem różnych dzia-
łań niepożądanych. Poruszając ten problem 
prelegentka ukazała nam, jak ważne jest 
przestrzeganie postępowania wg wyzna-
czonych standardów.

Aleksandra Lewandowska przedstawi-
cielka firmy Fresenius Kabi zaprezentowa-
ła ofertę preparatów do żywienia dojelito-
wego.

„Nawadnianie podskórne-alternatywą 
podaży płynów” to temat dla wielu nowy, 
jednak stosowany w medycynie do wielu 
setek lat, ale wyparty przez nawadnianie 
drogą dożylną, która w codziennej pra-
cy w opiece długoterminowej nie zawsze 
jest możliwa i konieczna, a stwarza więcej 
zagrożeń dla pacjenta. Mgr Ewa Mędrek 
ukazała nam korzyści dla pacjenta, jego 
opiekunów i podzieliła się z nami swoimi 
uwagami.

Na koniec zaprezentowali się przedsta-
wiciele firm medycznych, a zarazem spon-
sorzy Jubileuszowej Konferencji, którzy 
przedstawili ofertę swoich produktów oraz 
nowości wprowadzane na rynek medyczny. 
Serdecznie dziękujemy firmą, które spon-
sorowały konferencję: FRESENIUS, ABE-
NA, MED-CARE, SALTS.

Konferencja okazała się niezwykle inte-
resująca, ukazała i otworzyła nas na nowe 
metody pracy. Uświadomiła nam ciągłą 
potrzebę zdobywania wiedzy. Współcze-
sna pielęgniarka musi być przygotowana 
na nowe wyzwania oraz wypełniać swo-
ją pracę rzetelnie, w pełni wykorzystując 
posiadaną wiedzę. Serdecznie dziękujemy 
organizatorom – wszystkim członkom obu 
Komisji za możliwość poszerzenia wiedzy 
oraz za liczne uczestnictwo, wyrażając na-
dzieje że poruszane tematy stały się zachętą 
do dalszej wymiany doświadczeń. 

Ewa Marchel
pielęgniarka opieki długoterminowej

Puls-Medic 

W dniach 20.04-21.05.2012 roku odbył się kurs specjalistyczny dla 
położnych „Szczepienia ochronne”. Egzamin został przeprowadzony 
w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i dla wszystkich  dwudziestu 
uczestniczek zakończył się pozytywnie. 
Kurs został zorganizowany przez Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku.

W imieniu uczestniczek kursu
Położna Marta Jakubiak

Szanowni Państwo,
Kolejne, niezwykle ważne wydarzenie 

naukowe jakim była III Ogólnopolska Kon-
ferencja pod hasłem „Od nauki do zintegro-
wanej praktyki” zapisało się już w historii 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa An-
giologicznego.

III Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa Angiologicznego odbyła się 
w gościnnych progach Hotelu City w Byd-
goszczy przy ul. 3. Maja 6.

Organizatorami konferencji były: Pol-
skie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angio-
logicznego, Zakład Pielęgniarstwa Chirur-
gicznego CM UMK w Bydgoszczy, Kate-
dra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UMK 
w Bydgoszczy i Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych w Bydgoszczy. 

Otwarcia konferencji dokonała dr hab. 
n. med. Maria T. Szewczyk – prezes Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angio-
logicznego. Podczas inauguracji nie zabra-

kło również wystąpień zaproszonych gości 
honorowych. 

Podniosły charakter uroczystości pod-
kreśliły wystąpienia utalentowanej mło-
dzieży z Państwowego Zespołu Szkół Mu-
zycznych im. Artura Rubinsteina w Byd-
goszczy. Po wspaniałym koncercie przygo-
towanym przez prof. Wojciecha Pospiecha 
odbyły się dwie sesje plenarne.

Konferencja zgromadziła około cztery-
stu uczestników z całej Polski 

Sala wykładowa wypełniona przez 
uczestników niemal po brzegi świadczyła 
o bardzo dużym zainteresowaniu prezento-
wanymi tematami. 

Wystąpienia gości i prezentacje naj-
nowszych osiągnięć badawczo-naukowych 
w dziedzinie diagnostyki, leczenia i pielę-
gnowania chorych naczyniowych.

O dużym zainteresowaniu tematami 
prezentowanych prac świadczyły dysku-
sje toczące się zarówno w sali obrad, jak 
i podczas przerw. Ogromnym powodze-

III Ogólnopolska Konferencja naukowo-Szkoleniowa 
Polskiego towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Bydgoszcz 17-18.05.2012 r.
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Debata panelowa „Spojrzenie na kompe-
tencje pielęgniarki z perspektywy prakty-
ków’’ – innowacje i dylematy polskiego 
pielęgniarstwa, w dniu 20.05.2012 roku. 
Na XI Kongresie Pielęgniarek Polskich 
„Innowacje w pielęgniarstwie klinicznym, 
dydaktyce i nauce’’ 17-20 maja 2012 roku 
w Elblągu.

Wiceprzewodnicząca ORPiP Marzena 
Olszewska-Fryc wzięła udział w debacie 
tematycznej ukierunkowanej na ustaleniu 
kierunku rozwoju kompetencji pielęgnia-
rek i położnych w myśl nowych ustaw 
i rozporządzeń. Zawód pielęgniarki jest 
samodzielnym o coraz większych kwalifi-
kacjach i kompetencjach. Niestety kompe-

tencje i kwalifikacje uzyskane w wyniku 
kształcenia oraz doświadczenie polskich 
pielęgniarek, nie są w pełni wykorzysty-
wane w pracy zawodowej. Problemem jest 
niespójność pomiędzy aktami prawnymi 
a rzeczywistością dnia codziennego, powo-
dując nie jasne określenie zadań i roli pie-
lęgniarek w zespole terapeutycznym. Nie 
bagatelny jest również problem w zarzą-
dzaniu kadrą pielęgniarską z powodu braku 
wytycznych pozwalających na kreowanie 
polityki zatrudnienia a co za tym idzie wy-
nagrodzenia pielęgniarek.

Marzena Olszewska-Fryc 
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

XI Kongres Pielęgniarek Polskich

niem wśród uczestników cieszyły się rów-
nież wystawy firm prezentujących m.in.: 
nowoczesne opatrunki do zaopatrywania 
ran przewlekłych, najnowsze produkty wy-
korzystywane w pracy pielęgniarki w le-
czeniu ran przewlekłych. Konferencja była 
doskonałą okazją nie tylko do poszerzenia 
wiedzy, ale również okazją do wymiany 
wzajemnych doświadczeń i integracji dzia-
łań pielęgniarek, rehabilitantów, dietety-
ków, lekarzy i innych członków zespołów 
sprawujących opiekę nad chorym w profi-
laktyce, diagnostyce, pielęgnacji i leczeniu 
owrzodzeń, szeroko rozumiana opieka nad 
chorymi z zaburzeniami naczyniowymi, 
chorymi leczonymi w oddziałach chirur-
gicznych i w domu chorego.

Idąc śladem niekorzystnych danych epi-
demiologicznych, zagrożeń i konsekwencji 
zdrowotnych wynikających z chorób ukła-
du naczyniowego przytaczamy tematy wio-
dące III Ogólnopolskiej Konferencji:

•• Czynniki ryzyka chorób układu na-
czyniowego, profilaktyka pierwot-
na, wtórna i trzeciorzędowa

•• Edukacja i samoopieka w choro-
bach układu naczyniowego

•• Aspekty psychospołeczne i jakość 
życia chorych operowanych

•• Pielęgniarstwo i opieka pielęgniar-
ska

•• Opieka zespołowa w chirurgii
•• Zakażenia w chirurgii
•• Warsztaty: kompresjoterapia, wskaź-

nik kostka-ramię 
 • Pomiar wskaźnika Kostka Ramię 

Miłym akcentem była obecność wielu pie-
lęgniarek z Gdańska, które z dużym zain-
teresowaniem śledziły tematy konferencji 
i uczestniczyły w warsztatach poświęco-
nych: kompresjoterapii i pomiarowi wskaź-
nika kostka-ramię.

Irena Samson
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21.05.2012 r. w Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie odbyła się konferencja 
szkoleniowa pt. „Bezpieczeństwo zawodo-
we pracowników medycznych”.

Organizatorem szkolenia był Woje-
wódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdań-
sku, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku oraz Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 
Dział Higieny Pracy, przy współudziale 
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

Konferencję rozpoczął dyrektor szpitala 
Andrzej Steczyński, dalszą cześć szkolenia 
prowadziła Anna Raj. Konferencja miała 
na celu pokazanie zagrożeń zawodowych 
w placówkach ochrony zdrowia. Wyraźnie 
zostało powiedziane, że ukierunkowanie na 
edukację i wdrażanie zasad bezpieczeństwa 
pracy w codziennej praktyce daje najlepsze 
rezultaty w zapobieganiu zagrożeniom.

W konferencji wzięło udział 90 osób, 
wśród których byli pracownicy szpitala 
z poszczególnych oddziałów i placówki 
w Dzierżążnie poza tym goście ze Szpitala 
w Kartuzach oraz NZOZ-y”: „Przychod-
nia”, „Klincz”, „Medi-Center”.

Pierwszym prelegentem był Pan Marcin 
Kraska (WSSE), który przedstawił temat 
„Zasady oceny ryzyka zawodowego na sta-
nowisku pielęgniarki szpitala. Zastosowa-
nie praktyczne”. Następnie dr n. med. Jacek 
Parszuto (WOMP) przedstawił prezentację 
pt. „Profilaktyka WZW B i C pracowników 
ochrony zdrowia - wyniki badań”, która 
wzbudziła ogromne zainteresowanie. Bar-
dzo ciekawie i multimedialnie Pan Piotr 
Plewa przedstawił temat „Stosowanie za-
sad ergonomii w wyposażaniu stanowisk 
pracy i stosowanie zasad bezpiecznego 
dźwigania”.

„Bezpieczeństwo zawodowe
pracowników medycznych”

konferencja szkoleniowa

Stanowisko
XI Kongresu Pielęgniarek Polskich 

w sprawie rozwoju nowych ról i kompetencji 
w pielęgniarstwie

Uczestnicy XI Kongresu Pielęgniarek Polskich podczas debaty dotyczącej kompetencji 
w zawodzie pielęgniarki uznali za konieczne: 

•• podjęcie starań celem zróżnicowania kompetencji zawodowych w zależności od 
poziomu wykształcenia i uzyskiwanych kwalifikacji w ramach kształcenia pody-
plomowego 

•• umożliwienie pielęgniarkom samodzielnego wykonywania czynności zawodowych 
zgodnie z obowiązującym prawem

•• wprowadzenie możliwości uzyskiwanie tytułu specjalisty na drugim stopniu stu-
diów magisterskich

•• wprowadzenie Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki (APN) do regulacji prawnych 
określających wykonywanie zawodu pielęgniarki poprzez powołanie Zespołu Eks-
pertów przy Departamencie Pielęgniarek i Położnych, którego zadaniem będzie 
wypracowanie modelu kształcenia pielęgniarek APN oraz wprowadzenie regulacji 
prawnych w tym zakresie w Polsce.

•• określenie zakresu zadań niezbędnych do realizowania roli APN poprzez wybrane 
kompetencje kliniczne.

•• umożliwienie realizacji kompetencji klinicznych w zespole terapeutycznym.
•• wprowadzenie do taryfikatora kwalifikacyjnego pielęgniarek zaawansowanej prak-

tyki.
Ponadto uważamy za konieczne publikowanie oficjalnych stanowisk dotyczących sytuacji 
nie umieszczonych w aktach prawnych poprzez jednolite opinie i stanowiska konsultantów 
krajowych i wojewódzkich.

XI Kongres Pielęgniarek Polskich
Elbląg, dnia 20 maja 2012 r.



18 Biuletyn Informacyjny  5/2012  Biuletyn Informacyjny  5/2012 19

Podczas pobytu w JR Hospital szczegól-
ną uwagę zwróciłam na organizację pracy 
pielęgniarskiej na oddziałach zabiego-
wych. Specyfika tych oddziałów przekła-
da się na mnogość problemów pielęgna-
cyjnych hospitalizowanych w nich pacjen-
tów. Od pielęgniarek wymaga się przede 
wszystkim wielokierunkowych działań 
w ocenie stanu ogólnego oraz w zaplano-
waniu opieki pielęgniarskiej.

W trakcie stażu w JR Hospital najwię-
cej czasu spędziłam obserwując pracę pie-
lęgniarek na oddziale The Surgical Emer-
gency Unit (Oddział Chirurgii Ostrej), 
w którym hospitalizowani są pacjenci wy-
magający leczenia chirurgicznego w try-
bie ostrym. Pielęgniarki na tym oddziale 
pracują w systemie nakładania się dyżu-
rów, są to zarówno dyżury po 8 godzin 
jaki po 13. Cześć pielęgniarek na jednym 
dyżurze kończy pracę o 14 a część zosta-
je na 13 godzin. Zostałam przydzielona 
na odcinek liczący 20 łóżek, na którym 
na jednej zmianie są 3 lub 4 pielęgniarki 
oraz 4 pomoce pielęgniarskie. Osobami 
odpowiedzialnymi za organizację pracy 
pielęgniarek jest team leader oraz mena-
ger (ang. sister or charge nurse), który 
podczas przekazywania raportu głównego 
przydziela pielęgniarki do poszczególnych 
pacjentów. Pielęgniarka odcinkowa ( ang. 
direct care nurse) realizując zaplanowaną 
opiekę współpracuje z innymi pracowni-
kami szpitala tj. fizjoterapeuci, radiolodzy, 
psycholodzy, terapeuci zajęciowych, tra-
garze i pracownicy gastronomii. 

Pielęgniarki odcinkowe przekazują 
sobie raport szczegółowy przy łóżku pa-
cjenta z pełną dokumentacją medyczną. 
Kolejne podejmowane przez pielęgniar-

Praca zespołowa i zespół w pracy –  
relacja ze stażu w John Radcliffe Hospital

kę czynności zależą od organizacji pracy 
w danym oddziale, stanu zdrowia pacjen-
tów i zaplanowanych wcześniej działań 
np. badań diagnostycznych. W ciągu dy-
żuru dziennego po zdaniu raportu pielę-
gniarka z pomocą przeprowadza toaletę 
u pacjentów wymagających pełnej pielę-
gnacji lub pomaga pacjentom z częścio-
wym deficytem samoopieki. W między 
czasie pracownicy laboratorium szpitalne-
go pobierają krew tym pacjentom, którym 
lekarz zlecił badania dnia poprzedniego. 
Oczywiście obchód lekarski i aktualizacja 
zleceń w dokumentacji pacjenta odbywa 
się na każdym dyżurze. Do obowiązków 
pielęgniarki należy także informowanie 
pacjenta i jego rodziny o stanie zdrowia, 
wynikach badań oraz o całym planie tera-
peutycznym. Pielęgniarka po zapoznaniu 
się z dokumentacją medyczną i po ustale-
niu bieżących problemów pacjenta planuje 
opiekę uwzględniając współpracę z zespo-
łami wielodyscyplinarnymi i innymi pra-
cownikami szpitala. 

W dążeniu do odciążenia pielęgniarek 
odcinkowych oraz w pełni wykorzysta-
nia kwalifikacji pielęgniarek specjalistek 
(ang. clinical nurse specialist) utworzono 
specjalistyczne zadaniowe zespoły pielę-
gniarskie (ang. nursing team) oraz zespoły 
wielodyscyplinarne, w których pielęgniar-
ki specjalistki pełnią określoną funkcję. 
System pracy więc zorganizowany jest 
w myśl zasad primary nursing i nursing 
team, opartych na delegowaniu opieki 
nad pacjentami pomiędzy pielęgniarkami 
przez pielęgniarkę nadzorującą w obrębie 
oddziału oraz współpracy ze specjalistycz-
nymi zespołami interdyscyplinarnymi. Or-
ganizację i skład zespołu określają proce-

Uczestnicy szkolenia mieli okazję wy-
słuchać wystąpienia Pana Walentego Na-
rloch Inspektora BHP w Szpitalu Specjali-
stycznym w Kościerzynie, który przedsta-
wił temat „ Bezpieczeństwo i higiena pracy 
a certyfikat ISO w praktyce”.

Na zakończenie odbyły się ćwiczenia 
w grupach pod kierunkiem Pana Piotra Ple-
wy przedstawiciela firmy - Arjohuntlleigh 
pt. „Techniki bezpiecznego przemieszcze-
nia ciężarów”.

Całość szkolenia miała dla uczestników 
dużą wartość teoretyczną, którą będzie 

można wykorzystywać w praktycznym 
działaniu w codziennej pracy na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy i w różnych 
placówkach ochrony zdrowia.

Program konferencji merytorycznie 
opracowała mgr Anna Raj. W imieniu 
uczestników serdecznie dziękujemy za zor-
ganizowanie tak interesującego szkolenia.

mgr Marzena Barton
z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa

Szpital Kościerzyna
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dury szpitalne, jednak zespoły pielęgniar-
skie składają się głównie z pielęgniarek, 
które dzięki swoim kompetencjom mogą 
samodzielnie konsultować pacjentów.

Szpital John Radcliffe jest placówką 
wysokospecjalistyczną oraz dydaktyczną 
posiadającą 1250 i hospitalizującą pacjen-
tów z różnymi schorzeniami, co stanowi 
bezpośrednie przełożenie na mnogość 
problemów zdrowotnych pacjentów. Or-
ganizacja pracy pielęgniarskiej w szpitalu 
musi opierać na skutecznych rozwiąza-
niach. Pielęgniarka opiekująca się pacjen-
tem z ostrym schorzeniem chirurgicznym 
np. niedrożność przewodu pokarmowego 
planuje opiekę uwzględniając konsultacje 
z pielęgniarkami z wybranych zespołów 
specjalistycznych:
•• Leczenia Bólu 
•• Leczenia Żywieniowego

•• Pielęgniarek Specjalistek kolorek-
talnych oraz specjalistek w zakre-
sie pielęgnacji stomii

W takiej organizacji pracy bardzo ważnym 
elementem jest sprawny i szybki przepływ 
informacji. Pielęgniarka odcinkowa wysy-
ła wiadomość do pielęgniarki z wybranego 
zespołu z krótkim opisem sytuacji i wska-
zaniem do konsultacji poprzez dowolnie 
wybraną drogę tzn. mail, pager, fax, tele-
fon. Odbywa się to inaczej niż w polskich 
realiach, gdzie pielęgniarka zobowiązana 
jest do zgłoszenia faktu konieczności kon-
sultacji specjalistycznej lekarzowi. Taka 
organizacja wypływa z nadal ograniczo-
nych lub niejasno określonych kwalifi-
kacji pielęgniarek specjalistek w naszym 
kraju. Zespoły specjalistyczne tworzone 
w naszych szpitalach muszą więc być nad-
zorowane i koordynowane przez lekarzy. 

Miałam okazję przyjrzeć się bliżej 
organizacji pracy zespołu leczenia bólu. 
Zespół ten zorganizowany jest jako sys-
tem zapewniający kompleksowe, zinte-
growane usługi dla pacjentów wyma-
gających ulgi w bólu (ból przewlekły 
i ostry). W skład zespołu wchodzą pielę-
gniarki z tytułem specjalisty klinicznego 
w dziedzinie leczenia bólu i lekarze (ang. 
Clinical Nurse Specialist for Pain Relief) 
oraz specjaliści z dziedzin pokrewnych tj. 
psycholog, fizjoterapeuta. Koordynatorem 
działań zespołu jest pielęgniarka – lider. 

W organizacji leczenia bólu w angiel-
skich szpitalach przyjęto zasadę, że to 
Oddział/Zakład Anestezjologii powinien 
zapewnić personel i jasne mechanizmy 
wspierania bezpiecznego i efektywnego 
wykorzystania metod leczenia bólu. Pla-
nowanie strategii leczenia bólu w szpitalu 
zaczyna się od badań, które mają na celu 
określenie zapotrzebowania na leczenie 
bólu, dostępności sprzętu i zasobów ludz-
kich (pielęgniarek specjalistek). Do zadań 
zespołu oprócz bezpośredniej opieki nad 
pacjentem należą także:
•• Audyty
•• Zapewnienie odpowiedniej doku-

mentacji i procedur administracyj-
nych

•• Szkolenia personelu 
Pielęgniarki zespołu zobligowane są do 
codziennych obchodów pielęgniarskich 
u pacjentów, u których zastosowano ze-
wnątrzoponową metodę leczenia bólu. 
Podczas obchodu badają one pacjentów 
określając stan ogólny poprzez wywiad 
i pomiar podstawowych parametrów. Oce-
nie podlega też: natężenie bólu, poziom 
blokady czuciowej i ruchowej, indywi-
dualna dokumentacja pacjenta oraz strzy-
kawka/pompa automatyczna podająca lek. 
Obchody pielęgniarskie odbywające się 
na zlecenie pielęgniarki odcinkowej naj-

częściej związane są z pacjentami nowo-
przyjętymi lub wymagającymi w ocenie 
pielęgniarki modyfikacji metody leczenia, 
z powodu zmiany stanu ogólnego, niewy-
starczającej analgezji, skutków ubocznych 
czy wypisu pacjenta ze szpitala. Po kon-
sultacji pielęgniarka sporządza notatkę 
w indywidualnej dokumentacji pacjenta 
oraz modyfikuje wcześniejsze zlecenia, 
jeśli zajdzie taka konieczność. Do kom-
petencji pielęgniarki specjalistki leczenia 
bólu należy także zlecanie leków przeciw-
bólowych oraz stosowanie niefarmakolo-
gicznych metod leczenia bólu. 

Zespół odpowiedzialny jest także za 
tworzenie procedur regulujących sposób 
zlecania leków przeciwbólowych przez 
lekarzy pracujących na oddziałach. Wybór 
metody leczenia bólu odbywa się indywi-
dualnie z uwzględnieniem różnych aspek-
tów: stan pacjenta, skuteczność leczenia, 
bezpieczeństwo ale także koszt realizacji 
opieki. Podstawą leczenia zarówno bólu 
ostrego jak i przewlekłego jest analgezja 
multimodalna, z wykorzystaniem wszyst-
kich skutecznych metod leczenia bólu. 
Zalecana jest najbezpieczniejsza droga 
podawania leków a więc doustna, jeśli tyl-
ko stan ogólny pacjenta pozwala na jej za-
stosowanie. Wytyczne opracowane przez 
zespół przestrzegają także przed naduży-
waniem stosowania drogi dożylnej w tera-
pii bólu, która może być z powodzeniem 
zastąpiona innymi metodami tj. tabletki, 
syropy, krople, plastry. 

Zespoły specjalistyczne zapewniają 
skuteczność i ciągłość opieki pielęgniar-
skiej uwzględniając wiele aspektów i pro-
blemów pielęgnacyjnych pacjenta.

Magdalena Dykas
pielęgniarka ze Szpitala Specjalistycznego

im. F. Ceynowy w  Wejherowo
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Wszyscy doskonale wiemy, że utrzyma-
nie prawidłowej i pełnowartościowej diety 
u osób przewlekle dializowanych i po prze-
szczepie nerki jest rzeczą bardzo ważną, ale 
również niezmiernie trudną. Dlatego chcia-
łabym zaproponować omówienie problemu 
cholesterolu, który na pewno jest „zmorą” 
większości z nas. 

W naszym organizmie każdego dnia 
powstaje ok. jednego grama cholesterolu, 
substancji tłuszczopodobnej, wytwarza-
nej przez wątrobę. Wchodzi ona w skład 
wszystkich komórek, uczestniczy w wy-
twarzaniu niektórych hormonów, a także 
wspomaga wytwarzanie wit. D i kwasów 
żółciowych, które odgrywają bardzo ważną 
rolę w procesie trawienia.

Co to jest cholesterol?
To złożony związek chemiczny. Po raz 
pierwszy wyizolowano go w XVIII wieku 
z kamieni żółciowych. Sądzono, że jest 
on niepotrzebnym składnikiem przemia-
ny materii, wydalanym przez ustrój razem 
z żółcią. Na początku XX wieku przekona-
no się, że cholesterol jest ważnym skład-
nikiem wszystkich komórek zwierzęcych. 
Jest to także materiał wyjściowy, z które-

go ustrój wytwarza bardzo ważne hormo-
ny płciowe i nadnerczowe, a także kwasy 
żółciowe. W organizmie jest wchłaniany 
w jelicie z pokarmów (podroby, skorupia-
ki, jaja, większość tłuszczów pochodzenia 
zwierzęcego). Głównie wytwarzany jest 
w wątrobie.

Cholesterol to główny punkt wyjścio-
wy powstawania zawału serca, udaru mó-
zgowego, niewydolności nerek i ciężkich 
zaburzeń ukrwienia w obrębie kończy i in-
nych tkanek organizmu.

Jak oznaczamy stężenie cholesterolu?
Oznaczamy je nie w pełnej krwi, lecz 
w osoczu lub surowicy. Określa się je w mi-
limolach na litr lub w miligramach na 100 
ml surowicy. Wartość prawidłowa choleste-
rolu całkowitego powinna osiągać poniżej 
200 mg% (jest to zależne od wieku).

Frakcje cholesterolu
1. LDL (tzw. „zły cholesterol”) – sprzyja 

miażdżycy i chorobie wieńcowej. Ta 
frakcja przenika do ściany tętnicy ze 
szczególną łatwością i bardzo łatwo 
ulega utlenieniu.

Cholesterol na cenzurowanym

Mężczyźni: do 167 mg%, Kobiety do 
157 mg%.

2. HDL (tzw. „dobry cholesterol”) – chro-
ni tętnice przed rozwojem miażdżycy, 
gdyż wspomaga transport „złego” do 
wątroby, gdzie zostaje on przerobiony 
na kwasy żółciowe, a następnie wyda-
lony jest z żółcią. Im więcej choleste-
rolu HDL w organizmie, tym mniejsze 
zagrożenie chorobą wieńcową (stężenie 
frakcji powinno wynosić 35 mg%).
Mężczyźni 29-67 mg%, Kobiety 35-86 
mg%.

ilOraz ryzyKa =

Iloraz ryzyka podwyższony do 8 jest nie-
korzystny!

Co oznacza podwyższone stężenie 
cholesterolu we krwi?

U ludzi ze stężeniem cholesterolu całkowi-
tego we krwi poniżej 170 mg%, niezwy-
kle rzadko występuje zawał serca. Ryzyko 
narasta początkowo powoli przy stężeniu 
pond 200 mg%. Jest ono duże przy warto-
ści 300 mg% i maksymalnie wysokie przy 
stężeniu 400 mg%. W niektórych schorze-
niach stężenie cholesterolu całkowitego we 
krwi może przekraczać 1000 mg%. Bez 

leczenia pacjenci ci umierają już w wieku 
dziecięcym z powodu zawału serca.

Ocenia się, że prawie co czwarty Po-
lak ma podwyższony poziom cholesterolu 
całkowitego, co skraca czas przeżycia. Po-
ziom powyżej 200 mg/dl powinien już za-
niepokoić.

Ogromny wpływ na obniżenie poziomu 
cholesterolu we krwi ma dieta. I tak, aby 
nie spowodować zatkania tętnic, należy 
spożywać pokarmy bogate w błonnik (wa-
rzywa, owoce, ziarna, nasiona roślin strącz-
kowych oraz bogate w pektynę suszone 
owoce i grejpfruty), oleje roślinne z dużą 
zawartością nienasyconych kwasów tłusz-
czowych, tłuste ryby, bogate w kwasy ome-
ga-3. Niewskazane są tłuste mięsa, produk-
ty mleczne z dużą zawartością tłuszczu, 
dużo jaj (WHO zaleca tylko 4 tygodniowo), 
gęste sosy. Najwięcej cholesterolu zawiera-
ją żółtka jaj, podroby (szczególnie wątroba 
i mózg) oraz krewetki. Zalecenia dotyczące 
diety są niezwykle istotne dla osób dializu-
jących się, które aby utrzymać dobry stan 
zdrowia i zadowalające wyniki muszą ją 
przestrzegać. 

W obniżeniu poziomu LDL, a podwyż-
szeniu HDL pomaga aktywność fizyczna. 
Nie musi to być żaden sport wyczynowy, 
wystarczą spacery, marsz, pływanie czy 
jazda na rowerze. Należy tutaj zaznaczyć, 
iż osoby dializowane spędzają minimum 
12 godzin tygodniowo w pozycji leżącej 

Cholesterol całkowity (mg/dl) u chorych na 
Przewlekłą Chorobę Nerek

Co oznacza poziom cholesterolu

230 mg / dl i powyżej Za wysoko, podwaja ryzyko chorób serca
200-229 mg / dl Umiarkowanie wysoki

Mniej niż 200 mg / dl Normalna
150-199 mg / dl Pożądany poziom cholesterolu
100-149 mg / dl Niski, może być z powodu niedożywienia; ok, 

jeżeli z powodu leków obniżających stężenie 
cholesterolu
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lub półsiedzącej na Stacjach Dializ. Dla-
tego ważne jest, żeby była to aktywność 
wykonywana regularnie. Jak wspomniałam 
wcześnie obniża się wówczas poziom cho-
lesterolu, ale również zwiększa efektyw-
ność dializ oraz zmniejsza przyrost stężenia 
kreatyniny po dializie. Dalej – następuje 
redukcja ciśnienia tętniczego, zwiększa się 
siła mięśniowa, poprawia funkcjonowanie 
układu kostno-stawowego oraz oddecho-
wego, zmniejsza się ryzyko wystąpienia 
chorób ze strony układu sercowo-naczy-
niowego oraz rozwoju cukrzycy i nadci-
śnienia tętniczego, poprawia się jakość 
życia poprzez niezależne funkcjonowanie 
w życiu codziennym.

Co to są trójglicerydy?
Są zwane również tłuszczami obojętnymi. 
Nie mają tak dużego związku z miażdży-
cą naczyń jak cholesterol, ale w niektórych 
chorobach przemiany materii, np. w cu-
krzycy, oznaczenie ich stężenia w surowicy 
krwi jest pomocne w ocenie przemiany ma-
terii w danej chwili.

Wartość prawidłowa wynosi poniżej 
150 mg%, wartość graniczna do 200 mg%. 
Mężczyźni 40-160 mg%, Kobiety 35-135 
mg%.

Kiedy stwierdza się podwyższone 
stężenie trójglicerydów?

1. W chorobach przemiany materii:
•• Zaburzenia wrodzone;
•• Kępki żółte w skórze.

2. W innych chorobach podstawowych:
•• Cukrzyca;
•• Nadwaga;
•• Nadciśnienie tętnicze;
•• Choroby wątroby i nerek;
•• Niedoczynność tarczycy;
•• Zapalenie trzustki;
•• Przewlekły alkoholizm.

W Polsce liczbę osób z chorobą wieńco-
wą szacuje się na blisko milion. Rocznie 
na zawał mięśnia sercowego zapada około 
80-100 osób!

Lista czynników ryzyka choroby 
wieńcowej

1. Zwiększony poziom cholesterolu.
2. Nadciśnienie tętnicze.
3. Palenie papierosów.
4. Otyłość brzuszna.
5. Upośledzona tolerancja glukozy.
6. Niskie stężenie HDL.
7. Zwiększony poziom trójglicerydów 

w surowicy.
8. Zwiększone poziomy LP(a) – czynnik 

ryzyka niezależny, który zwiększa krze-
pliwość krwi.

9. Niskie spożycie witamin, tj. E. C. B-ka-
rotenu.

10. Podwyższone poziomy homocysteiny 
w surowicy.

11. Picie alkoholu.
12. Brak ruchu.
13. Dieta bogata w tłuszcze pochodzenia 

zwierzęcego.

Zasady racjonalnego żywienia 
(profilaktyka miażdżycy)

1. Dbaj o urozmaicanie posiłków, bowiem 
różnorodność spożywanych produktów 
zabezpiecza przed niedoborami skład-
ników pokarmowych.

2. Unikaj otyłości.
3. Spożywaj produkty zawierające dużo 

błonnika.
4. Pij mleko chude – dwie duże szklanki 

mleka dziennie zapewniają wystarcza-
jącą ilość wapnia.

5. Spożywaj ryby 2-3 razy w tygodniu.
6. Warzywa i owoce spożywaj codziennie 

– dostarczają one organizmowi witamin 
i błonnika.

7. Unikaj tłuszczów zwierzęcych, zastępuj 
je częściowo olejami roślinnymi.

8. Ogranicz spożycie soli – podnosi ci-
śnienie krwi.

9. Unikaj alkoholu – wysokie jego spoży-
cie powoduje nagłe zgony.

Zasady dotyczące wybory produktów
1. Jabłko dziennie.

Francuscy naukowcy stwierdzili, że 
zjadanie dwóch, trzech jabłek dziennie 
obniżyło poziom cholesterolu we krwi 
o 10-20 % u osób z hipercholesterole-
mią.

2. Ryby po zawale.
U osób po zawale mięśnia sercowego 
zaobserwowano zmniejszenie ryzyka 
kolejnego zawału, jeśli do swojego ja-
dłospisu włączyły dwa, trzy razy w ty-
godniu ryby: makrelę, śledzie, łososia. 
Sardynki czy dorsza. Są to ryby bogate 
w tłuszcze nienasycone, które przeciw-
działają nadkrzepliwości krwi.

3. Czosnek i cebula na nadciśnienie.
Zawierają różne składniki (związki siar-
ki, roślinne prostaglandyny), które obni-
żają poziom cholesterolu we krwi oraz 
nadciśnienie tętnicze. Zjadaj jeden ząbek 
czosnku dziennie i 10-20g surowej cebuli.

4. Inteligentna oliwa.
Oliwa z oliwek obniża poziom chole-
sterolu całkowitego, zachowując „do-
bry cholesterol”. Codziennie stosuj 
oliwę z oliwek – najlepiej z pierwszego 
tłoczenia – np. do sałatek.

5. Herbata po obiedzie.
Miłośnicy herbaty rzadko zapadają na 
miażdżycę, mają oni niższe ciśnienie 
tętnicze. Działanie lecznicze ma her-
bata zielona bogata w bioflawonoidy 
(ułatwiają przyswajanie witaminy C, ob-
niżają poziom cholesterolu). Zaleca się 
picie do trzech filiżanek herbaty dziennie 
(UWAGA CHORZY DIALIZOWANI!).

Opracowała i przygotowała
mgr Sylwia Rodak, pielęgniarka

Stacja Dializ DIAVERUM Gdańsk

KRZYŻÓWKA
nr 3/2012

W drodze losowania
fartuch Med-Service wygrała:

Pani Magdalena Roda

Serdecznie gratulujemy.
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„Niebo nie przychodzi znikąd.
Coś z nieba przekazujemy innym.
Człowiek dla drugiego człowieka

może być częścią nieba.”
ks. Józef Tischner

W dniu 29 maja 2012 roku w godzinach 
przedpołudniowych, z ubolewaniem że-
gnaliśmy w Gdańsku wspaniałą koleżankę, 
która już na stałe zapisała się w historię 
polskiego pielęgniarstwa. Odeszła od nas 
po 2-letniej ciężkiej chorobie, z którą dziel-
nie walczyła do ostatniego dnia.

Janina Szyłejko większość swojego ży-
cia zawodowego poświęciła pielęgniarstwu 
środowiskowo – rodzinnemu i w tej dzie-
dzinie legitymowała się tytułem specjalisty.  
Przez 3 kadencje była delegatem na Zjazd 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. Angażowała się bardzo 
aktywnie w pracach Komisji działających 

przy OIPiP w Gdańsku: ds. Pielęgniarstwa 
Środowiskowo-Rodzinnego i w charakte-
rze doradcy Komisji Położnych Środowi-
skowo-Rodzinnych oraz Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wy-
chowania. Pełniąc funkcję Naczelnej Pie-
lęgniarki w SPZOZ w Pruszczu Gdańskim 
dała się poznać jako dobry menadżer, ale 
głownie jako wspaniała koleżanka i przy-
jaciel. W latach 2004–2009 pełniła funkcję 
Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzin-
nego w województwie pomorskim. Wie-
loletni i ceniony wykładowca w procesie 
doskonalenia zawodowego pielęgniarek 
i położnych, zapraszana przez różnych or-
ganizatorów szkoleń, nie tylko w Gdańsku. 
Była również aktywnym i pełnym pomy-
słów członkiem Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego oraz ekspertem i doradcą 
Kolegium Pielęgniarek Rodzinnych. Do-
strzeżona jako profesjonalista w tej dzie-
dzinie, pełniła kilka lat funkcję kierowni-
ka całej sekcji POZ Wydziału Świadczeń 
Zdrowotnych w Narodowym Funduszu 
Zdrowia – Oddziału Pomorskiego. To 
dzięki jej ogromnej determinacji i wie-
dzy, wiele naszych koleżanek pielęgniarek 
i położnych uwierzyło w swoje możliwości 
i założyło własne indywidualne i grupowe 
praktyki oraz niepubliczne zoz podpisując 
bezpośrednie kontrakty z NFZ. W latach 
1999–2006 brała udział w tworzeniu mode-
lu oraz określaniu kompetencji i zadań na 
rzecz pielęgniarstwa środowiskowo – ro-
dzinnego. Zarządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 19 sierpnia 2004 r. została powołana 
w skład Zespołu do Spraw Opracowania 
Propozycji Określających Ogólne Warun-
ki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki 
Zdrowotnej, udzielając się w pracach Pod-

zespołu ds. Finansowania Świadczeń POZ. 
Ponadto została powołana zarządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2006r.  
w skład Zespołów Ekspertów do prac nad 
Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowot-
nej, który zajmował się opracowaniem me-
todologii opisu i wyceny świadczeń opieki 
zdrowotnej. W zespole tym pracowała m.in. 
z Danutą Dyk, Anną Koper, Krystyną Pi-
skorz – Ogórek, Marią Stachowską, Ewą 
Obrzut, Anną Knysok, Leokadią Jędrzejew-
ską, Elżbietą Szwałkiewicz, Ewą Tarantą 
oraz Beatą Żółkiewską. Z wiedzy Janeczki 
jako eksperta ds. pielęgniarstwa i położnic-
twa środowiskowo – rodzinnego oraz pielę-
gniarstwa medycyny szkolnej, szczególnie 
w sprawach kontraktowania świadczeń, ko-
rzystał zarówno Departament Pielęgniarek 
i Położnych, jak również Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku i Na-
czelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Wspomnienie o Janeczce… Za swoją działalność na rzecz środowiska 
Pielęgniarek i Położnych została odznaczo-
na najwyższym wyróżniem przyznawanym 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku – Złotym Czepkiem.  
To wielka duma i zaszczyt dla nas, pie-
lęgniarek i położnych, że Janina Szyłej-
ko, osoba niezwykle skromna i nad wy-
raz uczynna, przyczyniła się do rozwoju 
naszych profesji, ale Janeczka to przede 
wszystkim ten Ktoś co miał coś z nieba 
w sobie i przekazywał je innym. Była dla 
nas częścią nieba, a jej jakże często po-
wtarzane słowa – „Bądź mądra mądro-
ścią innych”, na zawsze zapadły w na-
szych sercach.

Dziękujemy Ci Janeczko!

Aleksandra Śnieg
Danuta Adamczyk-Wiśniewska

Każde powołanie, każda z dróg, na które wzywa nas Chrystus,
prowadzi ostatecznie do spełnienia i do radości, ponieważ

prowadzi do Boga, do uczestniczenia w Jego życiu.
Bł. Jan Paweł II

Z wyrazami głębokiego żalu żegnamy wybitną postać
Janinę Szyłejko
Pielęgniarkę, koleżankę, prawdziwego przyjaciela. Człowieka skromnego, 
wielkiej dobroci i pogody ducha, którym zarażała innych. Pamięć o niej 
pozostanie na zawsze w naszych sercach!
Rodzinie i Bliskim składamy szczere kondolencje

Pielęgniarki i Położne z Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagro-
dą jest odzież ufundowana przez firmę DOMINIKA.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: 
www.oipip-gd.home.pl oraz w siedzibie OIPiP.
Konkurs polega na ułożeniu hasła z czerwonych liter 
znajdujących się w różnych tekstach tego wydania 
Biuletynu Informacyjnego.
Przykład (literka z przykładu nie wchodzi w skład 
hasła!):

Hasło wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem 
telefonu i adresem miejsca zatrudnienia prosimy 

przesyłać do 6 lipca 2012 r. na adres e-mail:
biuro@oipip.gda.pl

Zgłoszenia bez ww. danych 
nie wezmą udziału w losowaniu.

W drodze losowania,
konkurs z numeru 3/2012, wygrały:

Pani Józefa  Konwińska
Pani Natalia Bir

Hasłem było słowo PROTEZA

KONKURS
Podziękowania

Serdeczne podziękowanie za wieloletnią 
pracę w zawodzie pełną poświęceń i odda-
nia, uśmiech, życzliwość, profesjonalizm 
i koleżeństwo, odchodzącej na emerytu-
rę pielęgniarce Halinie Lewińskiej wraz 
z życzeniami zdrowia, pogody ducha oraz 
radości płynącej z dnia codziennego na dal-
sze lata składa

Przełożona Pielęgniarek oraz całe środowi-
sko pielęgniarskie Portowego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Gdyni

Z okazji Jubileuszu 30-lecia pracy zawo-
dowej, naszej koleżance Annie Gerke, 
pracującej w Zakładzie Opiekuńczo Lecz-
niczym, składamy serdeczne życzenia, dal-
szych osiągnięć zawodowych, długich lat 
życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

Dyrektor ds. pielęgniarstwa Mariola Hillar
oraz całe środowisko pielęgniarskie

Szpitala Polskiego w Sztumie

Naszej koleżance alicji Kosowskiej, pra-
cującej na Oddziale Laryngologii, składa-
my gratulacje z okazji jubileuszu 25-lecia 
pracy, życząc dalszych sukcesów na szcze-
blu zawodowym oraz pomyślności w życiu 
osobistym.

Dyrektor ds. pielęgniarstwa Mariola Hillar
oraz całe środowisko pielęgniarskie

Szpitala Polskiego w Sztumie

Jest wśród położnych i pielęgniarek 
skromna,

pracowita, uśmiechnięta starsza położna 
Janina Kaczmarek

oczywiście z domu to nazwisko wywodzi,
bo gdy wyszła za mąż,

to po mężu jako Janka Krawczuk wśród 
pracowników uchodzi.

Na pewno wiele jest w powiecie różnych 
kobiecych szparek, 

które cerowała po porodach Janeczka 
Kaczmarek.

I wiele jest szczęśliwych dzieci w całym 
powiecie,

które pierwsze Twoje ręce dotykały na tym 
świecie.

Po wielu latach wspólnej pracy podjęłaś 
decyzję 

o rozstaniu z zespołem,
ale pamiętaj Kochana, że fortuna ciągle 

toczy się kołem
I gdy serce ściśnie Ci smutek czy żal po 

rozstaniu z nami,
to nieważne czy pieszo, rowerem, 

samochodem,
czy saniami powracaj na porodową salę,

gdzie na Ciebie czekamy
i przywitamy tak, jak żegnamy balem.

Od nas liczne całuski dla Twojej słodkiej, 
lecz dzisiaj smutnej buźki

Personel
oddziału położniczo-ginekologicznego

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach
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„Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było,
Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość”

W. Chotomska

Serdecznie dziękuję wszystkim Pielęgniar-
kom i Położnym a szczególne Paniom: 
Aleksandrze Stasińskiej, ewie Partyce, 
Marzenie Wojciechowskiej za zaangażo-
wanie oraz poświęcony czas w przygoto-
waniu szpitala do recertyfikacji i otrzyma-
nia tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku”.

Ewa Wodzikowska
Naczelna Pielęgniarka

Szpitala Specjalistycznego
im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Składam serdeczne podziękowania za oka-
zane serce i wsparcie w walce z ciężką 
chorobą pani dyrektor Marzenie Barton, 
mojej oddziałowej mgr Wiesławie Pietru-
siewicz oraz wszystkim moim koleżan-
kom pielęgniarkom, a w szczególności 
Katarzynie Ścigale i Marzenie Szczepań-
skiej Oddziału Kardiologii Szpitala Spe-
cjalistycznego w Kościerzynie.

Alicja Rekowska

Składamy serdeczne podziękowania or-
ganizatorom, w tym pracownikom Dzia-
łu Szkoleń OIPiP w Gdańsku: danucie 
Adamczyk-Wiśniewskiej i Patrycji mali-
nowskiej, kierownikowi kursu mariannie 
Cywka, wszystkim wykładowcom oraz 
komisji egzaminacyjnej za życzliwość 
i możliwość realizacji kształcenia podyplo-
mowego.

W imieniu uczestniczek kursu
Położna Marta Jakubiak

Z żałobnej karty
Naszej koleżance położnej Zofii Sawickiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MĘŻA TADEUSZA
składają koleżanki z oddziału położniczo 
ginekologicznego Powiatowego Centrum 

Zdrowia w Malborku.

Naszej koleżance położnej iwonie 
Chlebowskiej wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki z oddziału położniczo-
ginekologicznego Powiatowego Centrum 

Zdrowia w Malborku.

Wyrazy uznania, szacunku i podziękowa-
nia za szczególną postawę i zaangażowanie 
w pracy zawodowej wraz z gratulacjami 
przyznanych wyróżnień:

w formie Złotego Czepka:
1. Joanna Urbańska – Pielęgniarka Od-

działu Wewnętrznego 25-letnim stażem 
pracy w zawodzie;

2. Wioletta Studzińska – Pielęgniarka 
Oddziału Chirurgicznego z 19-letnim 
staż pracy w zawodzie;

w formie dyplomu uznania:
1. Krystyna Kuca – pielęgniarka Izby 

Przyjęć/ NOCH z 37-letnim stażem pra-
cy w zawodzie; 

2. Małgorzata Tyszkowska – położna 
Oddziału Położniczo-Ginekologiczne-
go z 32-letnim stażem pracy w zawo-
dzie; 

3. Alicja Guzowska – z-ca Piel. Oddzia-
łowej Oddziału Urologicznego z 30- 
letnim stażem pracy w zawodzie; 

4. Wanda Wielgosz - pielęgniarka Od-
działu Wewnętrznego z 30-letnim sta-
żem pracy w zawodzie; 

5. Małgorzata Konowalska – pielęgniar-
ka Oddziału Dziecięcego z 27-letnim 
stażem pracy w zawodzie;

6. aneta Olpeter – pielęgniarka Oddziału 
Noworodków i Wcześniaków z 22-let-
nim stażem pracy w zawodzie;

7. Katarzyna nojko – pielęgniarka 
OAiIT z 16-letnim stażem pracy w za-
wodzie;

8. Joanna Zbyszyńska – pielęgniarka 
Bloku Operacyjnego z 16-letnim sta-
żem pracy w zawodzie;

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
oraz Pielęgniarki Oddziałowe

„Zdrowie” spółka z o.o. NZOZ Kwidzyn

Serdeczne podziękowanie za wieloletnią 
pracę w zawodzie pełną poświęceń i odda-
nia, uśmiech, życzliwość, profesjonalizm 
i koleżeństwo, odchodzącej na emeryturę 
Pielęgniarce Halinie Lewińskiej wraz  
z życzeniami zdrowia, pogody ducha oraz 
radości płynącej z dnia codziennego na dal-
sze lata składa

Przełożona Pielęgniarek
oraz całe środowisko pielęgniarskie

Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gdyni

Szanowna Pani Przewodnicząca,
serdecznie dziękuję Przewodniczącej 

ORPiP w Gdańsku Annie Wonaszek za 
zorganizowanie szkolenia dla członków 
okręgowych sądów pielęgniarek i położ-
nych w dniu 18 maja 2012 roku w Ko-

ścierzynie oraz za zaproszenie do udziału 
w ww. szkoleniu. Duże zainteresowanie te-
matyką świadczy o poważnym traktowaniu 
przez uczestników szkolenia, powierzonych 
im obowiązków przez samorząd zawodowy 
pielęgniarek i położnych jak również o tym, 
że zdają sobie sprawę z odpowiedzialności 
zawodowej jaka na nich ciąży.

Dziękuję również za stworzenie ser-
decznej i koleżeńskiej atmosfery w czasie 
obrad, szczególne podziękowania dla Pani 
Marzeny Barton Przewodniczącej Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku oraz dla Pani Elżbiety Mazur 
pracownika biura okręgowego sądu.

łącze pozdrowienia
Przewodnicząca NSPiP

Halina Boniecka
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Naszej koleżance pielęgniarce 
koordynującej oddziału noworodkowego 
Małgorzacie Zasępa wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki z oddziału położniczo-
ginekologicznego Powiatowego Centrum 

Zdrowia w Malborku oraz położna  
Jolanta Urban z Malborka.

Pani Teresie Opaska byłej pielęgniarce 
oddziałowej wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu tragicznej śmierci
SIOSTRY I SIOSTRZENICY

składa personel Oddziału Otolaryngologii 
7 Szpitala Marynarki Wojennej.

Drogiej Koleżance Danucie Teszner 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MĘŻA

składają koleżanki z Pododdziału 
Rehabilitacji Ortopedycznej Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
byłej Przełożonej Pielęgniarek 7 Szpitala 

Marynarki Wojennej Pani Teresie Opaska 
z powodu tragicznej śmierci

SIOSTRY I SIOSTRZENICY
składa Asystent Komendanta ds. 

Pielęgniarstwa ppor. mgr Beata Woźniak 
wraz z całym personelem 7 SZMW.

„Nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich”

Łączymy się w bólu z naszą koleżanką 
pielęgniarką Iwoną Sekścińska.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu  
z powodu śmierci

mamy
składają koleżanki z NZOZ  
„Przychodnia w Ratuszu”.

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
koleżanki Krysi marciniak 

z powodu śmierci
MĘŻA TADEUSZA

składa przewodnicząca i koło Emerytek 
przy OIPiP w Gdańsku.

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiany, że w dniu 5 kwietnia 2012 
roku zmarła nasza koleżanka pielęgniarka

HANNA BŁASZCZOK.
rodzinie składamy wyrazy współczucia. 
Haniu, na zawsze pozostaniesz w naszej 

pamięci.

Pielęgniarce lidii lis wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci

mamy 
składają koleżanki z Oddziału 

Reumatologii w Szpitalu Polskim Sztum.

Z głębokim smutkiem żegnamy 
pielęgniarkę

JANINĘ SZYŁEJKO.
Rodzinie i przyjaciołom wyrazy 
głębokiego współczucia składa 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku.



Nagroda zostanie przesłana 
pocztą na podany adres.

Kupony prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres OIPiP w Gdańsku do 6 lipca 2012 r.

POziOmO: 1) zawiera ogrom wiedzy; rocznik, annał; 6) bagatelizowanie, lekceważenie; 7) Mag-
dalena zdrobniale; 11) legwan; 13) igłowa lub laserowa, stoi w biurze; 17) katalog w komputerze; 
20) rodzaj beczki; 24) słynny Onufry; 25) enzym trawienny soku trzustkowego; 26) ogół adwoka-
tów; 27) niższy rangą biskup.
PIONOWO: 2) maruda, gderacz; 3) stróż prawa na Dzikim Zachodzie; 4) datek ofiarowany 
ubogiemu; 5) przenośna pamięć USB; 8) partaczenie; 9) ...komputerowy, CT; 10) dawny władca 
w Indiach; 12) aleman; 14) tkanina fabrycznie gnieciona; 15) harnaś, zbójnik; 16) ikra na talerzu; 
18) w nim wkład; 19) przepłukanie jamy ciała roztworem leku; 21) przeciwieństwo bieli; 22) wanna 
z klepek; 23) obraz w cerkwi.


