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W imieniu swoim i Komisji ds. Pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej dzia-
łającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku mam zaszczyt i przyjem-
ność zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „SEKSUALNOŚĆ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, która odbędzie się w dniach 29–30 kwietnia 2013 r. w HOTELU 
NOVOTEL MARINA W GDAŃSKU. 

Konferencja organizowana jest przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku przy 
współudziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

Konferencja jest skierowana szczególnie do pielęgniarek, lekarzy, kadry zarządzającej, 
opiekunek pracujących w domach pomocy społecznej oraz wszystkich osób zainteresowa-
nych proponowana tematyką.

W Polsce rzadko mówi się i pisze otwarcie o potrzebach seksualnych osób z upośledzeniem 
umysłowym. Jeszcze rzadziej rozmawia się z takimi osobami o seksualności. Panuje prze-
konanie, że rozmowa na „te tematy” niepotrzebnie tylko rozbudzi ich zainteresowanie sek-
sem. Wśród Polaków przyzwolenie społeczne na realizację potrzeb seksualnych przez osoby 
upośledzone nie jest zbyt duże – stwierdził prof. Zbigniew Izdebski. - A przecież każdy czło-
wiek potrzebuje bliskości, miłości, przyjemności i ma prawo te pragnienia zaspokoić - podkre-
ślił. Celem konferencji jest przybliżenie tematyki seksualności osób niepełnoprawnych oraz 
podzieleniem się doświadczeniem w rozwiązywanie problemów.
Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie oipip.gda.pl

Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Gdańsku
mgr Anna Wonaszek

oraz
Przewodnicząca
Komisji ds.DPS

mgr Elżbieta Brożyniak

Słowo wstępne

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Aktualności

KRZYŻÓWKA
nr 7/2012

W drodze losowania
fartuch Med-Service wygrała:

Pani Ewa Dubiela

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

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku

Komisja ds. Domów Pomocy Społecznej
przy OIPiP w Gdańsku

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
czas pełen zadań powoduje, że dzień bardzo 
szybko mija za kolejnym dniem, a rok zaczyna 
dobiegać końca... Niektórzy już marzą o wypa-
trywaniu pierwszej gwiazdki wigilijnej.

Dla mnie ten rok, poza ogromem działań, 
pozwolił poznać i wielokrotnie wskazać, jak 
Każdy z Was jest wyjątkową gwiazdą, na 
którą warto było i jest czekać. Wasza praca 
w Organach i Komisjach OIPiP na rzecz nasze-
go środowiska zawodowego oraz kolejne kon-
ferencje, seminaria i szkolenia, a także płynące 
artykuły do biuletynu, by dzielić się z innymi 
– TO CUDOWNE. DZIEKUJĘ! Wszechstron-
ny Gwiazdozbiór, jaki wspólnie tworzymy, daje 
wiele światła i pozytywnej energii oraz mocy. 
Doceniam, cieszę się i szanuję, że w wyniku 
tego możemy znów przekazać, jak wiele do-
brego się działo i zapowiedzieć, co dziać się 
będzie. Życzę miłej lektury. 

Pragnę jednocześnie złożyć z całego serca 
życzenia spokojnych, zdrowych, pełnych uko-
jenia i jednocześnie radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia. Dla każdego z nas święta to czas 
szczególny. Jest to bowiem nie tylko wspomnie-
nie bardzo ważnego wydarzenia religijnego, ale 
także czas odpoczynku, spotkań z rodziną i blis-
kimi. Coraz częściej święta stają się ucieczką 
od zagonionej, pędzącej codzienności, czasem 
wyciszenia i refleksji.
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Gdańsk, 15.11.2012
Komunikat Nr 2

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Zapraszają:
pielęgniarki, lekarzy, kadrę kierowniczą podmiotów leczniczych, przedstawicieli organi-

zacji związkowych, inspektorów BHP 
do wzięcia udziału w 

V Krajowej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Pracy
pt. „Zdrowie Pracujących – Współczesne Zagrożenia”,

która odbędzie się w dniach 24–26.04.2013 roku  
w Hotelu Novotel Gdańsk Marina ul. Jelitkowska 20.
Dnia 24.04.2013 r. rozpoczynamy od godziny 13.00
Dnia 26.04.2013 r. planujemy zakończyć o godzinie 13.00

Tematyka konferencji obejmuje m.in.:
• Fizjologia wysiłku w aspekcie obciążenia pracą.
• Problemy zdrowotne osób pracujących w warunkach: obciążenia układu ruchu, stresu, pracy 

zmianowej i w wydłużonym czasie, pracy przy komputerze, pracy w kontakcie z zakaźnym 
materiałem biologicznym, pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia otoczenia.

• Praca w wieku 50+.
• Błędy medyczne a czynniki ergonomiczne.
• Praca zawodowa a choroby cywilizacyjne; choroby układu krążenia, cukrzyca.
• Zapobieganie patologiom w przykładowych grupach zawodowych; pracownicy ochrony 

zdrowia, kierowcy, nurkowie, pracownicy biurowi.
• Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonywać w formie elektronicznej przez Portal Medycyny 
Pracy www.medycynapracy-portal.pl lub przez stronę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku www.oipip.gda.pl do dnia 28.02.2013 r. (wraz z potwierdzeniem wpłaty 
uczestnictwa w wysokości 520 zł)
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ul.Wyczółkowskiego 17A
nr konta:92 1090 1098 0000 000 0901 5912 z dopiskiem:
Imię i nazwisko, Medycyna Pracy 24-26.04.2013).
Zgłoszenia wystąpień do 31.01.2013 roku.

Rezerwacja noclegów na hasło „medycyna pracy” bezpośrednio w Hotelu Novotel Gdańsk Mari-
na tel. 58 558 91 10, www.novotel.com. Uczestnicy konferencji mogą po preferencyjnych cenach 
skorzystać w wydłużonego pobytu w hotelu; 
Miejsce w pokoju 2 osobowym/doba koszt 125 zł
Pokój 1 osobowy/doba koszt 210 zł

Kolejne informacje dot. Konferencji znajdziecie Państwo na Portalu Medycyna Pracy www.me-
dycynapracy-portal.pl oraz stronach internetowych OIPiP w Gdańsku i WOMP w Gdańsku.

Anna Raj
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

KOMUNIKAT II

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA

SOBIESZEWO, 17–18 MAJA 2013 r.

Drogie koleżanki, Drodzy koledzy, Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy do udziału w:

VII Międzynarodowej konferencji Naukowej o problematyce 
z zakresu położnictwa, neonatologii, ginekologii, 

onkologii, psychologii i chirurgii

Nasze zaproszenie kierujemy do środowisk medycznych: 
lekarzy, położnych, pielęgniarek, psychologów, studentów i wszystkich, 
którym proponowana tematyka jest bliska, a w kręgu ich zainteresowań 

znajduje się kobieta w zdrowiu i chorobie, jej dziecko i problemy, z którymi 
mogą się zetknąć, a w rozwiązaniu których państwa pomoc jest niezbędna.

Organizatorzy konferencji:
•• Gdański Uniwersytet Medyczny – Katedra Pielęgniarstwa – Zakład Zarządzania 

w Pielęgniarstwie i Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego
•• Gdański Uniwersytet Medyczny – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Katedra i Klini-

ka Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii
•• Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
•• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Katedra i Klinika 

Zdrowia Matki i Dziecka
•• Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Samodzielna Pracownia Umiejętności Położni-

czych

cd. na następnej stronie
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RadaWiodąca tematyka konferencji:
•• Zakażenia jako problem współczesnej opieki nad kobietą i dzieckiem
•• Onkologia w ginekologii i położnictwie
•• Zasady prawidłowej komunikacji medycznej
•• Dylematy etyczne w położnictwie, neonatologii i ginekologii
•• Interwencja chirurgiczna w okresie ciąży, porodu i połogu
•• Sesja studencka
•• Varia

Opłaty konferencyjne
•• Opłata za udział w konferencji wynosi 550 pln i zawiera się w niej:
– 1 nocleg 17/18 maja
– Posiłki
– Przerwy kawowe
– Materiały konferencyjne
– Uroczysta kolacja

•• Wpłat na konferencję należy dokonywać na konto Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku: Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17a:

Konto Wielkopolski Bank Kredytowy SA – Oddział w Gdańsku
Nr 92 1090 1098 0000 0000 0901 5912

Z dopiskiem: VII Konferencja Sekrety zdrowia kobiety Gumed 2013

•• Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy dokonać wypełniając kartę re-
jestracji na stronie internetowej OIPiP www.oipip.gda.pl, zamieszczonej w za-
kładce konferencje

Ważne terminy
DO 15 LUTEGO 2013 r.: zgłoszenie uczestnictwa i zgłoszenie streszczenia pracy
DO 30 MARCA 2013 r.: przesłanie pełnej wersji pracy – dotrzymanie tej daty jest warun-
kiem umieszczenia pracy w monografii i Problemach Pielęgniarstwa
DO 20 KWIETNIA 2013 r.: dokonanie wpłaty na konto konferencji 
Wszelkie zapytania związane z konferencją należy wysyłać drogą mailową, na adres: 
zppg@gumed.edu.pl bądź drogą telefoniczną – osoba odpowiedzialna:

Dr n. med. Jolanta Olszewska
jolanta.olszewska@gumed.edu.pl

tel. 693 156 926

W dniu 27 września 2012 r. odbyło się po-
siedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku w którym uczest-
niczyło 17 członków Rady, Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 
2 pełnomocników. W toku zebrania omó-
wiono następujące kwestie:
1. Przewodnicząca ORPiP, Anna Wona-

szek powitała obecnych i otworzyła 
zebranie.

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

3. Rozpatrzono wniosku przewodniczącej 
PTPAiIO. Jednogłośnie przyjęto Aneks 
Nr 1 do Uchwały Nr 56/VIR/12 w spra-
wie przekazania środków finansowych 
na pomoc w organizacji „III Nadbałtyc-
kiego Sympozjum Pielęgniarek Aneste-
zjologicznych 2012”. 

4. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 78/
VIR/12 w sprawie przyjęcia ramowe-
go programu przeszkolenia, sposobu 
i trybu odbywania oraz zaliczenia prze-
szkolenia przez pielęgniarkę i położną, 
które nie wykonują zawodu łącznie 
przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat. 

5. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 79/
VIR/12 w sprawie wprowadzenia pro-
cedury kontroli organizatorów kształce-
nia podyplomowego. 

6. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 80/
VIR/12 w sprawie przyjęcia i realizacji 
wniosku Komisji ds. Finansowania Do-
skonalenia Zawodowego dotyczącego 
refundacji kosztów doskonalenia zawo-
dowego członków OIPiP w Gdańsku. 

7. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 81/
VIR/12 w sprawie zakupu sprzętu do 
działu szkoleń OIPiP w Gdańsku.

8. 8.Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 82/
VIR/11 w sprawie zakupu kotła do ko-
tłowni budynku OIPiP w Gdańsku. 

9. 9.Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 83/
VIR/12 w sprawie pokrycia kosztów 
organizacji Wigilii Bożego Narodzenia 
2012 dla członków Koła Emerytów. 

10. Podjęto Uchwałę Nr 84/VIR/12 w spra-
wie pokrycia kosztów organizacji Wigi-
lii Bożego Narodzenia 2012 dla człon-
ków ORPiP, członków organów ORPiP 
oraz pracowników biura OIPiP w Gdań-
sku, przy jednym głosie przeciwnym.

11. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 85/
VIR/12 w sprawie ufundowania nagród 
dla pielęgniarek kończących studia po-
dyplomowe w PSW w Kwidzynie. 

12. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 86/
VIR/12 w sprawie wyrażenia zgody na 
współorganizację i dofinansowanie or-
ganizacji VII Międzynarodowej Konfe-
rencji „Sekrety zdrowia kobiety”. 

13. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 87/
VIR/12 w sprawie pokrycia kosztu wy-
najęcia autokaru w związku z uroczy-
stościami obchodu 10 rocznicy śmierci 
Aliny Pienkowskiej. Na zebranie przy-
była pani Władysława Murawska, po-
proszona przez Przewodniczącą ORPiP 
o przedstawienie informacji na temat 
organizacji uroczystości obchodów 10 
rocznicy śmierci Aliny Pienkowskiej. 
Pani W. Murawska powiedziała jak się 
przedstawia 2 dniowy program tych 
obchodów i zachęcała członków Rady, 
aby wzięli w nim udział. Dnia 13.10 
odbędzie się sympozjum, a następnie 
nadanie imienia A. Pienkowskiej sali 
wykładowej w Uniwersytecie Medycz-
nym. Natomiast 14.10. odbędzie się 
składanie kwiatów na grobie i potem 
uroczysta msza w kościele przy Aka-
demii Medycznej. Pani Murawska pod-
kreśliła fakt, że przyjadą pielęgniarki 
z kraju, z innych izb aby wziąć udział 
w tych uroczystościach.
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Prezydium

14. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 88/
VIR/12 w sprawie zlecenia druku ka-
lendarza ściennego OIPiP na rok 2013.

15. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 89/
VIR/12 w sprawie zwołania XXVII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w marcu 2013r. 

16. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 90/
VIR/12 w sprawie wyrażenia zgody na 
organizację V Krajowej Konferencji 
Pielęgniarek Medycyny Pracy.

17. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 91/
VIR/12 w sprawie Nagrody im. Aliny 
Pienkowskiej.

18. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 92/
VIR/12 w sprawie przyjęcia Regulami-
nu Kapituły Nagrody im. Aliny Pien-
kowskiej.

19. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 93/
VIR/12 w sprawie sfinansowania dla 
pielęgniarek i położnych 2 autokarów 
do Warszawy. 

20. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 94/
VIR/12 w sprawie wpisu do rejestru 
KORA Centrum Szkoleń, kurs specja-
listyczny „Terapia bólu przewlekłego 
u dorosłych

21. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 95/
VIR/12 w sprawie skierowania na prze-
szkolenie 1 osoby.

22. Podjęto Uchwałę Nr 96/VIR/12 w spra-
wie wydania zaświadczeń o odbytym 
przeszkoleniu po przerwie dłuższej niż 
5 lat w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki/położnej dla 5 osób.

23. Rozpatrzono wnioski złożone przez 
pielęgniarki o pokrycie kosztów udzia-
łu w Międzynarodowym Kongresie 
„Bezpieczeństwo dziecka i matki w cią-
ży w oddziale i po wypisie po domu”. 
Wnioski zostały rozpatrzone zgodnie 
z Regulaminem Finansowania dokształ-
cania. Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 97/VIR/12 w sprawie pokrycia kosz-
tów udziału 1 osobie. Pozostałe wnio-
ski uzyskały zgodę Przewodniczącej 
ORPiP i zostały przekazane do Komisji 
ds. Finansowania Doskonalenia Zawo-
dowego.

24. Rozpatrzono wniosek o sfinansowanie 
kosztów podróży do Bydgoszczy na 
kongres naukowo-szkoleniowy. Podję-
to jednogłośnie Uchwałę Nr 98/VIR/12 
w sprawie pokrycia kosztów podróży. 

25. Podjęto decyzję, że na posiedzeniu gru-
dniowym zostanie przedstawiona reali-
zacja planów finansowych poszczegól-
nych Komisji działających przy OIPiP 
w Gdańsku.

26. Poinformowano, że w dalszym cią-
gu jest problem z opłacaniem składek 
przez pielęgniarki i położne. Ustalono, 
że takie osoby zostaną poinformowane, 
że przeciwko nim zostanie skierowana 
sprawa do Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej za nieetyczne postępo-
wanie i uchylanie się od ustawowego 
obowiązku.

27. Zakończenie zebrania. Przewodniczą-
ca Anna Wonaszek podziękowała za 
udział w posiedzeniu.

4. Podjęto jednogłośnie Uchwał od Nr 
227/Z/VI/12 do Nr 266/Z/VI/12 w spra-
wie prawa wykonywania zawodu (14 
wpisów, 5 skreśleń, 19 stwierdzeń, 2 
nowe).

5. Rozpatrzono wniosek dyrektora ds. pie-
lęgniarstwa Szpitala dziecięcego Polan-
ki w sprawie zorganizowania szkolenia-
-warsztatów dla pielęgniarek zajmują-
cych się opieką długoterminową dzieci. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 160/
VIP/12 w sprawie zorganizowania i sfi-
nansowania kursu dokształcającego dla 
pielęgniarek: „Zabiegi poprawiające ja-
kość życia w stanach paliatywnych ze 
szczególnym uwzględnieniem kompo-
nentu zaufania i nadziei”. Kurs zostanie 
zorganizowany dla pielęgniarek Zespo-
łu Opieki Długoterminowej Domowej 
dla Dzieci Wentylowanych Mechanicz-
nie. 

6. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 161/
VIP/12 w sprawie wydania zaświadcze-
nia o odbyciu przeszkolenia i egzaminie 
dla 2 osób.

7. Rozpatrzono wniosek dyrektora ds. 
pielęgniarstwa PCT o refundację sta-
tuetek wręczonych prelegentom wystę-
pującym na konferencji szkoleniowej: 
„Współczesne pielęgniarstwo w aspek-
tach rzeczywistości”, która odbyła 
się w Urzędzie Marszałkowskim dnia 
11.10.2012 r. Przedjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 162/VIP/12 w sprawie zre-
fundowania zakupu statuetek dla wy-
kładowców. 

8. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 163/
VIP/12 w sprawie wpisu do podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych.

9. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 164/
VIP/12 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

10. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 165/
VIP/12 w sprawie uruchomienia kursu 
specjalistycznego Leczenie ran - pro-
gram dla pielęgniarek i Leczenie ran 
– program dla położnych oraz powo-
łania kierownika merytorycznego obu 
kursów. 

11. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 166/
VIP/12 w sprawie wykreślenia z reje-
strów podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych, podmiotów, którym wygasły 
wpisy do RPPKPPiP.

12. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 167/
VIP/12 w sprawie wydania skierowania 
do odbycia przeszkolenia po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarki/położnej dla 2 osób. 

13. Omówiono sprawy bieżące: - przekaza-
no informację o Domu Seniora dla pie-
lęgniarek i położnych, który powstaje 
dzięki Fundacji Pracy i Ochrony Zdro-
wia ALMACH. Informacja zostanie 
umieszczona na stronie internetowej 
OIPiP w Gdańsku, - przekazanie infor-
macji z Pomorskiego Oddziału, - od-
czytanie podziękowań wystosowanych 
przez Koło Emerytek Pielęgniarek i Po-
łożnych za wyrażenie zgody i sfinanso-
wanie wycieczki do Bytowa, - przed-
stawienie prośby o poparcie apelu PTP 
do MZ dotyczącego wprowadzenie do 
praktyki pielęgniarskiej bezpiecznego 
sprzętu zapobiegającego narażeniu na 
patogeny związane z krwią. Apel został 
przesłany do MZ, - poinformowanie 
o złożonej propozycji dotyczącej moż-
liwości organizacji w szpitalach kursu 
j. angielskiego dla pielęgniarek i po-
łożnych – informację umieścimy na str. 
Internetowej oipip.

14. Zakończono zebranie. Pani Przewodni-
cząca podziękowała członkom Prezy-
dium za udział w zebraniu.

Dnia 22 października 2012 r. odbyło się 
posiedzenie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W posiedzeniu udział wzięło 8 osób, człon-
ków Prezydium. W toku zebrania omówio-
no następujące kwestie:

1. Zebranie otworzyła Przewodnicząc 
a ORPiP w Gdańsku Anna Wonaszek.

2. Jednogłośnie przyjęto protokół z po-
przedniego zebrania.

3. Przyjęto jednogłośnie zaproponowany 
porządek obrad.
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Kalendarium
W październiku i listopadzie
Przewodnicząca Anna Wonaszek czynnie 
uczestniczyła w wielu konkursach wyłania-
jących Pielęgniarki Oddziałowe oraz Or-
dynatorów Klinik i Oddziałów. Wszystkim 
wybranym gratuluję i życzę satysfakcjonu-
jącej oraz owocnej pracy i współpracy.

26 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek brała 
udział w obradach Rady Społecznej 7 Szpi-
tala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

29 września
Na zaproszenie JM Rektora oraz Senatu 
Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzy-
nie Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyły w Inauguracji Roku 
Akademickiego 2012/2013. Wszystkim 
studentom życzymy połamania piór i wielu 
sukcesów!

1 października 
Przewodnicząca Anna Wonaszek czynnie 
uczestniczyła w pierwszej z wielu obrad 
Komisji Konkursowej w Departamencie 
Zdrowia w celu wyłonienia kandydata na 
stanowisko Dyrektora Szpitala Morskiego 
im. PCK w Gdyni.

5 października
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Marzena Olszewska-Fryc wzięła czynny 
udział w uroczystości obchodów 25-lecia 
Hospicjum w Gdyni. Życzymy kolejnych 
owocnych lat wspierania i pomocy pacjen-
tom.

5-6 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek przeby-
wała w Warszawie gdzie razem z innymi 

Przewodniczącymi ORPiP z całej Pol-
ski uczestniczyła na zaproszenie OZZ-
PiP w konferencji międzynarodowej pt. 
„Wszyscy jesteśmy pacjentami, ciąg dal-
szy...” Prelegenci z Polski, Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, Belgii i Francji bardzo cie-
kawie przedstawili zalety oraz problemy 
szpitali w Europie (warunki pracy i współ-
pracy), a także kwestie polityki zdrowotnej, 
a w niej diagnozę statusu pielęgniarki i po-
łożnej. Bardzo dziękuję za zaproszenie.

8 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek reprezen-
towała Samorząd Zawodowy Pielęgnia-
rek i Położnych na Centralnej Inauguracji 
Roku Akademickiego 2012/2013 Uczelni 
Medycznych całego kraju. Inauguracja 
poprzedzona była uroczystą Mszą Świętą 
w dn. 7 października w kościele pw. Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku-
-Wrzeszczu. Przewodnicząca pogratulo-
wała w imieniu Pielęgniarek i Położnych 
JM Rektorowi zaszczytnej nowej funkcji 
Przewodniczącego Konferencji Rektorów 
Uczelni Akademickich.

10 października
 W Szpitalu im. św. Wojciecha w Gdańsku-
-Zaspie odbyła się konferencja naukowo-
-szkoleniowa dla pielęgniarek i położnych. 
Organizatorem konferencji była Dyrekcja 
Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha 
w Gdańsku. Tematy poruszane na konfe-
rencji to m.in.: Postępowanie po ekspozy-
cji zawodowej na wirusy typu HBV, HCV, 
HIV, menopauza, dokumentacja medyczna 
w aspekcie odpowiedzialności zawodowej. 
W konferencji udział wzięła Danuta Adam-

czyk-Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku.

11 października
Na zaproszenie Pani Małgorzaty Bana-
szewskiej-Dogan – Dyrektora PCT oraz 
Pani Marzeny Olszewskiej-Fryc – Dyrekto-
ra ds. Pielęgniarstwa PCT w Gdańsku Prze-
wodnicząca Anna Wonaszek uczestniczyła 
w Urzędzie Marszałkowskim w konferen-
cji „Współczesne pielęgniarstwo w realiach 
rzeczywistości” przedstawiając jeden z te-
matów konferencji nt. „Samorząd Zawo-
dowy Pielęgniarek i Położnych w aspek-
cie nowego ustawodawstwa.” Wszystkie 
tematy oraz dyskusje były bardzo ciekawe 
i praktyczne.

12 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc miały przyjemność uczestniczyć 
w Prabutach w konferencji szkoleniowej 
zorganizowanej przez Panią Ewę Mędrek 
(relacja w ni-
niejszym biule-
tynie). Bardzo 
dziękujemy za 
zaproszenie.

13 października 
Przewodnicząca 
Anna Wonaszek 
oraz Wiceprze-
wodnicząca Da-
nuta Adamczyk-
- Wi ś n i e w s k a 
i Wiceprzewod-
nicząca Marzena 
Olszewska-Fryc 
uczes tn iczy ły 
w Seminarium 
poświęconym 
pamięci Aliny 
P i e n k o w s k i e j 

w 10 rocznicę Jej śmierci oraz nadaniu 
imienia PIELĘGNIARKI Aliny Pienkow-
skiej nowej Sali Dydaktycznej Katedry 
Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu 
GUMed. Przewodnicząca Anna Wonaszek 
oraz dr n. med. Aleksandra Gaworska-
-Krzemińska uroczyście odsłoniły tablicę 
ku pamięci Aliny…

14 października 
Przedstawiciele ORPiP w Gdańsku: Prze-
wodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
złożyły wiązankę na grobie pielęgniarki 
Aliny Pienkowskiej oraz brały udział we 
mszy świętej poświęconej Jej pamięci.

16 października i 12 listopada
-Przedstawiciele ORPiP w Gdańsku: Prze-
wodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodnicząca Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska rozpoczęły spotkania tematyczne 
dotyczące organizacji Festynu Pielęgniarek 
i Położnych w 2013 r. w Kartuzach. W tym 
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celu wraz z Dyrekcją Szpitala w Kartuzach 
oraz Naczelną Pielęgniarką Panią Ewą Bóll 
złożono wizyty u Pani Starosty oraz Pani 
Burmistrz Kartuz.

17 października
W Kościerzynie na zaproszenie Pani Ma-
rzeny Barton-Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzy-
nie i Pani Bożeny Pawłowskiej-Przewodni-
czącej Koła PTP w Chojnicach Przewodni-
cząca Anna Wonaszek miała przyjemność 
uczestniczyć w konferencji pt. „Nowości 
w pielęgnowaniu i leczeniu.” Prelegenci 
bardzo ciekawie przedstawili istotę doko-
nujących się zmian rozwojowych i innowa-
cyjnych w pielęgniarstwie.

17 października
W Sztumie na zaproszenie Rady Nadzor-
czej oraz Prezesa Zarządu Szpitali Pol-
skich S.A. Przewodnicząca Anna Wona-
szek czynnie uczestniczyła w uroczystości 
otwarcia Izby Przyjęć i Oddziału Otolaryn-
gologicznego dla dorosłych i dzieci Szpi-
tala Polskiego Sztum. W imieniu Samorzą-
du Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
Anna Wonaszek złożyła serdeczne gratula-
cje. Wśród wyróżnionych były Pani Dyrek-
tor Elżbieta Madeja oraz Pani Dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa Mariola Hillar.

18 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc kolejny raz miały przyjemność 
otworzyć konferencję szkoleniową współ-
organizowaną przez firmę Pelagros w PCT 
w Gdańsku.

22 października
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP 
w Gdańsku.

23 października
Odbyła się w Warszawie konferencja zor-
ganizowana przez Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
dotycząca realizacji projektu systemowego 
„Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ra-
townictwa medycznego w Polsce - wspar-
cie kształcenia podyplomowego” współ-
finansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W konferencji udział wzięły: 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku-Anna 
Wonaszek, Wiceprzewodnicząca Danu-
ta Adamczyk-Wiśniewska oraz specjali-
sta działu Szkoleń Patrycja Malinowska 
z Działu Szkoleń przy OIPiP.

24 października
Na zaproszenie Ministerstwa Gospodar-
ki Przewodnicząca Anna Wonaszek brała 
udział w Gniewinie w seminarium oraz de-
bacie publicznej będącej częścią kampanii 
informacyjno-edukacyjnej nt. energetyki 
jądrowej. Tematyczne warsztaty w aspek-
cie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa 
publicznego jak i rynku pracy, gospodarki 
i nauki były bardzo ciekawe. Istotny jest 
fakt, iż dostrzeżono nas jako reprezentan-
tów zawodów zaufania publicznego. 

27 października
W sali im. prof. O. Narkiewicza w Athe-
neum Gedanense Novum GUM odbyła 
się konferencja połączona z uroczystością 
Patrona Służby Zdrowia - św. Łukasza pt. 
„Etyka leczenia niepłodności.” W konfe-
rencji uczestniczyła Wiceprzewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku- Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska.

5 listopada
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska wzięła 
udział w posiedzeniu Rady Społecznej 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku.

5 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc wzięła udział w uroczystości nadania 
odznaczenia dla Marszałka w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku.

5 listopada 
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyły w Ratuszu Miasta 
Gdańska w uroczystym odznaczeniu Mar-
szałka Senatu oraz Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego za zasługi dla Ochrony 
Zdrowia na rzecz społeczności naszego 
województwa.

7 listopada 
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyły w spotkaniu z Dyrekto-
rem TNOiK w Gdańsku w celu kontynuacji 
współpracy i planowanych projektów.

11 listopada
Przewodnicząca Anna Wonaszek miała 
przyjemność uczestniczyć na zaproszenie 
Przewodniczącej ORPiP w Elblągu Pani 
Haliny Nowik w konferencji szkoleniowej 
w Elblągu na której wszyscy prelegenci 
bardzo profesjonalnie przedstawili pro-
blematykę profesjonalnego leczenia ran. 
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do dziś 
jestem pod wrażeniem mega-profesjonali-
zmu zarówno teoretycznego (autorka no-
wej książki tematycznej) jak i praktyczne-
go – specjalistki pielęgniarki Pani Elżbiety 
Szkiler.

21 listopada 
Przewodnicząca Anna Wonaszek, wraz 
z wieloma Przewodniczącymi ORPiP 
z całej Polski, uczestniczyła w konferencji 
dotyczącej zachodzących i planowanych 

zmian w systemie Ochronie Zdrowia zor-
ganizowanej przez Polsko-Szwajcarskie 
Forum Dialogu. Istotnym faktem jest, iż 
do debaty publicznej mającej na celu osią-
gnięcie optymalnych rozwiązań wdrożono 
Pielęgniarki i Położne.

23 listopada
Odbyły się obrady Prezydium ORPiP 
w Gdańsku.

26 listopada
Przewodnicząca Anna Wonaszek, wraz 
z Przewodniczącymi ORPiP z całej Polski, 
uczestniczyła w posiedzeniu rozszerzonego 
Prezydium NRPiP w celu omówienia wielu 
istotnych spraw bieżących oraz wypraco-
wania wspólnych Stanowisk Tematycz-
nych.

27 listopada
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdań-
ska Pawła Adamowicza Przewodnicząca 
Anna Wonaszek uczestniczyła w konferen-
cji pt. „Zarządzanie metropoliami XXI w.” 
w panelach dotyczących wyzwań dla zdro-
wia publicznego.

30 listopada
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w obchodach 70-lecia 7 Szpitala Ma-
rynarki Wojennej w Gdańsku. Serdecznie 
gratuluję!
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W dniu 5.06.2012 r. w Domu Pomocy 
Społecznej w Szpęgawsku odbyła się kon-
ferencja dotycząca „Seksualność osób nie-
pełnosprawnych”. Konferencja wpisuje 
się w ramy comiesięcznych cyklów szko-
leniowych odbywających się w domach 
pomocy społecznej. W spotkaniu wzięli 
udział pracownicy domów pomocy spo-
łecznej, przewodnicząca Komisji ds. DPS, 
zaproszeni goście oraz prelegenci. Go-
spodarzem spotkania była pani Aleksan-
dra Walejko - dyrektor DPS Szpęgawsk. 
Interesująca a zarazem kontrowersyjna 
tematyka wykładów oraz znamienici pre-
legenci sprawili, że konferencja cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem. Pre-
lekcje wygłoszone zostały przez księdza 
dr Stefana Adricha, psychiatrę-seksuologa 
Waldemara Follehera oraz prawnika panią 
Magdalenę Kowalską Kusio. Wystąpie-
nie księdza ukazywało seksualność osób 
niepełnosprawnych w kontekście etyki 
katolickiej. Prelegent podkreślał m.in. iż 
pracownicy domów pomocy społecznej 
powinni postępować zgodnie z własnymi 
przekonaniami moralnymi wobec pensjo-
nariuszy. Natomiast decyzje dotyczące 
współżycia nie powinno pozostawiać się 
osobom niepełnosprawnym. Wykład dr 
Waldemara Follehera, ukazał rys histo-
ryczny seksualności osób niepełnospraw-
nych. Analizując seksualność prelegent 
odnosił sie do niepełnosprawności zarów-
no umysłowej jak i psychicznej. Zwrócił 
uwagę, iż rozpatrując seksualność osób 
niepełnosprawnych należy uwzględnić 
cztery aspekty życia seksualnego:

1. Aspekt anatomiczny
2. Aspekt czynnościowy (dysfunkcje 

seksualne)

Relacja z konferencji dotyczącej 
„Seksualność osób niepełnosprawnych”

3. Aspekt socjologiczny
4. Aspekt psychiczny (kastracja psy-

choseksualna)
Na uwage zasluguję wykład przedsta-
wiony od strony prawnej. Seksualność 
jest dziedziną życia, z którą wiąże się 
cały wachlarz ludzkich zachowań. Z tego 
względu trudno wyodrębnić jedną gałąź 
prawa, by pokazać stanowisko ustawo-
dawcy, dotyczące kwestii seksualności, 
a wyrażone poprzez poszczególne przepi-
sy prawa. Otóż seksualność może być wy-
rażona w małżeństwie, w zobowiązaniu, 
w przestępstwie czy w etyce, a wszystko 
to znajdzie odzwierciedlenie w prawie 
międzynarodowym, w konstytucji, ko-
deksach i ustawach. Prawo karne nie za-
brania współżycia seksualnego z osobami 
upośledzonymi, niepełnosprawnymi, lub 
których pełnosprawność jest ograniczana 
ze względu na różne stadia choroby czy 
przyjmowane leki. 

Należy podkreślić, iż tylko czynność 
seksualna, do której wykorzystany zo-
stał nienormalny stan ofiary, a nie sam jej 
stan psychiczny, jest podstawą karalności. 
Warto wspomnieć, że w ujęciu przepisów 
z kodeksu karnego z 1969 r. przestępstwem 
było podjęcie każdego czynu o charakterze 
seksualnym z osobą z zakłóceniami psy-
chicznymi, co pozbawiało te osoby prawa 
do prowadzenia wszelkiego, poza autoero-
tyzmem, życia seksualnego. Regulację tą 
uznano za niehumanitarne, nieuzasadnione 
i sprzeczne z ideą samostanowienia seksu-
alnego, a wręcz prawami człowieka. Nie 
ma bowiem uzasadnienia dla pozbawiania 
niepełnosprawnych prawa do ważnej dzie-
dziny życia, jaką jest seksualizm. 

W kwestii odpowiedzialności sprawcy, 
który jest osobą niepełnosprawną, należy 
zaznaczyć, że znacząca część przestępstw 
przeciwko wolności seksualnej może być 
popełniona przez każdą osobę, której moż-
na przypisać winę. Kodeks wymienia trzy 
przyczyny niepoczytalności - upośledze-
nie umysłowe, chorobę psychiczną, inne 
zakłócenia czynności psychicznych, oraz 
dwie konsekwencje tego stanu - brak zdol-
ności rozpoznania znaczenia czynu lub 
brak zdolności pokierowania postępowa-
niem przez sprawcę. 

Nie każdy czyn o charakterze seksual-
nym, lub jakimkolwiek innym, popełnio-
ny przez osobę niepełnosprawną, będzie 
przestępstwem. To samo zachowanie, które 
w przypadku osoby zdrowej, będzie uzna-
ne za przestępstwo, może przestępstwem 
nie być, gdy zostanie podjęte przez osobę 
upośledzona lub psychicznie chorą. Róż-
na może również pozostać karalność tych 
zachowań. O niepoczytalności rozstrzygać 
będzie każdorazowo sąd, przy udziale co 
najmniej 2 biegłych psychiatrów, a przy-
padku przestępstw o charakterze seksual-
nym, również seksuologa. 

Poruszono kwestię czy sąd może wyra-
zić zgodę na współżycie osoby niepełno-

sprawnej intelektualnie? W obcych usta-
wodawstwach można spotkać się z prze-
pisami, zgodnie z którymi sąd będzie dys-
ponował możliwością zbadania sytuacji 
osoby upośledzonej w celu stwierdzenia, 
czy można jej pozwolić, nie tylko na mał-
żeństwo, ale także współżycie i rodziciel-
stwo. Takie rozwiązanie jest obce prawu 
polskiemu. W polskim kodeksie rodzin-
nym i opiekuńczym znajdujemy natomiast 
przepis art. 12, który stwierdza, iż nie 
może zawrzeć małżeństwa osoba dotknię-
ta chorobą psychiczną albo niedorozwo-
jem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdro-
wia lub umysłu takiej osoby nie zagraża 
małżeństwu ani zdrowiu przyszłego po-
tomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubez-
własnowolniona całkowicie, sąd może jej 
zezwolić na zawarcie małżeństwa. 

Spotkanie zakończyło się dyskusją do-
tyczącą porusanych tematów. 

Szczególne podziękowania dla dyrekto-
ra DPS pani Aleksandry Walejko za zorga-
nizowanie interesującej konferencji. 

Konferencja ukazała konieczność dys-
kusji na temat seksualność niepełnospraw-
nych mieszkańców domów pomocy spo-
łecznej. Dlatego też w trakcie organizacji 
jest kolejna konferencja. Tymrazem będzie 
to 5 konferencja zorganizowana przez ko-
misję ds. DPS, a zarazem I Ogólnopolska 
Konferencja dla Pielegniarek pracujacych 
w Domach Pomocy Społecznej. Ukazał się 
pierwszy komunikat w tej sprawie. Kon-
ferencja organizowana jest we wpółpracy 
z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej 
w Sopocie. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie 
się w dniach 29-30 kwietnia 2013 r. w ho-
telu Novotel w Gdańsku. Niebawem ukazą 
się kolejne informacje na ten temat.

mgr Elżbieta Brożyniak
Przewodnicząca komisji ds. DPS
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najlepsi z najlepszych

18 października nastąpiło uroczyste wrę-
czenie nagrody Prezydenta Miasta Gdyni 
dla pracowników ochrony zdrowia. Już po 
raz szesnasty prezydent Wojciech Szczu-
rek uhonorował trud, zaangażowanie i po-
święcenie gdyńskich pracowników opieki 
zdrowotnej.

W Muzeum Miasta Gdyni Prezydent 
W. Szczurek podziękował licznie zebra-
nym gościom za wspólne świętowanie, 
osobom wyróżnionym – dziękował za tro-
skliwą opiekę nad gdyńskimi pacjentami, 
a licznie zebranej kadrze kierowniczej – 
gratulował posiadania w swoich placów-
kach tak wspaniałych pracowników. Wła-
dze Miasta GDYNIA ufundowały nagrody 
pieniężne.

Podczas spotkania nie mogło także 
zabraknąć pani Ewy Łowkiel wicepre-
zydenta miasta Gdyni odpowiedzialnej 
za ochronę zdrowia. Głos zabrała także 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku Anna 
Wonaszek (która była członkiem kapituły 
wyłaniającej osoby wyróżnione), która 
podziękowała za podnoszenie standar-
du opieki medycznej przez wyróżnioną 
kadrę medyczną. Wyjaśniała jak trudno 
wyłonić z licznie zgłoszonych osób i na-
grodzić zaledwie 30, gdyż każda osoba 
zgłoszona do konkursu wyróżniała się 
postawą godną naśladowania. Warty pod-
kreślenie jest fakt, że prawie połowę wy-
różnionych stanowiły przedstawicielki 
naszej grupy zawodowej. Którym jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy!

Miłym akcentem był występ najmłod-
szych uczniów z Gdyńskiej Szkoły Mu-
zycznej, który dopełnił charakter uroczy-
stości, a drobny poczęstunek był doskonałą 
okazją do wspólnej rozmowy i gratulacji 
w kuluarach.
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Oto lista osób nagrodzonych:
1. Bogumiła Adamczuk – st. technik 

analityki – Kolejarz VITA Centrum 
Medyczne Św. Katarzyny,

2. Ewa Braun – pielęgniarka Oddziało-
wa Oddziału Urologii Szpitala Miej-
skiego,

3. Krzysztof Chrzanowski – lekarz me-
dycyny ogólnej – VITA Med. Centrum 
Opieki Medycznej Sp. z o.o.,

4. Mirosław Dudziak – dr n. med., Or-
dynator Oddziału Ginekologii Onkolo-
gicznej Szpitala Morskiego im. PCK,

5. Gabriela Głąbała – pielęgniarka śro-
dowiskowo-rodzinna w Przychodni 
Obłuże II Sp. z o.o.,

6. Wojciech Ignatowski – z-ca Kierow-
nika Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpi-
tala Miejskiego,

7. Andrzej Jagiełło – st. asystent Pra-
cowni Diagnostyki Obrazowej w Szpi-
talu Miejskim,

8. Danuta Kaczyńska – rejestratorka 
medyczna – Przychodnia Lekarska 
Grabówek,

9. Jarosław Kamper – dr n. med., ko-
ordynator Oddziału Chirurgii Jednego 
Dnia w Centrum Medycznym Dąbrowa 
Dąbrówka Sp. z o.o., staż pracy 29 lat,

10. Teresa Kiełkowska – lekarz pediatra 
w Przychodni Lekarskiej Obłuże II Sp. 
z o.o.,

11. Piotr Komarnicki – lekarz pediatra – 
Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. 
z o.o,

12. Urszula Koszałka – z-ca pielęgniarki 
oddziałowej Oddziału Onkologii Kli-
nicznej, w Szpitalu Morskim im. PCK,

13. Krystyna Kozłowska – pielęgniar-
ka środowiskowo-rodzinna – NZOZ 
VITA Pielęgniarek Środowiskowo-Ro-
dzinnych,

14. Dorota Krużycka – pielęgniarka 
w Przychodni Lekarskiej Chylonia 
I Sp. z o.o.,

15. Anna Kryszewska – fizjoterapeuta – 
Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o.,

16. Jan Kliz – dr n. med., st. asystent 
w Klinice Chorób Wewnętrznych i Re-
habilitacji Kardiologicznej w Uniwer-
syteckim Centrum Medycyny Mor-
skiej i Tropikalnej,

17. Małgorzata Mieszkowska – położna 
w Przychodni Lekarskiej Witomino 
Sp. z o.o.,

18. Beata Młynarczyk – st. pielęgniarka 
w Klinice Medycyny Hiperbarycznej 
i Ratownictwa Medycznego w Uni-
wersyteckim Centrum Medycyny Mor-
skiej i Tropikalnej,

19. Bernadeta Miotk – st. pielęgniarka 
– Miejska Stacja Pogotowia Ratunko-
wego,

20. Emilia Mikołajczak-Garus – lekarz 
otolaryngolog – Przychodnia Lekarska 
Witomino Sp. z o.o., 

21. Wanda Piechota – pielęgniarka środo-
wiskowo-rodzinna – NZOZ Przychod-
nia u Źródła Marii,

22. Monika Rosołowska – pielęgniarka 
przełożona w Centrum Pomocowym 
CARITAS,

23. Grażyna Rybikowska – st. pielęgniar-
ka – Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o.,

24. Joanna Sowa-Szpajer – Ordynator 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Szpitala Morskiego im. PCK,

25. Agnieszka Stawicka – lekarz pediatra 
– NZOZ Przychodnia Lekarska Działki 
Leśne Sp. z o.o.,

26. Jerzy Szczap – dyrektor SPZOZ Woj-
skowej Specjalistycznej PL,

27. Halina Wruk – pielęgniarka środowi-
skowo-rodzinna – VITA Med. Centrum 
Opieki Medycznej Sp. z o.o.,
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28. Adam Wiśniewski – st. technik elek-
troradiologii w Zakładzie Diagnosty-
ki Obrazowej Szpitala Morskiego im. 
PCK, staż pracy 29 lat,

29. Jadwiga Zielińska – lekarz pediatra 
w Przychodni Lekarskiej Orłowo Sp. 
z o.o.,

30. Grażyna Zawisza – st. pielęgniar-
ka w Poradni Pediatrycznej w NZOZ 
Wzgórze Św. Maksymiliana Sp. z o.o.

Osoby nominowane do Nagrody Prezy-
denta: 
piel. dypl. Anna Baniukiewicz PL Grabó-
wek; tech. analityki med. Małgorzata Ba-
ranowicz PL Witomino; piel. dypl. Ewa 
Bartkiewicz PL Obłuże II; rat. medyczny 
Jędrzej Burczyk Miejska Stacja Pogo-
towia Ratunkowego; piel. dypl. Barbara 
Chwietczuk Szpital Miejski; piel. dypl. 
Dorota Cichosz PL Witomino; lek. med. 
Jolanta Czarnecka PL U Źródła Marii; 
lek. med. Joanna Czarnota PL Witomi-
no; piel. dypl. Urszula Dalecka Czaja 
i Partnerzy Piel. i Położne; fizjoterapeuta 
Anna Fiutowska Zakład Rehabilitacji; 
tech. analityki med. Maria Herman PL 
Witomino; piel. dypl. Maria Hydzik PL 
Obłuże II; piel. dypl. Ewa Jaśkiewicz 
PL Obłuże II; lek med. Artur Jeliński 
SPL Śródmieście; dyspozytor med. Ma-
ciej Kentner MSPR; piel. dypl. Barbara 
Kleser PL Obłuże II; lek. med. Krzysztof 
Kobusiński PL Wzgórze Św. Maks.; piel. 
dypl. Leokadia Kostkowska PL Orłowo; 
piel. dypl. Jolanta Kurkowska PL Wito-
mino; lek. med. Anna Majchrowicz PL 
Obłuże II; piel. dypl. Elżbieta Mikucka 
Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka; 
lek stom. Danuta Pokojnikow Vita Med. 
Centrum Opieki Medycznej; lek med. 
Małgorzata Przybysz-Osadowska Vita 
Med. Centrum Opieki Medycznej; rat. 
medyczny Tomasz Sobiechowski Miej-

ska Stacja Pogotowia Ratunkowego; lek. 
med. Jarosław Stefaniszyn Centrum Po-
mocowe CARITAS; fizjoterapeuta Anna 
Śmiech NZOZ Centrum Rehabilitacji 
MIRA MED; piel. dypl. Ewa Śrutkow-
ska PL Witomino; piel. dypl. Katarzyna 
Tatyga PL Orłowo; piel. dypl. Graży-
na Twardowska SPL Śródmieście; piel. 
dypl. Urszula Urban PL Wzgórze Św. 
Maks.; lek med. Cezary Utkiewicz PL 
Grabówek; piel. dypl. Mariola Węgrzyn 
Wojskowa SPL; fizjoterapeuta Alicja 
Zabielska NZOZ Centrum Rehabilitacji 
MIRA MED; piel. dypl. Gabriela Zawa-
dowicz NZOZ VITA Piel. Środ.-Rodzin-
nych; fizjoterapeuta Dorota Żółtańska 
Zakład Rehabilitacji.

położna Elżbieta Wiśniewska
Redakcja Biuletynu
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W dniach 3-5 września, w Hotelu Spa  
Dr Irena Eris odbyła się konferencja na-
ukowo-szkoleniowa dla kadry kierowni-
czej oddziałów anestezjologii i intensywnej 
terapii. Tematem wiodącym konferencji 
było: „Pielęgnowanie w Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii – teoria i prakty-
ka”. W konferencji uczestniczyło ok. 50 
pielęgniarek oddziałowych, w tym dwie 
pielęgniarki z odległej OIPiP w Wałbrzy-
chu. Dzięki wsparciu naszej Izby – OIPiP 
w Gdańsku jako wyróżnienie za aktywną 
pracę na rzecz środowiska pielęgniarek 
anestezjologicznych dofinansowanie otrzy-
mały trzy pielęgniarki.

Konferencja naukowo-Szkoleniowa 
dla kadry kierowniczej Oddziałów Anestezjologii 

i Intensywnej terapii
Klimat i otoczenie Hotelu Spa dosko-

nale harmonizowało z głównym tematem 
konferencji – pielęgnowaniem. Jednym 
z ciekawszych wystąpień była prezentacja 
mgr Małgorzaty Jatczak - koordynator Gru-
py Roboczej „Grupa Robocza ds. prakty-
ki w pielęgniarstwie anestezjologicznym 
i intensywnej opiece – powołanie, założe-
nia, działalność” (zdj. 1). Grupa Robocza 
została powołana na mocy Uchwały Zarzą-
du Głównego Głównego kwietniu 2011 r. 

Zadaniem „Grupy roboczej PTPAiIO” 
jest wypracowywanie zaleceń, rekomen-
dacji Towarzystwa dotyczących różnych 
obszarów działania pielęgniarstwa ane-

stezjologicznego i intensywnej opieki, na-
wiązywanie współpracy z Towarzystwami, 
Konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, 
ekspertami z innych dziedzin oraz pomoc 
w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych 
przez pielęgniarki z naszej dziedziny.

W trakcie konferencji poruszono rów-
nież zagadnienia: „Zdarzenia niepożądane 
w praktyce pielęgniarki anestezjologicznej 
i intensywnej opieki – szukanie winnych 
czy rozwiązań?” – Anna Zdun członek Gru-
py Roboczej (zdj. 2), jak również „Rola pie-
lęgniarki intensywnej opieki w profilaktyce 
zapalenia płuc pacjentów wentylowanych 
mechanicznie”. lek. med. Jacek Majewski 
firma DRUGAZ / Kimberly-Clark. Cieka-
wa tematyka wykładów, znakomici pre-
legenci były inspiracją do intensywnych 
dyskusji i wymiany doświadczeń od strony 
praktycznej omawianych tematów. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się wykłady 
specjalistek od Mentoringu i Coachinngu 
z fundacji Rajska Jabłoń p. Barbary Bator 

i Barbary Ołdakowskiej-Żyłka. Dużo emo-
cji wzbudziła ostatnia część wykładu prze-
prowadzona w formie warsztatowej. Były 
wspomnienia, łzy, wzruszenia, omawianie 
sytuacji trudnych, refleksje, wnioski, inspi-
racja do rozważań osobistych dotyczących 
zastosowań praktycznych nowatorskich 
teorii w codziennej pracy pielęgniarki od-
działowej. 

Efektem spotkań Grupy Roboczej jest 
opracowanie zaleceń w sprawie toalety 
jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczo-
nych w OIT, które zostały opublikowane na 
stronie Zarządu Głównego PTPAiIO.

Jako organizator pragnę serdecznie po-
dziękować osobom, które wspierały mnie 
w realizacji tego przedsięwzięcia w tym 
naszemu stałemu partnerowi, jakim jest 
OIPiP w Gdańsku.

Joanna Langa
Przewodnicząca PTPAiIO Oddział Pomorski

1 2
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W dniach 13-14 października 2012 r. 
w Gdańsku grono przyjaciół, znajomych 
Aliny Pienkowskiej obchodziło 10 roczni-
cę Jej śmierci.

Alina Pienkowska (ur. 12 stycznia 1952 
w Gdańsku, zm. 17 października 2002 
w Gdańsku) – pielęgniarka, działaczka 
opozycyjna w latach PRL, senator RP II 
kadencji.

Pielęgniarka, w 1973 ukończyła Po-
maturalne Medyczne Studium Zawodowe. 
Pracowała w zakładzie opieki zdrowotnej 
przy Stoczni Gdańskiej. Mieszkała w Gdań-
sku. W latach 70. organizowała Wolne 
Związki Zawodowe Wybrzeża, w sierp-
niu 1980 była współorganizatorką strajku 
w Stoczni Gdańskiej oraz sygnatariuszem 
porozumień sierpniowych. W stanie wojen-
nym została internowana na okres ponad 
siedmiu miesięcy.

Zasiadała w Senacie II kadencji (1991–
1993) z listy związkowej, reprezentując 
województwo gdańskie. Od 1993 działała 
w Unii Demokratycznej i Unii Wolności. 
W latach 1998–2002 była radną Gdańska.

Była żoną Bogdana Borusewicza. Mia-
ła dwoje dzieci (Sebastiana i Kingę)

Pośmiertnie, postanowieniem prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego z 3 maja 2006, 
za wybitne zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych w Polsce, zo-
stała odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski[1]. Otrzymała też tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Alinie Pienkowskiej został poświęcony 
film dokumentalny Historia pewnego życia 
z 2003 w reżyserii Andrzeja Titkowa1.

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Alina_Pien-
kowska [18.10.2012].

Uroczystości otworzył rektor Uniwer-
sytetu Medycznego – prof. Dr hab. n. med. 
Janusz Moryś, który powiedział m.in. że: 
„rzadko docenia się osoby ze środowiska 
pielęgniarek. To jest początek”. Zapowie-
dział nadanie imienia Aliny Pienkowskiej 
Sali Dydaktycznej Katedry Pielęgniarstwa 
oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufun-
dowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. Gdański Uniwer-
sytet Medyczny uhonorował wkład życia 
Aliny w rozwój samorządności, w kontakt 
z drugim człowiekiem. Nawiązał do zawo-
du pielęgniarki, który jest trudnym i niedo-
cenianym.

Rektor zwrócił też uwagę, że w Semi-
narium biorą też udział Studenci Wydziału 
Zdrowia Publicznego- kierunku pielęgniar-
stwo, tak aby też dowiedzieli się o osobie 
– Pielęgniarce zasłużonej dla Kraju. Sala, 
której będzie nadane Imię Aliny Pienkow-
skiej jest efektem współpracy wielu ludzi 
w tym z innych krajów UE, co ma szcze-
gólne znaczenie. Będzie służyła kształce-
niu pielęgniarek i położnych również z in-
nych krajów Europy.

Seminarium prowadził Bogdan Boruse-
wicz mąż Aliny, Marszałek Senatu. Powie-
dział, że Alina była bardzo skromna i gdy-
by wiedziała, że seminarium poświęcone 
jest jej osobie, nie byłaby zachwycona.

Pan Bogdan Borusewicz zapraszał po-
szczególne osoby do zabierania głosu. Naj-
pierw te, które były w programie uroczy-
stości tj. redaktor Dziennika Bałtyckiego 
–Barbarę Szczepułę (aktualnie pracuje nad 
biografią Aliny), która przeczytała niektóre 
fragmenty biografii Alinki. 

Piotr Mierzewski – stwierdził m. in., 
że Alina była „generatorem idei”, a przede 

10 rocznica śmierci Aliny Pienkowskiej-Borusewicz 
– pielęgniarki Stoczni Gdańskiej
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wszystkim była czempionem praw pacjen-
tów. O ogromnym zaangażowaniu Aliny 
w pomoc o obronę pacjentów i ich praw 
wspominając powiedział też Władysław Si-
dorowicz b. Minister Zdrowia. Stwierdził, 
że dobrym po tym spotkaniu było by kon-
tynuowanie tej idei, tak ważnej dla Alinki. 
To ona była pomysłodawczynią stowarzy-
szenia „Pacjent ma prawo”.

Darek Godlewski, który poznał Alinę 
jako młody lekarz stwierdził, że „potrafiła 
zmusić do odwagi, miała zdolność do prze-
widywania, a nigdy przedtem, ani potem 
służba zdrowia w kraju nie była tak zinte-
growana”. O Jej wpływie na zintegrowanie 
pracowników Służby zdrowia mówiła też 
Roma Zawitkowska. Wszystkich jedno-
czyła chęć zmian. Alina przy nacisku na 
zmiany nie” dotykała”/ nie narażała bez-

pieczeństwa pacjenta. Pacjent nie mógł być 
narzędziem do wykorzystania w obronie 
np. praw pracowników.

Olga Krzyżanowska b. Marszałek Sej-
mu, lekarz Przychodni w Gdańsku, powie-
działa;” Alina była wielką osobowością. 
Liczyłam się z nią. Nie bała się głosić swo-
ich poglądów. Walczyła o wolną Polskę 
i jak wielu nie była w odpowiednim czasie 
doceniona.

Anna Grajcarek, przy ciepłych słowach 
o Alinie powiedziała, że była za nią przy 
Okrągłym stole.

Były też wspomnienia Joli Szostek 
z internowania Alinki, a także innych 
Osób, które miały sposobność współpraco-
wać, czy spotykać się w różnych sytuacjach 
z Aliną.

OCALAJMY PAMIĘĆ 
OD ZAPOMNIENIA

Bardzo dziękuję koleżankom 
z Gdańska za umożliwienie 
wzięcia udziału w uroczysto-
ściach poświęconych Alince. 
Szczególnie dziękuję Władzi 
Murawskiej- przewodniczącej 
Gdańskiej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych I-II kadencji 
za wspaniały Domek, Kole-
żankom z Izby Pielęgniarek 
i Położnych z Gdańska za 
„opiekę nad nami -przyjezd-
nymi”, a także dziękuję za 
spotkanie z Terenią Praszyńską 
z Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Anią Grajcarek z Krakowa, Ja-
neczką Żurawską z Łodzi, oraz 
Gienią Kwiecińską z Lublina.

Ludmiła Domagała
Wrocław, 22 października 2012
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25 września 2012 roku uczestniczyłam 
w I konferencji pt. „Gastroenterologia 
w pigułce” zorganizowanej przez Komisję 
Zachowawczą działającą przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Szkolenie odbyło się w sali seminaryjnej 
Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii, 
która mieści się w nowo otwartym Centrum 
Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku. Sala 
jest niewielka, mogąca pomieścić około 30 
osób i wyposażona w nowoczesny sprzęt 
multimedialny. Warunki idealne do szko-
lenia. Konferencję prowadziła mgr Ewa 
Pałyga – Wiceprzewodnicząca Komisji 
Zachowawczej działającej przy OIPIP 
w Gdańsku. Uczestników powitał Kierow-
nik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii 
prof. Marian Smoczyński. Gościem zapro-
szonym była Naczelna Pielęgniarka UCK 
w Gdańsku – mgr Anna Lignowska.

Tematyka poświęcona endoskopii 
diagnostycznej i terapeutycznej w scho-
rzeniach górnego i dolnego odcinka prze-
wodu pokarmowego oraz postępowaniu 
w ostrych stanach zapalenia trzustki przy 
zastosowaniu endoskopowej cholangio-
pankreatografi wstecznej - tzw. ECPW była 
bardzo ciekawie i w przystępny sposób 
przedstawiona w formie prezentacji przez 
lekarzy Kliniki Gastroenterologii i Hepa-
tologii. Jeszcze ciekawsze tematy przed-
stawiły pielęgniarki pracujące na co dzień 
w Klinice oraz Pracowni Endoskopowej. 
Podjęty był temat bezpieczeństwa epide-
miologicznego w pracowni endoskopowej 
oraz opieka pielęgniarska nad pacjentem 
po badaniach endoskopowych. Słuchając 
wykładów pielęgniarek wiadomo było, że 
są profesjonalistkami w swojej dziedzinie. 
Analizując przekazaną wiedzę na pewno 

I konferencja „Gastroenterologia w pigułce”

nikt nie miał już wątpliwości, dlaczego Kli-
nika Gastroenterologii i Hepatologii z Pra-
cownią Endoskopową znajduje się w kom-
pleksie oddziałów zabiegowych. Na koniec 
szkolenia można było obejrzeć Pracownię 
Endoskopii Gastroenterologicznej. Oczy-
wiście w czasie przerwy, gdy można było 
napić się m.in. dobrej kawy i coś przekąsić, 
trwały ożywione rozmowy i wymieniane 
były wrażenia ze szkolenia. Ogólnie sły-
chać było głosy zadowolenia z treści i for-
my konferencji. Cieszyć się należy, że ta 
konferencja, to początek zapowiedzianego 
cyklicznego szkolenia z dziedziny gastro-
entorologii. Organizatorom należy się duże 
podziękowanie za pomysł i świetną orga-
nizację.

Barbara Wysocka
OIPiP w Gdańsku

Szpitalom pomorskim brakuje pieniędzy, 
przez co są mocno zadłużone. Samorząd 
województwa postanowił przeprowadzić 
ich restrukturyzację, co doprowadzić ma do 
wyrównania wyników finansowych szpitali 
i zmniejszenia ich zadłużenia.

We wtorek, 13 listopada, w Urzędzie 
Wojewódzkim w Gdańsku odbyło się spo-
tkanie Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego, podczas którego dyskutowa-
no o przekształceniach zadłużonych szpita-
li pomorskich, wśród których znajdują się 
też szpitale trójmiejskie.

Samorządowcy województwa pomor-
skiego uznali, że należy przeprowadzić 
restrukturyzację szpitali. Miałaby ona do-
prowadzić do wyrównania ich wyników 
finansowych (zysków) i – Jeżeli wynik fi-
nansowy szpitali jest zły, jeżeli ich zadłuże-
nie jest zbyt duże i przekracza współczynnik 
0,5, to musimy podjąć konkretne działania 
– przekonywała Hanna Zych-Cisoń, wice-
marszałek województwa pomorskiego.

Tymi działaniami mogą być bądź prze-
kształcenie szpitala w spółkę, bądź jego zli-
kwidowanie. – Mamy dwa wyjścia: albo sa-
morząd przejmie zadłużenie szpitala, które 
zawsze jest duże i sięga kwot milionowych, 
albo podejmie decyzję o jego likwidacji – 
przyznała wicemarszałek Zych-Cisoń.

W województwie pomorskim najwięk-
szym kontraktem z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia w bieżącym roku może 
pochwalić się Samorząd Województwa 
Pomorskiego (56 proc.), powiaty (23 proc.) 
a także Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
(21 proc).

O ile wyposażenie szpitali, w porówna-
niu do tego, co było jeszcze kilka lat temu, 
bardzo się poprawiło, o tyle wciąż brakuje 
pieniędzy na zabiegi, które w pełni wy-

Szukają recepty na zadłużone szpitale

korzystałyby możliwości nowoczesnego 
sprzętu.

W związku z nową ustawą Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego powołał zespół ds. 
przekształceń, którym kieruje marszałek 
Hanna Zych-Cisoń. Jego głównym zada-
niem jest restrukturyzacja samodzielnych 
zakładów opieki zdrowotnej podległych 
samorządowi województwa pomorskiego, 
a dopiero później ich przekształcanie.

W ciągu roku pięć placówek pomor-
skich, w tym trzy z Trójmiasta, przekształ-
cono w spółki kapitałowe. We wszystkich 
przypadkach pozwoliło to wyciągnąć szpi-
tal z długu i odzyskać pewną pulę pienię-
dzy. – Przykładem szpitala, który był w roku 
2011 najbardziej zadłużony, a który w wyni-
ku restrukturyzacji zmniejszył wskaźnik za-
dłużenia i został przekształcony w spółkę, 
jest Szpital Zakaźny w Gdyni, obecnie Uni-
wersyteckie Centrum Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej – opisywała Zych-Cisoń.

Czy takie rozwiązanie spowoduje, że 
szpitale pozbędą się zadłużeń na zawsze, 
czy przekształcenie da tylko chwilową 
poprawę? – Ciężko przewidzieć co bę-
dzie działo się za kilka lat. Na 137 szpitali 
przekształconych, 30 wciąż wykazuje stra-
tę – mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, 
dyrektor Departamentu Zdrowia Pomor-
skiego Urzędu Marszałkowskiego. – Teraz 
robimy co możemy, by polepszyć sytuację 
szpitali – dodaje.

Urzędnicy zapewniają, że restruktury-
zacje nie będą wiązały się ze zwolnieniami 
personelu i z przejściem na umowy czasowe. 

Elżbieta Michalak
Przedruk z serwisu zdrowie Trójmiasto.pl
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10 lat programu „troskliwa pielęgnacja”

12-13 października odbył się Ogólnopolski 
Zjazd Położnych Środowiskowo-Rodzin-
nych. Został zorganizowany dla uczczenia 
i podkreślenia długoletniej współpracy 
położnych środowiskowych z firmą NI-
VEA Baby w ramach programu „Troskliwa 
Pielęgnacja”. Ten unikatowy program to 
przede wszystkim narzędzie, które wspól-
nie z firmą współtworzymy, zezwalające 
nam na lepszą, bardziej profesjonalną opie-
kę nad kobietą i jej rodziną. W Zjeździe 
uczestniczyło ponad 700 położnych.

Stworzono nam możliwość pogłębienia 
wiedzy o zasadach gwarantujących bezpie-
czeństwo w pielęgnacji skóry.

Krajowy konsultant w dziedzinie pie-
lęgniarstwa ginekologiczno-położniczego 
mgr Leokadia Jędrzejewska przybliżyła 
standardy okołoporodowe. Zwróciła uwagę, 
że standard stworzony ale nie stosowany jest 
martwy. Każda z nas musi pamiętać, że pa-
cjent jako podmiot naszej opieki ma prawo 
do produktu najwyższej jakości, zaś położna 
ma obowiązki nie tylko wobec pacjenta ale 
i zawodu. Standard zezwala nam pracować 
samodzielnie ale musimy wszystkie pamię-
tać, że to my mamy obowiązek wzbudzić 
w kobiecie, naszej potencjalnej klientce po-
trzebę korzystania z naszej opieki. Musimy 
starać się zagospodarować wszystkie istnie-
jące i pojawiające się nisze na rynku usług 
zdrowotnych, zgodne z naszymi kompeten-
cjami. Musimy również pamiętać, że samo-
dzielność zawodowa jest nierozłączna z od-
powiedzialnością i aby nasze usługi były na 
najwyższym poziomie oraz bezpieczne dla 
pacjentek i dla nas samych, musimy nie-
ustannie podnosić kwalifikacje.

Na zajęciach warsztatowych uzyskały-
śmy profesjonalne porady dotyczące dba-
nia o własne zdrowie, zarówno fizyczne jak 

i psychiczne. Porady psychologów pomogą 
nam niewątpliwie radzić sobie ze stresem 
i zmęczeniem.

Nasze spotkanie zostało uświetnio-
ne koncertem Maryli Rodowicz. Kontakt 
z artystką i jej zespołem to niezapomniane 
przeżycie.

Kuluarowe dyskusje obfitowały w wy-
mianę doświadczeń. Od Szczecina do Rze-
szowa, od Białegostoku do Jeleniej Góry 
położne środowiskowe borykają się z tymi 
samymi problemami: ich miejsce w zespole 
terapeutycznym, pracodawcy, listy aktywne, 
zadania określane przez NFZ, konkurencja.

Firma NIVEA Baby na miejsce zjazdu 
wybrała hotel Ossa w Rawie Mazowiec-
kiej, który gościł nas po królewsku. Mamy 
nadzieję, że podobne wydarzenia z naszym 
udziałem będą przed nami.

W spotkaniu uczestniczyły położne ro-
dzinne z Gniewa, Malborka i Tczewa: Be-
ata Balon, Danuta Bylicka, Julitta Gałązka, 
Marzena Piaskowska, Iwona Szroda, Mał-
gorzata Tabor, Ewa Zadrejkowska.

Małgorzata Tabor
położna

To kolejny już raz, miałyśmy przyjemność 
gościć grupę pielęgniarek z Turku w Fin-
landii. Poprzednia wizyta miała miejsce 
równo rok temu. Pani Merja Heino, pielę-
gniarka oddziałowa oddziału ortopedycz-
nego jednego z tamtejszych szpitali- zwró-
ciła się wówczas do mnie z zapytaniem 
(pocztą e-mail), czy istnieje możliwość 
odwiedzenia naszej kliniki, w ramach wy-
miany doświadczeń pomiędzy naszymi 
oddziałami. Propozycja okazała się na tyle 
ciekawa, że bez żadnych problemów uzy-
skaliśmy zgodę i wsparcie naszej dyrekcji. 
Nasi goście byli najwyraźniej zadowoleni 
z przebiegu zeszłorocznej wizyty, ponie-
waż w tym roku, kolejna grupa pielęgnia-

Grupa pielęgniarek z turku w Finlandii z wizytą 
w Pomorskim Centrum traumatologii w Gdańsku

rek wyraziła ochotę na odwiedziny naszego 
szpitala. Podobnie jak poprzednio, nasza 
dyrekcja z przyjemnością wyraziła zgodę 
na spotkanie, udzielając nam wszechstron-
nej pomocy w organizacji wizyty. 

W tym miejscu, pragnę serdecznie 
podziękować dyrektor naczelnej PCT 
w Gdańsku – Pani Małgorzacie Bartoszew-
skiej-Dogan, za okazaną nam życzliwość 
i czas, który poświęciła na ubiegłoroczne 
uroczyste powitanie Naszych Gości i uho-
norowanie ich specjalnymi podziękowania-
mi w formie eleganckich dyplomów.

Dziękuję również z-cy dyrektora ds. 
pielęgniarstwa PCT w Gdańsku, Pani mgr 
Marzenie Olszewskiej- Fryc, która zawsze 
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popiera działania mające na celu wzmac-
nianie wizerunku pielęgniarek w naszej 
placówce.

Tegoroczna wizyta, miała miejsce 12 
października (piątek). Wcześniej umówio-
ne pocztą e-mail z pielęgniarką oddziałową 
Panią Pią Sykko. Spotkałyśmy się z naszy-
mi fińskimi koleżankami o godz. 11:40 na 
ul. Długiej. Moja koleżanka, pielęgniarka 
koordynująca pracę w Oddziale Dziecię-
cym Kliniki Ortopedii – Iwonka Zaporow-
ska-Bugajewska, oraz ja – stanowiłyśmy 
„samozwańczy komitet powitalny”:), który 
przyprowadził gości w zacne mury naszej 
placówki. 

Program spotkania był dość napięty, 
gdyż chcąc uniknąć zamieszania w nor-

malnym funkcjonowaniu oddziałów, prze-
znaczyłyśmy na nie tylko 3 godz. i to po 
południu. Plan był taki, aby oprócz dwóch 
oddziałów naszej kliniki (dorosłych i dzie-
ci), pokazać również Oddział Chirurgii 
Dziecięcej, oraz Oddział Rehabilitacji Neu-
rologicznej. 

Przypadki medyczne w naszej klini-
ce, zarówno w oddziale dziecięcym i do-
rosłych, objaśniał nasz ordynator, Pan dr 
Mariusz Treder, za co jestem mu niezwy-
kle wdzięczna. W zawiłości CliniNetu, an-
gielszczyzną z oksfordzkim akcentem :), 
wprowadzał naszych gości lek. med. Pan 
Filip Dąbrowski, za co również serdecznie 
dziękuje! W ogóle, to lista z podziękowa-
niami jest naprawdę długa, ale jak tego nie 

zrobić, gdy ludzie, którzy 
ze mną pracują są tak 
spontaniczni, życzliwi, 
mili?

I tak, dzięki mojej 
kolejnej koleżance – od-
działowej Oddziału Re-
habilitacji Neurologicz-
nej – mgr Alinie Kuceł, 
miałam niekłamaną przy-
jemność przedstawienia 
naszym gościom specy-
fiki pracy oddziału, którą 
pięknie przybliżyła Pani 
dr Dorota Duda. Wielkie 
dzięki! W roli tłumacza, 
wystąpiła mgr psycholo-
gii Pani Karolina Ołdak, 
która z niezwykłą ekspre-
sją i uśmiechem przeka-
zała wszystko to, o czym 
mówiła Pani dr Duda 
i Pani Karolina Muszyń-
ska – lic. terapeuta zaję-
ciowy. Wszystko wypa-
dło świetnie, za co skła-

dam wielkie, ogromne 
podziękowania!

Kolejnym, a zara-
zem ostatnim oddzia-
łem, który zwiedzili 
nasi goście z Finlandii, 
był Kliniczny Oddział 
Chirurgii i Urologii 
Dzieci i Młodzieży GU-
Med. Oddział pokazała 
nam piel. oddziałowa 
Pani mgr Beata Odor-
czuk, która omówiła 
rodzaje schorzeń leczo-
nych w klinice, zapo-
znała nas z topografia 
oddziału, sprzętem, 
służyła odpowiedzią 
na zadawane pytania. 
Wsparciem na części 
niemowlęcej, była pie-
lęgniarka Pani mgr Pau-
lina Majewska. Dało się 
zauważyć, że goście są 
pod wrażeniem estetyki 
oddziału – pięknej opra-
wy plastycznej: pastelo-
we, ciepłe kolory, dużo 
obrazów na ścianach 
– wszystko z myślą 
o dzieciach i dla dzieci. To było naprawdę 
miłe słyszeć od gości, że są pod wrażeniem. 
Składam serdeczne podziękowania Pani 
mgr Beacie Odorczuk, za osobisty wkład 
i pomoc w organizacji tej wizyty.

Ok. godz. 14, zaprosiłyśmy gości do 
biblioteki naszej Kliniki na nieformalne 
spotkanie z poczęstunkiem, który zorgani-
zowała Pani mgr Iwona Bugajewska-Zapo-
rowska we współpracy z firma „Nutricia”. 
Goście zadawali pytania na temat systemu 
w którym pracujemy, zakresu obowiązków, 
płacy. Po wymianie informacji dotyczą-
cych naszych szpitali,19-to osobowa grupa 

pielęgniarek z Finlandii, dzięki uprzejmo-
ści naszej dyrekcji została przez nas obda-
rowana pamiątkowymi dyplomami.

Padła też propozycja, aby w ramach re-
wanżu – grupa pielęgniarek z naszego szpi-
tala odwiedziła szpital w Turku.

Myślę, że byłoby to nowe doświadcze-
nie dla nas i całkiem możliwe do realizacji, 
bo jeśli mogą inni, to dlaczego nie my?

mgr Beata Łobodzińska
pielęgniarka oddziałowa

Klinicznego Oddziału Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu

GUMed w PCT
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Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd
nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić.

F. Chwalibóg

Uzupełnić wiedzę… to jest możliwe, to 
dzieje się tu i teraz!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku w tym roku pod koniec 
września wygrała przetarg i uzyskała do-
finansowanie ze środków Ministerstwa 
Zdrowia na specjalizację w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego i gineko-
logicznego. Ilość miejsc dofinansowanych 
wynosiła dla każdej specjalizacji – 25. 
Kwota na jednego uczestnika wyniosła 
4337 zł, a kwota łączna – 208.176 zł.

Warunkiem uzyskania przez pielęgniar-
kę i położną dofinansowania było zdanie 
egzaminu kwalifikacyjnego. Zainteresowa-

nie wyżej wymienionymi specjalizacjami 
było bardzo duże.

W miesiącu październiku w związku 
z dużym zainteresowaniem środowiska 
uruchomiliśmy kolejną specjalizację, peł-
nopłatną w dziedzinie pielęgniarstwa epi-
demiologicznego.

Kierownikami specjalizacji są:
• w dziedzinie pielęgniarstwa psy-

chiatrycznego – mgr Edyta Karcz,
• w dziedzinie pielęgniarstwa gine-

kologicznego – mgr Wioletta Zabo-
rowska-Kuczewska, 

• dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
logicznego – mgr Krystyna Paszko.

Wszystkim uczestnikom specjalizacji, gra-
tulujemy podjęcia decyzji o podnoszeniu 
kwalifikacji.

Uzupełnić wiedzę Podziękowania składamy kierownikom 
specjalizacji, wszystkim wykładowcom 
i opiekunom staży, dyrektorom podmiotów 
leczniczych, kadrze kierowniczej pielę-
gniarskiej, a także Władzom Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Dzięki współpracy z Państwem możli-
we jest realizowanie kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych w naszej 
Izbie!

mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Koordynator Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku

Fotorelacja ze specjalizazji z zakresu ginekologii
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Organizatorem konferencji, która odbyła 
się 11 października 2012 r. była pani Dy-
rektor ds. Pielęgniarstwa Pomorskiego 
Centrum Traumatologii – Marzena Ol-
szewska-Fryc. Konferencja odbyła się pod 
patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskie-
go. Konferencja rozpoczęła się od wystą-
pienia pani Marzeny Olszewskiej-Fryc, 
która podziękowała pani Marszałek Hannie 
Zych-Cisoń zarówno za objęcie patrona-
tem, jak i za umożliwienie skorzystania 
z sali w Urzędzie Marszałkowskim. Powi-
tała przybyłych gości w osobach: 

• dyrektora Departamentu Zdrowia 
UM – Jolantę Sobierańską-Grendę, 

• dyrektora Pomorskiego Centrum 
Zdrowia Publicznego – Jerzego 
Karpińskiego,

Relacja z konferencji szkoleniowej „Współczesne 
pielęgniarstwo w aspekcie rzeczywistości”

• kierownika Katedry Pielęgniarstwa 
GUM – dr Aleksandrę Gaworską-
-Krzemińską, 

• dyrektora Pomorskiego Centrum 
Traumatologii – Małgorzatę Barto-
szewską-Dogan

• oraz wszystkich uczestników konfe-
rencji – pielęgniarki i położne z wo-
jewództwa pomorskiego.

Następnie o zabranie głosu została popro-
szona pani Marszałek Hanna Zych-Cisoń. 
Pani Marszałek powiedziała, że pielęgniar-
ki i położne są dla samorządu województwa 
partnerem w trudnym czasie reform, które 
były, są i będą w ochronie zdrowia. Inna 
sytuacja ochrony zdrowia była 30 lat temu, 
inna 10 lat temu, a inna jest teraz. Aktualną 
sytuację na terenie naszego województwa 
przedstawi bliżej dyrektor Departamentu 
Zdrowia. Pani Marszałek ze swej strony 
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podziękowała za dobrą współpracę, cho-
ciaż część osób podchodzi sceptycznie do 
ustawy o działalności leczniczej i nic w tym 
dziwnego, bo obszar ochrony zdrowia jest 
specyficzny, a zmieniające się warunki ze-
wnętrzne wymagają przystosowania się do 
nich, również takich zakładów pracy, ja-
kimi są placówki ochrony zdrowia. Orga-
nizowanie spotkań przez Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
sprzyja dialogowi, wymianie informacji. 
Na zakończenie swojego wystąpienia pani 
Marszałek podziękowała pielęgniarkom 
i położnym nie tylko za ciężą pracę, ale 
także za uśmiech, za potrzymanie za rękę 
– bo to też lekarstwo, co niejednokrotnie 
podkreślają pacjenci.

Pani dyrektor Departamentu Zdrowia, 
Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła 
prezentację „Doświadczenia Wojewódz-
twa Pomorskiego w dostosowaniu ochro-
ny zdrowia do aktualnego ustawodawstwa 
obowiązującego w Polsce”. Prezentacja 

zawierała dane dotyczące kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych przez NFZ na rok 
2012, następnie zostały wymienione jed-
nostki, które są przekształcone i funkcjonu-
ją jako spółki. Ostatnio spółkami stały się: 
Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni, 
Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyń-
skiego, Szpital Zakaźny. Szpital dla Szkół 
Wyższych od dnia 1 października został 
włączony w struktury Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego. Do tej pory pięć jed-
nostek zostało przekształconych i w każdej 
były inne problemy do rozwiązania. Obec-
nie dyrektorzy pozostałych szpitali złożyli 
w Urzędzie Marszałkowskim biznesplany 
dotyczące przekształceń, które zostaną roz-
patrzone i przeanalizowane, przed podję-
ciem decyzji o przekształceniu, bądź nie. 

Pani Marzena Olszewska-Fryc podzię-
kowała za wystąpienie i zaprosiła panią 
Aleksandrę Gaworską-Krzemińską do za-
brania głosu.

Pani kierownik Katedry Pielęgniarstwa 
GUMed przedstawiła sytuację dotyczącą 
polskiego pielęgniarstwa w formie pre-
zentacji „Kształcenie zasobów ludzkich 
w Pielęgniarstwie”. Wystąpienie rozpo-
częła stwierdzeniem, że należy posiadać 
odpowiednie zasoby by móc tworzyć wy-
soką jakość. Pierwsze ogólnodostępne 
dane dotyczące wskaźników pielęgniarek 
pochodzą z 2002 r. i stwierdzają, że Polska 
ma najniższy wskaźnik, w roku 2003 wg. 
danych WHO Polska nadal źle wypada na 
tle innych krajów. Oficjalne dane z USA 
mówią o tym, że im brakuje 500 000 pielę-
gniarek, żeby zabezpieczyć społeczeństwo. 
Tymczasem polskie Ministerstwo Zdrowia 
podało, że brakuje nam 3229 pielęgniarek. 
Chiny są jedynym państwem na świecie, 
gdzie nie brakuje pielęgniarek, pomimo, 
że nie ma tam kształcenia w tym zawodzie. 
Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych „Wstępna ocena zasobów kadro-

wych pielęgniarek i położnych w Polsce do 
roku 2020” przewiduje duży spadek pielę-
gniarek i położnych. Co prawda wskaźnik 
podniósł się do 6,2, ale jest to spowodowa-
ne zmniejszaniem się ilości mieszkańców 
naszego kraju, a nie zwiększeniem się ka-
dry pielęgniarek i położnych. Raport prze-
widuje, że do roku 2020 ponad 80% pielę-
gniarek osiągnie wiek emerytalny. W tym 
czasie przewiduje się, że do systemu trafi 
około 20 000 pielęgniarek, co oznacza, 
że w roku 2020 będzie brakowało około 
60 000 pielęgniarek, a zapotrzebowanie 
na usługi pielęgniarskie będzie rosło, po-
nieważ społeczeństwo się starzeje. Dane 
z Naczelnej Rady mówią, że rocznie prawo 
wykonywania zawodu odbiera 1800 osób. 
Liczba zasobów będzie się zmniejszała. 
Obecna sytuacja wygląda następująco:

• Liczba zatrudnionych pielęgniarek 
to – 213 349

• Liczba zarejestrowanych pielęgnia-
rek to – 275 652

• Liczba zatrudnionych położnych to 
– 24 844

• Liczba zarejestrowanych położnych 
to – 33 841

• Do krajów UE wyjechało 3 500 pie-
lęgniarek i 372 położne.

Prezentacja kończyła się wyszczegól-
nieniem kilku rzeczy, które można zrobić, 
aby polepszyć sytuację: - wykorzystać glo-
balne fundusze zdrowotne w celu wsparcia 
zasobów ludzkich,

• zbudować połączone strategie dzia-
łań pomiędzy rządami, pracodawca-
mi, związkami zawodowymi i orga-
nizacjami charytatywnymi,

• zbudować niezależność i samowy-
starczalność zawodową,

• polepszyć dostęp do edukacji, 
kształcenia i doskonalenia,

• zapewnić właściwe środowisko pra-
cy.

Pani Aleksandra Gaworska-Krzemińska 
zakończyła swoje wystąpienie przytaczając 
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słowa Tony Blaira: „Jeśli jesteś po stronie 
pacjenta, powinieneś być po stronie pielę-
gniarki”.

Pani Marzena Olszewska-Fryc podzię-
kowała za wystąpienie i poprosiła o zabra-
nie głosu Przewodniczącą Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Annę 
Wonaszek. 

Pani Przewodnicząca przedstawiła pre-
zentację: „Samorząd Pielęgniarek i Położ-
nych w aspekcie ustawodawstwa”, podkre-
ślając, że chce przedstawić samorząd od 
strony praktycznej. Prawo jest regulatorem 
naszych działań. Obecnie obowiązuje nas 
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych. Wykonujemy 
wolny zawód, nasze sprawy powinny być 
w naszych rękach, a niestety jeszcze wiele 
z nas nie jest przekonana czy tego chce-
my, czy np. nie oddać w ręce administra-
cji państwowej np. procedur związanych 
z prawem wykonywania zawodu. Pani 
Przewodnicząca zaapelowała, żebyśmy się 
nie dzielili, na osoby kontraktowe i nie, na 
należące do związków i nie, na praktyków 
i teoretyków. Każdy ma swoje zadania do 
wykonania. Przedstawiła zadania samorzą-
du jakie wynikają z ustawy o samorządzie 
i ustawy o zawodach pielęgniarki i położ-
nej. Wymieniła działy jakie funkcjonują 
w strukturach Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku i koordynato-
rów tych działów. Jako OIPiP prowadzimy 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych, obecnie ruszają 4 specjali-
zacje dotowane z Ministerstwa Zdrowia: 
neonatologiczna, psychiatryczna, diabeto-
logiczna, ginekologiczna. Kolejne specja-
lizacje z pielęgniarstwa zachowawczego 
i epidemiologicznego zaczną się jeszcze 
w tym roku. Organizujemy również kursy 
kwalifikacyjne i specjalistyczne. Poprzez 
takie działania budujemy pielęgniarstwo na 
wysokim poziomie. Jesteśmy wyedukowa-

nymi i wymagającymi partnerami zarów-
no w pracy zawodowej, jak i w debatach 
i dyskusjach na szczeblach samorządowych 
i krajowych.

Obecnie mamy do czynienia z rozsze-
rzaniem funkcji zawodowej pielęgniarki 
o funkcję zarządzania, nie tylko zasobami 
ludzkimi, ale także usługami zdrowotny-
mi. Podnoszenie rangi zawodu jest w na-
szych rękach (świadomość zawodowa), to 
my sami musimy ją sobie wypracować na 
oddziale, w szpitalu, w mieście, w regio-
nie, w kraju i na świecie. Nikt tego za nas 
nie zrobi. Samorząd zawodowy prowadzi 
współpracę z organizacjami administracji 
publicznej, z towarzystwami naukowymi, 
z uczelniami wyższymi, z samorządami 
innych zawodów medycznych. Pani Prze-
wodnicząca wymieniła Komisje działające 
przy OIPiP, które znajdują się również na 
stronie www. oipip.gda.pl, zachęciła do 
zgłaszania problemów do tych komisji, bo 
zajmują się one wypracowywaniem roz-
wiązań i zgłaszaniem problemów do odpo-
wiednich, wyższych instancji. Podkreśliła 
fakt, że rośnie ilość spraw kierowanych do 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Musimy pamiętać, że pacjent, to obecnie 
klient, bardzo świadomy i wyedukowany. 
Przypomniała, że OIPiP nadal kontynuuje 
ubezpieczenie OC dla pielęgniarek i położ-
nych. Podziękowała za uwagę.

Pani Marzena Olszewska-Fryc podzię-
kowała za wystąpienie i przedstawiła swoją 
prezentację: „Udział środowiska pielę-
gniarskiego i położniczego w zdarzeniach 
medycznych”. 

Podkreśliła fakt, że dążenie do autonomii 
w pielęgniarstwie doprowadziło do zmian 
w ustawodawstwie i spowodowało zwrot 
od działań w pełni podporządkowanych 
decyzji lekarza do większej samodzielności 
sektora pielęgniarskiego w relacji: 

• pielęgniarka – pacjent 

• pielęgniarka – zawód/profesja 
• pielęgniarka – zespół terapeutyczny.

Przypomniała zapis z Kodeksu Etyki Za-
wodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpo-
spolitej Polskiej, w którym w części ogól-
nej w pkt. 5 jest określone, że pielęgniarka, 
położna posiadające pełne uprawnienia 
zawodowe ponosi osobistą odpowiedzial-
ność za swoje działanie, wówczas gdy nie 
posiada wymaganych kwalifikacji potwier-
dzonych odpowiednimi dokumentami do 
wykonania świadczeń zdrowotnych, nie 
powinna podawać leków, ma prawo do od-
mowy wykonania zlecenia. 

Wszyscy próbujemy unikać błędów, 
starają się zwłaszcza pielęgniarki i położ-
ne, bo stawką ich niedopatrzeń i pomyłek 
jest ludzkie życie. Mimo wyjątkowego za-
angażowania i szczególnej staranności, błę-
dy medyczne się zdarzają. W Okręgowym 
Sądzie Pielęgniarek i Położnych sprawy 
dotyczą naruszeń z zakresu etyki zawodo-
wej (nieuczciwości, braku kultury osobi-

stej, niewłaściwego przekazu informacji). 
Dotychczas rozpatrzone były dwa wnioski 
o ukaranie. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej w Gdańsku prowadzi po-
stępowania wyjaśniające w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej, w grupie 
11 wykroczeń zawodowych na 2012 rok 
znalazły się:

• około 50% - zaniedbania, zaniecha-
nia - niedostateczne, niedbałe, nie-
sumienne wykonywanie czynności 
zawodowych,

• około 20% - nieprzestrzeganie za-
sad Kodeksu Etyki,

• około 20% - naruszenia prawa pa-
cjenta,

• około 10% (w środowisku) - stoso-
wanie nieuczciwej konkurencji (nie-
uczciwe pozyskiwanie deklaracji 
wyboru pielęgniarki środowiskowo 
- rodzinnej).
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Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływają 
uwagi pacjentów i rodzin, dotyczące za-
chowania personelu pielęgniarskiego: 

• niestosowne zachowanie wobec pa-
cjenta i rodziny, 

• nie przestrzeganie procedur epide-
miologicznych (przemieszczanie się 
w rękawiczkach lub ich brak), 

• zbyt głośne rozmowy przy przeka-
zywaniu informacji o pacjentach. 

Następnie zwrócono uwagę na problem 
stale niewystarczający poziom higieny rąk 
w szpitalach. Przytoczone zostały zalecenia 
CDC co do higieny rąk:

• paznokcie krótko obcięte, 
• zakaz „tipsów”, 
• pierścionki, obrączki, biżuteria, ze-

garki.
W badaniu dotyczącym biżuterii na palcach 
wykazano, że aż 40% spośród pielęgniarek 
noszących pierścionki i obrączki skoloni-
zowanych było bakteriami Gram - (w tym 

bakteriami kałowymi, Klebsiellą, Acineto-
bacterem).

Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo 
farmakoterapii, gdzie typy błędów mogą 
być bardzo różne. Jedną z częstych nie-
prawidłowości jest dzielenie, kruszenie, 
a wręcz rozcieranie w moździerzu doust-
nych postaci leku bez względu na to czy 
są to postacie o spowolnionym uwalnianiu, 
czy są to tabletki powlekane. 

Nie jest także uregulowana sprawa ro-
dzaju płynu którym doustne postacie leku 
są popijane. 

Podawanie leków doustnych pacjento-
wi w jednym „pojemniku” nie patrząc na 
możliwość wystąpienia interakcji w fazie 
farmakokinetycznej po przyjęciu leków 
przez pacjenta. 

Złe oznakowanie podawanych leków 
pacjentowi./system unit dose/. 

Złe oznakowanie i oznaczenia strzyka-
wek z rozpuszczonymi lekami.

Użycie niewłaściwego rozpuszczalnika 
dla leku stosowanego dożylnie.

Przybliżona została działalność Woje-
wódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarze-
niach Medycznych, działającej przy Wo-
jewodzie, gdzie w trakcie rozpatrywania 
zgłoszonych spraw pielęgniarki również są 
przesłuchiwane. Do tej pory (od stycznia 
2012 r.) rozpatrzono 21 wniosków, z czego 
7 oddalono z przyczyn formalno-prawnych.

Na zakończenie prezentacji została 
przypomniana odpowiedzialność i kary 
jakie może ponieść pielęgniarka/położna 
– zgodnie z zapisem w znowelizowanej 
ustawie z 1 lipca 2011 o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych. Przewidziano tam 
następujące kary:

• kara pieniężna od 1000 do 10.000 
zł.,

• upomnienie, 
• nagana, 
• zakaz pełnienia funkcji kierowni-

czych w podmiotach leczniczych, 
• pozbawienie prawa wykonywania 

zawodu.
Pani Marzena Olszewska-Fryc podzięko-
wała za uwagę i poprosiła o wystąpienie 
panią Beatę Odorczuk, która odbyła staż 
w USA, żeby podzieliła się swoimi obser-
wacjami i przeżyciami z pracy w szpitalu 
dziecięcym w Los Angeles. 

Pani Beata przedstawiła w formie 
prezentacji swoje spostrzeżenia. Szpital, 
w którym odbywała staż liczył 347 lóżek, 
zatrudnionych w nim było 4200 pracowni-
ków, z czego 2000 pielęgniarek. Większość 
łóżek mieściła się w pokojach jednooso-
bowych. W szpitalu są szerokie korytarze 
– bez problemu miną się dwa łóżka. Windy 
są oddzielne dla personelu, oddzielne dla 
pacjentów i oddzielne dla odwiedzających, 
natomiast windy którymi wożone są śmieci 
są zakamuflowane i właściwie niewidocz-
ne. Na korytarzach jest bardzo dużo pra-

cowników ochrony z racji, że jest to szpital 
dziecięcy. Na przykładzie oddziału chirur-
gii pani Odorczuk przedstawiła organiza-
cję pracy w tym szpitalu. Oddział liczy 32 
lóżka, zatrudnionych na nim jest 115 pie-
lęgniarek, 30 asystentek pielęgniarskich, 3 
oddziałowe (główna, szkoleniowa i nadzo-
rująca fizjoterapię), 1 pielęgniarka koordy-
nująca, pracująca na 12 godzin i w dzień 
i w nocy, 1 pracownik socjalny, który po-
maga rodzicom w różnych sprawach, 1 
sekretarka medyczna, która koordynuje 
transport pacjentów, badania radiologiczne. 
Jedna pielęgniarka opiekuje się 1-2 dziećmi 
w ciągu dyżuru. Dokumentacja jest w wer-
sji elektronicznej, nie ma papierów. Jest 
bardzo duża ilość komputerów i na każdym 
można pracować po zalogowaniu się. Tak 
więc praca wygląda inaczej niż w większo-
ści naszych szpitali. Na uwagę zasługuje 
także fakt, że od razu przy budowie szpitala 
jest budowany ogromny parking, który po-
mieści samochody i personelu i pacjentów 
i odwiedzających bez najmniejszego pro-
blemu. 

Pani Marzena Olszewska-Fryc podzię-
kowała za wystąpienie.

W dalszej części konferencji wystąpiła 
pani Beata Naróg – doradca kadrowy, któ-
ra przybliżyła różnice pomiędzy umową 
o pracę a kontraktem i związanym z tym 
rozliczaniem czasu pracy. Wystąpił tak-
że radca prawny firmy Interpolska, który 
przypomniał o odpowiedzialności jaka się 
wiąże z wykonywaniem zawodu pielę-
gniarki i położnej i w związku z tym o ko-
nieczności ubezpieczenia OC.

Pani Marzena Olszewska-Fryc podzię-
kowała wszystkim prelegentom i uczestni-
kom za aktywny udział.

Relację sporządziła na zlecenie redaktora
Wioletta Rogala
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Realizacja Pakietu obejmującego kurs 
specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-
-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dzie-
dzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pie-
lęgniarek /pielęgniarzy w ramach Projektu 
Systemowego „Profesjonalne pielęgniar-
stwo systemu ratownictwa medycznego 
w Polsce – wsparcie kształcenia podyplo-
mowego” – współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
dobiegła końca!

W dniu 8 listopada br. o godzinie 9-tej 
w Pomorskim Centrum Traumatologii od-
był się egzamin końcowy kursu kwalifika-
cyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratun-
kowego. Kurs trwał od 23 kwietnia do 8 
listopada 2012 r. 

W Pakiecie uczestniczyło 35 osób. 
Wszyscy pozytywnie zdali egzamin, ku 
radości zdających, 
jak i członków 
komisji egzamina-
cyjnej.

U r o c z y s t e g o 
zamknięcia kursu 
dokonała Przewod-
nicząca Okręgowej 
Rady Pielęgnia-
rek i Położnych 
w Gdańsku-mgr 
Anna Wonaszek 
wręczając uczest-
nikom zaświadcze-
nia potwierdzające 
ukończenie kursu.

Z kolei absol-
wenci kursu po-

Skorzystaliśmy 
z Europejskiego Funduszu Społecznego!

dziękowali członkom komisji egzamina-
cyjnej, pracownikom Działu Szkoleń OIPiP 
a w sposób szczególny-kierownikowi kur-
su Panu mgr Michałowi Grzegorczykowi 
za ogromny wkład merytoryczny i organi-
zacyjny kursu. 

W imieniu organizatora kształcenia ja-
kim jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku składam serdeczne po-
dziękowania za okazaną pomoc i wsparcie 
przy realizacji Pakietu kierownikowi kursu 
mgr Michałowi Grzegorczykowi, który 
wykazał się ogromną determinację i profe-
sjonalizmem przy realizacji kursu, wykła-
dowcom, opiekunom stażu, a także:

 • Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie,

 • Władzom Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego,

 • Dyrekcji Pomorskiego Centrum 
Traumatologii w Gdańsku,

 • Dyrekcji Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Gdańsku,

 • Dyrekcji Szpitala Dziecięcego Po-
lanki im. Macieja Płażyńskiego 
w Gdańsku sp. z o.o.,

 • Dyrekcji Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego w Gdańsku,

 • Pielęgniarkom i pielęgniarzom – 
uczestnikom kursu.

Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną 
współpracę, wpisując się w słowa Matki 
Teresy z Kalkuty:
„Ty umiesz to czego ja nie umiem.
Ja mogę zrobić to, czego ty nie potrafisz.
Razem możemy uczynić coś pięknego.”

mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Koordynator Działu Szkoleń

przy OIPiP w Gdańsku
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Dnia 12 października 2012 r. w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Prabutach od-
była się kolejna cykliczna już konferencja 
szkoleniowa pod tytułem „Jepiej zapobiegać 
niż leczyć”. Mottem przewodnim konferen-
cji były słowa ks. Stanisława Jasionka „Naj-
niebezpieczniejszą dla człowieka chorobą 
jest niewydolność sumienia”. Organiza-
torem była Przychodnia Lekarska „Jasień” 
ZOL w Prabutach we współpracy z OIPiP 
w Gdańsku i Szpitalem Specjalistycznym 
w Prabutach. Wzięło w niej udział 35 pie-
lęgniarek zatrudnionych na terenie Prabut 
z obu placówek. Było mam niezmiernie miło 
gościć przewodniczącą OIPiP w Gdańsku 
Panią mgr Annę Wonaszek i wice przewod-
niczącą OIPiP Panią mgr Marzenę Olszew-
ską-Fryc. Jesteśmy niezmiernie wdzięczne 
i czujemy się wyróżnione, że mimo nawa-
łu prac zwiazanych z pracą w samorządzie 
znalazły czas i chęci, abyśmy mimo tak od-
ległych kilometrów mogli się bliżej poznać 
i podzielić wspólnymi problemami i oczeki-
waniami. Również gościem honorowym był 
profesor dr hab. Jan Skokowski – dyrektor 

Konferencja szkoleniowa w Prabutach

ds medycznych Szpitala Specjalistyczne-
go w Prabutach, który od początku pracy 
w Szpitalu Specjalistycznym systematycz-
nie dba o rozwój kadry i jest zaprzyjaźniony 
z pionami pielęgniarskimi obu placówek. 

Pierwsze wystąpienie zaprezento-
wała Firma Skamex. Pan Paweł Zabawa 
–z zawodu pielęgniarz, w bardzo przystępny 
i ciekawy sposób przedstawił istotę układów 
zamkniętych i nowoczesne rozwiązania do-
tyczące prewencji zakażeń układu moczo-
wego i BSI. Następnie Pani Alina Batraniec-
-Bury z firmy Lohmann&Rauscher omówiła 
system wilgotnego leczenia ran – Suprasorb 
jako proponowane rozwiązania leczenia ran. 
Po przerwie na kawę i poczęstunku sponso-
rowanym przez obie firmy ponownie głos 
zabrał Pan Paweł prezentując rozwiązania 
firmy SAGE w prewencji odleżyn: Prevalon 
TAP & Heel Protector oraz kompleksową hi-
gienę ciała z wykorzystaniem zawierających 
wodę, hypoalergicznych ściereczek myją-
cych, czepków do mycia głowy, chusteczek 
barierowych z dimeticonem oraz toaletę 
jamy ustnej w oparciu o złożone zestawy do-
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bowe SAGE Q8 i Q4 jak i pojedyncze szczo-
teczki z odsysaniem. Na szczególną uwagę 
zasługiwała intuicyjna prostota prezentowa-
nych rozwiązań oraz fakt, że poszczególne 
produkty są kompletną odpowiedzią na daną 
procedurę będąc gotowymi do użycia w każ-
dej chwili, np. ściereczki do mycia są od razu 
nasączone wodą, substancjami myjącymi 
i pielęgnującymi, a opakowanie zawiera ich 
8 szt. do ośmiu stref mycia oraz umożliwia 
ich podgrzanie do odpowiedniej temperatu-
ry wraz z jej utrzymaniem, a każdy zestaw 
do pojedynczej procedury toalety jamy ust-
nej umożliwia czyszczenie z użyciem środ-
ka dezynfekującego, ewakuację wydzieliny 
poprzez odsysanie oraz nawilżanie błony 
śluzowej jamy ustnej. Po prezentacji odbyły 
się warsztaty praktyczne z zastosowaniem 
wspomnianej maty eliminującej siły styczne 
ścinające wyposażonej w 2 kliny 30° Preva-
lon TAP w prewencji odleżyn okolicy kości 
krzyżowej oraz prewencji odleżyn pięt z za-
stosowaniem Prevalon Heel Protector, każ-
dy obecny mógł wypróbować również na-
kładanie bariery ochronnej przy użyciu chu-
steczek z dimeticonem i w bardzo przyjaznej 
atmosferze zakończono szkolenie z nadzieją 
na możliwość praktycznego wykorzystania 
zdobytych umiejętności w pracy codziennej. 

Ewa Mędrek 
z-ca kierownika PL „Jasień” ds. ZOL
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Dnia 29 września 2012 roku w Teatrze 
Miejskim w Kwidzynie odbyła się ko-
lejna Inauguracja Roku Akademickiego 
2012/2013. Powiślańska Szkoła Wyższa 
rozpoczęła tym samym czternasty rok dzia-
łalności. Jest to kolejny rok intensywnej 
pracy dydaktycznej i naukowej, a także rok 
wielu zmian w systemie kształcenia wyż-
szego, do którego Nasza Szkoła przygoto-
wywała się już od dawna. 

Najważniejszą zmianą w bieżącym roku 
akademickim, to zmiana trybu nauczania 
na kierunku Pielęgniarstwo. Jest to związa-
ne z wprowadzeniem dwóch nowych pod-
staw prawnych do prowadzenia studiów na 
tym kierunku, a mianowicie:

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 
w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

•	 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmia-
nie ustawy - prawo o szkolnictwie wyż-
szym.

•	 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej.

gdzie art. 54 pkt. 4 ustawy o zawodzie 
pielęgniarki i położnej wskazuje, że stu-
dia zawodowe licencjackie na kierunku 
pielęgniarstwo, nie mogą być prowadzo-
ne w formie niestacjonarnej. W związku 
z powyższym Powiślańska Szkoła Wyższa 
roku akademickim 2012/2013 wprowa-
dziła zmianę trybu kształcenia z niesta-
cjonarnego na stacjonarny. Dlatego za-
oferowaliśmy elastyczny plan zajęć, aby 
dostosować kształcenie do grafiku osób 
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aktywnych na rynku pracy. Dzięki temu 
rozwiązaniu umożliwiliśmy naukę dużej 
liczbie studentów. Obserwujemy, iż po-
trzeby są ogromne, ponieważ z roku na 
rok zainteresowanie kierunkami: Pielę-
gniarstwo i Ratownictwo medyczne jest 
coraz większe.

Na uroczystość przybyli studenci, wy-
kładowcy, władze Powiślańskiej Szko-
ły Wyższej i zaproszeni goście. Wśród 
osobistości, którzy byli obecni na Inau-
guracji byli m.in. Przewodnicząca OIPiP 
w Gdańsku mgr Anna Wonaszek i wice 
przewodniczaca OIPiP mgr Marzena Ol-
szewska – Fryc, które wręczyły nagro-
dy ufundowane przez OIPiP w Gdańsku 
dla 3 absolwentek Uczelni za najwyższe 
osiągnięcia w nauce za rok 2011/12. Ko-
lejnymi zaposzonymi gościmi były: Pani 
Danuta Woronowicz - członek Zarządu 
Powiatu Kwidzyńskiego; Pani Ewa No-
wogrodzka – wójt gminy Kwidzyn; Pani 
Jolanta Szulc - Przewodnicząca Komi-
sji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Turystyki; Pan Jerzy Śnieg - Przewodni-
czący Rady Powiatu Kwidzyńskiego. 

Rektor PSW prof. dr hab. Stefan An-
gielski rozpoczął uroczystość słowami że 
„Kwidzyn i Uczelnia wita studentów słoń-
cem”, gdyż dzień był na tę porę roku wyjąt-
kowo pogodny i słoneczny. Galę poprowa-
dziła dr Katarzyna Strzała-Osuch. 

Pani Prorektor ds. Kształcenia prof. 
ndzw. dr hab. Krystyna Strzała, jako za-
łożyciel Uczelni przybliżyła uczestnikom 
dane statystyczne i dotychczasowe osią-
gnięcia. Od początku istnienia Uczel-
ni status studenta otrzymało 4235 osób. 
W roku akademickim 2012/2013 zostało 
przyjętych na I semestr kolejnych 243 
osób z czego 222 osób na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu (135 osób na Pielęgniarstwo 
- studia pomostowe, w tym 100 osób stu-
diów 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 Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II 
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz po-
prawa stanu zdrowia osób pracujących 
Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału 
zdrowia osób pracujących oraz poprawa 
jakości funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie 
zawodowe kadr medycznych i 35 osób na 
studia pełnopłatne; 60 osób na kierunek 
Pielęgniarstwo Ogólne; oraz 27 na kierun-
ku Ratownictwo Medyczne. 

 Studentów powitała również Przewod-
nicząca Samorządu Studenckiego - Paulina 
Nałęcz. Następnie przemawiali kolejno za-
proszeni goście gratulujac Uczelni syste-
matycznego rozwoju i życząc owocnej pro-
cy w kolejnym roku akademickim. Wykład 
inauguracyjny pt.: „Mniej ryzyka, więcej 
niepewności. Przyszłość gospodarki i eko-
nomi” wygłosił prof. Piotr Dominiak. Waż-
nym punktem programu była immatrykula-
cja studentów czyli uroczyste ślubowanie 
oraz wręczenie indeksów. Całą uroczystość 
uświetnił koncert fortepianowy Macieja 
Gańskiego. 

W nawiązaniu do życzeń zaproszo-
nych gości świeżo upieczonym studentom 
oraz wszystkim kontynuującym naukę 
z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 
w imieniu kadry dydaktycznej pragniemy 
również złożyć życzenia wielu sukcesów 
w trakcie studiów, satysfakcji z efektów 
swojej pracy oraz zadowolenia z nauki 
w naszej placówce.

mgr Ewa Mędrek 
wykładowca PSW w Kwidzynie

Wbrew powszechnemu przekonaniu wa-
rzywa to nie tylko składnik sałatek, su-
rówek czy dodatek do kanapek. Z jarzyn 
można też wyczarować wspaniałe, słodkie 
desery. Choć tradycyjnie do ciast, lodów 
i innych słodkości dodajemy raczej owoce, 
warto spróbować deserów z warzywami. 
Są nie tylko bardzo zdrowe, ale też obłęd-
nie smaczne! 

Numer 1 to ciasto marchewkowe!
Ciasto z marchwi, to chyba najpopularniej-
szy i najsmaczniejszy deser z dodatkiem 
warzyw. Ucieramy na drobnej tarce 5-6 
sporych marchewek. Do wiórków dodaje-
my 2 całe jaja, 250 g mąk – najlepiej pełno-
ziarnistej, 3-4 łyżki miodu, 2 łyżki masła, 2 
łyżki oliw, łyżeczkę proszku do pieczenia. 
Ciasto doprawiamy według uznania - najle-
piej cynamonem i kardamonem. Wszystko 
razem mieszamy, dorzucamy garść pokro-
jonych orzechów włoskich. Masę wlewa-
my do blaszki, wstawiamy do piekarnika 
rozgrzanego do 190 stopni i pieczemy oko-
ło godziny. Gdy ciasto ostygnie, możemy 
na wierzch wylać polewę - np. rozpuszczo-
ny kawałek białej lub ciemnej czekolady, 
czy posypać wiórkami kokosowymi.

Ciasto szpinakowo-kokosowe 
Choć połączenie to może wydawać się moc-
no zaskakujące, nie należy się uprzedzać. 
Wypiek nie tylko jest bardzo smaczny, ale 
też prezentuje się wyjątkowo. A przygo-
towanie nie jest specjalnie trudne. Do mi-
ski wsypujemy suche produkty - szklankę 
mąki pełnoziarnistej, ½ szklanki wiórków 
kokosowych, 2-3 łyżki cukru trzcinowego 
lub brzozowego i łyżeczkę proszku do pie-

Desery z warzyw
dla każdego coś smacznego...

czenia. Dodajemy olejek waniliowy albo 
cukier waniliowy. Następnie 2 łyżki oleju 
i ubitą pianę z dwóch jaj. Na koniec jedną 
szklankę umytego, odsączonego i zmikso-
wanego szpinaku. Wszystko razem miesza-
my i wlewamy do formy. Pieczemy około 
40 minut w temp. 180 stopni. 

Ciasto buraczano-czekoladowe 
Kolejne ekstremalne połączenie, które na 
pierwszy rzut oka nie zachwyca. Ale na-
prawdę warto spróbować. Do miski usta-
wionej na garnku z gotującą się wodą, 
wrzucamy 100 g połamanej gorzkiej cze-
kolady o wysokiej zawartości kakao. Roz-
puszczoną odstawiamy, by lekko ostygła. 
Ucieramy 2 jaja z 3-4 łyżkami cukru (najle-
piej brązowego lub brzozowego) i torebką 
cukru waniliowego. Miksując, dodajemy 
oliwę z oliwek lub z pestek winogron, ja 
dodałam olej z dzikiej róży, wlewając po 
łyżeczce - w sumie 3-4 łyżki, aż uzyska-
my gładką, puszystą masę. W innym na-
czyniu mieszamy produkty suche - 100 g 
mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia i 50 g 
mielonych migdałów (mogą być też orze-
chy włoskie). Dosypujemy do jaj i cukru 
i delikatnie mieszamy. Wlewamy stopio-
ną czekoladę i ponownie mieszamy. Do 
masy dodajemy jeden średni burak, starty 
na drobnych oczkach i odciśnięty z soku. 
Mieszamy, po czym wylewamy ciasto na 
blachę i pieczemy około godziny w temp. 
180 stopni. Powoli studzimy - otwierając 
drzwiczki piekarnika. 

Pudding z dyni 
Do wypieków poza marchwią, burakiem 
czy szpinakiem świetnie nadaje się też cu-
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kinia i dynia. Z tej ostatniej można zrobić 
słodki pudding. Miąższ z dyni (400-500 
g) kroimy w kostkę i gotujemy w 750 ml 
mleka. Dodajemy 3-4 łyżki cukru trzcino-
wego nierafinowanego lub brzozowego lub 
stewie, 25 ml likieru wiśniowego albo sy-
ropu klonowego i miąższ z połówki laski 
wanilii (zamiast niego możemy użyć cukru 
waniliowego). Wszystko razem gotujemy 
na małym ogniu około 40 minut. Studzi-
my i dodajemy 2 całe jaja. Masę wlewamy 
do foremek, umieszczonych w szerokim 
rondlu, wypełnionym wodą do wysokości 
około 1 - 2 cm poniżej krawędzi foremek. 
Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 

120 stopni na około 50 minut. Pudding po-
dajemy z sosem, np. waniliowym lub wi-
śniowym.

Bakłażan w czekoladzie 
To ekspresowy przepis. Spory bakłażan 
kroimy w dość cienkie plastry (około 5 
mm). Następnie smażymy je na teflono-
wej lub grillowej patelni z odrobiną oleju 
(najlepiej ryżowym, jest niemal bez sma-
ku i zapachu) z obu stron, aż się zrumie-
nią. Gotowe plastry bakłażana odsączamy 
z tłuszczu i układamy na talerzu. Następnie 
polewamy płynną dietetyczną czarną cze-
koladą i natychmiast podajemy. 

Groszkowe ciasteczka 
Ziarenka groszku zielonego to wybitnie 
słodka przekąska. Wprost idealna do de-
seru, a te ciasteczka bardzo łatwo zrobić. 
Wystarczy zmiksować 250 g groszku, do-
rzucić taką samą ilość mąk pełnoziarnistej, 
dodać 3 łyżki trzcinowego cukru pudru lub 
brzozowego cukru i 3 łyżki oleju ryżowego 
– bez smaku, oliwy lub z pestek winogron. 
Wszystko razem zagniatamy na gładką 
masę, z której lepimy nieduże kuleczki. Do 
ciasta można dodać różne dodatki - odrobi-
nę mięty, skórkę z cytryny lub pomarańczy. 
Gotowe kulki kładziemy na blasze i piecze-
my około 20 - 25 minut w temp. 170 stopni. 
Ciasteczka nie powinny się zrumienić, tyl-
ko pozostać pięknie zielone.

Zielone lody 
Entuzjaści nietypowych lodów mogą dziś 
kupić ulubione smakołyki w prawie każ-
dym smaku – od wanilii po boczek. Trudno 
się więc dziwić, że dostępne są także lody 
warzywne. Co więcej, taki przysmak jak 
np. lody bananowo-szpinakowe możemy 
zrobić sami w domu. Do blendera wrzuca-
my szklankę szpinaku, dwa duże banany 
i miksujemy. Dodajemy kilka kropel eks-
traktu miętowego lub kilka liści mięty, wle-
wamy mleczko kokosowe i ponownie mik-
sujemy. Do masy wrzucamy czekoladowe 
groszki albo startą na grubej tarce gorzką 
czekoladę. Gotową masę wstawiamy do za-
mrażalnika na minimum 2 godz. 

Lody marchewkowe lub dyniowe 
Do zrobienia jarzynowych lodów doskona-
le nadają się też dynia i marchew. W obu 
przypadkach baza jest taka sama. Zaczy-
namy od zrobienia kogla-mogla z 3 żółtek 
i 3 łyżek cukru trzcinowego lub brzozo-
wego. Do garnka wlewamy 30 ml mleka 
i 30 ml jogurtu naturalnego. Podgrzewamy. 
Mieszamy z jajkami i ostrożnie podgrze-

wamy dalej, aż wszystko lekko zgęstnieje 
(nie wolno zagotować). Teraz musimy się 
zdecydować, czy wolimy lody marchew-
kowe, czy dyniowe. W przypadku lodów 
marchewkowych: do 150 g startej marchwi 
dodajemy łyżeczkę przyprawy do pierni-
ka lub sami ją przyprawiamy, korzystając 
z korzennych aromatów. Dodajemy 2 łyż-
ki wody i cały czas mieszając, krótko go-
tujemy do momentu, gdy płyn wyparuje, 
a marchew trochę zmięknie. Masę jajeczną 
mieszamy z marchewką i studzimy, przy-
gotowujemy garnek z lodem, w którym 
umieszczamy mniejsze naczynie z masą 
i cierpliwie mieszamy. Wymieszane lody 
(przez maszynę lub ręcznie) wkładamy do 
zamrażalnika i gotowe. 

Gdy mamy ochotę na lody dyniowe, 
masę z marchwi i przypraw do piernika 
zastępujemy masą dyniową. Do jej zrobie-
nia potrzebujemy szklankę zmiksowanego 
miąższu z upieczonej dyni, łyżeczkę cyna-
monu, szczyptę kurkumy, odrobinę gałki 
muszkatołowej i startego imbiru. Dodaje-
my ją do jaj i dalej postępujemy tak samo 
jak w przypadku lodów marchewkowych.

Materiały specjalnie opracowane dla 
uczestników Centrum Zdrowego Odchu-
dzania Sylwetka w Sopocie oraz członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.

Dozwolone w kontrolowanych ilościach :)

SMACZNOŚCI!

Maria Fall-Ławryniuk
Dietetyk

www.twojasylwetka.pl
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W imieniu swoim i mojej Rodziny, chcia-
łabym złożyć serdeczne podziękowania, 
za okazane mi wsparcie i pomoc w bardzo 
ciężkich chwilach, z którymi musiałam się 
mierzyć.

Dziękuję Dyrekcji Szpitala Polskiego 
w Sztumie, pracownikom całego szpita-
la a szczególnie moim koleżankom z Od-
działu Dziecięcego, za Wasze serca, dobre 
słowa i każdą najdrobniejszą okazaną mi 
pomoc.

Janina Jachimczak

Koleżankom z PCZ Sp. z o.o. NZOZ 
w Malborku z okazji jubileuszu:

35-lecia pracy:
Elżbiecie Kalinowskiej

Ewie Matyjewicz
Bogusławie Staroście

Annie Kobylas
Danucie Pietkiewicz

Irenie Gryger
30-lecia pracy:
Danucie Zając
25-lecia pracy:

Iwonie Przybylskiej
Janinie Bykowskiej
Beacie Licznerskiej 

20-lecia pracy:
Sylwii Majewskiej

Katarzynie Sokołowskiej

składam serdeczne podziękowania za trud, 
oddanie, życzliwość w czasie wieloletniej 
pracy w zawodzie wraz z życzeniami zdro-
wia i dalszych sukcesów w pracy i życiu 
osobistym.

Naczelna Pięlęgniarka Bożena Jusko  
i koleżanki

Podziękowania
Szanowni Państwo, pragniemy serdecznie 
podziękować Okręgowej Izbie Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku za udzielone 
wsparcie i zaangażowanie w promocję ak-
cji rekrutacji potencjalnych dawców szpi-
ku do Centralnego Rejestru Niespokrew-
nionych Potencjalnych Dawców Szpiku 
i Krwi Pępowinowej „Dar szpiku darem 
życia”. Organizatorami wydarzenia byli 
Ośrodek Dawców Szpiku przy Uniwersy-
teckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, 
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Sa-
modzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Gdańsku oraz Centrum Organi-
zacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji 
Poltransplant w Warszawie. Dzięki współ-
pracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku nasze wydarzenie 
uzyskało promocję medialną, dzięki której 
dotarliśmy do szerokiego kręgu odbiorców.

Z radością pragniemy poinformować, 
że duże zainteresowanie wydarzeniem do-
prowadziło do pozyskania aż 189 nowych 
potencjalnych dawców komórek krwio-
twórczych. Osoby te mogą w przyszłości 
uratować życie cierpiącym na choroby no-
wotworowe, których leczenie innymi meto-
dami jest nieskuteczne. Dla nich przeszcze-
pienie komórek krwiotwórczych będzie 
darem bezcennym – darem życia.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Jendretzki

Koordynator Transplantacyjny Poltransplant
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Gdańsku

Pielęgniarkom i Położnym Pomorskiego 
Centrum Traumatologii im. M. Kopernika 
w Gdańsku z okazji jubileuszu 25-lecia pracy:

Wiolecie Frejk
Agnieszce Nowickiej
Krystynie Wojtyło
Annie Kamińskiej

Małgorzacie Rdzanek
Marii Zwolennik
Honoracie Firek

Maryli Miklasiewicz
Edycie Michalewicz
Sabinie Kaczmarek

Annie Lewandowskiej
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

Szczególne podziękowania dla Pielę-
gniarek i Instrumentariuszek Oddziału 
Otolaryngologii Pomorskiego Centrum 
Traumatologii w Gdańsku za profesjo-
nalizm, empatię i życzliwość, jakiego do-
świadczyłam. Życzę zdrowia sukcesów 
w pracy i życiu osobistym.

Elżbieta Brożyniak

Naszej koleżance Reginie Śnitko, pracują-
cej w Oddziale Noworotkowym, składamy 
gratulacje z okazji jubileuszu 25-lecia pra-
cy, życząc dalszych sukcesów na szczeblu 
zawodowym oraz pomyślności w życiu 
osobistym.

Dyrektor ds. pielęgniarstwa Mariola Hillar
oraz całe środowisko pielęgniarskie

Szpitala Polskiego w Sztumie

Serdecznie dziękuję Okręgowej Izbie Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku za zor-
ganizowanie kursu dokształcającego „Za-
biegi poprawiające jakość życia w stanach 
paliatywnych ze szczególnym uwzględnie-
niem komponentu zaufania i nadziei”, któ-
ry odbył się 22-24 listopada 2012 roku.

Szczególne podziękowania kieruję 
do wykładowcy Pana Szymona Forme-
li. Wrażliwość prowadzącego na drugiego 
człowieka, ukazanie sposobów reagowania 
w trudnych, niecodziennych sytuacjach 
(nawet w najtrudniejszych – w obliczu 
śmierci), umiejętność przekazania i wiel-
kiej chęci dzielenia się wiedzą i doświad-
czeniem z uczestnikami godny jest najwyż-
szego podziwu. Było wielką przyjemnością 
poznać, słuchać i uczestniczyć w zajęciach. 
Jednocześnie zwracam się z prośbą o orga-
nizację drugiej edycji kursu. Łączę wyrazy 
szacunku,

mgr Jolanta Madej
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
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Z żałobnej karty
Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 

Ani Bożek-Kucie z powodu śmierci
TATY

składają koleżanki z Kliniki 
Otolaryngologii UCK.

Ludzie, których kochamy
zostają na zawsze w naszych sercach

Naszej koleżance Wiolecie Dembek 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki z Oddziału Chirurgii 
1-go dnia, Bloku Operacyjnego oraz 
personel Przychodni Nadmorskiego 

Centrum Medycznego Polanki 7.

Annie Pochwałowskiej wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

ZIĘCIA
składają koleżanki z Koła Emerytów przy 

OIPiP w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
koleżance Elżbiecie Kozłowskiej-Schulz 

z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki i koledzy z oddziału 
wraz z Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego im prof. T. Bilikiewicza 

w Gdańsku.

Przełożonej Pielęgniarek Portowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają pielęgniarki PZOZ Spółka z o.o.

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
Józefie Konwińskiej z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki z Komisji Pielęgniarek 
Ochrony Zdrowia Pracujących działającej 

przy ORPiP w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
Halinie Winkowskiej z powodu śmierci

TATY
składają koleżanki 

z NZOZ Śródmieście w Gdyni.

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

Teresie Dzięcielskiej serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki Oddziału Neurologii 

Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie 
oraz Członkinie Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
z Przewodniczącą Krystyną Dębkowską.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
koleżance Bożenie Poźniak

z powodu śmierci
MĘŻA

składają pracownicy wraz z Dyrekcją 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

im prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku.

Z głębokim żalem żegnamy naszą 
Koleżankę Pielęgniarkę
ŚP. IWONĘ SIKORĘ.

Rodzinie zmarłej wyrazy głębokiego 
współczucia składa Dyrekcja wraz 

pracownikami Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia 
naszej koleżance Janinie Formella

z powodu śmierci
MĘŻA

składa Personel Pielęgniarski Oddziału 
Urologii Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie.

Wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia naszej drogiej koleżance 

Krystynie Kuklińskiej z powodu śmierci
MAMY

oraz koleżance Bogumile Zblewskiej 
z powodu śmierci

TATY
składa personel Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Oddziału Otolaryngologii 

wraz z Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa 
Szpitala Specjalistycznego 

im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla koleżanki Janiny Formella

z powodu śmierci
MĘŻA

składa Zespół Pielęgniarski Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie.

Naszej Koleżance Ani Kulikowskiej 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
TATY

składają koleżanki z Klinicznego Oddziału 
Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży 

w PCT w Gdańsku.

Naszej koleżance Janinie Jachimczak 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci
SYNA

składają koleżanki z Oddziału Dziecięcego 
w Szpitalu Polskim w Sztumie.

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.



62 Biuletyn Informacyjny  10–11/2012  Biuletyn Informacyjny  10–11/2012 63

Janinie Jachimczak wyrazy ogromnego 
współczucia z powodu śmierci

SYNA
składają Dyrektor ds. pielęgniarstwa oraz 
całe środowisko pielęgniarskie Szpitala 

Polskiego w Sztumie.

Wyrazy głębokiego współczucia
dla koleżanki Janiny Formella

z powodu śmierci
MĘŻA

składa Zespół Pielęgniarski Oddziału 
Chirurgii Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie

Naszemu koledze Sylwestrowi 
Sulewskiemu wyrazy szczerego 
współczucia z powodu śmierci

MAMY
składa personel oddziału 20 C wraz 
z Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego w Gdańsku.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w Dniu Patrona Służby Zdrowia św. 
Łukasza odeszła od nas wieloletnia 
Pielegniarka Oddziałowa Oddziału 

Neurologii
DANUTA NOWACKA.

Praca była jej życiem a pielęgniarstwo 
pasją. Szczególne znaczenie miał dla niej 
Czepek Pielegniarski, miała życzenie aby 

czepek znalazł sie na jej trumnie.
Pozostanie w naszej pamięci na 

zawsze… Pielęgniarka Naczelna i Kadra 
zarządzająca w pielęgniarstwie

Szpitala Specjalistycznego im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie.

Naszej koleżance Janinie Peplińskiej 
serdeczne wyrazy głębokiego współczucia 

i szczerego żalu z powodu śmierci
MAMY

składa Dyrekcja, koleżanki 
i współpracownicy „Przychodni Brzeźno’’ 

w Gdańsku.

Słowa nie ukoją bólu, lecz nas łączą

Wyrazy głębokiego współczucia
dla koleżanki Janiny Formella

z powodu śmierci
MĘŻA

składa Kadra Kierownicza Pielęgniarstwa 
Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie.

Naszej drogiej koleżance Grażynie 
Klepacz wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ

składa Zarząd i Pracownicy NZOZ 
„PROFIL-MED” Medycyna Szkolna 

w Gdańsku.

 Człowiek odchodzi lecz miłość zostaje.
Mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej

Naszej koleżance Tereni Pasymowskiej 
wyrazy współczucia

z powodu tragicznej śmierci
SIOSTRY

składają koleżanki z Izby przyjęć 
Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych 

i Gruźlicy w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia koledze 
Zdzisławowi Kaczykowskiemu

z powodu śmierci
TATY

składają Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy ze 
Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni

Słowa nie ukoją bólu, ale nas połączą

Koleżance Elżbiecie Blank wyrazy
głębokiego współczucia

z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ

Składają koleżanki z NZOZ „Przychodnia” 
Sp. z o.o. w Kościerzynie.

Koleżance Basi Pabiszczak serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA
składa Zespół Bloku Operacyjnego 

Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha 
w Gdańsku-Zaspie.

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.

Naszej koleżance Alicji Zybale
z powodu śmierci

TATY
wyrazy głębokiego współczucia składa 

Dyrekcja PCT w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
koleżance Basi Zajet z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają koleżanki i koledzy z Oddziału 

Chirurgii, Onkologii z Ginekologią 
7 Szpital Marynarki Wojennej 

w Gdańsku- Oliwie.

Słowa nie ukoją bólu, ale nas łączą

Wyrazy współczucia naszej koleżance 
Hannie Czerwonce z powodu śmierci

TEŚCIA
składają koleżanki z Pomorskiego 

Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 
w Gdańsku.

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy 
naszą koleżankę pielęgniarkę

MARIĘ ZALEWSKĄ.
Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie składa Zarząd Zakładowej 
Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego 

Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych przy Wojewódzkim Szpitalu 

Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza 
Bilikiewicza w Gdańsku.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po 
długiej chorobie odeszła nasza koleżanka, 

wspaniała pielęgniarka, wzorowy 
pracownik

MARIA ZALEWSKA.
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie 

i bliskim składają pracownicy wraz 
z Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego w Gdańsku.
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Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 18 października 2012 roku  
zmarła nasza koleżanka pielęgniarka oddziałowa

Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie
DANUTA NOWACKA.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia:  
Danusia na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz Członkini Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Przewodniczącą Krystyną Dębkowską.

Przewodnik po chmurach
autor: Krzysztof Cezary Buszman

Chciałem nauczyć Cię latać
Byś sens odnalazła w tłumie
Lecz Ty po wertepach świata

Nawet stąpać nie umiesz.

Ale się nie martw, nie trzeba
Choć smutek w sercu się lęgnie

Jeszcze dosięgniesz Ty nieba
Nim niebo Ciebie dosięgnie.

Bo dam Ci 
Przewodnik po chmurach

Ze wszystkich
Dokładny – najbardziej

I jeśli kiedyś zapragniesz
To w chmurach

Z pewnością 
Mnie znajdziesz.

Dziś wracać na Ziemię mi nie każ
Choć ziemia z błękitów mnie woła
Bo tego nie zmienisz w człowieka
Kto raz się przemienił w anioła.

I słuchaj, dopóki żyjesz
Co mądrość pod nosem mruczy...
Że czasem do lotu się wzbijesz

Zanim się stąpać nauczysz.

Drogiej koleżance Barbarze 
Dobrzyńskiej z powodu śmierci

MATKI
szczere wyrazy współczucia składają 
Przełożone, Położne i Lekarze Kliniki 

Położnictwa UCK w Gdańsku.

Wyrazy współczucia naszej koleżance 
Alicji Zybale z powodu śmierci

TATY
składają koleżanki z pionu położniczo-

ginekologicznego PCT w Gdańsku.

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 28 grudnia 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 7/2012 wygrały:

Pani Beata Pelzner
Pani Bożena Iwańska

Hasłem było słowo RENTA

KONKURS



Zapraszamy!

Kupony prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres OIPiP w Gdańsku do 28 grudnia 2012 r.

POZIOMO: 1) Halina, śpiewa o papierowym księżycu; 5) długa, wąska bułka; 6) fakty są dla niego 
najważniejsze; 10) amerykańska fabryka snów; 13) odejście od wiary; 19) pachnące olejki dodawane do 
ciast; 20) Halka lub Carmen; 21) jedna z polskich sieci komórkowych; 23) pustelnik, samotnik; 24) an-
gielska powolność; 25) niemoc płciowa.
PIONOWO: 2) liść sosny; 3) lekcyjna w szkole; 4) kuna domowa; 6) wzburzenie, zdenerwowanie; 
7) ... ROVER, samochód 4x4; 8) haftowanie; 9) COCA-...; 11) całokształt twórczości piśmienniczej; 
12) grubszy od papieru; 14) dźwiękonaśladownictwo; 15) kamień szlachetny stosowany w jubilerstwie; 
16) kasoleta, trybularz; 17) cukinia, dynia; 18) indiańska fajka pokoju; 22) CB-..., w samochodzie.


