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Uwaga!

Przypominamy 
o konieczności dokonywania 
na bieżąco w biurze OIPiP 

w Gdańsku aktualizacji 
w rejestrze centralnym 

wszelkich zmian danych 
osobowych tj. np. zmiana 
nazwiska, zmiana adresu 
zamieszkania lub miejsca 

pracy, podniesienia 
kwalifikacji zawodowych etc.

W imieniu Działu Prawa 
Wykonywania Zawodu  

OIPiP w Gdańsku
Przewodnicząca Anna Wonaszek

Szkolenie pielęgniarek i położnych pt. „Współczesne pielęgniarstwo w realiach rzeczywistości”

Uroczystość nadania imienia Pielęgniarki Aliny Pienkowskiej sali w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Od prawej: syn i córka Aliny Pienkowskiej, prof. Janusz Moryś – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, mgr Anna Wonaszek – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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Słowo wstępne

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Aktualności

KRZYŻÓWKA
nr 5/2012

W drodze losowania
fartuch Med-Service wygrała:

Pani Maria Antkiewicz

Prosimy o kontakt z firmą Med-Service 
w celu odebrania nagrody..

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

Dział Szkoleń
tel. 58 320-06-83

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

piątek – bez interesantów
tel. 58 320-06-82

Księgowość
tel. 58 320-06-88

Prawo wykonywania zawodu
specj. elżbieta Mazur

tel. 58 320-06-84

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

mgr barbara Wysocka
tel. 58 320-06-85

KOntO
Wielkopolski bank kredytowy SA Oddział w Gdańsku

nr 92 1090 1098 0000 0000 0901 5912

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
za oknami już jesień… lecz do słonecznych dni 
zaledwie kilka miesięcy. Polecam w międzyczasie 
sięgnąć po kolejny numer biuletynu gdyż w nim 
odnajdziecie wiele ciepła i słońca. Relacje z obrad 
Prezydium oraz ORPiP w Gdańsku potwierdzają 
jak wiele się działo pomimo wakacyjnych miesięcy. 
Dzięki aktywnym Koleżankom i Kolegom możemy 
również podzielić się ciekawymi informacjami 
z wielu wydarzeń naszej Społeczności Zawodowej. 
Polecam ciekawą relację z cyklicznych spotkań 
pielęgniarek i położnych pod hasłem „Dbaj o zd-
rowie z PULS-MEDIC”. Wspieramy również i roz-
powszechniamy akcję bardzo ważną społecznie jaką 
jest „Dar szpiki darem życia”. Dając cząstkę siebie 
możemy uratować życie drugiemu Człowiekowi. 
Rozpowszechnienie tej akcji jest zatem bezcenne. 
Polecam także sprawozdanie z konferencji nt. natu-
ralnego karmienia piersią. Natomiast liczna ilość 
umieszczonych i przysyłanych podziękowań jest 
także godna uwagi i podkreślenia.

Zachęcam również do odwiedzania naszej st-
rony internetowej. Ważne informacje przesyłane 
na adres e-mail biura OIPiP w Gdańsku umieszc-
zamy na bieżąco. Dziękujemy za wiele pochwał 
nt. estetyki i funkcjonalności strony. Cieszę się, 
iż możliwość pobrania wszelkich druków jest 
Państwu tak bardzo przydatna i oszczędza Wasz 
cenny czas. Jednocześnie dziękuję za uwagi także 
i te negatywne, które przekuwam w konstruktywne 
– non stop ulepszając witrynę.

Gdańskie Spotkania 
Kardiochirurgiczne

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyń 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego już 
po raz 13 organizuje Gdańskie Spotkania 
Kardiochirurgiczne, które jak co roku od-
będą się w 3 weekend stycznia. Sesja pielę-
gniarska będzie miała miejsce 18 stycznia 
2013 w Akademii Muzycznej w Gdańsku 
przy ul. Łąkowej. Poprzednia sesja spotka-
ła się z dużym zainteresowaniem, kilkaset 
pielęgniarek z całej Polski dyskutowało 
o wyzwaniach jakie stawia pielęgnowanie 
pacjenta kardiochirurgicznego.
Więcej informacji na www.kardio.gda.pl

Sprostowanie
Redakcja Biuletynu Informacyjnego OIPiP 
w Gdańsku przeprasza, za pomyłkę w Biu-
letynie Specjalnym panią Marię KOPYT-
KOWSKĄ z Kliniki Gastroenterologii 
i Hepatologii. Jeszcze raz gratulujemy 
„Dyplomu Uznania”!

Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa 
w VI-tej Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej „Sekrety zdrowia 
kobiety i jej dziecka”, która odbędzie się 
w dniach 17-18 maja 2013 r., tradycyjnie 
w pensjonacie „Orle” na Wyspie Sobie-
szewskiej k. Gdańska. Więcej informacji na 
stronie www.oipip.gda.pl zakładka szkole-
nia/konferencje.

Celem organizowanej  już po raz szó-
sty Międzynarodowej Konferencji poświę-
conej szeroko rozumianemu problemowi  
zdrowia kobiety w różnych okresach i sytu-
acjach jej życia jest podzielenie się własny-
mi i międzynarodowymi doświadczeniami 
w temacie spotkania oraz integracja przed-
stawicieli wszystkich grup zawodowych 
realizujących na co dzień usługi na rzecz 
zdrowia kobiety.

Komitet organizacyjny
Dr n. med. Jolanta Olszewska
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czerwiec
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w licznych konkursach na Pielę-
gniarki Oddziałowe. Wszystkim Paniom 
Oddziałowym gratuluję i życzę owocnej 
pracy.

12 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w spotkaniu z dyrekcją 
Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych.

14 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc wzięła udział w uroczystości ,,Czep-
kowania’’ w Gdańskim Uniwersytecie Me-
dycznym.

15 czerwca
W Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycz-
nym odbył się konkurs, w którym uczest-

niczyła wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc. Także kilka dni później 20 
czerwca Marzena Olszewska-Fryc brała 
udział w konkursie w Instytucie Morskim 
i Tropikalnym w Gdyni.

26 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brała udział w konferencji sprawoz-
dawczej oddziału Gdańskiego Towarzy-
stwa Naukowego Organizacji i Kierownic-
twa.

25 czerwca
Na zaproszenie Pani mgr pielęgniarstwa 
Lucyny Breskiej i Zarządu Przychodni Ro-
dzinnej Thielmann i Wspólnicy w Brusach, 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna 
Wonaszek, wice przewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska i Kierownik Biura 
Jolanta Stachowicz uczestniczyły w uro-

czystości wręczenia Certyfikatu Jakości 
ISO dla przychodni. Gratulujemy sukcesu 
i życzymy powodzenia w dalszym rozwoju 
Firmy!

29 czerwca
Odbyły się warsztaty szkoleniowe z za-
kresu zakażeń szpitalnych w Szpitalu im. 
Św. Wojciecha w Gdańsku. W szkoleniu 
uczestniczyła wiceprzewodnicząca Marze-
na Olszewska-Fryc.

29 czerwca
W siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku odbyło się szkole-
nie z zakresu informatyzacji.

3 lipca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w uroczystości wręcze-
nia certyfikatów ISO 140001 i ISO 180001 
w Pomorskim Centrum Traumatologii 
w Gdańsku.

lipiec i sierpień
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz 
Pani Władysława Murawska brały udział 
w spotkaniach z Marszałkiem Senatu RP 
Bogdanem Borusewiczem w celu realizacji 
zamiaru powołania Kapituły i przyznawa-
nia nagród im. Aliny Pienkowskiej Pielę-
gniarkom i Położnym wyróżniającym się w 
działalności społecznej w naszym regionie. 
Tematem obrad było także osiągnięcie celu 
jakim jest nadanie nowej Sali Dydaktycznej 
GUMed. imienia PIELĘGNIARKI Aliny 
Pienkowskiej. Do tej pory przywilej ten w 
praktyce wszystkich Uczelni Medycznych 
w Polsce „zarezerwowany” był dla lekarzy. 
Doceniamy ten gest Władz Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego skierowany w 
stronę naszego środowiska. Podkreślić pra-
gnę, iż tematyczna uroczystość oraz semi-
narium w 10 rocznicę śmierci Aliny Pien-
kowskiej współorganizowane przez OIPiP 
w Gdańsku odbyły się w dniu 13 paździer-

Kalendarium
nika 2012 r. w sali konferencyjnej Cen-
trum Medycyny Inwazyjnej (CMI).

25 sierpnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz 
Wiceprzewodniczące Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska i Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w Festynie integracyjnym 
zorganizowanym przez Szpital w Prabu-
tach. ORPiP w Gdańsku miała przyjem-
ność ufundować nagrody dla Pielęgniarek 
i Położnych biorących udział w licznych 
konkursach. To była doskonała promocja 
naszych zawodów jak również pokaz pro-
fesjonalnych umiejętności. Zachęcam do 
lektury relacji z tego wydarzenia, którą na-
pisała nam pełna doskonałych pomysłów 
Pani Halina Grabowska. Między deszczo-
wymi dniami pojawiło się wiele słońca...

1 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc miały zaszczyt uczestniczyć w 
Teatrze Miejskim w Kwidzynie w bardzo 
uroczystym wręczaniu dyplomów ukoń-
czenia medycznych studiów wyższych w 
Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzy-
nie. Gratulujemy dumnie Wszystkim Abi-
turientom. Polecam serdecznie relację z tej 
uroczystości, którą mimo natłoku licznych 
zajęć dokonała Pani Ewa Mędrek.

26 września
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc wzięła udział w immatrykula-
cji 2012/2013 studentów I roku Wydziału 
Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniar-
stwa i Instytutem Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej kierunków pielęgniarstwo 
i położnictwo w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym. Za wszystkich studentów 
trzymamy kciuki i życzymy przyjemnego 
studiowania!

Od prawej: Agnieszka Rogala, Jolanta Sobierańska-Grenda, Marzena Olszewska-Fryc, Anna Wonaszek, Paweł 
Chodyniak, Danuta Adamczyk-Wiśniewska, Grażyna Stachowicz
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Prezydium
Dnia dniu 13 lipca 2012 r. odbyło się posie-
dzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku. W zebra-
niu wzięło udział 7 osób, członków Prezy-
dium. W toku zebrania omówiono następu-
jące zagadnienia:
1. Przyjęto protokół z poprzedniego ze-

brania.
2. Przyjęto zaproponowany porządek po-

siedzenia. 
3. Podjęto Uchwały w sprawie prawa 

wykonywania zawodu: od Nr 129/Z/
VI/12 do Nr 186/Z/VI/12 (7 wpisów, 5 
skreśleń, 46 stwierdzeń).

4. Podjęto Uchwałę Nr 120/VIP/12 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie szkolenia 
specjalizacyjnego ,,Pielęgniarstwo 
epidemiologiczne dla pielęgniarek 
i położnych” i powołania kierownika 
w osobie mgr Krystyny Paszko. Prze-
widywany termin rozpoczęcia szkole-
nia: wrzesień 2012 r. 

5. Podjęto Aneks Nr 2 do Uchwały Nr 51/
VIP/11 z dnia 10 lutego 2012 r. w spra-
wie uruchomienia kształcenia pody-
plomowego w formie kursów specjali-
stycznych. 

6. Podjęto Uchwałę Nr 121/VIP/12 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu do-
kształcającego ,,Jednostka w obliczu 
niepełnosprawności – społeczne deter-
minanty adaptacji i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych” i powołania kie-
rownika w osobie pani Anny Kozak.

7. Podjęto Uchwałę Nr 122/VIP/12 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu do-

kształcającego ,,Zabiegi poprawiające 
jakość życia w stanach paliatywnych 
ze szczególnym uwzględnieniem kom-
ponentu zaufania i nadziei” – program 
dla pielęgniarek i powołania kierow-
nika w osobie mgr Marzeny Olszew-
skiej-Fryc.

8. Podjęto Uchwałę Nr 123/VIP/12 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu kwa-
lifikacyjnego ,,Pielęgniarstwo nefro-
logiczne z dializoterapią” – program 
przeznaczony dla pielęgniarek i powo-
łania kierownika w osobie mgr Beaty 
Białobrzeskiej

9. Podjęto Uchwałę Nr 124/VIP/12 
w sprawie wytypowania przedstawi-
cieli samorządu do prac w komisjach 
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

10. Podjęto Uchwałę Nr 125/VIP/12 
w sprawie wydania zaświadczeń dla 
3 osób po odbytym przeszkoleniu po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w wykony-
waniu zawodu.

11. Podjęcie Uchwał w sprawie dokonania 
wpisów/ skreśleń w rejestrze IPP od 
Nr 14/IPP/PPL/2012/C do Nr 17/IPP/
PPL/2012/C (4 skreślenia).

12. Przyjęto Zarządzenie wewnętrznego 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku z dnia 13 
lipca 2012 r. w sprawie naliczania sta-
wek dla osób zatrudnionych na umo-
wy cywilno-prawne za wykonywanie 
czynności związanych z obsługą szko-
leń podyplomowych pielęgniarek i po-
łożnych prowadzonych przez OIPiP 
w Gdańsku. 

13. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Zacho-

wawczego i Podjęto Uchwałę Nr 126/
VIP/12 w sprawie przekazania środ-
ków finansowych z budżetu Komisji 
na pokrycie kosztów konferencji ,,Ga-
stroenterologia w pigułce”.

14. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
Komisji ds. Opieki Długoterminowej 
i przewodniczącej Komisji ds. Leczenia 
Ran. Podjęto Uchwałę Nr 127/VIP/12 
w sprawie pokrycia kosztów udziału 1 
osoby w Kongresie Naukowo- Szko-
leniowym Polskiego Towarzystwa 
Leczenia Ran, który odbędzie się Byd-
goszczy w dniach 4-6.10.2012 r. i po-
krycia kosztów udziału 1 osoby w Mię-
dzynarodowej Konferencji Opieki Dłu-
goterminowej, która odbędzie się w To-
runiu w dniach 18-20.09.2012r. Koszty 
zostaną pokryte ze środków finanso-
wych ww. Komisji. 

15. Rozpatrzono wniosek Prezesa Fundacji 
Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych 
Sylwetka Trójmiasta oraz Wojewódz-
kiego Zespołu Reumatologicznego 
w Sopocie. Podjęto Uchwałę Nr 128/
VIP/12 w sprawie przekazania środ-
ków finansowych na zakup nagrody na 
IX Piknik Prozdrowotny organizowany 
przez ww. organizacje w dniu 21 lipca 
2012 r. 

16. Podjęto Uchwałę Nr 129/VIP/12 
w sprawie pokrycia kosztu zakupu 
3 egzemplarzy książki ,,Komunika-
cja z pacjentem” do biblioteki OIPiP 
w Gdańsku. 

17. Przedstawiono informacje z innych 
Okręgowych Izb dotyczących podej-
mowanie przez nie Uchwał skutku-
jących zawieszeniem brania udziału 
członków Okręgowych Rad w komi-
sjach konkursowych na stanowiska 
kierownicze w placówkach medycz-
nych. Członkowie Prezydium ORPiP 
w Gdańsku stoją na stanowisku, że nie 

możemy uchylać się od wykonywanie 
obowiązków nałożonych na samorząd 
Ustawą, dlatego też nie zaniechamy 
brania udziału w konkursach na sta-
nowiska kierownicze. Jako Okręgowa 
Izba wystąpiliśmy z pismem do Mini-
stra Zdrowia wyrażając swoje stanowi-
sko w sprawie nowych zapisów Roz-
porządzenia, które powodują, że kon-
kursy stały się ,,farsą”, a nie rzeczywi-
stym wyborem najlepszego kandydata.

18. Przedstawiono informacje z Naczelnej 
Rady w sprawie obszernej korespon-
dencji z Ministerstwem Zdrowia na 
temat przekazania dotacji, Przedsta-
wienie propozycji umowy zapropono-
wanej przez MZ Okręgowym Izbom 
w wyniku której nasza Izba otrzyma-
łaby kwotę dotacji stanowiącą 10% 
już wydatkowanych środków. Umowa 
taka jest nie przyjęcia i taka odpo-
wiedź od naszej Izby poszła do MZ, 
podkreślając fakt, że zapisy ustawowe 
mówią o pokryciu kosztów rzeczywi-
stych, a nie wymyślonych przez MZ. 
Przedstawiono także korespondencję 
NR z MZ dotyczącą zmiany ustawy 
o emeryturach i rentach, w sprawie 
propozycji dokonania weryfikacji kry-
teriów, w oparciu o które kształtowany 
jest wykaz prac w szczególnych wa-
runkach i prac o szczególnym charak-
terze, których wykonywanie uprawnia 
do emerytury pomostowej.

19. Przedstawiono stanowiska Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie pielęgniar-
stwa chirurgicznego i operacyjnego 
dotyczącego miejsca pracy położnych 
na bloku operacyjnym. Pani Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska poinformo-
wała, że jako Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie położnictwa jest obecnie 
w trakcie przygotowywania opinii na 
ten sam temat. Opinia będzie się opie-
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rała na przepisach prawnych dotyczą-
cych zawodu pielęgniarki i położnej.

20. Pani Marzena Olszewska-Fryc poin-
formowała, że organizuje Konferen-
cję Międzynarodową i prosi o objęcie 
jej patronatem przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
W konferencji wezmą udział pielę-
gniarki z za granicy, które przedstawią 
jak wygląda praca pielęgniarki w ich 
krajach, podzielą się swoimi spostrze-
żeniami i doświadczeniem. Druga 
część konferencji będzie poświęco-
na sprawom kadrowym związanym 
z zatrudnianiem, zwalnianiem, orga-
nizowaniem pracy. Prezydium ORPiP 
w Gdańsku wyraziło zgodę na objęcie 
patronatem tej konferencji. Pani Ma-
rzena Olszewska-Fryc podzieliła się 
jeszcze swoimi spostrzeżeniami z pra-
cy w Komisji ds. Zdarzeń Niepożą-
danych działającej przy wojewodzie. 
Bardzo istotnym problemem jest pra-
widłowe i szczegółowe prowadzenie 
dokumentacji pielęgniarskiej. Obecnie 
jest dużo spraw dotyczących zakażeń, 
posiedzenia odbywają się co tydzień. 

21. Zakończenie zebrania.

Dnia 24 sierpnia 2012 r. odbyło się po-
siedzenie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W posiedzeniu udział wzięło 7 osób, człon-
ków Prezydium. W toku zebrania omówio-
no następujące kwestie:
1. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-

przedniego zebrania.
2. Przyjęto jednogłośnie porządek zebra-

nia.
3. Podjęto Uchwały od Nr 196/Z/VI/12 

do Nr 213/Z/VI/12 w sprawie prawa 
wykonywania zawodu (3 wpisy, 6 skre-
śleń, 8 stwierdzeń, 1 wydanie nowego).

4. Podjęto Uchwałę Nr 130/VIP/12 
w sprawie wydania zaświadczeń o od-
bytym przeszkoleniu i zdanym egzami-
nie dla 3 osób.

5. Podjęto Uchwałę Nr 131/VIP/12 
w sprawie wydania skierowania na 
przeszkolenie po przerwie dłuższej 
niż 5 lat w wykonywaniu zawodu dla 
5 osób.

6. Podjęto Uchwałę Nr 132/VIP/12 
w sprawie przyznania zapomóg loso-
wych dla 2 osób, członków innych izb.

7. Podjęto Uchwałę Nr 133/VIP/12 
w sprawie przeznaczenia środków 
finansowych na nagrody rzeczowe 
wręczane na IV Festynie Rodzinnym 
organizowanym przez Szpital Specja-
listyczny w Prabutach.

8. Podjęto Uchwałę Nr 134/VIP/12 
w sprawie przyznania nagrody dla 
Przewodniczącej PIPiP w Gdańsku.

9. Rozpatrzono wniosek w sprawie rozło-
żenia na raty zadłużenia wobec OIPiP 
w Gdańsku w związku z nieopłaca-
niem składek. Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie.

10. Rozpatrzono wniosek (zapytania) 
w sprawie odbywania przeszkolenia. 
Wniosek rozpatrzono negatywnie 
z uwagi na brak podstaw do skierowa-
nia na przeszkolenie.

11. Rozpatrzono złożony wniosek. Podjęto 
Uchwałę Nr 135/VIP/12 w sprawie do-
finansowania udziału 3 osób w konfe-
rencji naukowo-szkoleniowej.

12. Podjęto Uchwały od Nr 136/VIP/12 
do Nr 142/VIP/12 w sprawie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych.

13. Podjęto Uchwały Nr 143 i 144/VIP/12 
w sprawie wytypowania przedstawi-
cieli samorządu do prac w komisjach 
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

14. Rozpatrzono wniosek o skrócenie cza-
su przeszkolenia dla 1 osoby. Wnio-
sek rozpatrzono pozytywnie. Podjęto 
Uchwałę Nr 145/VIP/12 w sprawie 
skrócenia okresu przeszkolenia.

15. Podjęto Uchwałę Nr 146/VIP/12 
w sprawie pokrycia kosztów przeszko-
lenia 1 osoby ,,Kontrola GIODO”.

16. Podjęto Uchwałę Nr 147/VIP/12 
w sprawie upoważnienia Przewodni-
czącej ORPiP w Gdańsku do rozpatry-
wania wniosków i podejmowania de-
cyzji o skrócenie okresu przeszkolenia.

17. Rozpatrzono wniosek. Podjęto Uchwa-
łę Nr 148/VIP/12 w sprawie sfinanso-
wania nagród książkowych dla pielę-
gniarek i położnych.

18. Podjęto Uchwałę Nr 149/VIP/12 
w sprawie pokrycia kosztu zakupu faxu 
do działu księgowości w biurze OIPiP.

19. Przedstawiono propozycję współ-
pracy przy tworzeniu i realizacji pro-
jektu unijnego, dotyczącego szkoleń 
i kursów dla pielęgniarek i położnych 
w zakresie prowadzenia dokumentacji 
medycznej w formie elektronicznej. 
Prezydium wyraziło pozytywną opinię 
na ten temat.

20. Ustalono kolejny termin posiedzenia 
Prezydium ORPiP na dzień 11 wrze-
śnia 2012 r.

21. Pani Przewodnicząca podziękowała 
wszystkim obecnym za udział w posie-
dzeniu. Na tym zebranie zakończono.

Dnia 11 września 2012 r. odbyło się po-
siedzenie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W posiedzeniu udział wzięło 5 osób, człon-
ków Prezydium.

1. Otwarcie zebrania i powitanie przyby-
łych przez wiceprzewodniczącą Danu-
tę Adamczyk-Wiśniewską.

2. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-
przedniego zebrania.

3. Przyjęto jednogłośnie przedstawiony 
porządek zebrania.

4. Podjęto Uchwały od Nr 214/Z/VI/12 
do Nr 226/Z/VI/12 w sprawie pra-
wa wykonywania zawodu (4 wpisy, 2 
skreślenia, 7 stwierdzeń).

5. Podjęto Uchwałę Nr 150/VIP/12 
w sprawie wydania zaświadczenia 
o odbytym przeszkoleniu i zdanym eg-
zaminie dla 1 osoby.

6. Podjęto Uchwałę Nr 151/VIP/12 
w sprawie wydania skierowania na 
przeszkolenie po przerwie dłuższej 
niż 5 lat w wykonywaniu zawodu dla 
6 osób.

7. Podjęto Uchwałę Nr 152/VIP/12 
w sprawie pokrycia kosztów szkolenia 
dla księgowej OIPiP ,,ZUS w interne-
cie”.

8. Podjęcie Uchwał Nr 153 i 154/VIP/12 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych.

9. Podjęcie Uchwały Nr 155/VIP/12 
w sprawie uruchomienia procedury 
mającej na celu zakup nowego ko-
tła gazowego do ogrzewania siedziby 
OIPiP.

10. Podjęcie Uchwały Nr 156/VIP/12 
w sprawie wytypowania przedstawi-
cieli do prac w komisji kwalifikacyjnej 
i egzaminacyjnej.

11. Rozpatrzono wniosek o dofinansowa-
nie konferencji ,,Karmienie naturalne 
niemowląt w Gdańsku”. Wniosek roz-
patrzono pozytywnie. Podjęto Uchwa-
łę Nr 157/VIP/12 w sprawie dofinanso-
wania ww. konferencji.

12. Przedstawiono informację dotyczącą 
regulaminu przeprowadzania kontroli 
organizatorów kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych, 
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Rada
Dnia 13 czerwca 2012 r. odbyło się posie-
dzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. W zebraniu wzięły 
udział 22 osoby. 3 osoby były nieobecne – 
członkowie Rady.

W posiedzeniu Rady wzięli także udział: 
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej, Przewod-

który będzie przedmiotem dyskusji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady.

13. Pani wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska poinformo-
wała, że dział szkoleń wystąpi z wnio-
skiem na najbliższym posiedzeniu OR-
PiP, o zakup sprzętu potrzebnego do 
prowadzenia szkoleń i kursów.

14. Pani wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc przedstawiła szczegóło-
wy program konferencji ,,Współczesne 
pielęgniarstwo w realiach rzeczywisto-
ści” i podziękowała za objęcie patro-
natem tej konferencji przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych.

15. Podjęto Uchwałę Nr 158/VIP/12 
w sprawie ufundowania tablicy i wize-
runku Aliny Pieńkowskiej w celu nada-
nia Jej imienia sali wykładowej GUM.

16. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych. Podjęto Uchwałę Nr 159/
VIP/12 w sprawie pokrycia kosztów 
uczestnictwa 4 osób w Ogólnopolskiej 
Naukowo-Szkoleniowej Konferen-
cji dla Przewodniczących i członków 
Okręgowych Sądów Pielęgniarek i Po-

łożnych, pt. ,,Przygotowanie i prze-
prowadzenie rozprawy sądowej w I in-
stancji”. 

17. Przedstawiono informację z Naczelnej 
Rady, żeby zgłosić problemy nurtują-
ce nasze środowisko na terenie naszej 
izby. Członkowie Prezydium wyszcze-
gólnili następujące problemy:
 – niskie płace pielęgniarek i położ-

nych; niedopuszczalne, często ab-
surdalne kominy płacowe,

 – środowisku medycznym finanso-
wane z jednego źródła (ze środków 
publicznych),

 – brak katalogu świadczeń pielęgniar-
skich/położniczych w NFZ,

 – brak opracowanych nowych norm 
zatrudnienia gwarantujących świad-
czenie opieki na odpowiednio wy-
sokim poziomie (oczekiwanym za-
równo przez pacjentów, jak i praco-
dawców). 

Taka odpowiedź została wysłana do 
Naczelnej Rady dnia 12.09.2012r.

18. Zakończenie zebrania.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

niczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 3 
pełnomocników i Przewodnicząca Komisji 
ds. Pielęgniarek Epidemiologicznych.
1. Zebranie otworzyła i poprowadziła 

Przewodnicząca ORPiP Anna Wo-
naszek. Pani Przewodnicząca zapro-
ponowała podział zebrania na dwie 
części: w pierwszej rozpatrzymy zgło-
szone sprawy i podejmiemy Uchwały, 

a w drugiej wystąpi pani Prezes Na-
czelnej Rady Grażyna Rogala-Pawel-
czyk. Członkowie Rady zgodzili się na 
zaproponowany podział. Jednogłośnie 
przyjęto zaproponowany porządek po-
siedzenia.

2. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-
przedniego posiedzenia ORPiP.

3. Przyjęto jednogłośnie Aneks do 
Uchwałę Nr 52/VIR/12 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosku Komisji 
ds. Finansowania Doskonalenia Zawo-
dowego.

4. Przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 59/
VIR/12 w sprawie przyjęcia i realiza-
cji wniosku Komisji ds. Finansowania 
Doskonalenia Zawodowego. 

5. Przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 60/
VIR/12 w sprawie pokrycia kosztów 
abonamentu programu Lex Gamma. 

6. Przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 61/
VIR/12 w sprawie pokrycia kosztów 
wymiany niesprawnych czujników 
dymu w budynku biura OIPiP. 

7. Przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 62/
VIR/12 w sprawie pokrycia kosztów 
zakupu komputera do archiwum ser-
wera, dwóch drukarek i niszczarki. 

8. Przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 63/
VIR/12 w sprawie pokrycia kosztów 
szkolenia członków zespołu redakcyj-
nego BIP OIPiP w Gdańsku.

9. Rozpatrzono pozytywnie odwołanie 
od decyzji Komisji Socjalnej. Przyję-
to jednogłośnie Uchwałę Nr64/VIR/12 
w sprawie przyznania zapomogi loso-
wej dla członka samorządu.

10. Rozpatrzono negatywnie odwołanie 
od decyzji Komisji Socjalnej. Przyjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 65/VIR/12 
w sprawie przyznania zapomogi loso-
wej dla członka samorządu.

11. Rozpatrzono negatywnie odwołanie 
od decyzji Komisji Socjalnej. Przyjęto 

jednogłośnie Uchwałę Nr 66/VIR/12 
w sprawie przyznania zapomogi loso-
wej dla członka samorządu.

12. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pe-
diatrycznego. Przyjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 67/VIR/12w sprawie 
wyrażenia zgody na pokrycie kosztów 
organizacji konferencji szkoleniowej 
,,Psychologiczne spojrzenie na relacje 
pielęgniarka-rodzice pacjenta pedia-
trycznego”. 

13. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Opieki Długotermi-
nowej. Przyjęto jednogłośnie Uchwa-
łę Nr 68/VIR/12 w sprawie pokrycia 
kosztów podróży 2 osób.

14. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego. Przyjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 69/VIR/12 w sprawie 
refundacji udziału w XV Zjeździe Ze-
społów i Komitetów Kontroli Zakażeń 
dla 1 osoby.

15. Rozpatrzono wniosek pani Magdaleny 
Dykas. Przyjęto jednogłośnie Uchwa-
łę Nr 70/VIR/11 w sprawie pokrycia 
kosztów udziału w kongresie PTP.

16. Przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
71/VIR/12 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzamina-
cyjnej. 

17. Przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 72 
i Nr 73/VIR/12 w sprawie dokonania 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych. 

18. Rozpatrzono wnioski w sprawie po-
krycia kosztów udziału w Międzyna-
rodowym Kongresie ,,Bezpieczeństwo 
dziecka i matki w oddziale i po wypi-
sie do domu.” Przyjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 74/VIR/12 w sprawie po-
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krycia kosztów udziału w ww. Kongre-
sie 4 osób.

19. Przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 75/
VIR/12 w sprawie wydania zaświad-
czenia 2 osobom, które odbyły prze-
szkolenie po przerwie dłuższej niż 5 
lat w wykonywaniu zawodu i uzyskały 
wynik pozytywny z przeprowadzone-
go egzaminu.

20. Rozpatrzono wniosek Przewodniczą-
cej Komisji ds. DPS. Przyjęto jed-
nogłośnie Uchwałę Nr 76/VIR/12 
w sprawie uruchomienia procedury 
organizacji konferencji ogólnopol-
skiej dot. ,,Seksualność osób niepełno-
sprawnych”.

21. Przedstawiono propozycję organizacji 
XI Festynu w 2013 r. złożoną przez 
Naczelną Pielęgniarkę Powiatowego 
Centrum Zdrowia NZOZ w Kartuzach. 
ORPiP wyraziła zgodę na podjęcie 
działań mających na celu organiza-
cję XI Festynu Pielęgniarek i Położ-
nych w 2013 r. Przyjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 77/VIR/12 w sprawie 
podjęcia działań mających na celu 
organizację XI Festynu Pielęgniarek 
i Położnych.

22. Przedstawiono informację Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej na te-
mat złożenia wniosku o ukaranie pielę-
gniarki do Okręgowego Sądu. Zastęp-
ca ORzOZPiP w Gdańsku pani Anna 
Zaremba-Duszota złożyła zawiado-
mienie do Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku, że Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej złożył wniosek o ukaranie 
pielęgniarki do Okręgowego Sądu Pie-
lęgniarek i Położnych.

23. Przedstawiono i rozpatrzono wnio-
sek o zmniejszenie wysokości składki 
członkowskiej. Okręgowa Rada nie 
posiada uprawnień do zmiany wyso-

kości składki członkowskiej, dlatego 
nie może zająć stanowiska w tej spra-
wie, a jedynie odesłać osobę zaintere-
sowaną do przepisów regulujących tą 
kwestię.

24. Przedstawienie informacji przez skarb-
nika OIPiP na temat wykonania budże-
tu za okres 1 stycznia – 30 kwietnia 
2012 roku.

25. Podjęto 1 Uchwałę w sprawie Wykre-
ślenia wpisu w rejestrze IPP.

26. Rozpatrzenie wniosku o zwolnienie 
z opłacania składek członkowskich na 
okres pobierania zasiłku pielęgnacyj-
nego na dziecko. Okręgowa Rada nie 
ma uprawnień do ustalania wysokości 
składki lub zwalniania z jej opłacania, 
może jedynie odesłać osobę zaintere-
sowaną do przepisów regulujących tą 
kwestię.

27. Zakończenie pierwszej części posie-
dzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

28. Wystąpienie pani Prezes Naczelnej 
Izby pielęgniarek i Położnych Grażyny 
Rogali-Pawelczyk.

Pani Prezes podziękowała za zaproszenie, 
podkreśliła, że zawsze z ochotą przyjeżdża 
do nasze Izby, do Gdańska i wcześniej jako 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
i teraz jako Prezes. Podkreśliła fakt, że 
Gdańska Izba jest jedną z niewielu, które 
bardzo rzetelnie odnoszą się do korespon-
dencji z Naczelnej Rady, zawsze przesyła 
uwagi do projektów Ustaw, opinie i za-
strzeżenia, co jest bardzo ważne, bo sta-
nowi podstawę do działań dla Naczelnej 
Rady. Pani Prezes opowiedziała o sprawach 
którymi aktualnie zajmuje się Naczelna 
Rada. Bardzo istotną rzeczą jest powołanie 
Zarządzeniem przez Ministra Zdrowia 2 
zespołów:

jeden dotyczy legislacji – zajmuje się 
analizą ustaw i zgłasza uwagi.

Pani Prezes zwróciła uwagę na fakt, że 
zapisy do których były zgłoszone uwagi 
przez Naczelną Radę nie zostały uwzględ-
nione. Dzięki pracy tego zespołu wszystkie 
poprawki do ustawy o zawodzie pielęgniar-
ki i położnej zostały uwzględnione. Zespół 
ten zajmuje się także normami i czynno-
ściami samodzielnie wykonywanymi przez 
pielęgniarki i położne, standardami kształ-
cenia, a na tej bazie uprawnieniami. Kom-
petencjami dla mgr. pielęgniarstwa, sys-
temem kształcenia podyplomowego – ma 
być ścieżka modułowa, nie ma być bloków 
ogólno zawodowych, zajęć ogólnych ma 
być max. 100 godzin i w ich skład będzie 
wchodzić: elementy prawa, etyka, organi-
zacja pracy-źródła finansowania.

drugi zespół ma za zadanie dokonać 
analizy i ocenić zabezpieczenie społeczeń-
stwa w świadczenia pielęgniarskie i położ-
nicze. Jest to żmudna, statystyczna praca, 
ale się dzieje, badane są takie dane jak: cha-
rakterystyka demograficzna społeczeństwa, 
charakterystyka zdrowotna społeczeństwa, 
analiza epidemiologiczna, mapa łóżek 
z uwzględnieniem specjalności, analiza 
demograficzna pielęgniarek i położnych. 
Po opracowaniu takich danych można kon-
struktywnie rozmawiać o zapotrzebowaniu 
na kształcenie pielęgniarek i położnych.

Pani Prezes przypomniała, że przy Na-
czelnej Radzie są powołane Komisje pro-
blemowe i zachęca wszystkie pielęgniarki 
i położne, które chcą działać na rzecz nasze-
go środowiska do współpracy. Podkreśliła, 
że bardzo dobrze układa się współpraca ze 
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Po-
łożnych – na spotkania z Ministrami, do 
Sejmu chodzą wspólne delegacje mówiące 
jednym głosem.

Zwróciła także uwagę na fakt, że mu-
simy być czujni na pomysły które mogą 
być dla nas niekorzystne, np. jeden z po-
słów pracuje nad ustawą dla osób niesa-

modzielnych, gdzie proponuje zapisy, że 
to opiekunowie i pracownicy socjalni mają 
rozpoznawać pierwsze objawy chorobowe 
u takich osób. Takie zapisy stanowią dla 
pielęgniarek duże zagrożenie i musimy do-
pilnować, żeby nie weszły w życie. 

Jest szereg różnych spraw którymi 
zajmują się członkowie Naczelnej Rady, 
a co wiąże się z uważnym śledzeniem na 
bieżąco prac w Komisjach Sejmowych, 
podkomisjach, projektów ustaw, obecności 
w Sejmie. Żeby dbać o prestiż naszego za-
wodu i ciągle podnosić jego rangę musimy 
się angażować i działać na rzecz naszego 
środowiska.

Jeszcze raz podkreśliła pani Prezes, że 
jest dumna iż nasza Izba może stanowić 
wzór do naśladowania dla innych, mniej 
zaangażowanych w działania na rzecz śro-
dowiska pielęgniarek i położnych. Po raz 
kolejny podziękowała za zaproszenie i za-
pewniła, że zawsze chętnie skorzysta z za-
proszenia.

Przewodnicząca ORPiP Anna Wona-
szek podziękowała pani Prezes za przyby-
cie i spotkanie się z Pielęgniarkami Naczel-
nymi, dyrektorami do spraw Pielęgniarstwa 
w dniu 12 czerwca oraz za możliwość po-
zostania na posiedzenie ORPiP w dniu 13 
czerwca. Podkreśliła jak bardzo ważne są 
takie spotkania osobiste i przekazanie in-
formacji bezpośrednio przez panią Prezes. 
Wyraziła nadzieję, że będzie możliwość 
odbywania takich spotkań cyklicznie, żeby 
wymieniać informacje, zgłaszać problemy 
i koncepcje ich rozwiązania.

Na tym zakończono zebranie.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP
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EKG, Holter
Pytanie
Czy pielęgniarka ma uprawnienia do wy-
konywania EKG oraz badania metodą 
Holtera?

Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2011 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Pielęgniarka ma prawo wykonywania EKG 
oraz badań metodą Holtera, pod warun-
kiem ukończenia kursu specjalistycznego. 
Nie musi mieć natomiast ukończonej spe-
cjalizacji.

Uzasadnienie

Artykuł 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
Nr 174, poz. 1039) - dalej u.z.p.p. określa, 
że zawód pielęgniarki może wykonywać 
osoba posiadająca prawo wykonywania 
zawodu stwierdzone albo przyznane przez 
właściwą okręgową radę pielęgniarek i po-
łożnych, zaś jej kompetencje zawodowe 
muszą być potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami (dyplomem oraz dyploma-
mi potwierdzającymi ukończenie kursów 
i specjalizacji). Z art. 4 ust. 1 u.z.p.p. usta-
lającego zakres wykonywania zawodu pie-
lęgniarki wynika, że udzielanie świadczeń 
pielęgniarka wykonuje m.in. poprzez:
 – rozpoznawanie warunków i potrzeb 

zdrowotnych pacjenta;
 – rozpoznawanie problemów pielęgna-

cyjnych pacjenta;

 – planowaniu i sprawowaniu opieki pielę-
gnacyjnej nad pacjentem;

 – samodzielne udzielanie w określonym 
zakresie świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych oraz medycznych czynności 
ratunkowych;

 – realizację zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

 – orzekanie o rodzaju i zakresie świad-
czeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

 – edukację zdrowotną i promocję zdro-
wia.

Uzyskując prawo wykonywania zawodu 
(art. 7 u.z.p.p.) pielęgniarka uprawniona 
jest do wykonywania wszystkich powyż-
szych czynności. Umiejętność wykonania 
badania podłączenia aparatu - elektrody 
znajduje się w programie studiów, jak rów-
nież w programie szkół. Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 
r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, lecz-
niczych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samodziel-
nie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 
210, poz. 1540) zawierające wykaz czyn-
ności, które może dokonać samodzielnie 
pielęgniarka stanowi w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. 
h, że uprawnienie do wykonywania EKG 
zależy od ukończenia kursu specjalistycz-
nego.

Alicja Brzezińska
191850

Pomorskie Towarzystwo Pielęgniarek
Nefrologicznych i Transplantologicznych

PRZEWODNICZĄCA: MAŁGORZATA SZULC (NZOZ Diaverum Tczew)
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: SYLWIA RODAK (NZOZ Centrum Dializa Sopot)

SKARBNIK: KISICKA BARBARA (NZOZ Diaverum Tczew)
SEKRETARZ: AGNIESZKA BACH (GUM)

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCA: BEATA BIAŁOBRZESKA(GUM)
CZŁONKOWIE: SAWKO WIOLETTA i CEBULA EWA

Udział w Pomorskim Towarzystwie Pielęgniarek Nefrologicznych i Transplantologicznych 
umożliwia wszystkim zainteresowanym pielęgniarkom rozwijanie, doskonalenie i upowszechnianie 

wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie nefrologii, dializoterapii i transplantologii. 
Umożliwia nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie współpracy pomiędzy ośrodkami 
krajowymi i zagranicznymi. Nasze Towarzystwo współdziała z Polskim Towarzystwem 
Nefrologicznym, organami administracji państwowej i instytucjami naukowymi i ma na 
celu zabezpieczenie wszechstronnej opieki pacjentom nefrologicznym, dializowanym 

i przeszczepianym. Współpracuje również ze szkolnictwem wyższym celem podnoszenia 
kwalifikacji i wiedzy swoich członków.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji 
oraz prowadzenie szkoleń w obrębie członków. Współdziała z terenowymi organami władzy 

państwowej i placówkami służby zdrowia w celu zabezpieczenia wszechstronnej opieki pacjentom 
nefrologicznym, dializowanym i przeszczepionym. Nawiązuje również kontakty i współpracuje 

z ośrodkami zagranicznymi towarzystw o podobnym profilu działania.

Dokładny Statut Towarzystwa oraz wszystkie inne niezbędne informacje związane z działalnością 
Pomorskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych i Transplantologicznych będą na bieżąco 

uaktualniane na naszej stronie internetowej
http://www.ptpdit.org.pl

Zachęcam zatem Szanowne Panie Oddziałowe Stacji Dializ i Oddziałów Transplantologicznych, 
aby przekazały swojemu personelowi te cenne informacje i tym samym zachęciły do współpracy.

Wszystkie koleżanki zapraszam do uzupełniania deklaracji przystąpienia do Towarzystwa oraz 
dokonaniu wpłaty na podane konto bankowe 20zł/rok (prosimy o zapłatę za dwa lata z góry). 

Podpisane deklaracje (dostępne na naszej stronie internetowej) oraz ksero wpłaty proszę 
o kierowanie do mnie na adres:

mgr Sylwia Rodak
NZOZ Centrum Dializa sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1/3
81-759 Sopot

e-mail: sylwka19@wp.pl, tel. 58 3422382

Z poważaniem
mgr Sylwia Rodak

Z-ca przewodniczącej Pomorskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych i Dializacyjnych
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21 lipca 2012 roku już po raz kolejny odbył 
się piknik prozdrowotny pod hasłem: Do 
Sopotu po zdrowie, jak zwykle w budynku 
i otoczeniu zakładu balneologii Wojewódz-
kiego Zespołu Reumatologicznego (przy 
dojściu do molo). Hitem całego wydarzenia 
było przygotowanie najdłuższego ciastka 
jagodowego, które miało aż 7 metrów dłu-
gości. Każdy z uczestników festynu mógł 
bezpłatnie degustować ciasto, dietetyczne 
przekąski czy zdrowe jogurty.

Tradycyjnie, przy źródełku Św. Wojcie-
cha promowaliśmy zdrowy styl życia pre-
zentując różnego rodzaju formy ruchowe 
wzmacniające i usprawniające nasz orga-
nizm: aerobik, tai chi, gimnastyka w pro-
filaktyce osteoporozy, szkoła zdrowych 
pleców, nauka prawidłowego chodzenia 
Nordic Walking. 

Do Sopotu po zdrowie

W trakcie całej akcji do dyspozycji 
odwiedzających nas gości zarówno z Trój-
miasta, jak i turystów byli lekarze różnych 
specjalności: Ewa Stefanowicz-Kujawa - 
endokrynolog, Roman Lasiota – ortopeda, 
kardiolog, reumatolog, dermatolog – sym-
patyczna Pani Basia oraz dietetyczki, które 
udzielały porad żywieniowych i wykony-
wały analizę składu ciała – określenie za-
wartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, 
wody w organizmie, jak również obliczały 
dobowe zapotrzebowanie energetyczne or-
ganizmu.

W budynku WZR pielęgniarki szpitala, 
jak i przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno Epidemiologicznej z Gdańska 
dokonywali pomiaru poziomu glukozy we 
krwi, badania poziomu cholesterolu całko-
witego oraz HDL (dobrego cholesterolu), 
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Pod takim hasłem organizujemy cykliczne 
spotkania pielęgniarek i położnych z PULS- 
MEDIC z mieszkańcami Gdańska. 

Zadaniem pracowników służby zdro-
wia jest ochrona zdrowia pacjenta. Taki cel 
postawiliśmy sobie organizując Białe Dni 
z PULS-MEDIC 13 maja i 16 września 
2012 r. były to Białe Niedziele, a 23 czerw-
ca - Biała Sobota. Zaprosiliśmy wszystkich 
chętnych na bezpłatne badania: pomiar ci-
śnienia krwi, pomiar poziomu glukozy we 
krwi zawartości tkanki tłuszczowej oraz 
masy ciała i wskaźnika BMI.

Wraz z nami bezpłatnych porad udziela-
ła mgr Mirosława Piwowarczyk – Podolog 
z Gabinetu Specjalistycznego Pielęgnacji 
Stóp „Zdrowe Stopy”. Swoje stoisko miała 

Dbaj o zdrowie z PULS-MEDIC

Pani Marzena Grochowska – dyrektor me-
dyczny Centrum Zaopatrzenia Medyczne-
go MED-CARE, która udzielała wszelkich 
informacji w zakresie możliwości pozyski-
wania oraz refundacji sprzętu rehabilitacyj-
nego, doboru produktów przy inkontynen-
cji. Również bezpłatnych porad udzielał fi-
zjoterapeuta Bartosz Tomczyk, który badał 
wady postawy i udzielał porad w zakresie 
fizjoterapii oraz profilaktyki układu ruchu. 
Zorganizowane przez nas Białe Soboty 
i Niedziele cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem. Gościliśmy w Centrum Edu-
kacji Pielęgniarskiej w Gdańsku pacjentów 
w różnym wieku – dzieci, ludzi młodych 
oraz ludzi starszych. Przez kilka godzin 
udzieliliśmy ogromną ilość porad, rozda-

można było również skontrolować zawar-
tość CO2 w wydychanym powietrzu u pa-
laczy.

Na tegorocznym pikniku prozdrowot-
nym gościliśmy Dyrektor WZR Barbarę 
Gierak-Pilarczyk również organizatora 
i gospodarza całego wydarzenia, która 
wspaniale ćwiczyła razem z nami, przed-
stawicieli Rady Miasta Sopotu, przedsta-
wicieli Urzędu Marszałkowskiego, Resortu 
Zdrowia, Wiceprzewodniczącą Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych – Danutę 
Adamczyk-Wiśniewską, która dzielnie, 
przez 5 godzin wspomagała Panią Elę 
w namiocie z degustacjami produktów die-
tetycznych.

Podczas trwania akcji staraliśmy się 
zachęcać wszystkich uczestników do zmia-
ny stylu życia na bardziej prozdrowotny, 
zachęcaliśmy do aktywności fizycznej – 
aktywnego spędzania czasu wolnego, sys-

tematycznych ćwiczeń gimnastycznych... 
i bardzo jesteśmy zadowoleni, gdyż olbrzy-
mia ilość osób przypadkowych ćwiczyła 
wspólnie z nami.

Jedną z nagród rower ufundowała 
OIPiP w Gdańsku, który wręczyła mgr 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska Wiceprze-
wodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

Tegoroczny Piknik Prozdrowotny „Do 
Sopotu po zdrowie” odbył się w bardzo 
miłej i sympatycznej atmosferze, serdecz-
nie dziękuję za pomoc organizacyjną, 
szczególnie obsłudze i personelowi WZR, 
a wszystkim uczestnikom za tak liczne 
przybycie!

Maria Fall-Ławryniuk
Prezes Fundacji

www.twojasylwetka.pl
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liśmy wiele ulotek, poradników, folderów 
dotyczących profilaktyki cukrzycy, chorób 
układu krążenia, opieki nad obłożnie i prze-
wlekle chorymi w domu. Położne rozma-
wiały z kobietami o profilaktyce i samo-
kontroli piersi, udzielały porad z zakresu 
opieki przed i poporodowej.

16 września mieliśmy zaszczyt gościć 
Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 
z rodziną. Pan Prezydent wraz z małżon-
ką i dziećmi również skorzystali z naszych 
porad oraz badań profilaktycznych. Na 
zakończenie wizyty Prezydent podkreślił 
potrzebę organizowania takich akcji, na 
których bezpłatnie szerzona jest promocja 
zdrowia, poradnictwo medyczne oraz edu-
kacja zdrowotna.

Największą grupę, która odwiedziła na-
sze centrum byli seniorzy. To grupa ludzi 
często zagubionych i nie potrafiących po-
ruszać się w gąszczu przepisów, nie zawsze 
mająca możliwość samodzielnego wykona-
nia podstawowych parametrów życiowych. 
Często są to ludzie samotni, niesamodziel-
ni. Seniorzy bardzo chętnie korzystali 

z naszych porad, instrukcji, konsultacji. Ta 
grupa pacjentów była wyjątkowo wdzięcz-
na za wsparcie i wskazówki otrzymane od 
naszych pielęgniarek. Tak wielkie zaintere-
sowanie Białymi Dniami z PULS-MEDIC 
wskazuje na potrzebę cyklicznego organi-
zowania spotkań.

Kierując się hasłem „Niwelowanie róż-
nic- zwiększenie równości w dostępie do 
opieki medycznej” pielęgniarki z PULS-
-MEDIC uczestniczyły w Biesiadzie Są-
siedzkiej na Skwerze Za Murami, która 
odbyła się 19 maja 2012 r. w ramach cy-
klicznej imprezy Gdańskie Dni Sąsiadów 
oraz w Festynie Rodzinnym ,,Przywitanie 
Lata” zorganizowanym przez Osiedlowy 
Klub „Alf” przy SM „Chełm”, dnia 23 
maja 2012 r. Również na tych imprezach 
dla wszystkich chętnych zorganizowaliśmy 
bezpłatne punkty pomiaru ciśnienia i po-
ziomu glukozy we krwi.

Wszystkie imprezy, które zorganizo-
wałyśmy w ramach Białych Dni, były do-
skonałą okazją do spotkania z naszymi 
pacjentami oraz poznania ich problemów 
zdrowotnych. Takie czynniki, jak wiek, wy-
kształcenie, sytuacja materialna. tradycje, 
nawyki, środowisko domowe oraz środowi-
sko pracy, mają wpływ na różne podejście 
do dbania o własne zdrowie. Służyliśmy 
poradami, wskazówkami, przeprowadzili-
śmy szeroko pojętą profilaktykę dotyczącą 
chorób cywilizacyjnych. Mieliśmy okazję 
do promowania zdrowego stylu życia. 

Ofertę spotkań z mieszkańcami Gdań-
ska planujemy systematycznie zmieniać 
i wzbogacać. Na kolejne Białe Niedziele 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 
Informacje na ten temat można znaleźć na 
naszej stronie internetowej www.pulsme-
dic.pl

Ewa Marchel
Pielęgniarka opieki długoterminowej 

W dniach 21 maja oraz 29 czerwca 2012 r. 
w auli Szpitala Specjalistycznego św. Woj-
ciecha Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku od-
były się warsztaty edukacyjne, do udziału 
w których zaproszono pielęgniarki i po-
łożne epidemiologiczne, a także pracowni-
ków Powiatowej oraz Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno Epidemiologicznej w Gdańsku. 
Organizatorem szkolenia była Komisja ds. 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dzia-
łająca przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, a otwarcia doko-
nały Wiceprzewodniczące: mgr Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska oraz mgr Marzena 
Olszewska-Fryc, a także Konsultant Woje-
wódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epide-
miologicznego mgr Małgorzata Sobania. 
Warsztaty prowadził dr Paweł Grzesiow-
ski, Prezes Fundacji Instytut Profilakty-
ki Zakażeń oraz Stowarzyszenia Higieny 
Lecznictwa. Tematyka szkolenia obejmo-
wała zagadnienia związane z monitoro-
waniem zakażeń szpitalnych i czynników 

alarmowych, a także praktyczne zasady 
kontroli wewnętrznej systemu zapobie-
gania zakażeniom szpitalnym. Spotkanie 
stało się okazją do wymiany doświadczeń 
praktyków z dziedziny epidemiologii szpi-
talnej. Koleżanki dzieliły się wiedzą ale 
również problemami z jakimi przyszło im 
się borykać w codziennej pracy w Zespole 
ds. Kontroli Zakażeń. Dyskutowano także 
na temat realizacji wymagań stawianych 
przez ustawodawców oraz próbowano wy-
pracować w tej kwestii wspólne stanowi-
sko. Dr Paweł Grzesiowski odpowiadał na 
najbardziej nurtujące w pracy pielęgniarek 
i położnych pytania. Wspólne spotkanie 
przedstawicieli szpitali, przychodni oraz 
inspekcji sanitarnej bardzo dobrze rokuje 
na dalszą współpracę osób odpowiedzial-
nych za profilaktykę i zwalczanie zakażeń 
na terenie placówek ochrony zdrowia na-
szego województwa. 

Środki finansowe na organizację warsz-
tatów zapewniła Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku. Organizatorzy 
dziękują także sponsorom, którzy wspiera-
jąc naszą edukację umożliwili ponad czter-
dziestu uczestniczkom bezpłatny udział 
w szkoleniu. Serdeczne podziękowania 
składamy Firmom: Schulke-Meyer oraz 
Ecolab za niepierwszy już wkład w eduka-
cję naszego środowiska, a także Dyrekcji 
Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku za nie-
odpłatne udostępnienie auli. 

Krystyna Paszko 
Asystent ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarka 
Koordynująca ds. epidemiologii i zakażeń 

szpitalnych Szpital Specjalistyczny św. 
Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

Warsztaty edukacyjne
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W sobotę 25 sierpnia na stadionie leśnym 
w Sanatorium, odbył się IV już festyn ro-
dzinny dla pracowników szpitala i ich ro-
dzin. Organizatorkami tego przedsięwzię-
cia były :Naczelna Pielęgniarka – Grażyna 
Stachowicz i Halina Grabowska. Wspólnie 
z nami bawił się personel NZOZ „Jasień” 
ZOL Prabuty.

Warto było pojawić się w sobotnie po-
południe na stadionie. Po deszczowym 
zimnym piątku, chyba na skutek zaklęć 
organizatorów pojawił się słoneczny cie-
pły dzień, co niewątpliwie zachęciło pra-
cowników i okolicznych mieszkańców do 
wzięcia udziału w zabawie, podczas której 
każdy mógł znaleźć cos dla siebie.

Bardzo miło było gościć na festynie 
przedstawicielki Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych – Panią Annę Wona-

Potrafimy i leczyć, i bawić się…

szek, Panią Danutę Adamczyk Wiśniew-
ską, oraz Panią Jolantę Olszewską- Fryc. 
Festyn uświetniła swą osoba V-ce Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Pani Aleksandra Śnieg. 

Naszymi honorowymi gośćmi byli rów-
nież. Senator- Pan Leszek Czrnobaj, oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyń-
skiego Pan Jerzy Śnieg, Burmistrz Miasta 
i Gminy Prabuty- Pan Bogdan Pawłowski. 

Mieliśmy zaszczyt gościć Dyrektora 
Departamentu Zdrowia- Panią Jolantę So-
bierańską Grenda, oraz V-ce Przewodni-
czącą PTP a także konsultanta wojewódz-
kiego w dziedzinie pielęgniarstwa długo-
terminowego Panią Irenę Samson.

W części oficjalnej gości powitał Dy-
rektor szpitala specjalistycznego W Prabu-
tach Pan Paweł Chodyniak. Następnie wrę-

Od prawej: Leszek Czarnobaj, Agnieszka Rogala, Jolanta Sobierańska-Grenda, Paweł Chodyniak

czono życzenia i gratulacje dla osób, które 
w ciągu ostatniego roku podniosły swoje 
kwalifikacje zawodowe. To już taka nasza 
coroczna tradycja. Dyrektor z dumą pod-
kreślił, ze ma zaszczyt pracować z tak wy-
jątkową kadrą pielęgniarską, profesjonalnie 
i świetnie wykształconą. W tym roku wiele 
osób zrobiło licencjat, ukończyło specjali-
zację czy kurs kwalifikacyjny. Każda z pań 
otrzymała dyplom i kwiaty.

Po części oficjalnej rozpoczęły się licz-
ne atrakcje i konkursy. Dzieci mogły bez-
płatnie korzystać z trampoliny i zjeżdżal-
ni. Olbrzymim powodzeniem cieszyły się 
kule w basenie. Niektóre dzieci mogły z tej 
atrakcji skorzystać po raz pierwszy w ży-
ciu. Najdłuższa chyba kolejka ustawiła się 
do stoiska z tatuażami, które jak co roku na-
klejała Kamila – pracownica administracji.

Tradycyjnie już wielką pomoc w umi-
leniu dzieciom festynu zawdzięczamy Pań-
stwu Magdzie i Tomaszowi Chrząszcz, któ-
rzy wraz z trenerami zawitali na nasz sta-
dion i zafundowali jazdę na koniach i ku-
cykach. Dzieci i rodzice byli bardzo radzi 
iż mogą pod tak profesjonalną opieką sko-

rzystać z jazdy. Niektóre dzieci dosiadały 
konika po raz pierwszy, co niektórzy rodzi-
ce oglądali ze łzami w oczach. Podczas tak 
aktywnego festynu nie mogło zabraknąć 
dyscyplin sportowych, zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych. W oznakowanym taśmą 
rejonie, pod opieką załogi Hali Sportowej 
przez 3 godziny odbywały się konkurencje 
sportowe dla dzieci. Każde z dzieci biorące 
udział w zawodach otrzymało nagrodę. 

W tym czasie gdy dzieci się bawiły pod 
sceną rozstrzygnięto konkurs na najlepsze 
ciasto. Do konkursu wystawiono 10 ciast. 
Inwencja twórcza pielęgniarek była impo-
nująca, a jury miało trudny wybór. W koń-
cu przyznano 3 I miejsca, 3 II miejsca, 4 
III miejsca. Nagrody w postaci sprzętu 
AGD ufundowała Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych a wręczała sama Przewodniczą-
ca Anna Wonaszek. Kolejna konkurencja 
było bandażowanie. Tym razem zakładano 
czepiec Hipokratesa z 2 bandaży. Tutaj ko-
misja zdecydowanie przyznała I miejsce 
pielęgniarce Eleonorze Łazuk za szybkość 
i dokładność. Zarówno ona jak i pozostałe 
8 osób otrzymało ciekawe nagrody. 

Uczestnicy Festynu
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Około godziny 20;30 zaczęła się za-
bawa plenerowa. Noc była ciepła, piękna, 
więc prawie całe towarzystwo ruszyło na 
parkiet – w tym przypadku – murawę bo-
iska. Do tańca grał i śpiewał nam zespół 
Dąbrowskiego. Około godz. 2:00 jak pla-
nowano tak zakończono imprezę. W pół 
godziny później spadł rzęsisty deszcz…

Nie byłoby tego festynu gdyby nieoce-
niona pomoc finansowa i osobiste zaanga-
żowanie naszego Dyrektora Pana Pawła 
Chodynicka, za co chcemy w tym miejscu 
wszyscy złożyć podziękowania. 

Organizatorki festynu pozyskały hoj-
nych jak na nasze warunki sponsorów, 
dzięki którym mogłyśmy dostarczyć tyle 
bezpłatnych atrakcji dla dzieci, oraz zaku-
pić i zafundować uczestnikom konkursów 
naprawdę wiele atrakcyjnych nagród. Oto 
lista sponsorów:
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pra-

butach
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Przychodnia lekarska Jasień
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter Pol-

ska 
Laboratorium Medyczne Bess
Medstudio Dominika
PZU oddział W Gdańsku
BMS sp.w Kwidzynie 
Hurtownia papiernicza ELBO w Kwidzy-

nie. Firma Informel Med. Sp zoo
Firma Informer Med. Sp. Zoo
Firma Schulke Sp zoo
Firma Meditech Sp zoo
Firma JTA Investment Sp zoo
ECO Malbork
Firma Sanofil Aventis Sp. Zoo
Firma Forever living
Centrum Zaopatrzenia Medycznego CE-

ZAL w Gdańsku

Zakłady mięsne Zielińscy w Kwidzynie
Firma kosmetyczne AA
Restauracja La Brocca w Prabutach
Restauracja Kwadrat w Prabutach
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej w Prabutach
Michał Nowak - ACER Wrocław
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

w Prabutach Jolanta Próchnicka
Apteka Jabłońskich w Prabutach
Piekarnia Kordowskich - Prabuty
Mikołajkow Stanisław
Mikołajkow Wojciech
Błachuta Wiesław
Rogalski Andrzej
Magdalena Chrząszcz
Badur Grażyna 
Kwiaciarnia „pod skarpą”
Sklep Wasicki i Kass

Wszystkim darczyńcom bardzo dzięku-
jemy i liczymy na dalsze wsparcie w przy-
szłości, bo kolejny festyn już za rok… 

Halina Grabowska

Około godziny 18 odbył się pokaz akcji 
ratowniczej. Była to symulacja wypadku 
komunikacyjnego. W pokazie brały udział 
jednostki OSP Prabuty, Pogotowie Kwi-
dzyn. Policja Prabuty, i na koniec Służba 
Drogowa. Pokaz cieszył się dużym zainte-
resowaniem. Już kilka godzin po imprezie 
można go było oglądać You tube (http://
youtu.be/rLfeCVnoT-s.) Po emocjonują-
cym pokazie dorośli mogli sprawdzić swo-
ją sprawność fizyczną. Był tor przeszkód, 
bieg ‘”spętanych nóg”, bieg narciarski trój-
kami (każda narta posiadała 3 wiązania). 
Dużą dawkę śmiechu dostarczył „bieg piw-
ny „. Panowie rzucali podkową, a panie ka-
loszem. Do tej konkurencji stanęło 49 pań!

Konkurencja z cyklu „goło i wesoło”. 
Chociaż goło nie było, ale za to bardzo we-
soło, konkurencja ta wzbudziła dużo śmie-
chu i rywalizacji. To „srebrne kartofelki”. 
Panowie za pomocą ziemniaka, który był 
przyczepiony do sznurka u pasa turlali po 

bieżni drugi ziemniak też zawinięty w „sre-
berko „ Wygrał ten kto pierwszy przyturla 
ziemniaka do mety. 

Organizatorzy zadbali o wyśmienity 
poczęstunek w postaci szaszłyków, bigo-
su, kiełbasy, kawy i herbaty. Duże brawa 
i uznanie należą się Panu Zbigniewowi 
Komanowi, który obsługiwał te imprezę. 
Porcje były bardzo duże i bardzo smaczne. 
Każda z osób znalazła dla siebie miejsca, 
bowiem stołów i ławek było mnóstwo. 
Również duże słowa podziękowania na-
leżą się Państwu Kordowskim, którzy za-
fundowali wszystkim uczestnikom pączki, 
drożdżówki i inne wypieki. Dziękuje Panu 
Wojtkowi Mikołajkow, który w ostatniej 
chwili zapewnił ochronę imprezy, za którą 
nie musieliśmy płacić. 

Wielką pomoc dał nam dyrektor Pra-
buckiego Centrum Kultury i Sportu – Pan 
Marcin Kruszyński. Zadbał o oprawę mu-
zyczna i nagłośnienie.

Konkurs bandażowania
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Wręczanie nagród

Nagrody dla najmłodszych uczestników Festynu

Konkursy dla dzieci Konkurs na najładniejsze ciasto

Panowie podczas konkursu

Organizator Halina Grabowska
Uczestnicy Festynu

Uczestnicy Festynu Podziękowania dla Ireny Samson składa Ewa Mędrek

Nagrody, nagrody… Anna Wonaszek, Bogdan Pawłowski

Od prawej: Danuta Lipińska, Leszek Czarnobaj, Da-
nuta Adamczyk- Wiśniewska, Wiesława Hermanowicz

Od prawej: Irena Samson, Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska, Aleksandra Śnieg, Jerzy Śnieg
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25 września 2012 roku w sali konferen-
cyjnej Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku 
można było oglądać nagrodzone zdjęcia 
nadesłane na konkurs fotograficzny „Kar-
mienie piersią w Gdańsku”. Celem prze-
wodnim konkursu było pokazanie pięk-
na karmienia piersią oraz podzielenie się 
swoimi fotograficznymi doświadczeniami 
związanymi z tym tematem.

Konferencja „Karmienie naturalne nie-
mowląt w Gdańsku” została zrealizowana 
w ramach programu zdrowotnego „Kar-
mienie naturalne dziecka jako profilakty-
ka niekorzystnych wpływów środowiska”. 
Program został całkowice sfinansowany 
przez Urząd Miasta Gdańska.

Wszystkich gości zgromadzonych na 
sali powitała dyrektor szpitala mgr Krysty-
na Grzenia wśród zaproszonych gości byli: 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskie-

Karmienie piersią w Gdańsku

go, Urzędu Miasta Gdańsk, Konsultanci 
Wojewódzcy w dziedzinie:

a) neonatologii dr n. med. Alina Bie-
lawska-Sowa,

b) pielęgniarstwa położniczo-gineko-
logicznego mgr Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska,

c) pediatrii prof. Barbara Kamińska,
d) położnictwa prof. K. Preis.

Pani dyrektor życzyła owocnych obrad 
i gratulowała pomysłodawcom projektu, 
złożyła także podziękowania wszystkim 
pracownikom szpitala zaangażowanym 
w realizację programu.

Uczestników spotkania gorąco powitała 
mgr Joanna Żółnowska położna koordynu-
jąca w szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku, 
Konsultant Laktacyjny IBCLC. Omówiła 
temat „Podsumowanie dotychczasowej re-
alizacji programu zdrowotnego – karmienie 

naturalne dziecka jako profilaktyka nieko-
rzystnych wpływów środowiska”. Opo-
wiedziała o sukcesach poradni laktacyjnej 
działającej przy szpitalu, która przyjmuje 
już kolejne pokolenie pociech - w tym roku 
odbyło się ponad 385 porad. Czasami wy-
starczy udzielić kilku wskazówek, a czasem 
pracownicy poradni muszą bawić się w dr 
House, rozwikłując problemy z wielu dzie-
dzin, nie tylko medycznych, aby pomóc 
w karmieniu piersią i podtrzymaniu laktacji.

Prelegentka wyjaśniała, że kobiety chcą 
karmić piersią, ale muszą mieć wsparcie 
nie tylko ze strony męża, rodziny, ale także 
personelu medycznego oraz pracodawców, 
ponieważ karmienie wpływa na przyszłość 
pokoleń, oddziaływuje na przestrzeni wie-
lu, wielu lat. Dwadzieścia, trzydzieści lat 
temu, uważano, że karmienie sztuczne za 
pomocą butelki, dawanie dziecku smocz-
ka sprzyja szybszemu powrotowi matki do 
pracy, a co za tym idzie jest bardziej ekono-
miczne dla całego państwa. 

Obecnie na szczęście powraca się do 
modeli, w którym to matka karmi swoim 
naturalnym mlekiem potomstwo. Sprzyja 
to nawiązaniu silnej więzi emocjonalnej 

z dzieckiem, korzystnie wpływa na zdro-
wie dziecka, i jak pokazano na slajdach 
prezentacji jest bardziej ekonomiczne dla 
gospodarstwa domowego.
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cyjny IBCLC, pracownik szpitala na Za-
spie, przedstawiła wyniki badań „ Czynniki 
warunkujące przebieg karmienia piersią 
wśród mieszkanek Miasta Gdańsk w 2011 
roku”. Zapoznała uczestników z celem 
przeprowadzenia badania, terminami prze-
prowadzania ankiet oraz wynikami ankiet, 
których było 486. Podczas analizowania 
wyników zgromadzeni uczestnicy zaczę-
li żywo komentować prezentowane dane. 
Dyskusja wciągnęła do udziału konsultan-
tów wojewódzkich, przedstawicieli róż-
nych placówek ochrony zdrowia, położne 
środowiskowo-rodzinne oraz lekarzy. Pre-
legentka podsumowała swoje wystąpienie 
słowami, iż: „Pieniądze wydane na szkoły 
rodzenia, to dobrze wydane pieniądze”.

Dr n. med. Alina Bielawska-Sowa 
przedstawiła swój komentarz do wyników 
badań. Wytłumaczyła, że przecenić warto-
ści karmienia piersią się nie da. Przytoczyła 
wyniki badań naukowych dotyczących po-
zytywnych wpływów karmienia piersią na 

zdrowie matki i dziecka. Gdyż karmienie 
piersią zmniejsza u wcześniaków zapadal-
ność na martwicze zapalenie jelit aż o 77%, 
podczas karmienia piersią w pierwszym 
miesiącu życia zmniejsza wystąpienie na-
głej śmierci niemowlęcia (SIDS), aż o 40%. 

Po przerwie głos zabrała mgr Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska, która przedstawi-
ła na przykładzie faktów i mitów w naszym 
regionie Rozporządzania Ministra Zdro-
wia dotyczącego standardu postępowania 
oraz procedury medyczne przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicz-
nego porodu, połogu oraz opieki nad nowo-
rodkiem. Odniosła się do wyników badań 
programu, a także realnego zastosowania 
standardu w dużych i małych miejscowo-
ściach naszego województwa. Podzięko-
wała organizatorom i Władzom Miasta 
Gdańsk za realizację tak cennego dla przy-
szłych pokoleń projektu.

Mgr J. Żółnowska wyjaśniała, że 
w przeprowadzonej ankiecie na 100 kobiet 
jedynie 2 do 4% rezygnuje z karmienia 
piersią. W większości spowodowane jest to 
niepowodzeniem w karmieniu naturalnym 
w pierwszej ciąży lub negatywnym przeka-
zem od swoich mam.

Realizację programu 10 kroków kar-
mienia piersią zaczyna się w szpitalu św. 
Wojciecha od edukacji kobiet ciężarnych 
w przychodni przyszpitalnej, podczas po-
bytu na sali porodowej wykonuje się za-
lecenia standardu dotyczącego pierwszego 
kontaktu, „skóra do skóry”, a w oddziale 
położniczym edukuje się i pomaga pa-
cjentkom karmić piersią czy to na dyżurze 
dziennym czy nocnym.

Następnie odbyło się prezentowanie 
wyników konkursu oraz wręczenie nagród 
ufundowanych przez sponsorów. Wśród 108 
nadesłanych prac wyłoniono zwycięzców. 

I miejsce – Anna Kortas
II miejsce – Anna Cekiera
III miejsce – Maja Czerniak
Wyróżnienia:
1. Magdalena Błeńska
2. Artur Błaszkiewicz
3. Agnieszka Klikowicz
4. Tomasz Czajkowski
5. Marta Pęksa
6. Michał Kosior
7. Małgorzata Olejniczak
8. Monika Bogdanowicz
9. Anna Gawerska
10. Danuta Dampc
11. Magdalena Libura
12. Małgorzata Faściszewska
13. Michał Szagżdowicz
14. Monika Gmurowska
15. Patryk Kos
16. Amanda Andrzejewska-Redzimska.

Kolejna prelegentka mgr Agnieszka 
Pietkiewicz-psycholog, konsultant lakta-
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Głos zabrała także pielęgniarka rodzin-
na Emilia Kostian dodając, iż współpraca 
między położnymi i pielęgniarkami powin-
na być normalnym elementem współpracy 
zespołu interdyscyplinarnego. Gdyż położ-
na przekazuje opiekę nad niemowlęciem 
po 2 miesiącu życia dziecka pielęgniarce 
środowiskowo-rodzinnej.

Dr n. med. Elżbieta Pilarczyk objaśniła 
tematykę wprowadzenia u niemowląt żyw-
ności uzupełniającej, na podstawie aktual-
nych zaleceń. Nakreśliła rys historyczny 
oraz transformacje zachodzące w żywieniu 
dzieci w Polsce. Wyjaśniała różnicę w za-
leceniach żywieniowych prof. Barańskiego 
z 1956 roku, między podejściem do tematu 
wprowadzania glutenu przez prof. Górnic-
kiego z 1967 roku. 

Opowiadała także o najnowszych tren-
dach żywieniowych niemowląt. Wyjaśniła, 
że obecnie przykłada się dużą wagę do tego 
czy dziecko było karmione naturalnie czy 
sztucznie, gdyż ma to wpływ na sposób 
wprowadzania glutenu i innych produktów 
uzupełniających.

Dr n. med. Pilaczyk podała także dwie 
obowiązujące definicje produktów uzu-
pełniających (WHO i ESPGHN), które 
swoją różnicą zaskoczyły uczestników 
konferencji. 

Ostatnim prelegentem był dr n. med. 
J. Zabul przedstawiający rolę lekarza po-
łożnika w promowaniu karmienia piersią. 
Wyjaśnił, różnicę w kontaktach interperso-
nalnych na przykładzie różnego poziomu 
referencyjności danych szpitali. Podkreślił, 
rolę karmienia wcześniaków mlekiem mat-
ki dla odpowiedniego rozwoju najmłod-
szych pacjentów.

Na zakończenie dr Alina Bielawska-
-Sowa podsumowała konferencję i zapro-
siła do dalszej edukacji w kolejnych szko-
leniach organizowanych w ramach wyżej 
wymienionego projektu.

Elżbieta Wiśniewska
Zespół redakcyjny OIPiP w Gdańsku

Dnia 1 września 2012 roku w Teatrze Miej-
skim w Kwidzynie odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów licencjata absolwen-
tom Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwi-
dzynie. Wśród absolwentów Uczelni na 
198 osób bardzo liczną grupę – 175 stano-
wili absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu, 
w tym kierunku pielęgniarstwo, głównie 
studiów pielęgniarskich I stopnia finanso-
wanych w ramach projektu systemowego 
pn. „Kształcenie pielęgniarek i położnych 
w ramach studiów pomostowych” współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II Roz-
wój zasobów ludzkich i potencjału ada-

Uroczystość wręczenia dyplomów licencjata 
w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

ptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa 
stanu zdrowia osób pracujących Działania 
2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób 
pracujących oraz poprawa jakości funkcjo-
nowania systemu ochrony zdrowia, Pod-
działania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe 
kadr medycznych. 

Atmosfera była bardzo podniosła, a jed-
nocześnie radosna. Wśród zaproszonych 
gości uroczystość uświetniły członkowie 
samorządu pielęgniarskiego w osobach 
przewodniczącej OIPiP w Gdańsku mgr 
Anny Wonaszek – i wice przewodniczą-
cej mgr Marzeny Olszewskiej-Fryc, któ-
re razem z nami świętowały, gratulowały 
i życzyły koleżankom dalszych sukcesów 
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w życiu prywatnym i na szczeblu kariery 
zawodowej. 

Zaszczycił nas też swoją obecnością 
i poparciem Przewodniczący Rady Powia-
tu Kwidzyńskiego Pan Jerzy Śnieg, który 
również dołączył się do życzeń. W imieniu 
Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Po-
łożnych Ministerstwa Zdrowia Pani Beaty 
Cholewka odczytano list gratulacyjny.

Kontynuując tradycję zapoczątkowa-
ną w roku akademickim 2001/2002, Jego 
Magnificencja Rektor prof. dr hab. Ste-
fan Angielski najlepszym absolwentom 
o najwyższej średniej, wręczył specjalne 
nagrody oraz dyplomy. Wśród nagrodzo-
nych pielęgniarek były Panie: Justyna 
Ślaska, Ewa Szczepańska i Ewa Wło-
darczyk. Wyróżnione też zostały prace 

licencjakie Pani Ewy Korbel i Doroty 
Moszczyńskiej.

Pani Prorektor prof. dr hab. Krysty-
na Strzała wręczyła też podziękowania 
za owocną współpracę w zakresie pomo-
cy przy organizacji toku studiów oraz za 
szczególny wkład i zaangażowanie na 
rzecz Uczelni Paniom: Halinie Kruk; 
Bernadetcie Licznerskiej, Halinie Gra-
bowskiej i Annie Gawrońskiej. Na za-
kończenie w radosnej atmosferze wspólnie 
wypiliśmy symboliczną lampkę szampana. 
Nie obyło się bez rzucania biretów oraz pa-
miątkowych zdjęć.

Ewa Mędrek
członek samorządu,

wyładowca PSW w Kwidzynia
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W dniach 24-26 września 2012 r. w zam-
ku Książ odbyła się V Jubileuszowa Kon-
ferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa Ratunkowego przy współ-
pracy z Dolnośląską Okręgową Izbą Pielę-
gniarek i Położnych. 

Temat był trudny i niecodzienny, ale 
przerażająco realny – „Wypadki masowe, 
katastrofy”. Awarie, katastrofy, ataki ter-
rorystyczne, zanieczyszczenie środowiska 
będące wynikiem działalności człowie-
ka w XXI wieku niepokojąco rywalizują 
z przyrodniczymi kataklizmami, dotąd naj-
częstszymi przyczynami kryzysów.

W czasie trzydniowych wykładów i sy-
mulacji pokazano działania różnych służb 
działających na miejscu zdarzenia, dzięki 
czemu uczestnicy konferencji mogli z niej 
wynieść nie tylko wiedzę teoretyczną, ale 
i umiejętność praktycznego działania. Od-
woływano się do aktualnej wiedzy i prak-
tyki, medycyny i technologii by pokazać na 
co mamy wpływ podczas ratowania osób 
poszkodowanych w wypadku masowym.

W konferencji wzięły udział różno-
rodne środowiska reprezentujące szeroko 
rozumiane ratownictwo przedszpitalne, 
szpitalne, straż pożarną, bezpieczeństwo 
narodowe i zarządzanie kryzysowe zarów-
no z kraju jak i z zagranicy (Holandia, Bel-
gia, USA).

Wielkie słowa uznania dla działalności 
PTPR wyrazili przedstawiciele Biura Bez-
pieczeństwa Narodowego, którzy w imie-
niu prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego wręczyli Panu Markowi Maślance- 
przewodniczącemu PTPR Medal Honoru, 
który został przyznany przez szefa BBNu 
gen. Stanisława Kozieja za codzienną pracę 
oraz kreatywne działania w związku z wy-
stępowaniem nowego rodzaju zagrożeń dla 
bezpieczeństwa.

Konferencja rozpoczęła się od prezen-
tacji funkcjonowania systemu ratowni-
czego w Holandii przedstawionego przez 
pielęgniarkę pracującą w tym systemie już 
od ośmiu lat Panią Iwonę Kramarz. W ho-
lenderskim systemie Emergency Medical 
System pielęgniarka ratunkowa ma bardzo 
ważne miejsce. Jej rola i zakres działań 
wynika z szeregu precyzyjnie sformułowa-
nych procedur medycznych oraz ustawicz-
nych szkoleń kończących się egzaminami.

W dalszej części konferencji Door 
Lauwaert – President European Society of 
Emergency Nurses (EuSEN), Emergency 
Department, Uniwersity Hospital Brussels, 
Belgia – przedstawił przeszłość i współcze-
sność Europejskiego Stowarzyszenia Pielę-
gniarstwa Ratunkowego (EuSEN), którego 
członkiem jest również Polskie Towarzy-
stwo Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Uczestników konferencji zapozna-
no także z metodami analgezji i sedacji 
oraz z wstępną, doraźną oceną wolemii 
i decyzjami dotyczącymi leczenia płynami 
w warunkach wczesnoszpitalnych w SO-
Rze. Tego dnia dowiedzieliśmy się również 
jak nie dokonać transferu katastrofy na 
SOR, dzięki zastosowaniu weryfikowalne-
go, ciągłego i kontynuowanego przez ko-
lejne ogniwa łańcucha przeżycia procesu 
zwanego segregacją.

Drugi dzień konferencji zaczął się od 
przedstawienia aktualnych wyników badań 
dotyczące postępowania przeciwbólowego 
w stanach nagłych oraz oceny i leczenia 
zaburzeń wolemii. Dużą uwagę poświęco-
no tematyce segregacji poszkodowanych 
w warunkach pozaszpitalnych, ale również 
w dalszych etapach działań ratunkowych 
do SOR włącznie, udowadniając, że to pro-
blem, z którym nie w sposób sobie pora-
dzić bez jasnych i praktycznych procedur. 

Relacja z V Konferencji
naukowo-szkoleniowej PtPR

Przedstawiono wpływ stresu na jakość pra-
cy ratowników oraz dostępne formy pomo-
cy psychologicznej dla osób pracujących 
w trudnych warunkach psychicznych. To 
nadal temat tabu w polskich realiach, pomi-
jany lub niedoceniany wśród pracodawców 
i pracowników ratownictwa. przebiegał 
pod hasłem: „Terroryzm - nowy kontekst 
dla działań ratowniczych w zdarzeniach 
masowych”. Panel ten prowadzony przez 
Centrum Badań nad Terroryzmem – Col-
legium Civitas zakończył się symulacją 
zamachu terrorystycznego (briefing, akcja 
ratownicza, ocena działań, dyskusja). Dzia-
łania symultaniczne uświadomiły uczest-
nikom konferencji konieczność współ-
działania wszystkich służb ratowniczych 
biorących udział w bezpośredniej akcji an-
tyterrorystycznej oraz konieczność wspól-
nych warsztatów i ćwiczeń, które obrazują 
istnienie licznych zagrożeń w miejscu za-

machu, których na co dzień nie dostrze-
gamy. Mieliśmy również okazję zapoznać 
się na przykładzie misji w Afganistanie 
z medycyną w warunkach wojennych. Tego 
dnia odbyły się także warsztaty dotyczące 
dekontanaminacji pacjenta urazowego, 
niewydolnego krążeniowo i oddechowo 
oraz mogliśmy przećwiczyć postępowanie 
w szpitalu po śmierci z pacjentami skażo-
nymi chemicznie (Bart Gorts, Holandia).

Trzeciego dnia poddano rozważaniom 
rolę dyspozytora medycznego w zdarze-
niach masowych z wykorzystaniem nowo-
czesnych narzędzi wspomagania decyzji, 
zadania i priorytety ratownika na motocy-
klu, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
(HEMS), podano propozycję postępowań 
szpitalnych w masowych zdarzeniach 
chemicznych. Przeanalizowano problemy 
związane z przeciążeniem pracy w SOR 
oraz aspekty prawne, społeczno -psycho-
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logiczne i systemy wsparcia personelu 
medycznego w zdarzeniu masowym. Nie-
zwykle ważnym elementem pracy każde-
go oddziału, nie tyko SORu jest system 
zarządzania ryzykiem medycznym Triage. 
Segregacja medyczna nie może opierać 
się głównie na intuicji lecz na metodologii 
triage’u, kiedy to stosowane procesy muszą 
być powtarzalne i podlegać kontroli także 
finansowej – proces ten został przedsta-
wiony na przykładzie triage’u szpitalnego 
w systemie Manchester. Ostatnimi prele-
gentami byli przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej z Krakowa, którzy przed-
stawili zadania i możliwości Straży Pożar-
nej w wypadkach masowych oraz dosko-

nalenie współpracy służb ratowniczych na 
przykładzie manewrów ratowniczych.

Specjaliści i praktycy będący auto-
rytetami w dziedzinie medycy cyny ra-
tunkowej, pielęgniarstwa ratunkowego 
i anestezjologicznego przedstawili niedo-
skonałości obecnych rozwiązań z zakre-
su opracowywania zdarzeń masowych 
oraz propozycje swoich rozwiązań i zale-
ceń zmierzających do ich doskonalenia. 
Wszyscy podkreślali znaczenie jasnych 
procedur, które zapewniłyby skutecz-
ność i niezawodność systemu ratownic-
twa. Konferencja była czasem owocnej 
nauki i udanego wypoczynku.

Zamek Książ położony jest na terenie 
Książańskiego Parku Kra-
jobrazowego na Dolnym 
Śląsku. Choć przechodził 
burzliwe dzieje, to jego 
urokliwe komnaty do 
dziś przyciągają wzrok 
i pozwalają zanurzyć się 
w historii. Gospodarze 
konferencji, park i otocze-
nie, stajnie i tajemne dzie-
je zamku z czasów wojen 
działali magnetycznie 
na zwiedzających, dlate-
go też myślę że wszyscy 
uczestnicy konferencji 
doznali wielu wrażeń 
nie tylko naukowych ale 
i emocjonalnych.

Zapraszam do odwie-
dzenia facebooka i strony 
internetowej PTPR.

Bożena Ślaska
specjalista pielęgniarstwa 

ratunkowego
SOR Kartuzy

Rekolekcje Aniołów

W dniach 31 sierpnia – 1 września 2012 
roku uczestniczyliśmy w dorocznych reko-
lekcjach zamkniętych dla Służby Zdrowia, 
które odbyły się w Gmachu Wyższego Se-
minarium Duchownego w Pelplinie. 

Tegoroczne rekolekcje poprowadził 
ks. dr Sławomir Ałaszewski – Diecezjalny 
Duszpasterz Rodzin. 

Program obejmował dwa pełne dni 
przeżyte w tym cysterskim opactwie o nie-
zapomnianej atmosferze : ciszy, skupienia 
i medytacji. Można tam spotkać się z prze-
szłością i przyszłością tego regionu i ludzi, 
którzy tam żyli. 

Niezapomnianych wrażeń doznaliśmy 
uczestnicząc w tzw. „Nocy aniołów”, gdzie 
w zupełnej ciemności, rozświetlonej tylko 
pochodniami niesionymi przez alumnów 
Seminarium, zwiedzaliśmy Katedrę Pe-
plińską. „Niech poprowadzą nas Anioły” to 

motto tych wspaniałych wycieczek, które 
odbywają się w każdy piątek sierpnia.

Violetta Tomaszewicz 
Pielęgniarka Koordynująca

Oddział Kardioangiologii Inwazyjnej 
Szpital Specjalistyczny 

im. J.K. Łukowicza w Chojnicach
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szpiku rozpoczyna procesy powstawania 
erytrocytów, granulocytów, monocytów 
i trombocytów. Komórki macierzyste wy-
różnia zdolność do samoodnowy, dzięki 
której stanowią niewyczerpane źródło uzu-
pełniające wszystkie niezbędne we krwi 
obwodowej komórki. U zdrowego czło-
wieka szpik kostny każdego dnia wytwa-
rza setki tysięcy komórek, uwalnianych do 
krwioobiegu po osiągnięciu przez nie peł-
nej dojrzałości i zdolności funkcjonalnych.

Transplantacje można podzielić ze 
względu na źródło komórek macierzystych 
lub na rodzaj dawcy komórek:

- autotransplantacja - odpowiednio 
oczyszczone, odseparowane od ko-
mórek nowotworowych i wszcze-
pione pacjentowi po mieloablacji 
własne komórki macierzyste mogą 
odnowić układ krwiotwórczy i od-
pornościowy bez ryzyka wystąpie-
nia GvHD (graft versus host disease 
– choroba przeszczep przeciwko 
gospodarzowi), ale z 50% prawdo-
podobieństwem wznowy, 

- dawcy rodzinnego (alotransplan-
tacja) - typowy dawca rodzinny to 
identyczny w 5 antygenach trans-
plantacyjnych brat lub siostra, opty-
malnym przypadkiem jest dawca 
syngeniczny, kiedy pacjent ma 
bliźniacze rodzeństwo, każdy inny 
dawca spokrewniony (np. haplo-
identyczny, z połową zgodnych an-
tygenów: matka lub ojciec (szanse 
na taki przeszczep ma około 20% 
chorych), 

- dawca niespokrewniony (MUD – 
marrow unrelated donor).

Powodzenie zabiegu, czyli przyjęcie się 
szpiku w organizmie chorego, zależy głow-
nie od jak największej zgodności tzw. an-
tygenów tkankowych dawcy i biorcy HLA 
(Human Leukocyte Antygen). 

HLA jest to zestaw genów, podzielo-
nych na trzy klasy. Większość komórek 
organizmu zawiera na swej powierzchni 
białka stanowiące produkty genów HLA 
(cząsteczki HLA klasy I) a szczególnie 
istotną rolę odgrywają cząsteczki HLA kla-
sy II - zlokalizowane na komórkach układu 
odpornościowego. 

Postęp dokonujący się w naukach medycz-
nych: hematologii, serologii, immunologii, 
farmakologii powoduje, że przeprowadza 
się coraz więcej udanych transplantacji 
szpiku. Etymologia potocznie stosowa-
nego określenia przeszczepianie szpiku 
(ang. BMT – bone marrow transplantation) 
związana jest z pierwotną metodą pozyski-
wania tych komórek ze szpiku kostnego. 
Obecnie właściwszym określeniem dla tej 
złożonej procedury leczniczej jest prze-
szczepianie komórek krwiotwórczych (HCT 
- haematopoetic cell transplantation). Prze-
szczepianie komórek krwiotwórczych sto-
sowane jest w leczeniu wielu nowotworów 
złośliwych krwi (białaczki, szpiczak pla-
zmocytowy, chłoniaki nieziarnicze, ziarni-
ca złośliwa), guzów litych (rak piersi, rak 
jądra, rak jajnika), nabytych chorób hema-
tologicznych (niedokrwistość aplastyczna) 
oraz niedoborów immunologicznych uwa-
runkowanych genetycznie (np. niedokrwi-
stość sierpowatokrwinkowa, małopłytko-
wość wrodzona, mukowiscydoza). Wspa-
niałe rezultaty leczenia przeszczepem, 
prowadzące do odtworzenia zdrowej tkan-
ki krwiotwórczej, stało się w pełni uznaną 
metoda kliniczną. W zależności od rodzaju 
choroby, stopnia jej zaawansowania, trans-
plantacja może wydatnie przedłużyć remi-
sję (szpiczak) a także całkowicie wyleczyć 
nawet do 80% chorych.

Źródłem pozyskiwania komórek he-
matopoetycznych jest: krew obwodowa 
(PBSC - peripheral blood stem cells), szpik 
kostny (BM - bone marrow), rzadziej krew 
pępowinowa (CBU - cord blood units). 

Szpik kostny jest głównym narządem 
krwiotwórczym. Komórki krwi tworzą się 
i dojrzewają w szpiku czerwonym, wypeł-
niającym kości miednicy, mostka, zakoń-

Przeszczepianie szpiku

czenia żeber, płaskich kościach czaszki 
i główkach kości długich. Nie istnieje moż-
liwość wyprodukowania szpiku poza orga-
nizmem ludzkim. 

Hemopoeza lub hematopoeza to proces 
powstawania i różnicowania się elementów 
morfotycznych krwi, obejmujący zacho-
dzące w szpiku kostnym procesy powsta-
wania krwinek czerwonych i białych oraz 
wytwarzanie limfocytów w obrębie ukła-
du limfatycznego. Komórką macierzystą 
wszystkich krwinek jest wieloczynnościo-
wa (pluripotencjalna) hemopoetyczna ko-
mórka pnia (Stem cell), która różnicuje się 
w macierzystą komórkę szpikową pozosta-
jącą w szpiku lub w prekursorową komórkę 
limfoidalną przemieszczającą się do na-
rządów limfatycznych, w obrębie których 
powstają limfocyty. Komórka macierzysta 
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szpiku dostępna jest na stronie http://www.
szpik.info.

W Polsce północnej jedynym ośrod-
kiem stale rekrutującym dawców jest 
Ośrodek Dawców Szpiku przy Uniwersy-
teckim Centrum Klinicznym w Gdańsku 
(http://www.dawcaszpiku.com). Ośrodek 
ten tworzą Pracownia Zgodności Tkan-
kowej, Laboratorium Immunologii Kli-
nicznej, Transplantacyjnej i Hematologii, 
Zakład Immunologii Klinicznej i Trans-
plantacyjnej, Koordynatorzy Transplan-
tacji oraz Klinika Hematologii i Trans-
plantologii UCK w Gdańsku. Wspólnymi 
siłami przeprowadzamy rekrutację już od 
1999 roku na podstawie stałej współpra-
cy z Centrum Organizacyjno-Koordyna-
cyjnym ds. Transplantacji Poltransplant  
w Warszawie, jednostką finansującą ba-
dania niespokrewnionych dawców szpiku 
ze środków publicznych. W latach 1999 
– 2012 w Gdańskim UCK przebadano już 
prawie 9000 osób.

Pobieranie komórek macierzystych 
bądź szpiku do przeszczepienia odbywa się 
na dwa sposoby.
I. Pobranie komórek macierzystych z krwi 

obwodowej – w Polsce stosowane w ok. 
80% pobrań do przeszczepów
–– Poprzedzone jest ono podawaniem 

dawcy czynnika mobilizującego ko-
mórki ze szpiku do krwi (G-CSF) 
- w ciągu 5 dni poprzedzających 
pobranie. 

–– Sam zabieg (cytafereza) polega 
na użyciu separatora komórko-
wego, który dawcy siedzącemu 
lub leżącemu w specjalnym fotelu 
z jednego wkłucia do żyły pobiera 
krew małymi porcjami, oddziela-
jąc komórki macierzyste na spe-
cjalnym filtrze, zwraca pozostałą 
krew do drugiego wkłucia do żyły 
dawcy. W tym zabiegu pobiera się 

ostatecznie ok. 200 ml preparatu 
komórek macierzystych. Zabieg 
trwa ok. 4 godzin. Może zaistnieć 
konieczność dodatkowego 
pobrania w następnym dniu, aby 
ilość komórek była wystarczająca 
do podjęcia funkcji u biorcy. Pod-
czas zażywania leku wystąpić mogą 
grypopodobne symptomy.

–– Zabieg pobrania komórek z krwi ob-
wodowej trwa około 3-4 godzin.

–– Zabieg nie wymaga pozostania 
w szpitalu i dawca może się po jego 
zakończeniu udać do domu.

II. Pobranie szpiku kostnego, stanowi tyl-
ko około 20% pobrań do przeszczepów, 
najczęściej u dzieci
–– Pobranie szpiku jest zabiegiem 

wykonywanym w znieczuleniu 
(najczęściej ogólnym) i polega na 
nakłuciu trepanem kości miednicy 
(duże kości płaskie) i odessaniu ma-
łych porcji szpiku. Łącznie pobiera 
się ok. 1 litra szpiku (nie do unik-
nięcia jest domieszka krwi obwodo-
wej), szpik aspiruje się na różnych 
głębokościach po to, aby pobrany 
szpik był możliwie bogatokomór-
kowy. 

–– Pobranie szpiku łącznie ze znieczu-
leniem trwa zwykle 60 – 90 minut. 
Dawca przyjmowany jest na oddział 
w rano w dniu pobrania szpiku. Po 
pobraniu krótko przebywa na od-
dziale pooperacyjnym. Jeśli jego 
stan zdrowia nie budzi wątpliwości 
to noc może spędzić już w domu. 
Zwykle jednak opuszcza szpital 
dzień po pobraniu szpiku. Do cał-
kowitej regeneracji szpiku dochodzi 
w ciągu 2-3 tygodni.

–– Znieczulenie związane z pobra-
niem szpiku wiąże się z minimal-
nym ryzykiem. Po pobraniu u daw-

Cząsteczki HLA są głównymi antyge-
nami stymulującymi do działania układ od-
pornościowy: biorą udział w procesie roz-
poznawania i niszczenia wszelkich obcych 
czynników, takich jak bakterie, wirusy czy 
komórki nowotworowe, ale jednocześnie 
odpowiadają za niszczenie przeszczepio-
nych niezgodnych komórek, które zostaną 
rozpoznane jako obce (odrzucenie prze-
szczepu). Antygeny HLA porównywane są 
do linii papilarnych, identyczne HLA po-
siadają jedynie bliźnięta jednojajowe.

Układ zgodności tkankowej jest najbar-
dziej złożonym układem genetycznym ze 
wszystkich dotychczas poznanych. Wpły-
wa na to duża liczba genów kodujących 
wytwarzanie cząsteczek HLA oraz wza-
jemne powiązania między nimi. Ponieważ 
geny te i ich kolejność na chromosomach 
dziedziczone są po rodzicach, największe 
prawdopodobieństwo znalezienia zgod-
nego dawcy występuje wśród rodzeństwa 
(1:4). Natomiast ze względu na znaczne 
zróżnicowanie układu HLA, szansa na zna-
lezienie zgodnego dawcy wśród osób nie-
spokrewnionych jest bardzo mała (1:1 000 
– 1:500 000), dlatego większość z osób, 
które zgłosiły się do Rejestru Dawców 
Szpiku nigdy nie zostanie poproszona o od-
danie komórek krwiotwórczych, bo nie bę-
dzie chorego posiadającego takie same lub 
zbliżone antygeny HLA. 

Jednakże niektóre kombinacje gene-
tyczne antygenów HLA powtarzają się 
i dzięki temu możliwe jest znalezienie 
dawcy genetycznie podobnego do chorego. 
Ponieważ w każdym narodzie występują 
charakterystyczne kombinacje genetyczne, 
to polski chory ma najwięcej szans na zna-
lezienie dawcy wśród własnej populacji. 
Dlatego tak ważne jest, aby polskie Reje-
stry Dawców Szpiku (jest ich sześć) zrze-
szały jak najwięcej chętnych do oddania 
komórek krwiotwórczych. 

Obecnie na świecie zarejestrowanych 
jest według danych BMDW (http://www.
bmdw.org) około 20 423 865 potencjalnych 
dawców komórek krwiotwórczych i mimo 
tego 20-25% chorych nie znajduje dawcy 
o wystarczającym stopniu zgodności HLA. 
Prawdopodobieństwo znalezienia zgod-
nego dawcy niespokrewnionego jest tym 
większe im więcej osób przystąpi do Reje-
stru Dawców szpiku. To znaczy im więcej 
jest chętnych do oddania komórek krwio-
twórczych, tym więcej chorych można ura-
tować. 

W związku z tym dążymy do zgroma-
dzenia jak największej puli potencjalnych 
dawców, aby zapewnić jak największą róż-
norodność genetyczną i zwiększyć szansę 
znalezienia wśród nich tych, którzy będą 
zgodni z chorymi. 

W Polsce funkcjonuje obecnie 12 
Ośrodków Dawców Szpiku, natomiast za-
biegi przeszczepiania szpiku wykonuje 17 
ośrodków często połączonych z klinikami 
hematologii. Do zadań ośrodka dawców 
szpiku (ODS) należy promowanie idei 
honorowego oddawania szpiku i komó-
rek krwiotwórczych, organizowanie akcji 
w celu pozyskiwania potencjalnych daw-
ców oraz badanie specyficzności genów 
układu HLA. 

ODS ma obowiązek niezwłocznie 
przekazywać dane pozyskanych dawców 
do Centralnego Rejestru Niespokrewnio-
nych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej 
(CRNDSiKP), który z kolei zamieszcza je 
w światowym rejestrze BMDW (Bone Mar-
row Donor Worldwide) jako PL5. Ośrodki 
dawców szpiku mają też obowiązek spra-
wowania opieki nad dawcami przed i po 
oddaniu szpiku lub komórek macierzystych 
krwi obwodowej. Pełna, aktualizowana na 
bieżąco lista ośrodków rekrutujących po-
tencjalnych niespokrewnionych dawców 
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przez leki to kandydat może być za-
akceptowany,

–– stosowanie leków hormonalnych 
(konsultacja z lekarzem Poradni 
Przeszczepowej),

–– ciąża - ciąża i laktacja bezwzględnie 
dyskwalifikuje dawcę (czasowo),

–– łuszczyca,
–– tatuaż (jeżeli upłynął co najmniej 

rok od jego wykonania, tatuaż nie 
jest przeciwwskazaniem). 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
co do możliwości pozostania potencjalnym 
dawcą szpiku zostaną one wyjaśnione przez 
lekarza podczas kwalifikacyjnej konsultacji 
medycznej.

W przypadku kiedy w jednym z ośrod-
ków zajmujących się przeszczepianiem 
szpiku znajdzie się biorca posiadający iden-
tyczne antygeny HLA z Twoimi, zostaniesz 
powiadomiony o konieczności zgłoszenia 
się do tego ośrodka. Po wykonaniu końco-
wych badań potwierdzających dobry stan 
zdrowia i wykluczeniu nosicielstwa wiru-
sów, podejmiesz ostateczną decyzję w spra-
wie pobrania komórek krwiotwórczych do 
przeszczepienia. Pobranie komórek poprze-
dza spotkanie informacyjne z dyrektorem 
Ośrodka Transplantacyjnego i lekarzem po-
bierającym szpik. Podczas spotkania dawca 
otrzymuje dokładne informacje o technice 
pobrania, ewentualnych skutkach ubocz-
nych i korzyściach dla biorcy. 

Wszystkie badania oraz pro-
cedury związane z oddaniem 
szpiku są opłacane przez budżet 
państwa. Oddanie szpiku dla 
niespokrewnionego biorcy jest 
anonimowe i nieodpłatne.

W przypadku zmiany decyzji 
– rezygnacji z chęci bycia dawcą, 
należy zgłosić się do Centralne-
go Rejestru Niespokrewnionych 
Dawców Szpiku i Krwi Pępowi-
nowej prowadzonego przez Cen-
trum Organizacyjno-Koordyna-
cyjne ds. Transplantacji Poltran-
splant w Warszawie. To wystar-
czy, by zostać skreślonym z listy.

Dawca przekazując cząstkę 
siebie dostaje w zamian świado-
mość uratowania drugiemu czło-
wiekowi życia, które nie było by 
możliwe bez tego podarunku.

Andrzej Jendretzki
Koordynator Transplantacyjny 

Poltransplant
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny  

św. Wojciecha w Gdańsku

cy występować może przez kilka 
dni bolesność w miejscach wkłuć, 
oraz w sporadycznych przypad-
kach mdłości związane z przeby-
ciem znieczulenia ogólnego. Daw-
ca przed zabiegiem jest dokładnie 
informowany przez lekarza o prze-
biegu procedury, przygotowaniu do 
zabiegu, samopoczuciu po zabiegu 
i ewentualnie mogących wystąpić 
skutkach ubocznych po znieczule-
niu ogólnym.

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału 
w akcji rekrutacji potencjalnych dawców 
szpiku „Dar szpiku darem życia”, która od-
będzie się w dniu 08 listopada 2012 roku 
w godzinach od 10.00 do 17.00 w Auli (ni-
ski parter) SP ZOZ Szpital Specjalistyczny 
św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50, 80-
462 Gdańsk-Zaspa.

Organizatorami tego wydarzenia są: 
Ośrodek Dawców Szpiku przy Uniwer-
syteckim Centrum Klinicznym w Gdań-
sku, Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny 
św. Wojciecha w Gdańsku oraz Centrum 
Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Trans-
plantacji Poltransplant w Warszawie.

Aby zostać honorowym dawcą szpiku 
należy (wszystko w czasie jednej wizyty):

–– Oddać próbkę krwi (około 4 ml, nie 
trzeba być na czczo), z której wy-
konywane są badania antygenów 
zgodności tkankowej HLA,

–– odbyć badanie lekarskie, 
–– wypełnić formularz deklaracji 

„Oświadczenie woli o wpisanie do 
Centralnego Rejestru Niespokrew-
nionych Dawców Szpiku i Krwi Pę-
powinowej (CRNDSiKP)” (formu-
larz będzie udostępniony do wypeł-
nienia na miejscu akcji „Dar szpiku 
darem życia”, można go również 
wydrukować ze strony http://www.

poltransplant.org.pl i przynieść już 
wypełniony),

–– okazać ważny dokument tożsamości 
zawierający numer PESEL.

Każdy zgłaszający swoją gotowość pozo-
stania honorowym dawcą szpiku zostaje 
poinformowany o warunkach kwalifikują-
cych go do wpisania na listę: 

–– wiek 18 - 50 lat, 
–– ogólny dobry stan zdrowia. 

Podstawowe kryteria dyskwalifikujące 
dawcę:

–– zakażenie wirusem HIV (lub przy-
należność do grupy zwiększonego 
ryzyka zakażenia tym wirusem),

–– obecność antygenu HBs, przeciw-
ciał anty HCV przy obecności HCV 
RNA (obecność przeciwciał HBc 
oraz przebyte zakażenie wirusem 
typu A są akceptowane),

–– aktywna gruźlica w okresie minio-
nych 5 lat,

–– cukrzyca - jeśli wymaga podawania 
leków p/cukrzycowych,

–– aktywna astma wymagająca po-
dawania leków (jeśli kandydat nie 
miał napadu astmy przez ostatnie 5 
lat i nie pobiera leków to może być 
zakwalifikowany),

–– przebyty zawał serca, zabiegi na-
czyniowe na sercu (pomostowanie) 
i inne schorzenia wymagające cią-
głego podawania leków (wypadanie 
płatka zastawki dwudzielnej, zabu-
rzenia rytmu nie wymagające lecze-
nia są akceptowalne),

–– epilepsja (jeżeli pacjent pobiera leki 
p/padaczkowe i w ciągu minionego 
roku nie wystąpił więcej niż jeden 
napad to dawca może być zakwali-
fikowany),

–– nadciśnienie - jeżeli jest utrzymy-
wane na prawidłowym poziomie 
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Stara medyczna prawda głosi „lepiej zapo-
biegać niż leczyć”, a nawet lekarze onkolo-
dzy potwierdzają, że dotyczy ona także pro-
filaktyki chorób nowotworowych. A wybór 
tego, co znajduje się na naszym talerzu, 
naprawdę ma znaczenie! Coraz więcej spe-
cjalistów z dziedziny medycyny i dietetyki 
zgadza się z tym, że najlepszym antidotum 
na raka jest … właśnie żywność, co po-
twierdzają również liczne badania nauko-
we. Jak wynika z raportu Amerykańskiego 
Instytutu Badań nad Rakiem (AICR), jedną 
trzecią wszystkich przypadków raka wy-
wołuje nieprawidłowa dieta, a ponad 40% 
zachorowań można by uniknąć, zmieniając 
styl życia oraz wzbogacając naszą codzien-
ną dietę w substancje antynowotworowe. 
Substancje te znajdziemy, miedzy innymi, 
w świeżych warzywach, owocach i ziołach, 

DIEtA KOntRA RAK
nie jest ważne, co wywołuje chorobę, ale co ją usuwa…

w produktach pełnoziarnistych, chudych 
probiotycznych wyrobach mlecznych rów-
nież sprzymierzeńcami naszymi są: ziarna 
słonecznika, pestki dyni, migdały, orzechy, 
żurawina, gorzka czekolada, zielona herba-
ta, a także imbir, kurkum, papryczki haba-
nero, grzybki shiitake… Wszystkie wyżej 
wymienione produkty wzmocnią nasz or-
ganizm i pozwolą skutecznie chronić się 
przed chorobami nowotworowymi, a zatem 
warto jak najszybciej zmienić dietę, wpro-
wadzić aktywność fizyczną do rozkładu 
dania codziennego i jak najszybciej podjąć 
batalię o długie zdrowe życie! 

Okazuje się jednak, że w walce z nowo-
tworami w grę wchodzą również nasze geny 
i nie wszystko można skorygować zdrową 
dietą i aktywnym stylem życia, problem 
w tym, że od zainicjowania niewidzialnego 

procesu nowotworowego do jego ujawnie-
nia upływa z reguły kilka, a nawet kilkana-
ście lat. Początek tego procesu tkwi bardzo 
głęboko w naszych tkankach, nierzadko 
w materiale genetycznym, nasz układ od-
pornościowy próbuje walczyć z intruzem, 
rozstawia wiele przeszkód, na drodze ko-
mórek, z których formują się nowotwory, 
dzięki tym barierom większość zmian uda-
je się na szczęście zdusić w zarodku, choć 
swoista epidemia chorób nowotworowych 
przeraża swoim rozmiarem i zaliczana jest 
do wynalazków XX- wieku. Dynamiczny 
wzrost występowania raka przebiega rów-
nolegle do industrializacji i chemikaliza-
cji naszego świata, im bardziej rozwinięty 
kraj, tym więcej przypadków choroby. Na 
przestrzeni dwóch pokoleń ludzkość wyna-
lazła 10 milionów nowych związków che-
micznych i nieświadomie wypuściła tysią-
ce z nich do środowiska, o wielu wiadomo 
już dziś, że są rakotwórcze, a my przyjmu-
jemy je w naszym pożywieniu, powietrzu, 
wodzie, co wiąże się z zanieczyszczeniem 
ogniw łańcucha pokarmowego do tego do-
chodzi palenie tytoniu, nadużywanie leków 
i narkotyków, ciągły stres i bardzo szybkie 
tempo życia, siedzący styl życia, nadwaga, 
otyłość. Wszystkie te czynniki mogą być 
powiązane z etiologią chorób nowotworo-
wych. Znanym faktem jest, iż dwie trzecie 
kobiet chorujących na raka piersi wykazu-
je nadmierne otłuszczenie organizmu i ma 
nadwagę, nie dba o dietę i prowadzi bierny 
tryb życia. Nadwaga zdecydowanie wzma-
ga również niebezpieczeństwo wystąpie-
nia choroby nowotworowej jelita grubego, 
przełyku, trzustki, czy nerek, a najwięk-
szym wrogiem w walce o zdrowie są pa-
pierosy, ryzyko nowotworu złośliwego jest 
wśród palaczy siedmiokrotnie częstsze. 
Oprócz wielu chorób, jakimi skutkować 
może palenie tytoniu, papierosy niosą ry-
zyko między innymi raka języka, wargi, 

krtani, nerek, czy żołądka, jednak przede 
wszystkim raka płuc, a wśród palących 
kobiet większe jest niebezpieczeństwo za-
padnięcia na raka piersi, czy szyjki macicy. 
W naszym kraju do czołówki najczęstszych 
nowotworów należą: u mężczyzn - rak płu-
ca i jelita grubego, a u kobiet rak piersi, na-
rządów rodnych oraz płuc. Do ich zwięk-
szonego występowania w społeczeństwie 
przyczyniają się również zanieczyszczenia 
środowiska przez przemysł, spaliny, nad-
mierna ekspozycja na słońce, promienio-
wanie, a te wszystkie czynniki produkują 
substancje chemiczne zwane utleniaczami, 
znane także jako „wolne rodniki”, które są 
podobne do toksycznych odpadów procesu 
spalania. Bardzo ważnym zagadnieniem 
jest również współczesny sposób wytwa-
rzania i przetwarzania, konserwowania, 
przechowywania żywności, bowiem nie-
które dozwolone dodatki konserwujące, 
zagęszczające, dosmaczające… mogą być 
rakotwórcze, w zależności od ich ilości i łą-
czenia z innymi substancjami. Poza tym no-
woczesne i szybkie techniki kulinarne, jak 
smażenie na głębokich tłuszczach, przypa-
lanie, odgrzewanie po raz kolejny tego sa-
mego pożywienia dodatkowo powiększa 
rakotwórcze działanie, a dotyczy to szcze-
gólnie dań typu „fast food”, takich jak fryt-
ki, zwęglone hamburgery, smażone ryby, 
mięsa, chrupiące pizze, które stanowią pod-
stawową dietę młodego pokolenia. Podsu-
mowując należy wyodrębnić trzy główne 
czynniki zwiększające ryzyko zachorowal-
ności: czynniki zewnętrzne (zanieczysz-
czenie środowiska, woda, gleba, żywność), 
czynniki genetyczne (dziedziczone przez 
kolejne pokolenia) oraz styl życia (stres, 
używki, brak aktywności fizycznej, niewła-
ściwa dieta), procentowo to około 20% wy-
stąpienie choroby ma podłoże genetyczne, 
30% to uzależnia od tytoniu, a 50% ryzyka 
niosą czynniki żywieniowe, a zatem moż-
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mogą się w tym czasie zakodować, nale-
ży więc te artykuły spożywcze, które nam 
teraz nie smakują zastąpić innymi, aby nie 
dopuścić do niedoborów pokarmowych, 
pogorszenia się parametrów morfologicz-
nych i nadmiernego spadku masy ciała, co 
również przekłada się na osłabienie ukła-
du immunologicznego. A jak sobie radzić 
przy braku apetytu? Pamiętajmy, że cho-
ry lepiej toleruje mięso drobiowe aniżeli 
inne gatunki mięs, małe pulpeciki w zu-
pie, treściwe jednodaniowe zupy zamiast 
„steku” czy „schabu” chętnie zostaną 
spożyte, puree ziemniaczane, z marchwi, 
selera z odrobiną oliwy z oliwek i świeży-
mi ziołami również będzie dobrze tolero-
wane przez chorego, a produkty mleczne 
jak twarożek czy potrawy z jaj (z wolnego 
wybiegu) pod względem budujących je 
aminokwasów stanowią alternatywę dla 
mięsa, a do dosmaczania potraw należy 
stosować łagodne przyprawy i zioła (pie-
truszka, bazylia, imbir, curry, oregano, zie-

lona czubryca). W trakcie leczenia często 
pojawia się brak tolerancji mleka, szcze-
gólnie u pacjentów po operacji raka jelita 
grubego i żołądka, w takiej sytuacji należy 
zastosować dietę wykluczającą i wpro-
wadzić produkty zastępcze, na przykład 
mleko sojowe, kozie, kokosowe, ryżowe, 
według indywidualnej tolerancji pacjenta. 
Warto także wspomagać organizm darami 
natury, które przekładają się na szybszą 
regenerację, odzyskanie sił, powrót chę-
ci do życia... Naukowcy udowodnili, że 
zielona herbata i jej herbaciana esencja 
zmniejsza ryzyko nowotworów, a najsku-
teczniejsza jest zielona (nie fermentowa-
na) herbata, która zawiera nawet pięcio-
krotnie więcej substancji antyrakowych 
niż czarna (fermentowana). W zielonym 
naparze wykryto galusan epikatechiny – 
substancję, która nadaje gorzko-cierpki 
smaku naparowi i może hamować rozwój 
komórek nowotworowych oraz powstawa-
nie nowych naczyń krwionośnych „odży-

na uściślić, iż w 20% nie mamy wpływu na 
wystąpienie, czy uaktywnienie się choroby 
nowotworowej, ale w 80% rozwój choroby 
„leży w naszych rękach”.

A zatem jaką dietę należy stosować 
w profilaktyce chorób nowotworowych? 
Urozmaiconą, właściwie zbilansowaną, 
bazującą na dużej ilości warzyw, owoców, 
produktach pełnoziarnistych, rybach, chu-
dym mięsie w małych ilościach, nabiale 
o niskiej zawartości tłuszczu, ziarnach, 
ziołach, kaszach, ryżu, dużej ilości pły-
nów: wody niegazowanej, herbat zioło-
wych, sokach świeżych wyciskanych, za-
równo owocowych, jak i warzywnych. Za 
czynniki wyjątkowo szkodliwe uznano: 
nadmierne spożycie alkoholu, zbyt dużą 
ilość mięsa tłustego, czerwonego, kiełbas, 
pasztetów, parówek, metek w codzien-
nej diecie, dania gotowe konserwowane 
(puszki, słoiki), produkty wędzone, grillo-
wane, marynowane, przetwarzane, palone, 
przy niskim spożyciu warzyw i owoców 
oraz błonnika pokarmowego. Z diety nale-
ży wykluczyć również warzywa źle prze-
chowywane, nadpleśniałe, zepsute, nie 
usuwamy jedynie części warzywa, ale … 
wyrzucamy w całości. Kolejną grupą czyn-
ników, którą należy wyeliminować z menu 
są słodycze – produkty o bardzo dużej za-
wartości cukru, czekolado podobne masy, 
kolorowe kremy, które nie dostarczają 
żadnych wartości odżywczych, wręcz 
przeciwnie – zmieniają tory metaboliczne 
naszego organizmu i stanowią pożywkę 
dla komórek nowotworowych, dzięki któ-
rej rak może w błyskawicznym tempie do-
konywać spustoszenia w naszym ustroju. 
A w chorobie nasz organizm jest bardzo 
osłabiony i wyniszczony różnego rodzaju 
terapiami, zarówno chemioterapią, radio-
terapią, czy hormonoterapią i tym bardziej 
dieta powinna być specjalistyczna, ukie-
runkowana na konkretne narządy dotknię-

te chorobą. Zalecana jest wysokoenerge-
tyczna dieta (duża kaloryczność w małej 
objętości), wysokobiałkowa (pełnowarto-
ściowe białka – jaja, ryby, chude mięso, 
twarożki), łatwostrawna, aby nie przecią-
żać organizmu nadmiernym wysiłkiem 
związanym z trawieniem pokarmów, kie-
dy to on musi zająć się regeneracją, odpor-
nością, detoksykacją …dieta musi bazo-
wać również na najświeższych i o najwy-
żej wartości odżywczej produktach, lepiej 
mniej, ale pełnowartościowo! Zalecane 
są również delikatne techniki kulinarne: 
przygotowywanie posiłków na parze, du-
szenie, w folii, bez użycia dodatkowych 
tłuszczy zewnętrznych. Jeśli rak dotyczy 
przewodu pokarmowego, jelit, żołądka 
należy serwować pacjentowi małe porcje 
pożywienia, ale bardzo często, nawet 7-8 
razy dziennie, a potrawy podane w posta-
ci rozdrobnionej, puree, w formie budyni 
mięsno-warzywnych, papek, zup przecie-
ranych, są najlepiej tolerowane, należy 
również pamiętać o dużej ilości płynów, 
gdyż często mamy również do czynienia 
ze skutkami ubocznymi choroby: biegun-
kami, wymiotami, podwyższoną ciepłotą 
ciała, nadmierną potliwością i ważne jest, 
aby poziom przyjmowanych płynów był 
na wysokim poziomie. W trakcie różnych 
złożonych terapii u wielu pacjentów na-
stępuje silna utrata masy ciała, która czę-
sto spowodowana jest brakiem apetytu, 
zaburzeniami przyswajania, zmienionym 
odbieraniem smaków i zapachów potraw, 
posmakiem metalicznym odczuwanym 
w jamie ustnej, który jest wynikiem che-
mioterapii. Wielu chorych zna te ubocz-
ne skutki terapii: słodkie jest za słodkie, 
mięso ma smak gorzki, a wszystko ma taki 
jakiś dziwaczny niemiły smak. Dawniej-
sze ulubione potrawy nie smakują a pa-
cjent czeka na powrót dawnego apetytu. 
Odraza i niechęć do niektórych potraw 
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wiających” guzy. Również imbir - świeża 
lub sproszkowana przyprawa uznawana 
dotychczas głównie za środek o właści-
wościach przeciwzapalnych i przeciw-
wymiotnych może skutecznie zapobiegać 
rozwojowi raka, zmuszając komórki no-
wotworowe do śmierci i lecząc stany za-
palne, które sprzyjają rozwojowi choroby. 
Trwają też badania nad zastosowaniem 
imbiru do zmniejszania nudności towarzy-
szących chemioterapii. Najskuteczniejsza 
jest świeża przyprawa, którą można doda-
wać do sałatek warzywnych i owocowych, 
a uznanie zyskała herbata imbirowa (1 cm 
obranego i utartego korzenia imbiru zalać 
szklanką wrzątku, przykryć i odstawić na 
10 minut, następnie przecedzić, a do sma-
ku dodać łyżeczkę miodu i sok z cytryny). 
W walce z rakiem, naukowcy odkryli, że 
tradycyjna przyprawa kuchni azjatyckiej 
kurkuma, ważny składnik curry, używa-
na do konserwowania żywności, nadawa-
nia koloru i smaku potrawom – zmniejsza 
ryzyko raka okrężnicy, piersi, prostaty 
i płuc. A wszystko dzięki zawartej w niej 
kurkuminie. Substancja ta ma silne właści-
wości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, 
przeciwutleniające, przeciwzapalne i an-
tyrakowe. Zmusza komórki nowotworowe 
do samozniszczenia (im wyższa dawka 
kurkuminy, tym więcej komórek nowo-
tworowych umiera), hamuje ich wzrost, 
zwiększając efektywność chemioterapii. 

Ważne w codziennej diecie są również 
warzywa krzyżowe z ogrodowej rabatki 
- kapusta brukselka, brokuły, kalafior, kala-
repa, gdyż zawierają flawonoidy i fitoestro-
geny, które hamują enzymy uczestniczące 
w metabolizmie nowotworów, oraz antyra-
kowy sulforafan i indole. Substancje te po-
magają usuwać z organizmu szkodliwe kan-
cerogeny oraz mogą zapobiegać rozwojowi 
zaawansowanych postaci raka z komórek 
przedrakowych. Niezastąpiony w diecie 

o właściwościach leczniczych jest czosnek  
i spółka - cebula, szczypior czy szalot-
ka znane jako bogate źródła fitoncydów 
– działających jak naturalne antybiotyki, 
mają właściwości bakteriobójcze i grzybo-
bójcze. Okazuje się, że mogą być skuteczną 
bronią w walce z nowotworami jelita, piersi 
i prostaty. A to jeszcze nie wszystko, gdyż 
cebula zawiera również sporo kwercetyny 
o właściwościach przeciwutleniających, 
należy pamiętać, że właściwości antyra-
kowe zachowują tylko świeże warzywa. 
A przepyszne pomidory, jako świeże do 
sałatki, czy sok, przecier, keczup, zupa, sos 
i suszone pomidorki to bogate źródła anty-
rakowego likopenu, wykazują silne działa-
nie przeciwutleniające, chronią organizm 
przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników, zapobiegają rakowi prostaty. 
U mężczyzn, którzy spożywali 10 porcji 
pomidorów w tygodniu, ryzyko raka pro-
staty zmniejszyło się o 45%. Inne badania 
dowodzą, że u osób, które jadły 7 porcji 
przetworów pomidorowych tygodniowo, 
ryzyko raka jelita grubego i żołądka spadło 
aż o 60%. Izraelscy naukowcy natomiast 
odkryli, że likopen jest silnym hamulcem 
rozwoju nowotworów płuc, piersi oraz 
szyjki macicy. Co więcej, przetwory z po-
midorów chronią skórę przed światłem ul-
trafioletowym, zapobiegając nowotworom 
skóry. A także gorzka czekolada o zawar-
tości powyżej 70% kakao jest bogatym źró-
dłem antocyjanów i polifenoli, substancje 
te spowalniają wzrost komórek nowotwo-
rowych i hamują dopływ krwi do naczyń 
krwionośnych odżywiających je. Należy 
jednak zachować umiar i spożywać dzien-
nie nie więcej niż 2 kostki, ze względu na 
zawartość kilokalorii!

Maria Fall-Ławryniuk
Dietetyk i terapeuta ruchowy

www.twojasylwetka.pl

Spotykając rozmaitych ludzi w życiu, nie-
zależnie od kontekstu tego spotkania (za-
wodowy, edukacyjny, towarzyski, itd.), 
myślę że warto pomyśleć sobie o nich jak 
o Profesorach. Każdy człowiek, bowiem, 
niezależnie: od rasy, płci, czy rozmaitych 
preferencji jest specjalistą – „Profesorem 
od własnego życia.” Przyznanie sobie, 
a także drugiej osobie tytułu profesorskie-
go oznacza, że każdy z nas wie jakie rze-
czy, sytuacje, czy zachowania bolą nas „do 
żywego”, jakie smucą, czy budzą gniew, 
ale też jakie niosą niepohamowaną radość, 
dają nadzieję, poczucie pewności, bezpie-
czeństwa, czy po prostu szczęścia. Ponadto 
posiadamy wiedzę czego konkretnie po-
trzebujemy, aby przeżywać nasze życie mą-
drze i dobrze – tak, jak chcemy. Niniejszy 
punkt widzenia pociąga za sobą akceptację 
„słabych” i „mocnych” stron własnych oraz 
drugiej osoby (niezależnie w jakiej relacji 
ją spotykamy) i wszelkich możliwych kon-
sekwencji z nich płynących. Nie chodzi mi 
tu o przyzwolenie, aby - potocznie rzecz 
ujmując – druga osoba „weszła nam na 
głowę”. Wręcz przeciwnie chodzi mi o nie 
dopuszczanie do tego typu zachowań, przy 
jednoczesnej otwartości na odmienność in-
nych, zwłaszcza odmienność ich reakcji. 
Pozytywne aspekty tego typu otwartości 
wydają się być nie do przecenienia. Dzię-
ki niej, uzyskujemy wsparcie społeczne 
potrzebne chociażby przy rozwiązywaniu 
trudnych zadań czy problemów, jesteśmy 
w stanie doświadczyć także wielu pozy-
tywnych emocji czy wreszcie cieszyć się 
poczuciem „zajmowania stosownego miej-
sca w życiu” – tzn. tym że moje życie jest 
takim, jakim chciałem/(am), żeby było.

Bezsprzecznie zdaję sobie sprawę, iż 
bez porównania prościej jest niniejszą po-

Profesor od własnego życia

stawę opisać niż każdego dnia zgodnie z nią 
postępować. Co więcej praktyczna realiza-
cja wspomnianej postawy jest jeszcze bar-
dziej skomplikowana, gdy umiejscowimy 
ją w rzeczywistości oddziałów szpitalnych 
i dodatkowo odniesiemy ją do roli persone-
lu pielęgniarskiego, oraz codziennych pro-
blemów, go dotykających. Pisząc te słowa 
mam świadomość dwóch istotnych rzeczy. 
Po pierwsze placówki ochrony zdrowia na 
co dzień muszą rozwiązywać wiele proble-
mów, różnią się one tylko skalą, zakresem, 
czy częstością występowania. Po drugie 
wiele lat temu znajomy lekarz powiedział 
mi: „Słuchaj to nie lekarz jest człowiekiem 
pozbawionym kultury, to człowiek pozba-
wiony kultury przez pomyłkę został leka-
rzem.” Po latach własnych doświadczeń, 
tych naukowych i tych czysto praktycz-
nych, myślę że powyższe twierdzenie moż-
na odnieść do każdej kategorii zawodowej, 
bez wyjątku. Zawód pielęgniarki, również 
nie jest wolny od osób, które zwyczajnie 
rozminęły się z powołaniem, dla nich mó-
wienie o otwartości, akceptacji, czy tak 
rozumianym profesorstwie wydaje się być 
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płomienia wiary w pomyślne i mądre roz-
wiązanie tej sytuacji. Z żoną u której na-
dzieja przeplata się z panicznym lękiem 
(por. Kozielecki J.2006, str.55). Żoną która 
kompletnie nie posiada wiedzy medycznej, 
a z racji ogromnego stresu w jakim się znaj-
duje w ogóle nie jest w stanie zrozumieć 
przekazanej informacji medycznej, doty-
czącej stanu zdrowia męża. Czy w obliczu 
takiej „wymuszonej” konfrontacji dostrze-
gać w tej kobiecie profesora od swojego 
życia? Jeśli tak to w jaki sposób dać jej to 
czego ona potrzebuje? Jak być jak towarzy-
szyć jednocześnie dbając również o siebie 
– o swojego profesora od własnego życia.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku dostrzegając lukę pomię-
dzy dyrektywami naukowymi a praktyką 
zaproponowała dla swoich członkiń dwa 
certyfikowane kursy:

1) Zabiegi poprawiające jakość życia 
ze szczególnym uwzględnieniem 
komponentu zaufania i nadziei 

2) Jednostka w obliczu niepełno-
prawności – społeczne determi-
nanty adaptacji i rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych

Podczas tych kursów zastanowimy się jak 
towarzyszyć tym szczególnym grupom 

pacjentów, będziemy w naszym doświad-
czeniu społecznym kontaktów z pacjenta-
mi i ich rodzinami korygować drobne ele-
menty a wzmacniać to co już sami w toku 
naszej praktyki zawodowej odkryliśmy co 
buduje zaufanie daje nadzieje. Ponadto po 
raz kolejny przyjrzymy się problematyce 
osób niepełnosprawnych intelektualnie ale 
tym razem przez pryzmat ich intymności 
seksualnej. Wypracujemy mechanizmy re-
agowania w sytuacjach kiedy to potencjal-
nie możemy stać się adresatem zachowań 
natury seksualnej z ich strony. Podobnie 
wypracujemy mechanizmy reagowania 
w sytuacjach gwałtownej agresji naszych 
podopiecznych. Wreszcie zastanowimy się 
co pozostaje tylko dla nas i naszych najbliż-
szych. Spojrzymy na nich trochę z „boku” 
trochę z „góry” i pomyślimy jakie cięża-
ry będące konsekwencją naszego zawodu 
dźwigają oni z własnego wyboru a jakie są 
im narzucone czy jakich oni kompletnie nie 
chcą dźwigać bo też mają do tego prawo. 
To zagadnienie jest dla mnie szczególnie 
ważne, ponieważ znam wiele wspaniałych 
kobiet, które realizując swoje powołanie 
z niespotykaną charyzmą nie zauważyły 
bądź nie były w stanie przeciwdziałać roz-
padowi tego co najważniejsze – własnych 
rodzin (…)

Piśmiennictwo:

1) Tobiasz-Adamczyk B. (1996), Wybrane 
elementy socjologii zawodów medycznych, 
Collegium Medicum UJ, Kraków.

2) Kozielecki J. (2006), Psychologia nadziei, 
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warsza-
wa.

3) Andres J. (2010), Wytyczne Resuscytacji 
2010, Polska Rada Resuscytacji, Kraków.

Szymon Formela
Socjolog, instruktor Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Ratunkowej 

stratą czasu. Na szczęście takie postawy 
stanowią zaledwie promil w odniesieniu do 
całej grupy kobiet i mężczyzn nadających 
tak zwyczajnie, wręcz niezauważenie sło-
wu powołanie zupełnie nową wartość.

Pomimo zasygnalizowanych trudno-
ści systemowo – strukturalnych, na tzw. 
„pierwszy rzut oka” wszystko wydaje się 
sprzyjać holistycznemu podejściu do pa-
cjenta. W swoich programach dydaktycz-
nych Uczelnie Medyczne dokładają starań, 
aby zaakcentować znaczenie pozamedycz-
nej opieki nad pacjentem, a także jego 
rodziną. Dzięki temu adeptki oraz adepci 
„sztuki pielęgniarskiej” poznają podstawy, 
np. komunikacji interpersonalnej z pacjen-
tem i jego bliskimi, zaznajamiają, się rów-
nież ze społecznym kontekstem funkcjono-
wania placówek ochrony zdrowia, wreszcie 
są świadomi tego, że socjalizacja medycz-
na to, wyposażenie jednostek w medyczną 
wiedze deklaratywną proceduralną i prak-
tyczną oraz wyposażenie tychże jednostek 
w następujące niemedyczne strategie dzia-
łania dotyczące m.in.: odraczania emocji, 
radzenia sobie w sytuacji stresu, umiejętno-
ści pracy w grupie, aktywacji decyzyjności, 
opanowania, elastyczności, czy wydajności 
umysłowej (por. Tobiasz – Adamczyk B., 
Bajka J., Marmon G.1996, str. 7 – 10; 23 
- 25). Ponadto ludzie tworzący „leczniczą 
strukturę” szpitala w tym również personel 
pielęgniarski mają do dyspozycji system 
jasno sprecyzowanych algorytmów postę-
powania, który w założeniu wspiera w re-
alizacji nałożonych obowiązków – niejako 
pomaga, udźwignąć ciężar odpowiedzial-
ności odnoszącej się do życia, zdrowia, 
oraz intymności pacjenta.

Powyższe działania natury systemowo 
– naukowej czy proceduralna kodyfikacja 
obowiązków, to bez wątpienia cenne nie-
mniej jednak niewystarczające inicjatywy. 
Praktyka kliniczna bowiem stawia coraz 

to nowsze wymagania, które nierzadko 
wymykają się oddziaływaniu akademic-
kich rozważań. Na przestrzeni ostatnich lat 
zawód pielęgniarki ewoluował w sposób 
znaczący. Dziś wzorem np. krajów anglo-
saskich uwidacznia się tendencja realizacji 
obowiązków przynależnych do tej pory 
personelowi lekarskiemu przez pielęgniar-
ki (por. Tobiasz – Adamczyk B., Bajka J., 
Marmon G.1996, str. 26 - 29). Wystarczy 
prześledzić „zwykły” 12 godzinny dyżur na 
oddziale hematologicznym: przygotowa-
nie i podaż chemioterapii, niejednokrotnie 
„sprinty” do banku krwi, przyjęcie pacjen-
ta zlecenie krzyżówki przyjęcie kolejnego 
pacjenta w stanie cięższym od poprzednie-
go, a na „deser” wykonanie standardowych 
czynności pielęgnacyjnych. Analogiczna 
sytuacja panuje chociażby na oddziałach 
neurologicznych, kardiologicznych czy 
wreszcie na OIOM - ach, gdzie poza per-
manentną kontrolą parametrów, życiowych 
pacjenta niejednokrotnie dochodzi stres 
związany z niepewnością czy w przypadku 
konkretnej osoby zastosowany zostanie pa-
radygmat AND (Allow Natural Death) lub 
DNR (Do Not Resuscitation), czy będzie 
ona poddawana procedurze uporczywej te-
rapii, która w takich wypadkach przynosi 
więcej szkód niż korzyści. Dodatkowo sytu-
ację komplikuje fakt, iż w naszych realiach 
nie ugruntowały się w obyczaju prawnym, 
a także świadomości społecznej tzw. dobre 
praktyki mam tu na myśli oświadczenia 
woli, lub możliwość wyznaczenia osoby, 
która w przypadku gdy pacjent nie będzie 
mógł podjąć żadnej decyzji podejmie nią 
za niego, kierując się jego najlepiej po-
jętym dobrem. Wreszcie jak wypełniać 
swoje obowiązki, gdy algorytmy stają się 
niewystarczające, a my nie jako siłą rzeczy 
konfrontujemy się z żoną pacjenta utrzy-
mywanego w śpiączce farmakologicznej. 
Z żoną która jest przerażona, potrzebuje 
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niu się w Izbach Pielęgniarskich w Anglii. 
Tak zaczęła się moja przygoda z ciekawymi 
ludźmi w domu dla osób starszych na Gi-
braltarze. Szybko poznano moje umiejętno-
ści pracy z osobami starszymi, wielokrotnie 
byłam awansowana. Spędziłam tam 6 lat 
pracując z pacjentami z demencją, chorobą 
Alzhaimera, pacjentami sprawnymi i leżą-
cymi pomagając im aktywnie uczestniczyć 
w życiu społecznym tak różnorodnej grupy 
mieszkańców. Bardzo zżyłam się zarówno 
z personelem, jak i rezydentami. Wśród 
nich poznałam nawyki i mentalności tej 
małej enklawy społecznej. Wśród nich byli 
tacy, którzy spotkali się z Polakami w woj-
nie z Hitlerem w 1936r w Hiszpanii – ci wi-
tali mnie słowami dzień dobry. 

Na miejsce w domu „pogodnej staro-
ści” czekało się średnio około 3 lat. Dom 
miał cztery piętra, a na każdym przebywało 
od 30 do 42 rezydentów. Pracowaliśmy na 
trzy zmiany. Jako pielęgniarka nadzorowa-
łam pracę opiekunek, pomagałam im, roz-
wiązywałam wszelkie konflikty, rozdawa-
łam leki, podawałam zastrzyki, zmieniałam 
opatrunki. Organizowałyśmy również róż-
nego rodzaju kursy dla opiekunek i poga-
danki dla pielęgniarek – były to formy sa-
mokształcenia i podnoszenia naszych kwa-
lifikacji zawodowych. Na każdym piętrze 
na dziennej zmianie pracowały dwie pielę-
gniarki oraz sześć opiekunek, a na nocnej 
- jedna pielęgniarka i cztery opiekunki.

Zawód pielęgniarki na Gibraltarze cie-
szy się olbrzymim szacunkiem, autorytetem 
i wymierną zapłatą. Bardzo duży nacisk 
kładło się na dobrą współpracę i dobre re-
lacje z rodziną rezydenta. My pracownicy 
staraliśmy się, aby rezydenci spędzali swoje 
ostatnie lata życia godnie i w jak najwięk-
szej aktywności. Co jakiś czas były organi-
zowane wyjścia do teatru (1 na kwartał), do 
restauracji na obiad (raz na dwa miesiące), 
wycieczki po okolicy, na plażę i inne impre-

zy okolicznościowe w zależności od uro-
czystości państwowych na Gibraltarze. Co-
dziennie odbywały się zajęcia terapii grupo-
wej typu gra w domino, malowanie, szycie, 
robótki ręczne. Efekty tych prac były wy-
stawiane na sprzedaż kilka razy w roku, a za 
zarobione pieniądze można było zakupić 
nowe pomoce, przybory, farby i inne ma-
teriały. Raz w tygodniu były organizowane 
spotkania kinowe oraz gra w bingo. 

Napiszę troszkę o rutynie pracy pie-
lęgniarek i opiekunek medycznych. Dla 
opiekunek dzień zaczynał się o godz. 700 od 
porannej toalety rezydentów. Pielęgniarki 
rozpoczynały dyżur o godz. 800 porannym 
raportem oraz organizacją pracy na cały 
dzień dla całego pracującego zespołu. Na-
stępnie rozpoczynał się „szalony poranek 
z tabletkami”. Najpierw insuliny, a potem 
rozdanie leków, co zajmowało zazwyczaj 
około 2 godz. 

Śniadanie rozpoczynało się o godz. 900 
i trwało godzinę. Następnie był czas na 
zmianę opatrunków i aplikowanie kremów. 
Opiekunki miały czas na kąpiel pensjona-
riuszy (każdy rezydent miał kąpiel raz lub 
dwa razy w tygodniu), był to prysznic lub 
kąpiel w wannie w zależności od upodobań 
podopiecznych. O godz. 1200 był obiad i na-
stępna porcja tabletek. Po obiedzie był czas 
na uzupełnienie dokumentacji oraz konty-
nuację planów opieki. Bardzo duży nacisk 
kładło się na prawidłowe i konsekwentne 
prowadzenie dokumentacji. O godz. 1300 

przychodziła popołudniowa zmiana pie-
lęgniarek i opiekunek. W międzyczasie 
wysyłaliśmy rezydentów na konsultację 
do specjalistów, prowadziłyśmy rozmowy 
z rodzinami, starałyśmy się brać czynny 
udział w życiu mieszkańców domu poprzez 
rozmowy, pielęgnację osobistą (obcinanie 
paznokci, wożenie do fryzjera, do toalety, 
zachęcanie do aktywnego trybu życia). 

Po ośmiu latach zamieszkiwania na Gibral-
tarze wróciłam do Polski. Z kraju wyjecha-
łam w roku 2004, będąc w tym czasie na 
urlopie wychowawczym. Prawdę mówiąc 
nie zamierzałam tam zostać na stałe, chcia-
łam zobaczyć południowe klimaty Europy, 
nacieszyć się codziennym słońcem i gorą-
cymi piaskami hiszpańskich plaż. Sytuacja 
życiowa sprawiła, że właśnie tam dorastał 
mój pierwszy syn, a drugiego właśnie tam 
urodziłam. 

Gibraltar, to półwysep leżący na połu-
dniu Hiszpanii, będący kolonią angielską, 
posiadającą swoje wewnętrzne niezależne 
prawa (np. brak umów z Schengen).

Kiedy wyjeżdżałam z Polski średnie 
wynagrodzenie pielęgniarki wynosiło oko-
ło 1.700,00 zł i nie zabezpieczało podstaw 
egzystencji dla rodziny. Polskie pielęgniar-
ki w tym czasie podejmowały za granicą 
pracę, jako opiekunki medyczne. 

Byłam dumna ze swego zawodu, chcia-
łam kontynuować w Polsce studia, powrócić 
na kardiologię AM w Gdańsku, gdzie praco-
wałam, jako pielęgniarka pooperacyjna. 

Lato na Gibraltarze 
było wspaniałe, jesień cie-
pła, a zima zupełnie do 
zniesienia, bez ciepłych 
ubrań i dodatkowego inwe-
stowania w buty, swetry. 
A przy tym serdeczność 
południowców, ich muzyka 
sprawiły, że pokochałam te 
tereny.

Sam Gibraltar to mała 
mieścina licząca około 30 ty-
sięcy mieszkańców, z czego 
tylko 10 tys. to rdzenni Gi-
braltarczycy, a pozostałe 20 
tys. to członkowie różnych 

Byłam pielęgniarką na Gibraltarze

kultur i narodowości takich jak Żydzi, Hin-
dusi, Marokańczycy i inni. Różne kościoły: 
katolickie, świątynie hinduskie, synagogi 
i meczety w jednym miejscu prawie obok 
siebie stanowiły dla mnie bardzo ciekawe 
studium wiary osiadłych tu ludzi. Zaczęłam 
się uczyć tych kultur, próbując zrozumieć 
zachowanie swoich sąsiadów w taki sposób, 
aby ich nie urazić i mieć ze swojej strony 
również psychiczną swobodę. 

W 2006 r. rozpoczęłam szukać pracy 
w szpitalu, jako pielęgniarka. Wszystkie do-
kumenty miałam elegancko przetłumaczo-
ne, załączyłam również dokumenty o ukoń-
czonych kursach masarzu, języka migowe-
go. Język angielski od zawsze był moim 
hobby i wszystkie rozmowy przeprowadza-
łam mówiąc czystą angielszczyzną. Jednak, 
jako kobieta ze wschodu byłam traktowana 
gorzej niż inni – niedowierzano mojemu 
wykształceniu i moim doświadczeniom. 
Spróbowałam w domu dla osób starszych, 
ale już bez większych nadziei. Po dokład-
nym wywiadzie zaproponowano mi stano-
wisko opiekunki i pomoc w zarejestrowa-
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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 9 listopada 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 5/2012 wygrali:

Pani Arkadiusz Osiński
Pani Maria Antkiewicz

Hasłem było słowo DZIECKO

KONKURS
Wizyty lekarskie dla rezydentów orga-

nizowane były raz w tygodniu. Jeśli były 
jakieś nagłe wypadki to wzywało się wizy-
tę domową lub karetkę. Przez cały tydzień 
zbieraliśmy dokumentację o pacjentach, któ-
rzy powinni być skonsultowani z lekarzem. 
Dodatkowo wybieraliśmy kilku rezydentów, 
którym można było zmniejszy ilość branych 
medykamentów (prowadzona była polityka 
zmniejszania ilości leków u osób starszych) 
oraz co 3 miesiące po uprzedniej konsulta-
cji z rodziną, uaktualnialiśmy z lekarzem 
osoby, którzy są do długoterminowej opie-
ki. Kolacja była o godz. 1700 i znowu leki, 
a o godz. 1900 zaczynałyśmy kłaść rezyden-
tów na nocny wypoczynek. Nocna zmiana 
rozpoczynała się o godz. 2000 raportem, 
rozdaniem leków i zatapiałyśmy się w pracy 
biurowej. Przygotowywaliśmy i drukowa-
liśmy recepty, uzupełnialiśmy zaopatrzenie 
pokoju zabiegowego, sporządzaliśmy raport 
z minionego dnia, wypełnialiśmy plan opie-
ki, robiliśmy fotokopie dokumentów. Raz 
w tygodniu liczyliśmy wszystkie tabletki dla 
rezydentów, aby można było nadzorować 
ewentualne błędy w ich podawaniu oraz 
na bieżąco korygować potrzeby podawania 
medykamentów. Opiekunki w tym czasie, 
co 15 minut robiły obchód piętra sprawdza-
jąc, czy nikomu nic nie brakuje, czy rezy-
denci dobrze śpią. Od godz. 600 rano opie-
kunki rozpoczynały toaletę, a pielęgniarki 
pobierały krew do analizy i rozdawały leki 
przeznaczone na godz. 700.

Efektem tej pracy jest satysfakcja star-
szych osób, które mimo swojej starości 
i kalectwa cieszą się każdym dniem i spo-
tkaniem z personelem. Przez okres, w któ-
rym pracowałam nie było w ośrodku odle-
żyn nabytych, choć zdarzało się, że pensjo-
nariusze przyjeżdżali do nas z odleżynami. 
Czystość i konsekwentna pielęgnacja spra-
wiały, że rodziny chętnie odwiedzały swo-

ich członków rodziny, biorąc czynny udział 
w życiu naszej społeczności.

Jako pielęgniarka miałam dostęp do 
najnowszych typów opatrunków, moż-
liwość robienia badań np. Doppler przy 
owrzodzeniach podudzia itp. Pensjonariu-
sze nie pokrywali kosztów badań i opatrun-
ków. Jedynie za niektóre leki płacili 100% 
np. na pobudzenie apetytu.

W Polsce pielęgniarka nie ma takich 
możliwości. W DPS-ach pacjenci zazwyczaj 
sami płacą za opatrunki i leki, a pielęgniar-
ki nie mają dostępu do najnowszych typów 
opatrunków, bo są one zbyt drogie, przez 
co okres kuracji np. odleżyn przedłuża się, 
a w konsekwencji leczenie kosztuje drożej.

Dzisiaj my Polki cieszymy się na Gi-
braltarze ogólnym uznaniem, jako dobrzy 
ludzie, świetni fachowcy i wspaniali orga-
nizatorzy swojej pracy. Sama znam dwie 
pracujące tam pielęgniarki i dwóch pol-
skich lekarzy. 

Czemu wróciłam do Polski? Pracując 
wśród ludzi starszych podchodziłam do 
tego bardzo emocjonalnie, bo Oni zastę-
powali mi moją rodzinę. Kiedy wracałam 
z urlopu na Gibraltar tęsknota za polską 
rodziną z każdym rokiem się nasilała. Mu-
siałam coś postanowić. Podjęłam, więc 
decyzję, że w Polsce wychowam swoje 
dzieci, wykształcę, właśnie tu spróbuję coś 
zmienić na lepsze, nie tylko dla siebie, ale 
również dla ludzi starszych.

Polskie pielęgniarki zawsze znajdą 
pracę za granicami kraju. Jesteśmy bardzo 
dobrze wykwalifikowane, podchodzimy do 
pracy z sercem, a jednocześnie umiemy po-
dejmować trafne decyzje. 

Szkoda, że nasza praca jest nadal nie-
doceniana i nie ma odzwierciedlenia w za-
robkach.

Ewa Witt
Pielęgniarka
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Pielęgniarkom Szpitala Specjalistyczne-
go im. F. Ceynowy Oddziału Kardiologii 
w Wejherowie z okazji jubileuszu:

35-lecia pracy:
Grażynie Rembelskiej

25-lecia pracy:
Dorocie Bojka
Ewie Kurek

20-lecia pracy:
Danucie Hermann

Składam serdecznie podziękowanie za trud, 
oddanie i życzliwość w czasie wieloletniej 
pracy zawodowej. Wyrażając słowa uzna-
nia życzę zdrowia oraz dalszych sukcesów 
w pracy i w życiu osobistym życzy

Krystyna Dębkowska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii 

Szpitala Specjalistycznego
im. F. Ceynowy w Wejherowie

Pielęgniarce Marioli Więckowskiej Od-
działowej Oddziału Pediatrycznego gratu-
lujemy z okazji jubileuszu 30-lecia pracy 
życząc dalszych sukcesów na szczeblu 
zawodowym oraz pomyślności w życiu 
osobistym składają Pielęgniarki Oddziału 
Szpitala Miejskiego w Gdyni.

Pielęgniarkom i Położnym Pomorskiego 
Centrum Traumatologii im. M. Kopernika 
w Gdańsku z okazji jubileuszu 35-lecia 
pracy:

Bogumile Wiśniewskiej
Stanisławie Hirsz-Lemke

Danucie Czaja

Teresie Kołacz
Janinie Gburczyk

Elżbiecie Miłosek-Paleńczuk
Jadwidze Radkiewicz
Irenie Karczewskiej

Barbarze Waga
Genowefie Cygan

Bożenie Tobolskiej
składam serdeczne życzenia oraz wyrazy 
uznania za zaangażowanie i trud wkładany 
w codzienną pracę. Niech nigdy nie opusz-
cza Was szczęście, miłość i wiara w misję 
wykonywanego zawodu, a satysfakcja to-
warzysząca udzielaniu pomocy pacjentom 
rekompensuje niezbędną w tej profesji 
ofiarność i cierpliwość. Dziękujemy Wam 
za wiedzę, troskę, umiejętności, a przede 
wszystkim za serce wkładane w pomoc 
chorym i cierpiącym.

mgr Marzena Olszewska-Fryc
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa PCT

Z okazji Jubileuszu 30-lecia pracy zawodo-
wej, naszej koleżance Małgorzacie Grzy-
wińskiej, pracującej w Oddziale Rehabi-
litacji, składamy serdeczne życzenia, dal-
szych osiągnięć zawodowych, długich lat 
życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

Naszej koleżance Barbarze Horbowy, 
pracującej w Oddziale laryngologicznym, 
składamy gratulacje z okazji jubileuszu 
25-lecia pracy, życząc dalszych sukcesów 
na szczeblu zawodowym oraz pomyślności 
w życiu osobistym.

Jolancie Jałocha pracującej w Oddzia-
le Intensywnej Terapii z okazji jubileuszu 
20-lecia pracy życzymy dalszych sukcesów 
na szczeblu zawodowym oraz pomyślności 
w życiu zawodowym.

Serdeczne gratulacje z okazji 25-lecia 
pracy, dla naszej koleżanki Karolinie Le-
śniewskiej, pracującej w Oddziale rehabi-
litacji, życzymy dalszych sukcesów zawo-
dowych oraz uśmiechu na co dzień.

Naszej koleżance Małgorzacie Walich-
nowskiej-Beger, pracującej w Oddziale 
Intensywnej Terapii, składamy serdeczne 
gratulacje z okazji 25-lecia pracy zawodo-
wej, życzymy dalszych sukcesów oraz po-
myślności zarówno w pracy jak i w życiu 
prywatnym.

Z okazji 25-lecia pracy na Oddziale Reu-
matologii naszej koleżance Lidii Lis skła-
damy życzenia wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i pracy zawodowej.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania 
dla wszystkich Pielęgniarek i Położnych 
z Pomorskiego Centrum Traumatologii 
z Gdańska za zaangażowanie i ogrom-
ny wkład w recertyfikację normy ISO 
9001:2008 oraz otrzymania certyfikatu 
z normy BHP 18.001 i środowiska 14.001.

Marzena Olszewska-Fryc
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Pomorskiego Centrum Traumatologii
im. M. Kopernika w Gdańsku

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania 
dla pielęgniarki Barbary Domagały z Re-
gionalnego Centrum Diabetologii UCK za 
wspaniałe, profesjonalne przekazanie wie-

dzy z zakresu profilaktyki, leczenia osób 
chorych na cukrzycę. Oprócz wysokiej 
wiedzy doświadczyłem zrozumienia i cie-
pła ze strony Pani Barbary i uwierzyłem, że 
z tą chorobą da się godnie żyć. Teraz wiem, 
że sobie poradzę. Jeszcze raz serdecznie 
dziękuję.

Wdzięczny pacjent Rafał

Z okazji jubileuszu 35 lat pracy w zawodzie 
najszczersze życzenia dla Danuty Czaja, 
Janiny Gburczyk, Teresy Kołacz, Zofii 
Mędrzyckiej, Bogumiły Wiśniowskiej 
składają koleżanki z pionu położniczo-
-ginekologicznego Pomorskiego Centrum 
Traumatologii w Gdańsku.

Serdeczne podziękowanie dla położnych z 
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 
UCK w Gdańsku składa

wdzięczna pacjentka Agnieszka

Podziękowania
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Drogiej Koleżance Marii Szczepińskiej 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
BRATA

składają Koleżanki i Koledzy oddziału 
19 D Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego im prof. T. Bilikiewicza 
w Gdańsku.

Naszej koleżance Annie Zielińskiej 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ

składa Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
i Rada Pielęgniarek Oddziałowych 

Pomorskiego Centrum Traumatologii 
w Gdańsku.

Człowiek odchodzi
lecz żyje w naszej pamięci

Drogiej koleżance Natalii Dunst 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci
TEŚCIA

składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach.

Słowa nie ukoją bólu, ale nas łączą

Drogiej koleżance Ewie Marii Miotk 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci
TEŚCIA

składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach.

Śmierć nie jest końcem,
ale bramką ku innemu życiu...

Drogiej koleżance Władysławie Gall 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci
TEŚCIA

składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach.

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

Drogiej koleżance Hannie Hoffmann-
Rychert serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
TEŚCIA

składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach.

Cóż, na każdej z dróg są rozstaje, choćby była
nie wiem jak prosta. Każdy co dzień z czymś

się rozstaje, najtrudniejsze jest każde z rozstań.
Nauczono nas rezygnować,

a tęsknoty nie oduczono...
Cóż szczęśliwa gwiazdo prowadź.

L. Pasternak

Drogiej koleżance Katarzynie Słomianej 
serdeczne wyrazy najgłębszego 

współczucia z powodu śmierci ukochanej
MAMY

składają Kadra Kierownicza,
Pielęgniarki i Położne Powiatowego 

Centrum Zdrowia w Kartuzach.

Z żałobnej karty
Pielęgniarce Małgorzacie Kubryn wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci

BRATA
składa Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
Pomorskiego Centrum Traumatologii im. 

M. Kopernika w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
Małgorzacie Kubryn

z powodu tragicznej śmierci
BRATA

składa zespół interdyscyplinarny Oddziału 
Rehabilitacji Neurologicznej Pomorskiego 

Centrum Traumatologii
im. M. Kopernika w Gdańsku.

Naszej drogiej koleżance Joannie 
Ćwikałowskiej wyrazy głębokiego żalu 

i współczucia z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ

składają koleżanki oddziału Ginekologii 
Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha 

w Gdańsku-Zaspie.

Drogiej koleżance Teresie Siemińskiej 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MAMY

składają koleżanki i koledzy z Oddziału 
Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego 

im. św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko,
gdyż nie umiera ten, kto żyje w pamięci 

i sercach bliskich

Koleżance Kasi Kosk-Wiśniewskiej 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci
MAMY

składa zespół pielęgniarsko – lekarski 
Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii 

UCK w Gdańsku.

Naszej Koleżance Marii Szczepińskiej 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
BRATA

składają Dyrekcja oraz Koleżanki 
i Koledzy Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego im prof. T. Bilikiewicza 
w Gdańsku.

Człowiek odchodzi
lecz żyje w naszej pamięci

Z wielkim smutkiem przyjęłyśmy 
wiadomość o śmierci długoletniej 

pielęgniarki, naszej drogiej koleżanki 
z Oddziału Pediatrycznego HALINKI 

PIPAŁY.
Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 

składa Oddział Pediatryczny Szpitala 
Miejskiego w Gdyni.
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Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
Ewie Hewelt z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki z NZOZ „Nasze 

Zdrowie” w Szemudzie.

Gdyby miłość mogła uzdrawiać, 
a łzy wskrzeszać – byłabyś z nami

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Naszej koleżanki, 

wieloletniej pielęgniarki
BOGUMIŁY SZACHTA.

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego 
współczucia składają przyjaciele z NZOZ 

Medyk – Zblewo/Starogard.

Człowiek umiera niegotowy i niewykończony, 
w przypadkowym punkcie czasu i przestrzeni. 

Nie dobiegasz do żadnej mety, w połowie 
zdania niejako bez kropki i wykrzyknika.

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy 
naszą Koleżankę Pielęgniarkę Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ŚP. ANNĘ KASPRZAK.

Rodzinie zmarłej wyrazy głębokiego 
współczucia składają Koleżanki i Koledzy 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Szpitala Miejskiego w Gdyni.

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
koleżanki Sławomiry Olszewskiej 

z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki i koledzy Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w Kościerzynie.

Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym 
zadaniem jest uczynić z tej chwili czas

W głębokim smutku i żalu Żegnamy 
naszą Koleżankę Pielęgniarkę Szpitala 

Miejskiego w Gdyni
ŚP. ANNĘ KASPRZAK.

Wyrazy głębokiego współczucia składają 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Główna 

Pielęgniarka i Pielęgniarki Oddziałowe.

Śmierć boli, nie tych którzy odchodzą,
lecz tych, co wśród żywych zostają

Wyrazy współczucia naszej koleżance 
Bogusi Perz z powodu śmierci

TATY
składa cały zespół Kliniki Dermatologii 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

w Gdańsku.

Pielęgniarce Ewie Malinowskiej 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci
TEŚCIA

składają Pielęgniarka Naczelna, 
Pielęgniarka Oddziałowa wraz z całym 

personelem oddziału Kardiologii SP ZOZ 
MSW w Gdańsku.

Szczere wyrazy współczucia pielęgniarce 
Lidii Gryzło z powodu śmierci

TEŚCIA
składają Pielęgniarka Naczelna wraz 

z całym personelem pracowni endoskopii 
SP ZOZ MSW w Gdańsku.

Pielęgniarce Anieli Sterczewskiej wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci

BRATA
składają Pielęgniarka Naczelna, 

Pielęgniarki i Położne Polikliniki SP ZOZ 
MSW w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
koleżanki Anżeliki Kinka

z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki z Oddziału 
Chirurgii Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie.

Łączymy się w bólu z naszą koleżanką 
pielęgniarką Sylwią Chojecką. Wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki i koledzy Oddziału 
Kardiologii, Pracowni Kardiologii 
Inwazyjnej oraz Elektrofizjologii 

i Elektroterapii Szpitala Specjalistycznego 
św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
odeszła na zawsze, pracująca z nami 

Koleżanka Pielęgniarka Oddziału 
Chirurgicznego

BARBARA SMOLEŃSKA.
Pozostanie w naszych sercach i pamięci na 
zawsze. Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie składa Dyrekcja, pielęgniarki 
z oddziału oraz współpracownicy ZOZ 

MSWiA w Gdańsku.

Pielęgniarce Siostrze Weronice wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci

TATY
składa zespół Domu Hospicyjnego

im. Św. Józefa w Sopocie.

Niełatwo jest pogodzić się z tym, czym czasem 
obarcza nas życie. Pozostaje mieć nadzieję 

i wiarę w sens tych doświadczeń…

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu 
straty bliskich dla:

Jadwigi Chudzińskiej z powodu śmierci 
TEŚCIA

Elżbiety Bruhn z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ

Małgorzaty Puczydłkowskiej
z powodu śmierci

TATY
Składają:

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Szpitala Miejskiego w Gdyni.

Naszej drogiej koleżance Elżbiecie 
Janeckiej wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
TATY

składają koleżanki z Oddziału IX- 
Dziecięcego Pomorskiego Centrum 

Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
Annie Kieza z powodu śmierci

TATY
składa cały zespół Oddziału 

Chirurgicznego Szpitala Specjalistycznego 
w Gdańsku-Zaspie.
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Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Z głębokim żalem żegnamy naszą 
koleżankę i współpracowniczkę Wiesławę 
Zupa, długoletnią pielęgniarkę oddziałową 

oddziału IX - dziecięcego w Pomorskim 
Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 
w Gdańsku. Pielęgniarki Oddziału IX – 

dziecięcego.

Naszemu drogiemu koledze Zdzisławowi 
Kaczykowskiemu wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
TATY

składają koleżanki i koledzy z Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Medycznej Szpitala Św. Wincentego 

a Paulo w Gdyni.

Człowiek odchodzi
Lecz miłość pozostaje.

Mimo wielkiej rozpaczy
Pozwala żyć dalej

Koleżance Krystynie Gromuł wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają pracownicy NZOZ „Przychodnia” 

Sp. z o.o. w Kościerzynie.

Naszej koleżance Wiolecie Korsak 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
BRATA

składa zarząd i pracownicy NZOZ 
„PROFIL-MED” Medycyna Szkolna 

w Gdańsku.

Człowiek nie odchodzi,
lecz żyje w pamięci

Koleżance Mirosławie Misiewicz wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCZYMA
składają pracownicy NZOZ „Przychodnia” 

Sp. z o.o. w Kościerzynie.

Kochany człowiek nigdy nie umiera
żyje wciąż w naszych myślach,

słowach i wspomnieniach.

Drogiej koleżance Beacie Frankowicz-
Gasiul z powodu śmierci

OJCA
szczere wyrazy współczucia składają 

przełożona, położne i lekarze z Kliniki 
Położnictwa UCK w Gdańsku.

Bogumile Moskalik szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY
składają koleżanki z oddziału położniczo-

ginekologicznego.

Koleżance Mirosławie Borkowskiej 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki z pionu położniczo-

ginekologicznego Pomorskiego Centrum 
Traumatologii w Gdańsku.



Zapraszamy!

Kupony prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres OIPiP w Gdańsku do 9 listopada 2012 r.

POZIOMO: 2) pośredniczenie w sporze; 5) lokaj, służący; 12) jasnowidzka, wieszczka; 14) amerykań-
ska sonda kosmiczna; 15) do oprawiania np. prac dyplomowych; 16) realizm, np. w sztuce; 19) rachunek 
handlowy; 22) czarna na ścianie w szkole; 23) chirurgiczne usunięcie chorego organu; 24) ołatek, bywa 
przyrządzany z mąki lub tartych ziemniaków; 25) przepłukanie jamy ciała roztworem leku; 26) rumień, 
zaczerwienienie. PIONOWO: 1) z cięciwą, do strzelania; 3) kabaret Edwarda Dziewońskiego; 4) mana-
ger, kierownik, organizator; 6) rodzaj antylopy; 7) prawda, słuszność; 8) izba niższa parlamentu Niemiec; 
9) wolnomularstwo; 10) Izabela Czartoryska z domu Flemming; 11) wiosenny miesiąc; 13) erka dla 
chorego; 17) miał 40 rozbójników; 18) otępienie; 19) zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia 
pomocy medycznej chorym; 20) krawędź, obrzeże; 21) najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego.


