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Słowo wstępne

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

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

AktuAlizAcjA dAnych 
w RejestRze

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku przypomina 
o ustawowym obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pomiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą. 

Zgodnie z art. 107 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217 t.j.) pomiot wykonujący 
działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać 
organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych reje-
strem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w ww. 
terminie, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administra-
cyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność lecznicza karę pie-
niężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę. 

Na podstawie art. 107 ust. 4 cytowanej ustawy w przypadku praktyk 
zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawie założenia kary pieniężnej 
podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku przypomina 
o ustawowym obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze prowa-
dzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) pielęgniarka i położ-
na wpisane do rejestru są zobowiązane do niezwłocznego zawiado-
mienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich 
zmianach, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o zawodach, jednak 
nie później niż we terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy…

Kwiecień i maj to piękne miesiące płynące 
w scenerii budzącego się życia, w rozsza-
lałej zieleni i wielu kolorach kwiatów. To 
także kolejne wypełnione dynamizmem 
działań miesiące, z których mamy przy-
jemność przekazać Wam wiele ciekawych 
relacji oraz ważnych informacji. Życzę mi-
łej lektury.

Maj to przede wszystkim Nasze Święto! 
Życzę zatem ponownie z całego serca speł-
nienia marzeń, radości i zdrowia na każ-
dy dzień prywatnego i zawodowego życia. 
Wiele pomyślności, optymizmu, życzliwości 
i jedności w grupie zawodowej…
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UWAGA!

Od dnia 1 kwietnia 2013 roku Indywidualne i Grupowe 
Praktyki Pielęgniarek i Położnych chcąc dokonać wpisu/

zmiany/wykreślenia w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą mogą składać wnioski wyłącznie 
w formie elektronicznej poprzez platformę rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą
(www.rpwdl.czioz.gov.pl)

Podstawa prawna: § 18 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych 
wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 
szczegółowego trybu postępowania w sprawach wykonywania wpisów, 
zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011r.Nr 221, 
poz.1319 ze zm.)

Należy pamiętać, że wniosek musi być podpisany przez osobę składają-
cą. W przypadku wersji elektronicznej narzędziem autoryzacyjnym jest 
certyfikat bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego 
na ePUAP.

Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP spowoduje, 
że wnioski bez podpisu, o którym mowa wyżej nie będą rozpatrywane.

W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie składania wniosków za 
pomocą platformy internetowej RPWDL informacja będzie podana nie-
zwłocznie na stronie internetowej i w biuletynie Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku.

mgr Barbara Wysocka
Koordynator ds. Praktyk Zawodowych

ZAKŁADANIE AKTYWNEGO KONTA UŻYTKOWNIKA W RPWDL

Od 01 kwietnia 2013 roku obowiązuje tylko elektroniczna forma składania wniosków o wpis/zmianę/wy-
kreślenie praktyk zawodowych za pomocą platformy internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą (RPWDL). Warunkiem do złożenia wniosku za pomocą platformy RPWDL jest posiadanie 
aktywnego konta na tej platformie oraz posiadanie certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub 
profilu zaufanego na ePUAP.

Aby założyć aktywne konto na platformie RPWDL użytkownik powinien:
•• Wejść na stronę internetową RPWDL, tj. www.rpwdl.csioz.gov.pl
•• Po stronie lewej pojawią się linki podzielone na sekcje. Należy wybrać sekcję „PRAKTYKI PIELE-

GNIAREK I POŁOŻNYCH”
•• W sekcji „PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE” należy kliknąć na zakładkę „Aplikacja dla Praktyk Za-

wodowych”
•• Otworzy się strona z polami do wpisu loginu i hasła. Poniżej jest link „Jeżeli nie masz konta w sys-

temie, załóż je tutaj”, na który należy kliknąć i otworzy się formularz rejestrowy do wypełnienia. 
M.in. należy wpisać swój adres e-mailowy, na który zostanie przesłany link aktywacyjny. Login 
i hasło należy wymyśleć samodzielnie i zapamiętać.

•• W swojej poczcie e-mailowej klikamy na podany przez RPWDL (od:<rpwdl@asseco.pl>) link ak-
tywacyjny, który uruchomi nam dostęp do rejestru poprzez aktywację konta. 

•• Mając aktywne konto możemy logować się do aplikacji dla praktyk zawodowych wpisując własny 
login i hasło. 

Jeśli osoba posiada już księgę rejestrową i chcesz dokonać zmian w księdze rejestrowej, w pierwszej kolej-
ności musi zwrócić się do Organu Rejestrowego o nadanie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących 
tej konkretnej księgi. Dlatego też należy:

•• Wejść na stronę internetową RPWDL, tj. www.rpwdl.csioz.gov.pl
•• W sekcji „PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE” wybrać link „Aplikacja dla Praktyk Zawodowych” 
•• Założyć konto użytkownika (patrz wyżej) lub zalogować się przy użyciu loginu i hasła.
•• Po stronie lewej ukażą się linki. Należy wybrać sekcję „Inne” i kliknąć na zakładkę „Jak uzyskać 

uprawnienia do ksiąg rejestrowych?”.
•• Ukaże się wniosek, który należy wydrukować, poprawnie wypełnić i dostarczyć do organu rejestro-

wego – pocztą na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ul. Wyczółkowskiego 
17A, 80-147 Gdańsk lub osobiście.

•• Organ Rejestrowy nadaje uprawnienia użytkownikowi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą. 

•• Użytkownik RPWDL uzyskuje dostęp do wniosków dotyczących zmian we własnej księdze reje-
strowej.

•• Osoba chcąca dokonać zmiany w danych praktyki zawodowej, wypełnia formularz wniosku o zmia-
nę w księdze rejestrowej, dołącza skany dokumentów do wniosku, podpisuje wniosek certyfikatem 
bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym ePUAP i przesyła do Organu Reje-
strowego. 

•• W przypadku, gdy osoba chce dokonać wykreślenia w księdze rejestrowej, wypełnia formularz 
wniosku o wykreślenie w księdze rejestrowe, dołącza scany dokumentów do wniosku, podpisuje 
wniosek certyfikatem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym ePUAP i prze-
syła do Organu Rejestrowego.

mgr Barbara Wysocka
Koordynator ds. Indywidualnych i Grupowych

Praktyk Pielęgniarek i Położnych
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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Prezydium
W dniu 15 marca 2013 r. odbyło się po-
siedzenie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W posiedzeniu udział wzięło 8 osób, człon-
ków Prezydium. W toku zebrania zostały 
omówione następujące kwestie:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

cą ORPiP Annę Wonaszek.
2. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-

przedniego zebrania.
3. Przedstawiono projekt porządku zebra-

nia. Projekt został przyjęty jednogło-
śnie.

4. Przyjęto jednogłośnie Uchwały od Nr 
326/Z/VI/13 do Nr 338/Z/VI/13 w spra-
wie prawa wykonywania zawodu (5 
wpisów, 4 stwierdzenia, 4 skreślenia).

5. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 216/
VIP/13 w sprawie wydania zaświadcze-
nia o odbyciu przeszkolenia i egzaminie 
dla 3 osób. 

6. Rozpatrzono wnioski i podjęto jedno-
głośnie Uchwałę Nr 217/VIP/13 w spra-
wie wydania skierowania na przeszko-
lenie po przerwie dłuższej niż pięć lat 
w wykonywaniu zawodu dla 5 osób.

7. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie zamknięć IPP od Nr 32 do Nr 36:

Uchwała Nr 32/IPP/PPL/2013/C, 
Uchwała Nr 33/IPP/MW/2013/C, 
Uchwała Nr 34/IPP/MW/2013/C, 
Uchwała Nr 35/IPP/PPL/2013/C, 
Uchwała Nr 36/IPP/PPL/2013/C.

8. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 218/
VIP/13 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komi-
sjach kwalifikacyjnych i egzaminacyj-
nych. 

9. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 219 /
VIP/13 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do komisji kwali-
fikacyjnych i egzaminacyjnych. 

10. Rozpatrzenie wniosków członków Pre-
zydium ORPiP. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 220/VIP/13 w sprawie 
pokrycia kosztów udziału 4 członków 
Prezydium w VI Międzynarodowej 
Konferencji „Współczesne wyzwania 
strukturalne i menedżerskie w ochronie 
zdrowia. W poszukiwaniu pieniędzy.” 

11. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego o dofinansowanie konferen-
cji szkoleniowej „Nowe spojrzenie na 
przewlekłe zapalenie wątroby u dzieci”, 
,,Grzyby leśne – przysmak, czy truci-
zna: ,,Szczepienia ochronne u dzieci”. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 221/
VIP/13 w sprawie częściowego pokry-
cia kosztów konferencji. 

12. Rozpatrzono wniosek Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej o sfinansowanie szkolenia dla 
Zastępców Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej naszej Izby. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 222/VIP/13 
w tematycznej sprawie. 

13. Rozpatrzono wniosek Dyrektora 
ds. Pielęgniarstwa PCT w Gdańsku 
o współorganizację konferencji ,,Od 
agresji do lęku” i wniosek przewodni-
czącej Komisji ds. Pielęgniarstwa Psy-
chiatrycznego o dofinansowanie kon-
ferencji ,,Od agresji do lęku.” Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 223/VIP/13 

w sprawie wyrażenia zgody na współor-
ganizację i dofinansowanie konferencji. 

14. Rozpatrzenie wniosku z Fundacji Roz-
woju Pielęgniarstwa Nefrologiczne-
go i Transplantologicznego. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 224/VIP/13 
w sprawie dofinansowanie kosztów or-
ganizacji III Gdańskiej Konferencji Pie-
lęgniarek Nefrologicznych.

15. Rozpatrzono wniosek pielęgniarek ze 
szpitala specjalistycznego w Wejhero-
wie i Pielęgniarki Naczelnej. Podjęto 
Uchwałę Nr 225/VIP/13 w sprawie po-
krycia kosztów udziału 2 osób w konfe-
rencji oraz częściowego pokrycia kosz-
tów dojazdu. 

16. Rozpatrzono wniosek. Podjęto jedno-
głośnie Uchwałę Nr 226/VIP/13 w po-
krycie kosztów uczestnictwa 1 osoby 
w szkoleniu ,,Prawo pracy przy zatrud-
nianiu pielęgniarek i położnych i niż-
szego personelu medycznego.”

17. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 227/
VIP/13 w sprawie pomocy socjalnej dla 
członka innej Izby.

18. Rozpatrzenie wniosku przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyj-
nego o rozszerzenie składu osobowego 
Komisji. Podjęto jednogłośnie Aneks 
Nr 2 do Uchwały Nr 39/VIP/12.

19. Omówienie spraw bieżących:
Pani Przewodnicząca poinformowa-

ła, że 19-20 marzec odbędzie się w War-
szawie posiedzenie Naczelnej Rady, 
na pewno będzie poruszany problem 
wyliczania minimalnych norm. Odby-
ła się dyskusja na ten temat. Ustalono, 
że w kwietniu zostanie zorganizowane 
spotkanie Dyrektorów ds. Pielęgniar-
stwa i Pielęgniarek Naczelnych z na-
szego regionu, żeby ustalić jednakowe 
zasady wyliczania minimalnych norm. 

Kolejną sprawą, jaką omówiono, 
to lista pielęgniarek i położnych poda-
nych z ramienia Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych jako eksperci, do 
udziału w pracach Zespołu Interdyscy-
plinarnego w ramach Grup Roboczych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
w celu realizacji zadań wynikających 
z Gdańskiego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie. Wytypowa-
no następujące osoby:

Jolanta Zając – pielęgniarka,
Aldona Rogala – pielęgniarka,
Jolanta Jurczyk – pielęgniarka,
Marzena Brzeska – położna,
Jadwiga Sutyła – położna.

Dzięki nawiązaniu kontaktu z Izbą Ad-
wokacką, pani Przewodnicząca umożli-
wiła członkom zespołu wzięcie udziału 
w konferencji ,,Prawa dziecka Prawa-
mi człowieka.” która odbędzie się 27 
kwietnia 2013 r. w Gdańsku, organizo-
wanej przez Naczelną Radę Adwokacką 
i Komisję Praw Człowieka przy NRA.

20. Zakończenie zebrania.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

KRZYŻÓWKA
nr 1-2/2013

W drodze losowania:
fartuch Med-Service wygrała 

Pani Sylwia Kuszyk
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl wygrała 
Pani Dorota Skrzypczyk

Prosimy o kontakt z daną firmą  
w celu odebrania nagrody.
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Rada
W dniu 23 marca 2013 r. odbyło się po-
siedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 17 osób, członków Rady, Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej i 3 pełnomoc-
ników. Zebranie poprowadziła Sekretarz 
ORPiP Aldona Rogala. W toku zebrania 
omówiono następujące kwestie:
1. Otwarcie zebrania i poproszenie o wpi-

sanie się na listę obecności.
2. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-

przedniego posiedzenia ORPiP.
3. Przedstawiono porządek obrad. Przyję-

to jednogłośnie porządek obrad.
4. Rozpatrzono wniosek Komisji ds. Fi-

nansowania Doskonalenia Zawodowe-
go. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
111/VIR/13 w sprawie przyjęcia i reali-
zacji wniosku Komisji ds. Finansowa-
nia Doskonalenia Zawodowego. Doko-
nano refundacji kosztów doskonalenia 
zawodowego członków samorządu na 
kwotę 23.635,00 (dwadzieścia trzy ty-
siące sześćset trzydzieści pięć zł.).

5. Przedstawiono proponowane zmiany 
w zapisach Regulaminu Komisji ds. 
Finansowania Doskonalenia Zawodo-
wego:

W §1 pkt 1 wykreśla się ppkt e) za-
ocznych studiów kierunkowych licen-
cjackich i magisterskich, kierunek pie-
lęgniarstwo i położnictwo,

W §1 pkt 3 w ppkt 1) zmienia się 
słowo ,,albo” na ,,i”,

W §1 pkt 3 ppkt 2) wykreśla się 
w całości,

W §2 pkt 1 ppkt b) wykreśla się 
słowa ,,jeden raz na 2 lata”, a w ppkt 
c) zmienia się kwotę ,,1000,00 zł.” na 
,,1500,00 zł.”

W §3 wykreśla się pkt 4 i pkt 5 w ca-
łości, a w pkt 6 dodaje się zapis ,,przed 
obradami Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku.

W §4 pkt 1 zmienia się kwoty: 
w ppkt 1 z 200,00zł. na do 400,00 zł.,

W ppkt 2 z 400,00 zł. na do 800,00 zł.,
W ppkt 3 z 1400,00 zł. na do 2500 zł.
W §4 pkt 3 dodaje się zapis ,,przed 

uczestnictwem”
W §6 pkt 6 zmienia się zapis ,,ak-

tualnie obowiązujących składek posta-
nowień regulaminu” na zapis ,,stawek 
obowiązujących na dzień złożenia 
wniosku”.

Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
112/VIR/13 w sprawie przyjęcia regula-
minu Komisji ds. Finansowania Dosko-
nalenia Zawodowego. Nowa treść regu-
laminu stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. Traci moc Uchwała Nr 51/
VIR/12 z dnia 17 marca 2012 r. w spra-
wie przyjęcia regulaminu Komisji ds. 
Finansowania Doskonalenia Zawodo-
wego oraz Aneks Nr 1 z dnia 14 grudnia 
2012 r. do Uchwały Nr 51/VIR/12.

6. Rozpatrzono wniosek kierownika dzia-
łu szkoleń o zakup sprzętu dydaktycz-
nego do realizacji zajęć praktycznych 
dla pielęgniarek i położnych na kur-
sie specjalistycznym RKO dorosłych 
i RKO noworodka. Podjęto jednogło-
śnie Uchwałę Nr 113/VIR/13 w sprawie 
zakupu sprzętu do działu szkoleń. 

7. Podjęto jednogłośnie uchwałę Nr 114/
VIR/13 w sprawie wyrażenia zgody na 
uruchomienie II edycji kursu kwalifi-
kacyjnego i specjalistycznego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego, 

współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej.

8. Rozpatrzono wniosek Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Operacyjnego o pokrycie 
kosztów podróży do Warszawy dla 2 
osób – członków Komisji, biorących 
udział w pracach nad standardami 
w pielęgniarstwie operacyjnym. Podję-
to w tej sprawie jednogłośnie Uchwałę 
Nr 115/VIR/13.

9. Przedstawiono kandydatury osób, któ-
re ustalono na posiedzeniu Prezydium 
i od których uzyskano zgody na udział 
w składzie Kapituły nagrody im. Aliny 
Pienkowskiej:

Jako Przewodniczącą Kapituły – 
mgr Annę Wonaszek,

Jako członków Kapituły: dr n. med. 
Janinę Książek, mgr Elżbietę Skórnic-
ką, Władysławę Murawską, mgr Ma-
rzenę Olszewską-Fryc, Aldonę Rogala 
i jako członka Honorowego – Bogdana 
Borusewicza – marszałka Senatu RP.

Pani położna zgłosiła zastrzeżenia 
co do składu, ponieważ uważa, że po-
winna być także położna, a nie tylko 
pielęgniarki. Przegłosowano wniosek 

o zmianę składu Kapituły: 5 osób było 
za, 7 – przeciw, 3 – wstrzymały się od 
głosu.

Skład Kapituły pozostał bez zmian. 
Przegłosowano Uchwałę Nr 116/
VIR/13. Za przyjęciem Uchwały głoso-
wało 11 osób, 5 osób wstrzymało się od 
głosu, nie było głosów przeciwnych.

10. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 117/
VIR/13 w sprawie pokrycia kosztów 
prenumeraty ,,Magazynu Pielęgniarki 
i Położnej” do biblioteki Izby. 

11. Pani Przewodnicząca poinformowa-
ła, że na posiedzeniu Naczelnej Rady 
w dniach 19-20 marca w Warszawie 
przekazano informację o podpisaniu 
wspólnego Oświadczenia Naczelnej 
Izby i OZZPiP wyrażającego sprzeciw 
wobec Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia dotyczącego minimalnych norm.

12. Zakończenie zebrania. Podziękowano 
za udział w zebraniu osobom, które po-
zostały do końca zebrania.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Kalendarium
18 lutego
W żłobku „Puchatek” w Sopocie odbyło się 
uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń. 
Projekt był współfinansowany z dotacji 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach resortowego programu „Maluchy 
2012”. Ogromny wkład w realizację projek-
tu włożyła Dyrektor żłobka, nasza koleżan-
ka pielęgniarka mgr Małgorzata Baniecka. 
Gratulujemy! W uroczystości udział wzię-
ła wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

12 marca
W hotelu Scandic w Gdańsku odbyła się 
konferencja dla położnych pt. „Szkoła Ro-
dzenia dla każdej mamy-edukacja i profi-
laktyka”, której organizatorem była Anna 
Osińska – Polskie Centrum Edukacji. Przed-
stawiono m.in. tematy: „Kilka przyczyn 
płaczu i niepokoju noworodka i sposoby za-
pobiegania-czyli klasyczne niepokoje mło-
dych rodziców, dlaczego dziecko płacze,” 
„Świadomy rodzic, mądra decyzja. Praw-
dy, mity i kontrowersje wokół szczepień 
ochronnych”. W konferencji uczestniczyła 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska- konsultant 
wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 

ginekologiczno-położniczego, wiceprze-
wodnicząca ORPiP w Gdańsku (zdjęcie na 
stronie obok).

28 marca i 3 kwietnia
W Urzędzie Marszałkowskim Przewodni-
cząca Anna Wonaszek uczestniczyła w po-
siedzeniu komisji konkursowej wyłaniają-
cej Dyrektora PCT w Gdańsku.

4 kwietnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska uczestniczyły w kolejnym spo-
tkaniu organizacyjnym Festyn Pielęgniarek 
i Położnych. Spotkanie odbyło się w Staro-
stwie Kartuz.

5 kwietnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc prowadziły konferencję zorganizo-
waną przez OIPiP w Gdańsku oraz PCT 
w Gdańsku nt. nowych wytycznych stoso-
wania środków przymusu bezpośredniego. 
Konferencja cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem. Dzięki organizatorom uczest-
nictwo w konferencji było bezpłatne. 

6 kwietnia
W hotelu Novotel w Gdańsku odbyło się 
bezpłatne seminarium pt. „Opieka nad mat-
ka i dzieckiem w praktyce pielęgniarskiej 
i położniczej”, której organizatorem była 
Edukacja i medycyna Sp. z o.o. z Warsza-
wy. Uczestnikiem konferencji była wice-
przewodnicząca Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska (więcej na stronie 39).

8 kwietnia
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady 

Społecznej, w którym uczestniczyła Danu-
ta Adamczyk-Wiśniewska.

9 kwietnia
W Klinice Położnictwa UCK w Gdańsku 
odbyło się spotkanie położnych z wiceprze-
wodniczącą (konsultantem wojewódzkim 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicz-
no-położniczego) Danutą Adamczyk-Wi-
śniewską. Tematem spotkania było kształ-
cenie podyplomowe położnych w obecnym 
stanie prawnym i planowane zmiany w tym 
zakresie do roku 2015.

13 kwietnia
W Sobieszewie Przewodnicząca Anna 
Wonaszek uczestniczyła w III Pomorskiej 
Konferencji Samorządowej SLD Pomor-
skiej Rady Wojewódzkiej, na której przed-
stawiono wyzwania nowej rzeczywistości 
w naszym regionie oraz wybrane proble-
my samorządów. Omówiono szeroko mię-
dzy innymi dylematy polityki społecznej, 
a także sytuację Ochrony Zdrowia (stan 
faktyczny i oczekiwania). Dziękuję Panu 
Przewodniczącemu Jerzemu Śnieg za za-
proszenie i zainteresowanie się problema-
mi środowiska zawodowego pielęgniarek 
i położnych.

17 kwietnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek reprezen-
towała Województwo Pomorskie na spo-
tkaniu w Ministerstwie Zdro-
wia. Tematem spotkania było 
dofinansowanie miejsc specja-
lizacyjnych dla pielęgniarek 
i położnych w 2013 r.

18 kwietnia
W Teatrze Wybrzeże w Gdań-
sku odbyło się uroczyste otwar-
cie III Gdańskiej Konferencji 
Pielęgniarek Nefrologicznych 
– MEETING POST EDTNA/
ERCA zorganizowanej przez 

Fundację Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrolo-
gicznego i Transplantologii. W konferencji 
uczestniczyły przewodnicząca Anna Wona-
szek i wiceprzewodnicząca Danuta Adam-
czyk-Wiśniewska.

19 kwietnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc na zaproszenie Przewodniczącej OR-
PiP w Elblągu Pani Haliny Nowik uczest-
niczyły w konferencji „Pielęgniarstwo 
wobec przekształceń w opiece zdrowotnej. 
Zadania i odpowiedzialność kadry kierow-
niczej”.

marzec i kwiecień
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdań-
sku Danuta Adamczyk-Wiśniewska brała 
udział w pracach komisji konkursowych na 
stanowiska: ordynatorów UCK, na naczel-
ną pielęgniarkę w 7 Szpitalu MW w Gdań-
sku, oddziałowe w Szpitalu PCK w Gdyni-
-Redłowie.

kwiecień 2013
Przewodnicząca Anna Wonaszek czynnie 
uczestniczyła w konkursach wyłaniających 
Pielęgniarki Oddziałowe oraz Ordynatorów 
Klinik i Oddziałów. Wszystkim wybranym 
gratuluję i życzę satysfakcjonującej oraz 
owocnej pracy i współpracy.
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W dniu 6 marca 2012 roku w Sopocie 
w Domu Pomocy Społecznej przy ul Mic-
kiewicza 49 odbyło się spotkanie, w któ-
rym brałam udział. Spotkanie to miało na 
celu zaangażowania ludzi dobrej woli i ze 
szczerymi chęciami do pomocy innym, któ-
rzy mieszkają w sąsiedztwie.

Spotkanie to zostało zorganizowane 
przez Fundację Innowacji Wspierających 
Niezależność Życia Seniorów EQUINOXE.

Jest to system, który zajmuje się tele-
opieką całodobową nad osobami, które są 
wyposażone w urządzenie przyzywowe. 
W Sopocie wyposażonych w taki system 
jest 15 podopiecznych. Na spotkaniu byli 
obecni przedstawiciele Fundacji a także 
prelegenci.

Przedstawiciel Fundacji opowiedziała 
o całej idei Teleopieki, o urządzeniu poma-
gającym w szybkim powiadomieniu osób, 
które mogą pomóc osobie potrzebującej. 
Opowiadała również o zasadzie panującej 
w teleopiece jaką jest stworzenie między 
innymi Komitetu Sąsiedzkiego. Taki Ko-
mitet ma za zadanie bez konsekwencji od-
powiedzialności prawnej być pierwszym 
w domu podopiecznego tak szybko jak się 
da oraz ocenieniu jego sytuacji. Następne 
zadanie szybkiego reagowania i szybkiej 
profesjonalnej pomocy wykonane jest 
przez teleopiekuna. On ponosi odpowie-
dzialność za swe decyzje. Przedstawiony 
był na spotkaniu także symulator odruchów 
senioralnych, w który była ubrana młoda 
osoba. Ta osoba wszystkim opowiedziała 
jak się w nim czuje i rozumie jak się czują 
starsze osoby.

Na spotkaniu pojawił się ratownik me-
dyczny, który przedstawił zasady udziela-
nia pierwszej pomocy w przypadku, gdy 

człowiek jest nieprzytomny. Przedstawił 
jak wykonać zewnętrzny masaż serca oraz 
wentylację płuc. Pokazał to wszystko na 
manekinie oraz opowiedział o obowiązku 
udzielania pierwszej pomocy i o aktach 
prawnych regulujących tę kwestię.

Ja również miałam swój udział w rozwi-
janiu idei Komitetów Sąsiedzkich i promo-
waniu idei Teleopieki. Miałach swoje tzw. 
5 minut. Opowiadałam Paniom Opiekun-
kom o upadkach, ich statystyce, udzielaniu 
pierwszej pomocy, o powikłaniach związa-
nych z upadkami i nieudzielaniu szybkiej 
pomocy. Opowiedziałam również o tym 
jak ważnym elementem jest żywy czło-
wiek, który dzięki szybkiej reakcji może 
uratować drugiego człowieka. Omówiłam 
także syndrom wypalenia opiekuna, o tym 
dlaczego należy sobie pomóc w opiece na 
niesprawnym członkiem rodziny czy pod-
opiecznym. Jak ważne jest to, że możemy 
podzielić się obowiązkami opieki nad prze-
wlekle chorym czy w podeszłym wieku czy 
też niepełnosprawnym z różnymi deficyta-
mi. Idea teleopieki jest ważną sprawą tak 
jak rozwój wolontariatu opieki długotermi-
nowej, której jak już pisałam symbolem ma 
być Kwiat Swiata- BRATEK. Spotkanie 
zakończyło poczęstunkiem i rozmowami 
na temat, który nas tam sprowadził.

Spotkanie było zorganizowane przez 
Fundację, której przedstawicielem jest 
Pan Marek Wojda oraz przy udziale Urzę-
du Miasta Sopot a także dzięki uprzejmo-
ści Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej 
w Sopocie.

Jestem przekonana, że takie rozwią-
zania min jak Teleopieka czy wolontariat 
opieki długoterminowej pozwolą nam jako 
społeczeństwu być wrażliwszym na drugie-

teleopieka go człowieka i pozwolą na większą odwagę 
w podejmowaniu decyzji o udzieleniu po-
mocy, ratowania innego człowieka.

O teleopiece

Teleopieka to system przywoławczy, któ-
rego celem jest natychmiastowa pomoc 
zgłaszającemu. Teleopieka działa 24 h, 7 
dni w tygodniu. To 4 szybkie i proste etapy 
uzyskania pomocy w nagłym zdarzeniu.
1. Zgłoszenie – poprzez przyciśnięcie gu-

zika w nadajniku (bransoletka lub wi-
siorek) Abonent aktywuje połączenie 
z centralą.

2. Odbiór zgłoszenia – zgłoszenie do-
ciera do centrali, bez użycia telefonu 
Abonent może podjąć rozmowę z osoba 
dyżurującą.

3. Reakcja na zgłoszenie – w przypad-
kach tego wymagających osoba dyżu-
rująca natychmiast uruchamia inter-
wencję możliwie jak najszybszą drogą 
(rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, komitet 
sąsiedzki) i jednocześnie, jeżeli sytu-
acja tego wymaga służby systemu 112 
pozostając jednocześnie w kontakcie 
z Abonentem.

4. Kontrola – Equinoxe śledzi pozostając 
w ciągłym kontakcie przebieg inter-
wencji aż do jej zakończenia i kontro-
luje czy wszystkie problemy zostały 
rozwiązane o czym informuje rodzinę 
i (lub) instytucje pomocy rodzinnej.
Wszystkie rozmowy i połączenia są na-

grywane i pozostają w historii kontaktów.

Urządzenia Teleopieki

Nadajnik bransoletka, wisiorek

Niewielki i lekki: 5 cm x 2 cm ; waga: 38g 
Zasięg: mocny zasięg nadajnika 200 me-
trów Wodoodporny Samodzielny: 3 do 5 
lat Gwarancja funkcjonalności Specjalna 
funkcja w oprzyrządowaniu sprawdza re-
gularnie ciągłość linii telefonicznej między 
abonentem, a centralą. W przypadku awarii 
prądu, funkcję zasilającą przejmuje bateria. 

Przekaźnik

Zainstalowany na linii telefonicznej, zasi-
lany prądem elektrycznym, aparat ten au-
tomatycznie wybiera numer centrali mo-
nitoringu i pozwala na kontakt głosowy 
z operatorem infolinii. Gwarancja funkcjo-
nalności Specjalna funkcja w oprzyrządo-
waniu sprawdza regularnie ciągłość linii te-
lefonicznej między abonentem, a centralą. 
W przypadku awarii prądu, funkcję zasila-
jącą przejmuje bateria

Beata Góralska
pielęgniarka

Więcej informacji
na temat EQUINOXE:

Strona internetowa:
www.equinoxe-polska.pl

Adres e-mail Fundacji:
fundacja@equinoxe-polska.pl
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W dniu 8 marca 2013 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim odbyła się konferencja pt. 
,,Rozwój, charakter pracy pielęgniarek 
i położnych w kraju i na świecie”.

Konferencję rozpoczęła pani Przewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych Anna Wonaszek od powitania 
Gości, którzy działają na rzecz rozwoju 
pielęgniarek i położnych: Prezes Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych – Gra-
żynę Rogalę-Pawelczyk, Ewę Kowalską 
– Przewodniczącą ORPiP w Bydgoszczy, 
Marię Danielewicz – Przewodniczącą OR-
PiP w Olsztynie, Halinę Nowik – Prze-
wodniczącą ORPiP w Elblągu, dr n. med. 
Janinę Książek – Dziekana Wydziału Pie-
lęgniarstwa GUM, dr n. med. Aleksandrę 
Gaworską-Krzemińską – Konsultanta Wo-
jewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa, 

„Rozwój, charakter pracy  
pielęgniarek i położnych w kraju i na świecie”

Dorotę Kilańską – przedstawiciela PTP, 
prof. J. Skokowskiego, Krystynę Dębkow-
ską – Przewodniczącą Zarządu Regionu 
Pomorskiego OZZPiP, oraz współgospoda-
rzy konferencji: panią Marszałek H. Zych-
-Cisoń, Dyrektora Departamentu Zdrowia 
UM J. Sobierańską-Grendę. Pani Przewod-
nicząca podkreśliła ideę zorganizowania 
konferencji oraz bardzo istotną rolę jej te-
matyki. W rozwoju pielęgniarstwa bowiem 
umieszczona jest rosnąca ranga naszych za-
wodów: pielęgniarki i położnej w sektorze 
świadczeń zdrowotnych.

O poprowadzenie konferencji pani 
Przewodnicząca poprosiła Wiceprzewod-
niczącą Marzenę Olszewską-Fryc, która 
również jako Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
PCT w Gdańsku była współorganizatorem 
konferencji. Pani Marzena Olszewska-Fryc 

zaprosiła do pierwszego wystąpienia Pa-
nią Konsultant A. Gaworską-Krzemińską, 
która przedstawiła rys historyczny rozwoju 
pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo działa od 
ponad 100 lat i wszystkie założenia po-
czątkowe są aktualne po dziś dzień. Obec-
nie coraz większy nacisk jest kładziony na 
rozwój pielęgniarstwa opartego o badania 
naukowe. Dążymy do wprowadzenia ICNP 
w praktyce, co będzie stanowiło bardzo 
dobry warsztat do rozwoju naukowego pie-
lęgniarstwa. Wymienione zostało PTP oraz 
inne organizacje międzynarodowe, które 
wpływają na rozwój naukowy pielęgniar-
stwa.

Drugie wystąpienie poświęcone było 
rozwojowi położnictwa i przedstawiła ten 
temat dr n. med. Jolanta Olszewska: ,,Od 
akuszerki do mgr położnictwa”. Akuszeria 
to sztuka prowadzenia porodu. Jest znana 
i stosowana od zarania dziejów. Akuszerką 
mogła być kobieta, która miała dziecko. 
Umiejętności były przekazywane z mat-
ki na córkę. Zaprezentowany został tekst 
przysięgi położnej z roku 1697. Pierw-
sze książki o położnictwie są zachowane 
w bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Uniwersytetu w Poznaniu. W Gdańsku 
pierwszy Zakład dla położnych powstał 
w roku 1804, gdzie uczono w języku pol-
skim i niemieckim. Ukończyło go 1614 
położnych. W roku 1928 Rozporządzenie 
Prezydenta Mościckiego określiło zakres 
czynności położnej. Obecnie kształcenie 
położnych jest zgodne z wymogami Unii 
Europejskiej.

Pani Marzena Olszewska-Fryc podzię-
kowała za wystąpienie i poprosiła o zabra-
nie głosu panią Marszałek Hannę Zych-
-Cisoń. Pani Marszałek powitała ,,kwiat 
pielęgniarstwa” i podkreśliła, że docenia 
i zna rolę udziału pielęgniarek w życiu spo-
łecznym. Podkreśliła, iż Samorząd Pielę-
gniarek i Położnych z którym teraz współ-

pracuje w Gdańsku jest bardzo aktywny i na 
bieżąco wypracowuje wspólne rozwiązania 
oraz zgłasza wiodące problemy. Zwróci-
ła uwagę, że brakuje pielęgniarek eduka-
torów, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację 
pacjentów w chorobach przewlekłych. 
Zna problemy w ochronie zdrowia: coraz 
wyższe oczekiwania, trudności z dostępem 
do świadczeń, zagubienie w systemie, wy-
sokie koszty leczenia, choroby społeczne, 
ciągle za mało informacji na temat profi-
laktyki. Przewodnicząca Anna Wonaszek 
podkreśliła, iż tutaj dostrzega się kolejną 
ogromną rolę profesjonalnych działań pie-
lęgniarek i położnych np. w realizacji pro-
gramów zdrowotnych.

Kolejną osobą, która wystąpiła była 
pani Prezes Naczelnej Rady Grażyna Roga-
la-Pawelczyk. Przedstawiła prezentację pt. 
,,Koncepcja zdrowia publicznego a rozwój 
pielęgniarstwa w Polsce”.

Każdy los człowieka zaczyna się przy 
położnej, a kończy przy pielęgniarce.

Obszary działania polityki zdrowotnej 
to: ochrona zdrowia, instytucje finansujące 
i administracja. System jest jak mebel: jak 
będzie brakować jednej części, to nie bę-
dzie działał, ani spełniał swojego zadania. 
Opieka to profesjonalne zabezpieczenie po-
trzeb człowieka. Nie dajmy sobie wmówić, 
że poczucie satysfakcji pacjenta to ocena 
pielęgniarek i położnych, bo to cały system 
ma wpływ na tą ocenę. Mamy dziwną sytu-
ację w której są wysoko wykwalifikowane 
kadry i w pielęgniarstwie i w administracji 
i w samorządach, a brak jest porozumienia. 
Należy mieć świadomość że: - nie będzie 
polityków, - nie będzie NFZ, - nie będzie 
samorządów, ale człowiek zawsze będzie, 
będzie się rodził i umierał.

Na konferencje przybył pan Marsza-
łek M. Struk z bukietem kwiatów i złożył 
z okazji 8 marca życzenia dla wszystkich 
pielęgniarek i położnych na ręce Pani Prze-
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szania się do Izby celem współpracy. Dzię-
ki podjętym ekonomicznym działaniom 
i reorganizacji pracy ORPiP w Gdańsku 
mogła od marca tego roku znacznie zwięk-
szyć refundacje na dokształcanie pielęgnia-
rek i położnych.

Odnośnie kolejnej arcyistotnej sprawy 
tj. nowego wyliczania norm zatrudnienia, 
zwróciła uwagę osobom zarządzającym, 
aby nie ulegały naciskom, tylko zrobiły to 
rzetelnie wg swej profesjonalnej wiedzy 
i wysokiego poczucia odpowiedzialności. 
Przewodnicząca podkreśliła również, iż 
pomimo, że nie zgadzamy się z wieloma 
zapisami tego rozporządzenia i oceniamy 
je jako wadliwe, to jest ono obowiązujące 
i należy je realizować, ale...należy pamię-
tać by robić to zawsze dbając o bezpieczeń-
stwo zarówno pielęgniarek i położnych jak 
i pacjentów. To bardzo ważna kwestia by 
nie narażać się na szereg potencjalnych 
roszczeń odszkodowawczych, które nieste-
ty stały się bolesną niemal codziennością.

Pani Przewodnicząca poinformowała, 
że jako samorząd szeroko współpracujemy 
z instytucjami w których poruszamy i pod-
kreślamy problemy wykonywania profesji 
pielęgniarek i położnych.

Następnie wystąpiła Pani Marzena 
Olszewska-Fryc – Wiceprzewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku, która przedstawiła pre-
zentację ,,Pielęgniarka jako partner w prze-
mianach”. W prezentacji została podkreślona 
rola pielęgniarki jako osoby zarządzającej. 
Pielęgniarki posiadają umiejętności zarzą-
dzania, wywierania wpływu i umiejętności 
menadżerskie, potrafią sprawować kontrolę 
i nadzór i są przygotowane do pełnienia tych 
ról. Pielęgniarki czynnie uczestniczą w cer-
tyfikacjach szpitali i akredytacjach, opra-
cowują normy ISO, są kluczem do sukcesu 
całego szpitala.

Kolejne ciekawe wystąpienia przepro-
wadzili sponsorzy: Przedstawiciel firmy 

ubezpieczeniowej współpracującej z OIPiP 
w Gdańsku-TU Inter Polska oraz Przedsta-
wiciel firmy certyfikującej szpitale Lloyd’s 
Register.

Następnie Pani Dorota Kilańska – czło-
nek Zarządu Europejskiej Federacji Towa-
rzystw Pielęgniarskich (EFN) przedsta-
wiła kierunki rozwoju pielęgniarstwa na 
świecie i wyzwania dla pielęgniarek XXI 
wieku. Podkreśliła, iż międzynarodowe 
dane obrazują problem braku pielęgniarek 
na całym świecie. Światowa Organizacja 
Zdrowia co 4 lata bada co się zmieniło 
w pielęgniarstwie. Obecne problemy to: 
- wzrost zachorowań na choroby przewle-
kłe, - ryzykowne środowisko pracy, - opie-
ka długoterminowa.

Obecne wyzwania to: - zarządzanie nie-
stabilną jednostką w obliczu zmieniającego 
się środowiska zewnętrznego. Nie może 
nas zabraknąć w polityce, w europarlamen-
cie – wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje 
mające wpływ na funkcjonowanie pielę-
gniarstwa.

Kolejnym prelegentem była dr n. med. 
Janina Książek, która przedstawiła rolę pie-
lęgniarek w Stowarzyszeniach. Pani doktor 
podkreśliła, iż cieszy się, że może wystąpić 
w duecie z prof. Janem Skokowskim. A tym 
samym zaprezentować na żywo dobry przy-
kład współpracy pielęgniarki z lekarzem. 
Pani doktor podkreśliła znaczenie udziału 
pielęgniarki w stowarzyszeniach. Pacjent 
pojmuje pielęgniarkę jako Anioła i jako 
profesjonalistę. Praca w stowarzyszeniu to 
pomoc, wsparcie, praca na rzecz pacjenta.To 
rola trudna do przecenienia, to ogromny dar 
serca, której zapłatą jest pomoc drugiemu 
człowiekowi i jego uśmiech. W Stowarzy-
szeniu Pacjentów Wyleczonych z Raka Płu-
ca, które założyli prof. Jan Skokowski oraz 
dr Janina Książek przez lata czynnie działała 
wspierając podopiecznych obecna Przewod-
nicząca ORPiP w Gdańsku Anna Wonaszek.

wodniczącej Anny Wonaszek. Życzył, aby 
nasza praca była odbierana z należytym 
szacunkiem i podkreślił, że jako samorząd 
województwa stale pamiętają o pielęgniar-
kach i położnych. Pani Przewodniczą-
ca podziękowała za życzenia i dodała, że 
nie omieszkamy wykorzystać tej pamięci 
o pielęgniarkach i położnych...

Kolejne wystąpienie nosiło tytuł ,,Rola 
ochrony zdrowia w ekonomizacji” i przed-
stawiła je pani J. Sobierańska-Grenda. 
Podkreśliła, że ekonomizacja szpitali nie 
jest łatwe. Są to duże przedsiębiorstwa od-
działujące na politykę społeczną. W świetle 
obowiązujących przepisów szpitale pu-

bliczne też są przedsiębiorcami i muszą się 
zachowywać jak oni tzn. badać potrzeby 
rynku, otoczenia i starać się im sprostać.

Następnie wystąpiła pani Przewodni-
cząca ORPiP w Gdańsku Anna Wonaszek 
z prezentacją ,,Czynny udział samorządu 
pielęgniarek i położnych w wydarzeniach 
ważnych społecznie.” Przypomniała struk-
tury organizacyjne samorządu oraz OIPiP, 
przedstawiła praktyczną i przyjazną orga-
nizację pracy biura OIPiP, zakresy poszcze-
gólnych działów. Podkreśliła fakt, że jako 
samorząd dopasowujemy szkolenia pielę-
gniarek i położnych do aktualnych potrzeb. 
Zachęciła pielęgniarki i położne do zgła-
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Prof. J. Skokowski złożył życzenia 
z okazji Dnia Kobiet, podkreślił, że docenia 
pracę pielęgniarek oraz ich wiedzę i osobi-
ście zna pielęgniarki bardzo dobrze zarzą-
dzające szpitalami.

Podkreślił, iż aktywność pielęgniarek 
jest nie tylko zawodowa lecz również spo-
łeczna, bo nie tylko pracą żyją pielęgniarki. 
Pan profesor zachęca pielęgniarki do pracy 
w stowarzyszeniach na rzecz pacjentów, 
gdyż swój własny wkład na rzecz społe-
czeństwa to bardzo ważna rola.

Następnie wystąpiły pielęgniarki pracu-
jące za granicą: we Włoszech i w Norwegii, 
które w bardzo ciekawy i praktyczny spo-
sób przybliżyły uczestnikom organizacje 
pracy w tamtejszych szpitalach i domach 
pomocy społecznej.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzy-
mali serdeczne podziękowania za uczest-
nictwo i moc życzeń spełnienia marzeń 
oraz symboliczną różę z okazji Dnia Ko-
biet.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

16 marca 2013 r w Dworze Artusa odbyły 
się główne obchody jubileuszowe osoby 
zaproszone zostały powitane koncertem or-
kiestry Vita Activia, do której należą osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną, rodzi-
ce osób z niepełnosprawnością i wolonta-
riusze. 

Kolejnymi etapami uroczystości były: 
pokaz filmu o Hospicjum im. ks. E. Dut-
kiewicza oraz debata: „Sztuka umierania - 
solidarność międzyludzka”. Udział w dys-
kusji wzięli m.in.: ks. Piotr Krakowiak 
SAC, krajowy duszpasterz hospicjów, prof. 
Krystyna de Walden-Gałuszko, psychoon-
kolog, były konsultant krajowy w dziedzi-
nie medycyny paliatywnej, Henryk Wujec, 
doradca Prezydenta RP ds. społecznych 
oraz ks. Jan Kaczkowski, założyciel puc-
kiego hospicjum, który dzisiaj sam zmaga 
się z chorobą nowotworową – którego było 
wzruszające wystąpienie.

Debatę „Sztuka umierania - solidarność 
międzyludzka” poprowadzili Wojciech Su-
leciński z TVP Oddział Gdańsk oraz Beata 
Gwoździewicz z Radia Gdańsk.

Uczestnicy debaty rozmawiali na te-
maty, z którymi na co dzień zmierzają się 
pracownicy hospicjów. Próbowali znaleźć 
odpowiedzi na nurtujące pytania. Co to 

jest dobra śmierć? Jak pomóc chorym i ich 
bliskim w przechodzeniu kolejnego eta-
pu życia i choroby? Do którego momentu 
leczyć? Zastanawiano się także o roli pań-
stwa w sektorze opieki na chorymi długo-
terminowymi, a także w którym kierun-
ku powinna zmierzać opieka paliatywna 
w Polsce.

Prezydent Miasta Gdańska uhonorował 
piętnastu współpracowników Hospicjum 
i Fundacji Hospicyjnej: wśród pielęgniarek 
została odznaczona Elżbieta Skowrońska 
konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa 
opieki paliatywnej.

Irena Samson
Wojewódzki konsultant w dziedzinie 
pielęgniarstwa przewlekle chorych 

i niepełnosprawnych
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W miesiącu marcu Hospicjum im. Księdza 
Dudkiewicza w Gdańsku obchodziło swoje 
30-lecie działalności. Hospicjum w Gdań-
sku powstało w 1983 roku jako ruch wo-
lontariuszy pod przewodnictwem Ks. Eu-
geniusza Dutkiewicza duszpasterza służby 
zdrowia. Gdański model opieki domowej 
stał się wzorem dla większości ośrodków 
hospicyjnych w Polsce. Obecnie jest ich po-
nad 100 na terenie całej Polski. Działalność 
hospicjum najlepiej określają słowa Jana 
Pawła II, który podczas wizyty w Gdańsku 
w 1987 roku powiedział: „Z uznaniem my-
ślę o Hospicjum, które rozpoczęło swoją 
służbę w Gdańsku i promieniuje na inne 
miasta”. Hospicjum, zgodnie ze swoja fi-
lozofią, opiekuje się nieuleczalnie chorymi 
na nowotwór dorosłymi i dziećmi. W przy-
padku dzieci pacjentami zostają także dzie-
ci chore na inne choroby utrudniające życie 
np. o podłożu genetycznym. Hospicjum 
im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdań-
sku prowadzi opiekę domową w której pod 
opieką 15-stu pielę-
gniarek jest około 100 
pacjentów dorosłych 
i 30 dzieci przeby-
wających w domach. 
W stacjonarnej opiece 
bezpłatnie przebywa 
jednoczasowo 32 pa-
cjentów, a zajmują się 
nimi 23 wysoko wy-
specjalizowane pie-
lęgniarki. Hospicjum 
realizuje kontrakt 
z NFZ, który pokry-
wa tylko około 50% 
kosztów działania tej 
instytucji. Brakujące 

Uroczystość 30-lecia Hospicjum 
im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku

środki pomaga uzyskiwać grono przyja-
ciół i wolontariuszy hospicyjnych, którzy 
ofiarnie pomagają tej instytucji. Dla koor-
dynacji wielu działań, w 2003 roku przy 
Hospicjum powstała Fundacja Hospicyjna, 
której celem jest prowadzenie działalności 
charytatywnej, edukacyjno–szkoleniowej 
i marketingowej związanej z pozyskiwa-
niem środków na opiekę hospicyjną i szko-
lenie wolontariuszy. Oprócz troski o po-
trzeby Hospicjum w Gdańsku, Fundacja 
Hospicyjna wspiera działania Krajowego 
Duszpasterza ds. Hospicjów, mające na 
celu integrację i promocję działań hospi-
cyjnych na terenie całego kraju i poza jego 
granicami. Korzystając z okazji jubileuszu 
składamy naszym koleżankom pracującym 
w hospicjum podziękowania i słowa uzna-
nia oraz wiele wytrwałości i sił do niesienia 
pomocy i ulgi w cierpieniu podopiecznych.

Marzena Olszewska- Fryc 
Wicerzewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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wynikającymi z systemu ochrony zdrowia 
w naszym kraju. My, lekarze i pielęgniarki 
i położne jako praktycy widzimy te proble-
my i mamy z nimi do czynienia na co dzień. 
Zgłaszamy je i działamy na rzecz ich roz-
wiązań. Naszym zadaniem jest się nie pod-
dawać i zabiegać o polepszenie warunków 
pracy oraz prestiż naszych zawodów.

Pan Józef Partyka podziękował za za-
proszenie i zapewnił, że tak skuteczna 
w zgłaszaniu problemów środowiska zawo-
dowego Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych zawsze może li-
czyć na współpracę z Jego strony. Każdy 
zgłoszony do tej pory problem był tematem 
posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego. Deklaruje dalszą współpracę 
i pomoc w rozwiązywaniu problemów pie-
lęgniarek i położnych.

Po wystąpieniach gości zostały wybra-
ne: Komisja Zjazdowa i Prezydium Zjazdu. 
Przewodniczącą Zjazdu została wybrana 
Pani Jolanta Zając, która jak zwykle wzor-
cowo poprowadziła obrady.

Delegaci podjęli następujące Uchwa-
ły w trakcie obrad: Uchwałę Nr 1 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania ORPiP 
w Gdańsku, Uchwałę Nr 2 w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej W Gdańsku, Uchwałę Nr 
3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej W Gdańsku, Uchwałę Nr 
4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku, Uchwałę Nr 5 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji 
planu finansowego Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku, Uchwałę 
Nr 6 w sprawie przyjęcia i realizacji planu 
finansowego na rok 2013 oraz upoważnie-
nia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku do realizacji wydatków 
do czasu uchwalenia planu finansowego na 
rok 2014, Aneksu Nr 1 do Uchwały Nr 1 
XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

W dniu 23 marca 2013 r. odbył się XXVII 
Zjazd Sprawozdawczy Pielęgniarek i Po-
łożnych, który otworzyła Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku Anna Wonaszek. Powitała dele-
gatów i gości w osobach: Prezes Naczelnej 
Rady – Grażyna Rogala-Pawelczyk, Wi-
cemarszałek – Hanna Zych-Cisoń, Dyrek-
tor Departamentu Zdrowia UM – Jolanta 
Sobierańska-Grenda, Prezes Izby Lekar-
skiej – Roman Budziński, Pierwszą Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych – Władysławę Murawską, Wi-
ceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego – Józef Partyka.

Po oficjalnym przywitaniu gości po-
prosiła wszystkich obecnych o uczczenie 
minutą ciszy pamięci pielęgniarek i położ-
nych, które niestety odeszły od nas w ciągu 
ostatniego roku.

Następnie Pani Przewodnicząca w for-
mie prezentacji przedstawiła usprawnie-
nie pracy i funkcjonowania biura OIPiP 
w Gdańsku, podkreśliła wysokie znacze-
nie działania powołanych Komisji przy 
OIPiP w Gdańsku i podziękowała wszyst-
kim Przewodniczącym oraz członkom tych 
Komisji za wkład pracy, zbieranie proble-
mów i ich opracowywanie. Pani Przewod-
nicząca zaznaczyła, iż gospodarna poli-
tyka finansowa spowodowała możliwość 
znacznego podniesienia refundacji dla 
pielęgniarek i położnych – co zapropono-
wała Pani Przewodnicząca na najbliższym 
posiedzeniu Rady (jeszcze w dniu Zjazdu). 
ORPiP otwarcie i życzliwie przychyliła się 
do nowych korzystniejszych dla członków 
naszego samorządu zawodowego zasad re-
fundacji doskonalenia zawodowego. Przy-
jęto zatem nowy tematyczny regulamin. 

Relacja z XXVII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przewodnicząca podkreśliła również, 
że OIPiP w Gdańsku organizowała i spon-
sorowała, bądź była współorganizatorem 
licznych konferencji szkoleniowych dla 
pielęgniarek i położnych OIPiP w Gdańsku 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie i aktual-
ne problemy zgłaszane do Izby. Pani Prze-
wodnicząca podziękowała członkom Rady 
i wszystkim aktywnie uczestniczącym 
w życiu samorządu pielęgniarkom i po-
łożnym za wkład pracy i dobrą, skuteczną 
współpracę.

Następnie wystąpili zaproszeni goście: 
Pani Prezes Naczelnej Rady Grażyna Ro-
gala-Pawelczyk pogratulowała Przewod-
niczącej tak sprawnej organizacji Zjazdu 
i tak dobrze wypracowanych relacji z wło-
darzami miasta, którzy doceniają pracę 
pielęgniarek i położnych. Na ręce Pani 
Przewodniczącej złożyła list, którego treść 
podajemy niżej. 

Następnie Pani Marszałek powita-
ła wszystkich obecnych jako gospodarz 
i zapewniła, że zawsze miło jest jej gościć 
pielęgniarki i położne w Urzędzie Mar-
szałkowskim. Życzyła owocnych obrad 
i dalszej tak intensywnej i konstruktyw-
nej współpracy pomiędzy Okręgową Izbą 
Pielęgniarek i Położnych a Urzędem Mar-
szałkowskim. Pani Dyr. Jolanta Sobierań-
ska-Grenda przyłączyła się do tego, co po-
wiedziała Pani Marszałek i zapewniła, że 
jej Departament jest otwarty na współpracę 
i rozwiązywanie zgłaszanych problemów. 
Podziękowała za zaproszenie i życzyła 
owocnych obrad. 

Pan Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej 
Roman Budziński w swoim wystąpieniu 
podkreślił fakt, że nasze zawody medycz-
ne zmagają się z tymi samymi problemami 
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Skierowany do: Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych, Ministra Zdrowia, 
Departament Pielęgniarek i Położnych, Mi-
nistra Finansów, Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej.

Delegaci XXVII Zjazdu Delegatów Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku wnoszą o podjęcie działań 
zmierzających do utworzenia aktu praw-
nego określającego minimalną płacę dla 
pielęgniarek i położnych, zgodnie z projek-
tem samorządowym jaki powstał przy no-
welizacji ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej.

UZASADNIENIE

Ustalenie minimalnej płacy pielęgniarek 
i Położnych w Polsce zapobiegnie nierów-
nemu traktowaniu, jak również będzie re-
alizacją solidaryzmu społecznego.

STANOWISKO NR 3
XXVII ZJAZDU DELEGATÓW

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

W sprawie: implementacji Międzynarodo-
wej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej 
(ICNP) do praktyki w Polsce.

Skierowany do: Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych.

Delegaci XXVII Zjazdu Delegatów 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku zwracają się do Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych o czynne włącze-
nie się w prace na rzecz implementacji 
Klasyfikacji do systemu świadczeń me-
dycznych, dokumentowania i oceny obsad 
pielęgniarskich. Wnioskujemy o:
1. Oparcie dokumentowania w pielęgniar-

stwie na klasyfikacji ICNP,

W związku ze złożeniem rezygnacji 
z funkcji Zastępcy Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej przez panią położ-
ną, odbyły się wybory uzupełniające. Na 
Zastępcę Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej została wybrana Pani Anna 
Grochowska – położna. Podjęto Aneks 
Nr 1 do Uchwały Nr 16 VI Okręgowego 
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pie-
lęgniarek i Położnych w sprawie wyboru 
Zastępców Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

Komisja Uchwał i wniosków przed-
stawiła zgłoszone stanowiska i wnioski. 
W drodze głosowania przyjęto następujące 
stanowiska i wnioski:

STANOWISKO NR 1
XXVII ZJAZDU DELEGATÓW

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

W sprawie: nowelizacji zapisów w treści 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu usta-
lania minimalnych norm zatrudnienia pie-
lęgniarek i położnych w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami

Skierowany do: Ministra Zdrowia, Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

Delegaci XXVII Zjazdu Delegatów Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku wyrażają stanowczy sprzeciw 
wobec zapisów treści Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami, które nie uwzględniają 
czasów bezpośrednich i pośrednich i jed-
nocześnie nie dają możliwości prawidło-

wej realizacji wyliczenia norm w oparciu 
o sprawdzoną metodologię. Delegaci sto-
ją na stanowisku, że należy bezwzględ-
nie znowelizować ww. Rozporządzenie, 
uwzględniając uzgodnienia z samorządem 
zawodowym i związkiem zawodowym pie-
lęgniarek i położnych.

UZASADNIENIE

Aktualne Rozporządzenie jest wadliwe me-
rytorycznie i nie daje możliwości określe-
nia faktycznego zapotrzebowania zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych.

Koniecznym jest bezwzględne okre-
ślenie w drodze Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia:
1. Czasów pielęgniarskiej/położniczej 

opieki bezpośredniej i pośredniej w od-
dziale lub innej jednostce organizacyjnej 
z uwzględnieniem specjalności (zacho-
wawcze, zabiegowe, psychiatryczne, pe-
diatryczne, położniczo-ginekologiczne),

2. Wskaźników oceny zapotrzebowania 
na opiekę pielęgniarską, położniczą, 
w oddziałach nowotworzonych w przy-
padku restrukturyzacji lub reorganizacji 
oddziałów,

3. Ustalenia minimalnych norm zatrudnie-
nia w bloku operacyjnym – dwie pielę-
gniarki lub położne na jednego operowa-
nego pacjenta (operacyjna i asystująca),

4. Wprowadzenie obligatoryjności obo-
wiązywania norm we wszystkich pod-
miotach leczniczych będących i nie bę-
dących przedsiębiorcami.

STANOWISKO NR 2
XXVII ZJAZDU DELEGATÓW

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

W sprawie: określenia minimalnej płacy 
dla pielęgniarek i położnych w Polsce.
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UZASADNIENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku zrzesza zarówno pielęgniarki 
jak i położne, przedstawicieli dwóch za-
wodów medycznych. W związku z tym 
zasadne jest wnioskowanie o rozszerzenie 
składu Komisji w taki sposób, aby OIPiP 
w Gdańsku mogła mieć 2 przedstawicieli: 
pielęgniarkę i położną.

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Warszawa, 21 marca 2013

Pani
Anna Wonaszek
Przewodnicząca
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowni Państwo, Delegaci, Koleżanki 
i Koledzy,

miniony 2012 rok, niewątpliwie można 
określić mianem wyjątkowego i trudnego 
dla polskiego pielęgniarstwa. Jednocześnie 
był to pierwszy rok kolejnej szóstej kadencji 
samorządu pielęgniarek i położnych oraz 
mojej pracy na stanowisku prezesa Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych. Chcia-
łabym podzielić się z Państwem kilkoma 
refleksjami.

Zgodnie z obowiązującym prawem 
chcemy negocjować warunki pracy i za-
sady finansowania naszej działalności za-

Po przyjęciu stanowisk i wniosków zakoń-
czono obrady XXVII Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Członkowie ORPiP zostali poproszeni 
o pozostanie na obradach Rady.

Wszystkim uczestnikom Zjazdu bardzo 
dziękujemy za liczne przybycie i konstruk-
tywne pomysły oraz działania.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

wodowej. Uświadamiamy wszystkim: poli-
tykom, decydentom, organizatorom opieki 
zdrowotnej, pacjentom i ich najbliższym, 
że bezpieczeństwo pacjenta oraz jakość 
świadczeń zdrowotnych gwarantuje nie 
tylko nowe wyposażenie podmiotów lecz-
niczych’ świetną diagnostykę i nowoczesne 
leczenie. Niezwykle istotne jest również 
pielęgnowanie, rozumiane jako działalność 
zawodowa, planowa, dostosowana do po-
trzeb i możliwości pacjentów, realizowana 
przez dobrze przygotowane, prezentujące 
wysoki poziom profesjonalizmu i etyki za-
wodowej pielęgniarki i położne, pielęgnia-
rzy i położnych.

Negocjowanie warunków pracy odby-
wa się z troski o pacjenta i grupę zawodo-
wą pielęgniarek i położnych. Niestety coraz 
częściej człowiek przegrywa z drapieżną 
ekonomią, źle pojętym oszczędzaniem, ob-
niżaniem kosztów opieki zdrowotnej. Hasła 
dnia codziennego w opiece zdrowotnej jak: 
kontrakt, restrukturyzacja, zarządzanie za-
sobami zepchnęły poza nawias zaintereso-
wania społecznego empatię, zrozumienie, 
profesjonalizm, szacunek dla zdrowia i ży-
cia ludzkiego.

2. Podjęcie zintensyfikowanych działań, 
wspólnie z PTP w zakresie tłumaczenia, 
implementacji ICNP oraz przygotowa-
nia minimalnego zbioru danych w pie-
lęgniarstwie (INMDS), w tym planów 
opieki pielęgniarskiej,

3. Podjęcie starań dla przeszkolenia jak 
największej liczby pielęgniarek z za-
kresu korzystania z Klasyfikacji na po-
ziomie samorządu zawodowego pielę-
gniarek.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie Klasyfikacji i uporządko-
wanie języka pielęgniarskiego spowoduje 
możliwość wyceny świadczeń pielęgniar-
skich, jak również przyczyni się do osza-
cowania zapotrzebowania na opiekę pie-
lęgniarską na poziomie podmiotów lecz-
niczych, powodując możliwość obliczenia 
obsad pielęgniarskich.

Klasyfikacja jest w kluczowych pro-
jektach Ministra Zdrowia dotyczących in-
formatyzacji ochrony zdrowia (P1 i P2). 
Rekomendowana przez WHO i UE do 

wprowadzenia do praktyki pielęgniarskiej, 
zalecana przez NRPiP i PTP. 

Zainteresowanie Klasyfikacją wyraził 
NFZ oraz Minister Administracji i Cyfryza-
cji, wobec czego podjęcie działań w tym za-
kresie przez NRPiP ma swoje uzasadnienie.

WNIOSEK 
XXVII ZJAZDU DELEGATÓW

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

W sprawie: rozszerzenia składu Niezależ-
nej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań 
Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym o jedną osobę.

Skierowany do: Rektora Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

Delegaci XXVII Zjazdu Delegatów Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, zwracają się z prośbą o roz-
szerzenie składu Niezależnej Komisji Bio-
etycznej do Spraw Badań Naukowych przy 
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 
o jedną osobę (położną).
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lęgniarzy i położnych, członków samorzą-
du zawodowego, związków zawodowych, 
stowarzyszeń i organizacji skupiających 
przedstawicieli dwóch największych i waż-
nych społecznie, a jakże niedocenianych 
przez decydentów zawodów - zawodów 
zaufania publicznego, profesjonalistów 
w pełnym tego słowa znaczeniu, pielęgnia-
rek i położnych, pielęgniarzy i położnych.

Forum pielęgniarek i położnych okręgu 
gdańskiego - a takim jest Zjazd członków 
Państwa Izby - pełni doniosłą rolę. Podsu-
mują Państwo miniony okres, ocenią do-
konania i realizację ustalonych celów. Tu 
podjęte będą przez Delegatów kluczowe 
decyzje, omówione wszelkie sprawy ważne 
dla życia i pracy pielęgniarek i położnych, 
wreszcie wytyczone zostaną kierunki dzia-
łań na kolejny rok.

Szanowni Państwo,
przed nami wszystkimi kolejny rok wytężo-
nej pracy i zmagania się z nierozwiązanymi 
problemami ponad trzystutysięcznej grupy 
pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, po-
łożników. Czas, miejmy nadzieję, na dia-

log z decydentami na tematy istotne dla 
naszych zawodów. Zdaję sobie sprawę, że 
nie będzie to łatwe, ale wierzę, że ponad 
dwudziestoletnie doświadczenie naszej 
korporacji zawodowej pozwoli na dalsze 
kreowanie nowoczesnego i profesjonalne-
go pielęgniarstwa. Niezależnie od sytuacji 
społecznej, politycznej ekonomicznej za-
sadniczymi celami naszej działalności za-
wodowej nadal jest i będzie sprzyjanie do-
bremu wykonywaniu zawodu pielęgniarki, 
położnej, wzmacnianie poczucia obowiąz-
ku zawodowego, a przez to wzbudzanie za-
ufania społecznego.

Pięknie istotę naszych zawodów ujął 
Andrzej Szczypiorski mówiąc: ,,ten zawód 
wymaga odwagi Ryszarda Lwię Serce, 
ofiarności Rolanda, cierpliwości Penelopy 
i miłości Izoldy”.

Życzę Państwu owocnych obrad i mery-
torycznej dyskusji.

Z wyrazami szacunku,
Prezes 

Grażyna Rogala-Pawelczyk

Wydatki na świadczenia zdrowotne pla-
nuje się bez analizy zapotrzebowania pa-
cjenta na opiekę zdrowotną, a wskazywanie 
na potrzebę uregulowania kwestii liczby 
pielęgniarek i położnych traktowane jest 
jako zamach na byt jednostek opieki zdro-
wotnej. Wypowiedzi dysponentów finansów 
publicznych, przedstawicieli administracji 
publicznej “wskazujące, iż wprowadzenie 
norm obsad pielęgniarskich i położniczych 
doprowadzi do ruiny szpitale, spowoduje 
obniżenie opieki medycznej są nie tylko ab-
surdalne. Pokazują one dobitnie, iż ci, któ-
rzy są odpowiedzialni za realizację zadań 
polityki zdrowotnej państwa, tak naprawdę 
dbają o bliżej nieokreślone i trudne do zde-
finiowania aspekty tej polityki. Z pewnością 
nie dbają o zdrowie społeczeństwa, poziom 
opieki czy wreszcie o zdrowie samych pie-
lęgniarek i położnych, zmęczonych pracą 
w systemie zmianowym, często w sytuacji, 
gdy jedna pielęgniarka, położna sprawuje 
opiekę nad grupą kilkudziesięciu pacjen-
tów z perspektywą na pracę do 67 roku ży-
cia i wizją głodowej emerytury.

Szanowni Państwo,
nie istnieją już nawet zakłady opieki zdro-
wotnej, mamy podmioty lecznicze, które 
najlepiej, żeby przekształciły się w przed-
siębiorstwa, bo to i przepisy nieco inne 
i odpowiedzialność administracji publicz-
nej mniejsza. Dlatego podpisane pod ko-
niec 2012 roku Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie sposobu ustalania mi-
nimalnych norm zatrudnienia pie1ęgniarek 
i położnych w podmiotach leczniczych, któ-
re nie są przedsiębiorcami, budzi nasz sta-
nowczy sprzeciw.

Zapewnienie minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych z uwzględ-
nieniem zapotrzebowania na opiekę pielę-
gniarską, i położniczą jest metodą wery-
fikowalną, rzetelną wiarygodną, stanowi 

gwarancję bezpiecznego wykonywania na-
szych zawodów.

Wprowadzenie ułomnego rozporządze-
nia bez uwzględnienia efektów pracy zespo-
łu specjalistów powołanego przez Ministra 
Zdrowia jest niewłaściwe.

Pragnę podkreślić, że samorząd zawo-
dowy od lat bije na alarm, wskazując, że 
zła organizacja pracy do której zaliczyć 
należy: zmniejszone obsady pielęgniarskie, 
pojedyncze dyżury i konieczność sprawo-
wania opieki nad liczną grupą pacjentów 
prowadzi nieuchronnie do znacznego ob-
ciążenia pielęgniarek i położnych pracą, 
a w konsekwencji do utraty zdrowia przez 
tych, którzy pielęgnują zdrowie innych. 
Wspomniane zjawiska nie pozostają bez 
wpływu na możliwość powstawania szere-
gu zdarzeń niepożądanych i w konsekwen-
cji mogą być przyczyną do wymiernych, 
nie małych strat finansowych ponoszonych 
przez szpitale pozwane przez pacjentów.

Mam nadzieję, że mimo tych trudno-
ści nie zatracimy tego, co najcenniejsze 
w naszych zawodach: profesjonalizmu, 
zachowania szacunku dla godności istoty 
ludzkiej, ofiarności i odwagi w działaniu 
na rzecz drugiego człowieka. Jednocześnie 
będziemy pamiętać, że za ciężką pracę na-
leży nam się godziwe wynagrodzenie, że 
będziemy umieli spokojnie, ale stanowczo 
przeciwstawiać się działaniom ogranicza-
jącym naszą swobodę zawodową i negują-
cym nasz profesjonalizm.

Należy podkreślić z całą stanowczo-
ścią, że w trosce o naszych pacjentów, pod-
opiecznych, o nas samych i nasze zawody 
będziemy działać we wszystkich obszarach 
zdrowia publicznego, opieki zdrowotnej, 
organizacji świadczeń zdrowotnych, kształ-
towania warunków pracy i płacy. To działa-
nie musi być i jest w rzeczywistości polskiej 
opieki zdrowotnej działaniem wspólnym 
wszystkich pielęgniarek i położnych, pie-
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Nic tak nie wzbogaca i nie daje doświadczenia, 
jak codzienna trudna praca pielęgniarki i po-

łożnej przy łóżku pacjenta
A. Wonaszek

Dnia 27 marca 2013 roku w Pomorskim 
Centrum Traumatologii w Gdańsku odby-
ło się spotkanie przedstawicieli Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
z bardzo liczną grupą 130 studentów i wy-
kładowców pielęgniarstwa i położnictwa 
z Belgii.

Spotkanie rozpoczęła mgr Marzena Ol-
szewska-Fryc, która, jako gospodarz, przy-
witała serdecznie gości i wytłumaczyła rolę 
zawodową jaką pełni w PCT w Gdańsku. 
Jest ona dyrektorem ds. Pielęgniarstwa, 
a także Naczelną Pielęgniarką (która musi 

Wizyta belgijskich studentów pielęgniarstwa

być wyłoniona w postępowaniu konkurso-
wym). Wymogi formalne podczas konkur-
su zawsze muszą być spełnione, a komisja 
konkursowa wybiera personel, który przez 
6 lat będzie piastował dane stanowisko np. 
Naczelnej Pielęgniarki.

Mgr Marzena-Olszewska-Fryc opowie-
działa także o codziennej pracy, w której 
zarządza grupą różnych zawodów: pielę-
gniarkami, położnymi, ratownikami me-
dycznymi, opiekunami medycznymi tech-
nikami RTG, a także patomorfologami. 
Wytłumaczenie roli kadry zarządzającej 
pozwoliło gościom lepiej zrozumieć specy-
fikę Polskich placówek.

Pierwszą prelegentką była mgr Anna 
Wonaszek – Przewodnicząca Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 

która opowiedziała, że w obecnej chwili do 
Gdańskiej Izby przynależy 13 000 pielę-
gniarek i położnych. Opowiedziała o struk-
turze samorządu, o tym jak to w praktyce 
wygląda – jak pielęgniarki w zakładach 
pracy wybierają swoich delegatów, następ-
nie delegaci wybierają na zjeździe wybor-
czym przewodniczącą oraz członków rady.

Anna Wonaszek opowiedziała także 
o swojej karierze zawodowej, o tym jak pra-
cowała przez 15 lat w Gdańskim Uniwersy-
tecie Medycznym opiekując się pacjentami 
chirurgii onkologicznej. Wyznała, że pasjo-
nuje się pracą z pacjentem onkologicznym. 
Praca pielęgniarki dała prelegentce bardzo 
dużo satysfakcji, a także pozwoliła przybli-
żyć i poznać środowisko zawodowe.

Opowiedziała także o rozmieszczeniu 
i liczbie Okręgowych Izb Pielęgniarek i Po-
łożnych w Polsce. Wytłumaczyła gościom 
rolę samorządu, której jednym z ważnych 

zadań jest podkreślanie rangi pielęgnia-
rek i położnych, a także ukazanie braków 
personelu pielęgniarskiego i położniczego, 
który ciągle pogłębia się. 

Wytłumaczyła, iż zawody pielęgniarki 
i położnej w Polsce są bardzo atrakcyjne 
pod względem realizacji pasji, jednak wy-
nagrodzenie finansowe jest bardzo niskie, 
a odpowiedzialność olbrzymia, dlatego 
młode osoby nie chcą edukować się w tych 
zawodach. Mgr A. Wonaszek podkreśliła, 
że wszelka pomoc medyczna jest tylko per-
sonelem paramedycznym. Dlatego istnieje 
zagrożenie, że niedługo nie będzie komu 
profesjonalnie pielęgnować Polskich pa-
cjentów. 

Jednym z podstawowych organów 
Okręgowych Izb w Polsce są komisje pro-
blemowe, które dla przewodniczących są 
bezcennym darem. Gdy pojawia się dany 
specjalistyczny problem, to właśnie pielę-
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Okrêgowej Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych w Gdañsku

11Festyn
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Następnie głos zabrała w języku francu-
skim mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska, 
która bezbłędną francuszczyzną wyjaśniła 
gościom działalność Działu Szkoleń, ro-
dzaje specjalizacji czy kursów dokształ-
cających w naszej Izbie. Wystąpienie roz-
mówczyni zostało przyjęte przez zaproszo-
nych gości długimi brawami i oklaskami na 
stojąco.

Mgr Marzena Olszewska-Fryc przed-
stawiła rys historyczny PCT w Gdańsku, 
opowiedziała także o historii solidarności 
i ogromnej roli pielęgniarki, w tym waż-
nym wydarzeniu. Zobrazowała także pracę 
na poszczególnych oddziałach danych pie-
lęgniarek, by zgromadzeni goście zrozu-
mieli specyfikę tej trudnej pracy w Polsce.

Mgr Marzena Olszewska-Fryc wyraziła 
swój pogląd, iż: „To właśnie pielęgniarki 

i położne wprowadzając jakość do szpi-
tali”. Gdyż to nasze zawody są dźwignią 
jakości poprzez sumienność, terminowość, 
umiejętność adaptacji i zmian, a także obo-
wiązek ustawicznego kształcenia. Kolejny 
aplauz uśmiechów i braw był najwyższą 
oceną wykładu.

Spotkanie to pozwoliło poznać naszym 
zagranicznym przyjaciołom, w jakich ele-
mentach praca pielęgniarek i położnych 
różni się od tej wykonywanej w ich kraju, 
a także jak łączy, gdyż nie ważne, gdzie na 
ziemi jesteśmy, to najważniejszy dla nas 
i dla nich powinno być dobro pacjenta oraz 
jak najlepsze warunki wykonywania naszej 
pracy.

mgr Elżbieta Wiśniewska
położna, zespół redakcyjny OIPiP w Gdańsku

gniarki czy położne z bogatym doświad-
czeniem zawodowym w konkretnej dzie-
dzinie medycznej np. leczenia ran podpo-
wiadają jakie należy zająć stanowisko w tej 
sprawie. To właśnie dzięki członkom takich 
komisji Okręgowe Izby rozwiązują proble-
my na bieżąco.

Gdańska Izba pochwalić się może także, 
długoletnią tradycją honorowania wybit-
nie zasłużonych pielęgniarek i położnych 
w postaci odznaczenia - Złotego Czepka, 

który jest doceniany przez obecnych i przy-
szłych pracodawców.

Przedstawiciele Izby w tym Przewodni-
cząca Okręgowej Rady zajmują także sta-
nowiska w Urzędzie Marszałkowskim, bio-
rą udział w tworzeniu i realizowaniu pro-
gramów zdrowotnych na obszarze danego 
województwa. Gdyż programy zdrowotne 
to doskonałe pole do szerokiego działa-
nia dla pielęgniarek i położnych, które są 
przecież fachowcami w dziedzinie ochrony 
zdrowia.

W ostatnich latach zmieniła się także 
pozycja pacjenta w Polsce, 
gdyż czasem można od-
nieść wrażenie, iż to wła-
śnie pacjent najbardziej zna 
się na medycynie i chce po-
zywać personel medyczny.

Kolejnym zadaniem 
jest także organizowanie 
szkoleń z zakresu odpo-
wiedzialności zawodowej, 
cieszą się one z roku na rok 
coraz większą popularno-
ścią. To doskonała prewen-
cja.

Także Dział Szkoleń 
OIPiP w Gdańsku bardzo 
się rozwija, gdyż obecnie 
„szyję się szkolenia” na 
miarę potrzeb i wymogów, 
które musi personel me-
dyczny spełnić dla Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.

Cisza panująca w trak-
cie prelekcji świadczyła o 
ogromnym zainteresowa-
niu ww. tematami. Wystą-
pienie przewodniczącej do-
cenione zostało gromkimi 
brawami oraz przyjaznymi 
uśmiechami.
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nili, iż na Ich profesjonalizm nasze środo-
wisko zawodowe może zawsze liczyć. 

Następnie Pani Przewodnicząca powitała 
przybyłych dyrektorów placówek medycz-
nych, gdyż jak widać problem zastosowania 
przymusu bezpośredniego pojawia się nie 
tylko w szpitalach. Podkreśliła również, iż 
konferencje takie jak ta są bardzo potrzebne 
naszemu środowisku zawodowemu, a wręcz 
konieczne jako prewencja, żeby chronić sie-
bie i aby jak najmniej było spraw u Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej etc.

Następnie Pani Marszałek Hanna Zych-
-Cisoń powiedziała, że cieszy się, iż może 
być z nami i że ta konferencja spotkała się 
z dużym odzewem. Dużo się mówi o kar-
diologii, onkologii i innych dziedzinach, 
gdzie odnosimy sukcesy, a jednym z tema-
tów zaniedbywanych w zdrowiu jest psy-
chiatria i ZOL-e – te miejsca o których 
ludzie nie chcą mówić, bo to trudne pro-
blemy, ludzie starzy, umierający. Ludzie 
chcą piękna i osiągnięć, ale należy mówić 
i nagłaśniać problemy, których jest dużo. 
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie 
pani Marszałek proponuje zorganizować 
jeszcze jedną taką konferencję i zaprasza 
do Urzędu Marszałkowskiego. Życzy przy-
jemności z bycia na konferencji i wynie-
sienia wiedzy. Podkreśliła także, iż bardzo 
chwali fakt, że ORPiP w Gdańsku nie boi 
się poruszać trudnych problemów, czy pro-
blemów niewygodnych.

Pan Arkadiusz Bobowski – Konsultant 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycz-
nego przedstawił prezentację ,,Stosowanie 
przymusu bezpośredniego”. Reguluje to 
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 
i Rozporządzenie, które określa prawne 
podstawy i odpowiednia dokumentacje do 
zastosowania przymusu bezpośredniego. 
Jest to szczegółowo obwarowana proce-
dura, ponieważ łamie się tutaj podstawowe 
prawo człowieka – prawo do wolności.

Często zapomina się o bezpieczeństwie 
własnym, kiedy dojdzie do konieczności 
unieruchomienia pacjenta – powinno być 
obecnych 5 osób przy unieruchamianiu.

Decyzję o zastosowaniu przymusu bez-
pośredniego na oddziale ogólnym może 
podjąć tylko lekarz.

Pielęgniarka może podjąć taką decy-
zję tylko w oddziale psychiatrycznym.

Do tej pory można było stosować tyl-
ko jeden środek przymusu bezpośrednie-
go, obecnie w nowym rozporządzeniu jest 
mowa, że można stosować więcej niż jeden 
środek przymusu bezpośredniego.

Bardzo ważne jest prowadzenie odpo-
wiedniej, kompleksowej i rzetelnej doku-
mentacji!

W DPS dodatkowo musi być prowadzo-
ny Rejestr osób wobec których zastosowa-
no przymus bezpośredni.

Pani Edyta Karcz – Dyrektor ds. Pie-
lęgniarstwa Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Starogardzie Gdań-
skim przedstawiła prezentację ,,Kliniczne 
aspekty lęku i agresji”. Przedstawiła defi-
nicje lęku i agresji. Zwróciła uwagę na fakt 
że z lękiem pacjenta mamy do czynienia za 
każdym razem, kiedy znajdzie się on w no-
wej sytuacji, w sytuacji oczekiwania na le-
karza, na wyniki, na konieczność hospi-
talizacji. Nie zawsze, ale często lęk może 
przejść w agresję. Należy zwracać uwagę 
na zachowanie, reakcje na stres i streso-
ry. Należy także pamiętać, że w przebie-
gu wielu chorób somatycznych występują 
objawy psychiczne. Pacjent nie jest chory 
psychicznie, ale kontakt z nim jest utrud-
niony, może mówić nieprawdę – musimy 
mieć do niego ograniczone zaufanie. Ale 
równocześnie musimy mieć świadomość, 
że jeśli potraktujemy pacjenta pretensjonal-
nie, arogancko, to on się wycofa w kontak-
cie i będziemy mieć utrudnione działanie.

W dniu 5 kwietnia 2013 r. odbyła się konfe-
rencja szkoleniowa w Pomorskim Centrum 
Traumatologii pt. ,,Od lęku do agresji”. Te-
matyka konferencji poświęcona była postę-
powaniu z pacjentem agresywnym i zasa-
dom unieruchamiania pacjenta.

Organizatorem konferencji była OIPiP 
w Gdańsku oraz Pani Marzena Olszewska-
-Fryc – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa PCT, 
która poinformowała, że ta konferencja jest 
zorganizowana na prośbę pani Marszałek 
i Departamentu Zdrowia UM (podyktowa-
ną zdiagnozowanymi wieloma tematyczny-
mi problemami).

Konferencję otworzyła Pani Przewod-
nicząca ORPiP w Gdańsku Anna Wona-
szek, która poinformowała, że ta tematyka 
cieszy się dużym zainteresowaniem i ma 
bardzo szerokie zastosowanie. Podkreśliła, 
iż po raz kolejny przygotowując konferen-

cję o praktycznej tematyce zostaliśmy do-
strzeżeni przez aktywną część naszego śro-
dowiska zawodowego o czym świadczyła 
wypełniona maksymalnie aula wykładowa 
oraz bardzo interaktywna forma konferen-
cji. Z ramienia OIPiP jako współorganiza-
tora podziękowała za udostępnienie nieod-
płatnie sali wykładowej, oraz prelegentom, 
którzy z pasji chcieli wystąpić.

Podziękowała serdecznie i dumnie Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 
działającej aktywnie przy OIPiP w Gdań-
sku, która na bieżąco zbiera problemy i zaj-
muje tematyczne stanowiska, oraz Kon-
sultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, który jest 
otwarty na zgłaszane problemy. Podkreśli-
ła, iż Pani Edyta Karcz – Przewodnicząca 
ww. Komisji oraz Konsultant Pan Arka-
diusz Bobowski niejednokrotnie udowod-

Od lęku do agresji
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W dniu 6 kwietnia 2013 w gdańskim No-
votelu odbyło się seminarium pt. „Opieka 
nad matką i dzieckiem w praktyce pielę-
gniarki i położnej” organizowane przez 
Edukacja i Medycyna Sp. z o.o. Wykła-
dowcami byli prof. dr hab. n. med. Jerzy 
Szczapa z Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, prof. dr hab. n. med. Ryszard 
Poręba ze Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego i dr n. med. Urszula Markowska 
również ze Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Przedstawione zostały współ-
czesne aspekty opieki przedporodowej 
i okołoporodowej, a także wsparcie immu-
nologiczne u niemowląt. Szczególne za-
interesowanie położnych z Pomorskiego 
Centrum Traumatologii wzbudził wykład 
profesora Ryszarda Poręby „Jak zaradzić 
epidemii cięć cesarskich”.

Hanna Pasierbska
Położna

Opieka nad dzieckiem

Pani Katarzyna Kogutowska – Pie-
lęgniarka Oddziałowa Kliniki Chorób 
Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
przedstawiła prezentację ,,Rola i zadania 
pielęgniarki wobec pacjenta agresywnego”. 
Podkreśliła fakt, że z pacjentem agresyw-
nym możemy mieć do czynienia na każdym 
oddziale, nie tylko psychiatrycznym. Przed-
stawiła informacje w jaki sposób należy się 
zachować w stosunku do takiego pacjenta. 
Jak należy postępować w sytuacji kiedy za-
stosujemy przymus bezpośredni, wyjaśniła 
na czym polega dokumentowanie obserwa-
cji takiego pacjenta i jak bardzo jest to waż-
ne. Na zakończenie prezentacji pani Kata-
rzyna stwierdziła że: ,,Pielęgniarka jest czę-
sto pomostem łączącym świat przeżyć ludzi 
chorych ze światem ludzi chorych”.

Sędzia Anna Dalkowska przedstawiła 
informacje jak bardzo ważne jest prowa-
dzenie rzetelnej, zgodnej ze stanem fak-

tycznym dokumentacji. Dokumenty – to 
dowód rozpatrywany w sądzie. Szczególny 
nacisk jest kładziony na należytą staran-
ność wykonywania czynności. Czynności 
mają być wykonywane w odpowiedni spo-
sób, zgodnie z aktualną wiedzą. Obowiązki 
– rodzą odpowiedzialność. Uprawnienia – 
są chronione przez przepisy prawne (funk-
cjonariusz publiczny).

Pani Małgorzata Moczulska – psycho-
log przedstawiła prezentację ,,Praca emo-
cjonalna pielęgniarki w kontakcie psycho-
logicznym z pacjentem – źródła wsparcia 
w radzeniu sobie z emocjami”.

Pani Anna Kozak - Kierownik Działu 
Opiekuńczo-Terapeutycznego w Ryjewie 
przedstawiła problemy wynikające z ko-
nieczności zastosowania przymusu bezpo-
średniego w odniesieniu do podopiecznych. 
Przedstawiła organizację pracy i rodzaj do-
kumentacji jaka jest wymagana.

Pan Marcin Ledke – dyrektor DPS 
w Strzebielinku przedstawił ograniczenia 
jakie wynikają z obecnych przepisów do-
tyczących DPS i związanych z tym proble-
mów.

Pani Elżbieta Rojek – Kierownik Zakła-
du Opiekuńczo-Leczniczego PCT przed-
stawiła organizacje pracy w ZOL-u i w jaki 
sposób jest uregulowana kwestia zastoso-
wania przymusu bezpośredniego.

Liczne pytania oraz kolejne wspólne 
omawiane zagadnienia potwierdziły, iż 
tematyka jest bardzo ważna i dynamiczna 
oraz mająca bardzo szerokie zastosowanie. 
Przewodnicząca Anna Wonaszek podkre-
śla zatem, iż jesteśmy otwarci by zorgani-
zować kolejną konferencję o tzw. bardzo 
trudnych tematach, z którymi borykamy się 
codziennie...

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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rozporządzenia o minimalnych norm za-
trudnienia akt ten będzie dobrą podstawą 
prawną do tworzenia zapotrzebowania na 
obsadę pielęgniarską i położniczą w pla-
cówkach ochrony zdrowia. Projekt zakła-
dał zmianę zapotrzebowania na obsadę 
o 25-50%, obecne rozporządzenie pozwala 
zmienić zapotrzebowanie jedynie o 5-10%.

Kadra kierownicza może także zmniej-
szyć lub zwiększyć zapotrzebowanie na 
personel medyczny o 5-10% w zależno-

ści od: dostępnego sprzęty pomocniczego 
w danej placówce, liczby opiekunów me-
dycznych oraz np. rodzaju transportu we-
wnątrzszpitalnego.

W chwili obecnej musimy poradzić so-
bie z tym narzędziem, jakim jest obecne 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorca-

Warto, by kadra zarządzająca
była ekspertem w tym rozporządzeniu!

dr n. med. A. Gaworska-Krzemińska

23 kwietnia 2013 roku w Katedrze Pielę-
gniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego odbyło się spotkanie kadry kie-
rowniczej Pomorskich placówek ochrony 
zdrowia z Samorządem Zawodowym 
pielęgniarek i położnych oraz Wojewódz-
kimi Konsultantami Pielęgniarstwa i Po-
łożnictwa.

Głos zabrała gospodarz dr n. med. Alek-
sandra Gaworska-Krzemińska, która ser-
decznie przywitała zgromadzonych gości, 
wśród których znaleźli się:
• Anna Wonaszek - Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku

• Sebastian Irzykowski - Przewodniczą-
cy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Słupsku

• Danuta Adamczyk-Wiśniewska - Wo-
jewódzki Konsultant ds. pielęgniarstwa 
ginekologiczno-położniczego

Wprowadzamy normy Zatrudnienia!

• Irena Samson - Woj. Konsultant 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewle-
kle Chorych i Niepełnosprawnych

• Barbara Pająk - Woj. Konsultant 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjo-
logicznego i Intensywnej Opieki

• Alina Malinowska - Woj. Konsultant 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzin-
nego

• Małgorzata Sobania - Woj. Konsultant 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemio-
logicznego

• Arkadiusz Bobowski - Woj. Konsul-
tant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psy-
chiatrycznego

• Michał Grzegorczyk - Woj. Konsul-
tant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ra-
tunkowego.

dr n. med. Gaworska-Krzemińska przywi-
tała Naczelne Pielęgniarki, dyrektorów ds. 
Pielęgniarstwa, pielęgniarki oddziałowe 
licznie zgromadzone w sali wykładowej 
Katedry Pielęgniarstwa. Prelegentka miała 
nadzieję, iż w trakcie tworzenia projektu 
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Pomocni w tym zakresie mogą być 
konsultanci wojewódzcy, którzy są wy-
bierani na daną kadencję, trwającą 5 lat. 
Ich głównym zadaniem jest opiniowanie 
spraw (w tym norm zatrudnienia), doradz-
two oraz wykonywanie kontroli z danego 
zakresu pielęgniarstwa czy położnictwa 
odpowiadającej dziedzinie danego konsul-
tanta. Konsultant wojewódzki może wejść 
na kontrolę do każdej placówki medycznej.

Paragraf 1 pkt 1 rozporządzenia 
o minimalnych normach zatrudnienia 
mówi: „Przy ustalaniu minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych... 
podmioty wykonywujące działalność lecz-
niczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne, uwzględnia się: 
1. zakres i rodzaj udzielanych świadczeń 

zdrowotnych, w tym świadczeń profi-
laktycznych; 

2. liczbę pacjentów obejmowanych opieką 
w danym roku; 

3. wyposażenie, w szczególności w sprzęt 
i aparaturę medyczną, techniczną oraz 
środki transportu i łączności; 

4. harmonogram czasu pracy; 
5. średni dobowy czas świadczeń pielę-

gniarskich i średni czas dyspozycyjny, 
o których mowa w § 2; 

6. właściwą kategorię opieki ustaloną dla 
pacjenta; 

7. liczbę pacjentów zakwalifikowanych do 
danej kategorii opieki; 

8. stan zatrudnienia i organizacji pracy w 
jednostkach lub komórkach organiza-
cyjnych nieudzielających świadczeń 
zdrowotnych.

Osoby biorące udział w spotkaniu należą 
do pierwszych w Polsce, który otrzymali 
zalecenia konsultanta krajowego opartych 
na wynikach badań naukowych!

Naczelna Pielęgniarka czy Dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa musi wprowadzić kategory-
zację pacjentów w danej placówce medycz-
nej, gdyż bez odpowiedniej kategoryzacji 

nie jest w stanie ustalić minimalnych norm 
zatrudnienia.

Przykład zapotrzebowania na obsadę 
pielęgniarską wyliczony na spotkaniu:

Tśpb = średni dobowy czas wykonywania 
świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich 
(Zalecenia Konsultanta Krajowego dz. Pie-
lęgniarstwa z dnia 14.03.2013 r.)

Tśpp = średni dobowy czas wykonywania 
świadczeń pośrednich

TŚpc – całkowity czas świadczeń pielę-
gniarskich

Całkowity czas świadczeń pielęgniarskich 
oblicza się następująco:

Tśpc = Tśpb + Tśpp

Czas dyspozycyjny:

Td – Średni czas dyspozycji pielęgniarki 
lub położnej w ciągu roku
20 dni roboczych w miesiącu x 12 miesięcy 
= 240 dni roboczych

Td = 240 dni – 26 dni urlopu wypoczyn-
kowego
2 dni ustawowe na opiekę na dziecko
5 dni na kształcenie podyplomowe
5 dni na zwolnienie lekarskie

mi. Zgromadzona kadra kierownicza musi 
wykorzystać wszystkie akty prawne i sta-
nowiska konsultantów wojewódzkich i kra-
jowych do dbałości o jakoś świadczonych 
usług medycznych w danych placówkach.

Rozmówczyni odwołała się do Art. 50 
Ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalno-
ści leczniczej, który brzmi:
„1. Podmiot leczniczy niebędący przedsię-

biorcą stosuje minimalne normy zatrud-
nienia pielęgniarek. Minimalne normy 
ustala kierownik tego podmiotu po 
zasięgnięciu opinii:
1) kierujących jednostkami lub ko-

mórkami organizacyjnymi okre-
ślonymi w regulaminie organiza-
cyjnym;

2) przedstawicieli organów samo-
rządu pielęgniarek oraz związków 
zawodowych pielęgniarek i położ-
nych działających na terenie pod-
miotu.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, 
po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych oraz repre-
zentatywnych związków zawodowych, 
określi, w drodze rozporządzenia, spo-
sób ustalania minimalnych norm za-
trudnienia pielęgniarek w podmiotach 

określonych w ust. 1, mając na celu za-
pewnienie właściwej jakości i dostęp-
ności świadczeń zdrowotnych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych w odniesieniu do podmiotów lecz-
niczych, dla których jest podmiotem 
tworzącym, a minister właściwy do 
spraw zdrowia w odniesieniu do po-
zostałych podmiotów leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami, dokonuje 
corocznej oceny realizacji obowiąz-
ku, o którym mowa w ust. 1, w trybie 
określonym w art. 119.

4. W podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą zatrudnia się pracowni-
ków posiadających kwalifikacje odpo-
wiednie do zajmowanego stanowiska.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia 
określi, w drodze rozporządzenia, kwa-
lifikacje wymagane od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stano-
wisk pracy w podmiotach określonych 
w ust. 1, kierując się bezpieczeństwem 
pacjentów oraz potrzebą zapewnienia 
efektywności zatrudnienia...”.
Zgodnie z artykułem 50 kierownik da-

nej placówki medycznej jest zobowiązany 
w trakcie tworzenia minimalnych norm do 
zasięgnięcia opinii: samorządu zawodowe-
go i konsultantów wojewódzkich. Kadra 
kierownicza ma szereg punktów meryto-
rycznych, którymi musi się wspierać, by 
normy w danej placówce były realizowane. 
Normy te mają na celu zapewnienie właści-
wej jakości i dostępności usług.

Zgodnie z Art 50.3 powinna następo-
wać roczna ocena minimalnych norm za-
trudnienia(raz na 3 lata) w związku z czym, 
pomimo, że normy zatrudnienia zaczną 
obowiązywać na początku 2014 roku, już 
teraz należy sprawdzić zapotrzebowanie 
w danej placówce na obsadę medyczną. 
Gdyż maksymalny czas wyliczenia obsa-
dy to 31 marca 2014 roku.
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czyk, który opowiadał o specyfice działania 
obsad pielęgniarskich w jego dziedzinie pie-
lęgniarstwa. Wyjaśnił także znaczenie Cen-
trum Powiadamiania Ratunkowego w kon-
tekście omawianego rozporządzenia. Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska opowiedziała o roz-
bieżności pomiędzy standardem opieki oko-
łoporodowej, a rozporządzeniem o minimal-
nych normach zatrudnienia. Barbara Pająk 
wyraziła pogląd, iż zgodnie z rozporządze-
niem jedna pielęgniarka na czterech pacjen-
tów w sali wybudzeń to stanowczo za mało! 
Irena Samson objaśniła, iż rozporządzenie 
nie jest zgodne z powszechnie stosowaną 
oceną pacjenta w skali Barthel, powszech-
nie stosowaną w opiece długoterminowej. 
Małgorzata Sobania zaprosiła wszystkich 
zebranych na sali do skorzystania z pomo-
cy pielęgniarek epidemiologicznych przy 
ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia. 
Normy pozwolą nam zweryfikować jakie są 
procedury, ogniska epidemiologiczne, a tak-
że bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Głos zabrała także Alina Malinowska 
wyjaśniając, że brakuje opieki pielęgniar-
skiej w domu pacjenta, gdyż Podstawowe 
Zakłady Zdrowotne są w rękach lekarzy. 

Pielęgniarki nie mają kiedy pójść do domu 
pacjenta, gdyż nie są wypuszczane w teren. 
Muszą pracować w labolatorium, rejestra-
cji, poradniach dziecięcych czy przy bada-
niach profilaktycznych.

Marzena Olszewska-Fryc wiceprze-
wodnicząca ORPiP w Gdańsku, a także 
członek Wojewódzkiej Komisji do spraw 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wy-
tłumaczyła kadrze kierowniczej znaczenie 
dokumentacji medycznej, która w przypad-
ku zdarzeń niepożądanych broni personelu 
pielęgniarek i położnych.

Na zakończenie spotkania dr n. med. 
A. Gaworska-Krzemińska prosiłaby pielę-
gniarki i położne wzajemnie się wspierały. 
Razem starały się wytłumaczyć znaczenie 
i realizację rozporządzenia dotyczącego 
minimalnych norm zatrudniania pozostałej 
kadrze kierowniczej placówek medycz-
nych. Gdyż tylko razem można osiągnąć 
sukces w tym trudnym okresie przemian 
w Polskim pielęgniarstwie i położnictwie!

mgr Elżbieta Wiśniewska
położna

Redakcja Biuletynu OIPiP w Gdańsku

Td = 240 dni odjąć 26 dni odjąć 2 dni odjąć 
5dni odjąć 5dni =202 dni

Td = 202 dni * 7,35 = 1485 godzin robo-
czych

Td = 123,75 średnia liczba godzin w mie-
siącu

Le – liczba etatów w danej placówce lub 
równoważnik etatów

Le = Tśpc + 365/Td

Oddział liczy 30 pacjentów. Pacjentów 
w I kategorii jest 10 osób (38 minut), pa-
cjentów w II kategorii jest 12 osób (95 mi-
nut), pacjentów w III kategorii jest 8 (159 
minut).

Tśbp = 10x38 + 12x95+8x159 = 2792 mi-
nuty

2792x25% (Tśpp)= 698 minut

2792+698 minut = 3490 minut = 58,16 go-
dzin

58,16: 7,35 = 7,91 dni

Le = (7,91x365):202 = 14,29 etatu

Prelegentka sugerowała przelicze-
nie norm zatrudnienia przez bieżący rok 
z uwzględnieniem zapotrzebowania na po-
szczególnych oddziałach, a nie bezpośred-
nio na podstawie jednego oddziału dla całej 
placówki.

Konsultant Wojewódzka dr n. med. 
A. Gaworska-Krzemińska oznajmiła 
także, iż przekazanie zmiany dyżuru 
musi nastąpić poprzez ustne przekaza-
nie raportu! W Polsce system dyżurowy 
oparty jest na II lub III zmianach personelu 
w ciągu 24h. W systemie III zmianowym 
występują zakładki czasowe pracowników, 
w których to 15 minut przeznaczone jest 
na ustne przekazanie raportu. W naszym 
regionie najczęściej występuje system II 
zmianowy w którym to powinno odejmo-

wać się z grafiku 3,5h pracy przeznaczone 
na przekazanie raportu pielęgniarskiego.

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
mgr Anna Wonaszek zabrała głos dotyczą-
cy tworzenia projektu rozporządzenia mi-
nimalnych norm zatrudnienia, przy którym 
aktywnie pracowała.

Opowiedziała o zaangażowaniu pielę-
gniarek i położnych przy tworzeniu pro-
jektu, który był dopracowany do perfekcji, 
jednak obecne rozporządzenie nie jest tym 
nad którym pracował samorząd i związki 
zawodowe.

„Rozporządzenie jest wadliwe, ale by-
liśmy zobowiązani do wprowadzenia go 
do końca roku” - mówiła Przewodnicząca 
Anna Wonaszek. Kadra kierownicza w tym 
Pielęgniarki Naczelne muszą wprowadzić 
rozporządzenie w życie, pomimo iż jest 
wadliwe - dodała Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku.

Sebastian Irzykowski opowiadał, iż 
chciałby wrócić do pierwotnej wersji roz-
porządzenia, bo zbyt wiele czasu i siły po-
święciliśmy na jego tworzeniu. Przekształ-
cenia szpitali mogą sprawić, że rozporzą-
dzenie nie będzie w nich obowiązywać 
i powstaną dwie kategorie placówek. Roz-
graniczeniem w obowiązywaniu minimal-
nych norm zatrudnienia powinna być do-
tacja ze środków publicznych lub jej brak.

Głos zabrali także poszczególni Kon-
sultacji Wojewódzcy m.in. Michał Grzegor-
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W dniach 24-26 kwietnia 2013 roku odbyła 
się V Krajowa Konferencja Medycyny Pra-
cy na granicy miast Gdańska i Sopotu pt. 
„Zdrowie pracujących - Współczesne Za-
grożenia”. Uroczystą sesję inauguracyjną 
otworzył dr n. med. Jacek Parszuto - Dy-
rektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycy-
ny Pracy w Gdańsku. Serdecznie powitał 
zgromadzonych gości, wśród których byli: 
mgr Anna Wonaszek - Okręgowa Izba Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku, dr med. 
Ewa Wągrowska-Koski - Konsultant Kra-
jowy w Dziedzinie Medycyny Pracy, dr n. 
med. mgr pielęgniarstwa Grażyna Rogala-
-Pawelczyk – Prezes Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych, prof. dr n. med. Teresa 
Makowiec-Dąbrowska – Zakład Fizjologii 
Pracy i Ergonomii z Instytutu Medycyny 
Pracy w Łodzi, przedstawiciel Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Gdańsku, mgr Anna Raj - pielęgniar-
kę medycyny pracy, która wraz z innymi 
osobami podjęła się przygotowania po raz 
kolejny konferencji z zakresu medycyny 
pracy.

Zgromadzeni na sali goście wpatrzeni 
byli - i to dosłownie w bardzo malowniczą 
prezentację J. Parszuto dotyczącą historii 
regionu Jelitkowa miejsca, w którym od-
bywała się konferencja. Następnie głos za-
brała dr n.med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 
dziękując za zaproszenie do udziału w tak 
potrzebnej dla pielęgniarek konferencji. 
Zaskoczyła gości, jak i organizatorów zna-
jomością tematu medycyny pracy, z której 
pisała doktorat!

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
mgr Anna Wonaszek gorąco powitała gości. 
„Bardzo cieszę się, że jest grupa zawodo-
wa, która skupia się na dbaniu o pielęgniar-

Zdrowie pracujących

ki i położne” - powiedziała. „Konferencja 
Medycyny Pracy to już tradycja, a wszyst-
ko, co dobre kontynuujemy” - dodała. Po-
dziękowała także prężnie działającej przy 
OIPiP w Gdańsku Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Ochrony Zdrowia Pracujących.

mgr Anna Raj wyraziła przekonanie, 
że konferencja będzie połączeniem prak-
tyki z teorią, które wzajemnie przeplatają 
się w programie konferencji, by teoria po-
kazała, jak można ją najlepiej zastosować 
w życiu. Pani mgr Anna Obuchowska z-ca 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Gdańsku dodała, iż konferencje tego 
typuj mają sens, bo teorii z praktyką oraz 
wiedzy codziennej nigdy nie jest dość.

Dyrektor WOMP wyjaśnił, że „…w mo-
mencie, kiedy człowiek przejawił pewne 
zachowania zawodowe, musiał być ktoś, 
kto zadbałby o niego - tym kimś jesteście 
wy - pielęgniarki i pielęgniarze medycyny 
pracy. Inwestowanie w zdrowie środowiska 
pracy, prewencję i profilaktykę zawodo-
wą jest niezwykle istotne. Są dwa światy, 
w których jeden sprawia ogromne trudno-
ści w wykonywaniu zawodów, a drugi to 
ten, w którym pomimo różnych zawirowań 
należy robić dobrze – to, co jest możliwe 
do zrobienia”. I takiego drugiego świata 
życzyli zgromadzonym gościom organiza-
torzy konferencji.

dr med. Ewa Wągrowska-Koski przed-
stawiła temat dotyczący na rynku pracy, 
a zagrożeniami związanymi ze zdrowiem 
pracujących. Podkreśliła, jak bardzo zmie-
niła się struktura zatrudnienia (zmiana ro-
dzaju umowy z umowy o pracę, na umowy 
o dzieło, umowy zlecenia, umowy na czas 
określony) i płacy, które stanowią nowe 
zagrożenia zdrowotne. Podała w licznych 
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przykładach zmiany, jakie zachodzą w go-
spodarce, nie tylko Polskiej, ale także ogól-
noświatowej. Najwięcej uchybień w wa-
runkach pracy stanowią zakłady, w których 
zatrudnia się mniej niż 9 osób.

Także emigracja zawodowa i zmiana 
struktury geograficznej stała się problemem 
społecznym oddziaływującym na ochronę 
zdrowia pracowników. W środowisku pra-
cy nastąpił także wzrost czynników che-
micznych i fizycznych używanych w za-
kładach pracy, które negatywnie wpływają 
na zdrowie pracowników przy braku odpo-
wiednich zabezpieczeń np. kaski ochronne, 
okulary, maseczki na twarz, czy urządzenia 
obniżające hałas. Stres związany z trybem 
pracy, wypaleniem zawodowym, pracoho-
lizmem powoduje brak homeostazy między 
życiem zawodowym, a prywatnym.

Na konferencji nie mogło zabraknąć 
sponsorów, którzy w przystępny sposób 
pokazywani jak ich produkty wpływają na 
dzisiejszą medycynę pracy m.in.: Glaxo-
SmithKline, Portal Medycyna Pracy, Sanofi 
Pasteur, Kora Centrum Szkoleń, Arjohun-
tleigh Polska.

Prof. Teresa Makowiec-Dąbrowska 
wygłosiła wykład pt: ”Fizjologia wysiłku 
fizycznego w aspekcie obciążenia pracą.” 
Prelegentka opowiadała o zmianach usta-
wowych dotyczących przechodzenia po-
pulacji Polaków na emeryturę. Wyjaśniała 
znaczenie wskaźników kosztu fizjologii 
pracy, do których należą m.in.: ciśnienie 
krwi, liczba oddechów, wydalanie dwutlen-
ku węgla i przemiany metaboliczne.

Bardzo obrazowa prezentacja przypa-
dła do gustu zgromadzonym na sali pielę-
gniarkom, gdyż zawierała nie tylko liczne 
życiowe przykłady, ilustracje, ale także 
była przedstawiana w niezwykle przystęp-
ny sposób. Jak podkreślała prelegentka zu-
życie tlenu jest większe, gdy małe grupy 
mięśniowe są najbardziej aktywne. Także 

fizjologia wysiłku została zobrazowana na 
podstawie przykładu z wbijaniem gwoździ, 
gdzie uczestnicy doświadczenia mieli mie-
rzone ciśnienie krwi i zużycie tlenu pod-
czas wbijania gwoździ w stół oraz w sufit. 
Zużycie tlenu w obu przypadkach było ta-
kie same, jednak ciśnienie krwi u badanych 
w przypadku wbijania gwoździ w sufit było 
wyższe.

mgr Marek Wojda z Centrum Szko-
leń „Kora” przedstawił rys historyczny 
„Kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek medycyny pracy”. Centrum Szkoleń 
„Kora” było pierwszą organizacją w Pol-
sce kształcącą pielęgniarki medycyny pra-
cy. Ośrodek może pochwalić się bardzo 
dobrą zdawalnością specjalizacji swoich 
kursantek. Wśród nich znalazła się WIO-
LETTA DOLCZEWSKA, która otrzymała 
maksymalną liczbę punktów w dziedzinie 
specjalizacji ochrony zdrowia pracujących 
możliwą do uzyskania w naszym kraju. 
Zgromadzona na sali publiczność nagro-
dziła Panią Wolettę gromkimi brawami, 
a Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
ufundowała upominek. Centrum Kształce-
nia Kora uruchomiło także platformę e-ler-
ningową za pomocą, której kursantki mają 
dostęp do materiałów szkoleniowych czy 
samokształcenia. 

Wykład „Ergonomia organizacji prze-
strzeni, pomocy mechaniczne i techniki 
pracy w pielęgnacji osób o ograniczonej 
sprawności ruchomej – korzyści dla pa-
cjenta, opiekuna i placówki” przedstawił 
Piotr Plewa z Arjohuntleigh. Wykład po-
łączony był z ćwiczeniami praktycznymi, 
w których można było się przekonać o sku-
teczności stosowania urządzeń do transpor-
tu i przenoszenia pacjentów ułatwiający 
pracę personelowi medycznemu w danych 
placówkach.

„Błędy medyczne a czynniki ergono-
miczne” zostały omówione przez dr n. 
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sekwencji w toku pracy pielęgniarki. Na-
tomiast mgr Jarosław Panek w przystępny 
sposób opowiedział o obciążeniach w pra-
cy pielęgniarek i położnych.

Ciekawym tematem konferencji okazał 
się także wykład „Zderzenie z rzeczywisto-
ścią w aspekcie fal elektromagnetycznych” 
przeprowadzony przez mgr Zofię Prażak 
z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach. Dzień pełen wiedzy został 
zakończony kolacją integracyjnym i prze-
miłą niespodzianką organizatorów kon-
ferencji, którzy zaprosili uczestników na 
rejs statkiem „pirackim” Dragon po Zatoce 
Gdańskiej.

Trzeci dzień konferencji rozpoczął nie-
zwykle trudny temat, jakim jest „Opieka 
profilaktyczna nad pracownikiem niepeł-
nosprawnym” wygłoszonym przez prof. dr 
hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa z In-
stytutu Medycyny Pracy w Łodzi, prele-
gentka omówiła także temat dobrych prak-
tyk w opiece profilaktycznej.

Na konferencji nie zabrakło spojrze-
nia na psychologiczne aspekty medycyny 
pracy, którymi zajęła się mgr Małgorzata 
Moczulska – psycholog terapeta. Mgr Mo-
czulska przybliżyła znaczenie i rozwijanie 
kompetencji komunikacyjnych i emocjo-
nalnych pracowników w odpowiedzi na 
współczesne wyzwania zawodowe. 

Pielęgniarka koordynująca Justyna 
Hamarneh z Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Kielcach wyjaśniła 
skutki ekspozycji na pył azbestu na podsta-
wie danych z programu profilaktycznego 
„Amiantus”. 

Problem palenia papierosów nie był 
obcy uczestnikom konferencji, a temat „ 
Problem palenia w pracy w aspekcie za-
grożeń zdrowotnych. Badania własne” 
opowiedziały mgr Elżbieta Wójtowicz oraz 
specjalistka pielęgniarstwa Renata Stróżań-
ska z WOMP w Gdańsku.

Uczestnicy konferencji mieli także 
wrażenie, że przenieśli się w inny wymiar 
rzeczywistości słuchając o „Ponadstandar-
dowej opiece profilaktycznej pielęgniarek 
służby medycyny pracy nad pracujący-
mi na przykładzie WSK/PZL Rzeszów 
S.A.”. Temat ten, choć niby standardowy, 
okazał się miłym elementem medycyny 
pracy, gdzie np. pracownicy wyjeżdżając 
w podróże służbowe dostają apteczkę wraz 
z najpotrzebniejszymi lekami czy sterylną 
igłą. Mogą jej użyć w razie potrzeby, gdy 
uznają, iż te szpitalne np. w jakimś małym 
obcym kraju nie są jałowe i mogą stano-
wić zagrożenie zdrowotne. Wielkie brawa 
za przedstawienie tematu należy skierować 
do mgr Karoliny Smoszna oraz mgr Gra-
żyny Gaj.

Jedna z największych klinik medycz-
nych w Polsce – LUXMED została zapre-
zentowana przez mgr Beatę Baliszewską 
w kontekście nowych wyzwań dla medy-
cyny pracy.

Ostatnim bardzo ważnym wykładem 
był „Styl życia i praca zawodowa, jako 
czynniki wstępowania cukrzycy. Badania 
własne” wygłoszonym przez mgr Elżbietę 
Wójtowicz oraz specjalistkę pielęgniarstwa 
Renetę Stróżańską z WOMP w Gdańsku.

Wszystkim organizatorom w imieniu 
uczestników V Konferencji Medycyny Pra-
cy 2013 bardzo dziękujemy. Wykładow-
com życzymy dalszych badań naukowych 
i możliwości przedstawiania ciekawych 
referatów. Pielęgniarkom medycyny pracy 
życzymy takich pracodawców, jakim jest 
WSK/PZL Rzeszów S.A. byśmy mogły 
realizować nie tylko opiekę, ale także pro-
filaktykę. Do zobaczenia na kolejnej tego 
typu konferencji!

Elżbieta Wiśniewska
Redakcja Biuletynu OIPiP w Gdańsku

położna, ratownik medyczny

med. Janusza Pokorskiego z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. 

Drugiego dnia konferencję rozpoczęła 
dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski przy-
bliżając zgromadzonym pielęgniarkom te-
mat „Zdolność do pracy a wiek 50+”. Prof. 
dr hab. med. Alicja Bortkiewicz omówiła 
„Czynniki ryzyka chorób układu krążenia 
w aspekcie pracy zawodowej”. Prof. dr 
hab. Teresa Makowiec-Dąbrowska na licz-
nych wykresach pokazała wpływ stresu na 
układ krążenia. Krótka przerwa kawowa 
była miłym przerywnikiem sprzyjającym 
obniżeniu napięcia mięśniowego zgroma-

dzonych słuchaczy. Dr n. med. Elżbieta Ga-
dzicka wyjaśniła znaczenie pracy zmiano-
wej, jako czynników ryzyka chorób układu 
krążenia. „Przydatność nieinwazyjnej me-
tody oceny krążenia w medycynie pracy” 
omawiała prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz. 
Dr n. med. Dorota Chromińska zapoznała 
gości z tematem „Cukrzycy, jako wyzwania 
XXI wieku”.

Po przerwie głos zabrał dr n. med. Ja-
nusz Pokorski, który prezentował temat „ 
Praca w wieku 50+ w ujęciu ergonomicz-
nym”. Kolejno prezentacje „Praca w wa-
runkach podwyższonego ciśnienia otocze-

nia” przedstawił dr n. med. 
Jacek Kot. Dr n. med. Jadwi-
ga Siedlecka zainteresowała 
zgromadzone na sali osoby 
tematem „Choroby związane 
z pracą kierowców zawodo-
wych”.

„Modelowy program pro-
filaktyczny ukierunkowany 
na choroby układu krążenia – 
wdrożenie wśród kierowców 
transportu miejskiego” zain-
teresował bardzo pielęgniar-
ki medycyny pracy. „Zawo-
dowe aspekty zachorowań 
na WZW B i C wśród pra-
cowników ochrony zdrowia 
województwa pomorskiego” 
przedstawił Jacek Parszuto. 
Do omawianego powyżej 
tematu nawiązał także lek. 
Marcin Rybacki omawiając 
temat „Szczepienia ochronne 
w praktyce lekarzy sprawu-
jących opiekę profilaktyczną 
nad pracującymi.

Dr n. hum. Jolanta Ło-
dzińska wytłumaczyła te-
matykę typowych zagrożeń 
zawodowych oraz ich kon-
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    *  Opatrunki ConvaTec znajdują się na liście wyrobów medycznych dostępnych za odpłatnością 30% dla pacjentów z przewlekłym owrzodzeniem. Obwieszczenie Ministra Zdrowia 
z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r.

  ** Owrzodzenie przewlekłe – odleżyny, owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa oraz inne zaklasyfikowane w dokumentacji medycznej pacjenta jako owrzodzenie przewlekłe.

Lista opatrunków refundowanych* 
z odpłatnością, jaką ponosi pacjent w aptece

Ceny opatrunków ConvaTec dla pacjentów z owrzodzeniem przewlekłym**

Opatrunki specjalistyczne

Opatrunek Rozmiar
w cm

Aktualna cena 
za 1 szt. 

opatrunku

Poziom 
dopłaty 

pacjenta (%)
Obniżka 
ceny (%)

5 x 5
10 x 10
15 x 15

1,48
4,89
7,93

30%
30%
30%

-51%
-50%
-58%

10 x 10
15 x 15
20 x 30
2 x 45

8,61
14,65
36,92

30%
30%
30%
30%

-50%
-57%
-62%

10 x 10
14 x 14

3,14
4,90

30%
30%

-48%
-54%

10 x 10
15 x 15
15 x 20
20 x 20

3,14
4,90
8,73
9,74

30%
30%
30%
30%

-48%
-54%
-49%
-51%

na piętę 18,5 x 19,5 7,48 30% -47%

na kość krzyżową    20 x 22,5 7,64 30% -34%

30 g (tuba) 10,69 30% -38%

15 g (tuba) 12,86 30% -17%

7,5 x 7,5
10 x 10
15 x 15

4,50
5,55
6,75

30%
30%
30%

-39%
-37%
-47%

6 x 6
10 x 10
10 x 13
15 x 15

4,86
9,78

12,80
12,41

30%
30%
30%
30%

-36%
-32%
-30%
-36%

7,5 x 12
10 x 20

2,89 
6,46 

30%
30%

-62%
-59%

nieprzylepny

7,5 x 7,5
11 x 11
15 x 15
20 x 20

4,28
6,09

10,38
8,33

30%
30%
30%
30%

-31%
-26%
-30%
-47%

przylepny

10 x 10
14 x 14
19 x 19
22 x 22

6,53
11,47
26,84
24,58

30%
30%
30%
30%

-28%
-27%
-31%
-40%

przylepny na piętę 18,5 x 20,5 18,40 30% -34%

przylepny na 
kość krzyżową 21 x 25 22,93 30% -40%

Aktualna cena 
za 1 szt. 

opatrunku

1,47
4,84
7,85

15,38
31,83
83,37
13,09
2,46
5,64
3,10
4,86
8,65
9,65

7,41

7,57

10,59

12,73
4,45
5,51
6,69
4,81
9,69

12,68
12,30
2,87 
6,40 
4,24
6,04

10,29
8,25
6,47

11,36
26,58
24,36

18,24

22,72

Cena
opatrunku

bez
refundacji

3,39
12,53
25,16
20,81
44,04

115,94
17,98

7,28
15,08

8,14
16,20
23,77
29,81

24,71

25,24

12,10

13,49

7,28
10,55
18,03
6,62

14,73
19,23
23,64

9,55
21,33
6,95

11,86
21,12
27,51
11,29
20,80
43,96
47,66

36,50

48,00
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Leczenie ran towarzyszy ludzkości od za-
rania dziejów. Już najstarszym wspólnotom 
zależało na tym, aby myśliwi ranni w polo-
waniu czy wojownicy po bitwie mogli po-
wrócić do zdrowia i nadal służyć społecz-
ności. Prawdopodobnie najstarszym środ-
kiem terapeutycznym jest więc opatrunek. 
Mimo, że podstawy aseptyki wypracowano 
dopiero w drugiej połowie XIX wieku, za-
sada pozostała ta sama – niektóre rany nie 
zagoją się same, więc należy je osłonić od 
świata zewnętrznego w sposób, który bę-
dzie sprzyjał szybkiemu gojeniu – nowo-
czesnemu leczeniu ran.

nie tylko czas leczy rany

Korzyści terapeutyczne z szerokiego 
stosowania opatrunków specjalistycznych 
nie podlegają dyskusji. Nie da się jed-
nak ukryć, że tradycyjna jałowa gaza jest 
znacznie tańsza w zakupie od np. opatrun-
ku z jonami srebra 

Tylko, że oszczędności i tańsze ze sto-
sowania przysłowiowej gazy są pozorne.

Dostępność do refundowanych opa-
trunków specjalistycznych wpływa więc na 
ograniczenie dodatkowych kosztów, które 
zarówno pacjent jak i płatnik publiczny 
muszą ponosić w przypadku nieprawidło-
wo leczonej rany przewlekłej. 

Polskie Towarzystwo Leczenia 
Ran wielokrotnie kieruje do Mini-
sterstwa Zdrowia wnioski o uwzględ-
nienie opatrunków specjalistycznych 
przy kolejnych aktualizacjach wyka-
zów leków refundowanych. 

Uwzględniają one aktualną wie-
dzę na temat wskazań medycznych 
i właściwości zaawansowanych opa-
trunków oraz ich dostępności w Pol-
sce wielu firm prezentujących opa-
trunki.

Opublikowana przez Minister-
stwo Zdrowia lista leków zawiera 
spis wszystkich refundowanych le-
ków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyroby medyczne (jak opatrun-
ki i paski) dostępne w aptece na re-
ceptę.

Udostępniamy Państwu wyciąg 
listy obejmujący opatrunków specja-
listycznych.

Mamy nadzieję, że wyciąg ten bę-
dzie pomocny w Państwa codziennej 
pracy szczególnie dla chorych, któ-
rzy borykają się z raną przewlekłą.

Najważniejsze szczegóły 

1 –  Wszystko musi być trwale, 
wyraźnie i czytelnie naniesione 
na receptę, w tym czytelnie także 
dla pacjenta.

2 –  Wyraźnie i w całości odciśnięte 
pieczęcie lekarskie – jeżeli 
występują.

3 –  Wszystko wpisane we właściwe 
pola, tak by nic na siebie nie 
nachodziło i nie przechodziło 
do sąsiednich pól.

4 –  Wszystkie czarno pogrubione 
opisy recepty muszą być 
identyczne i występować 
dokładnie w tych samych 
miejscach.

5 –  Recepta nie może być mniejsza 
niż 200 mm wysokości i 90 mm 
szerokości.

6 –  Na recepcie nie mogą 
być zamieszczane 
informacje niezwiązane z jej 
przeznaczeniem, np. inne 
pieczęcie nieokreślone 
w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia.

Recepta

Świadczeniodawca

Pacjent

PESEL
12345678901

Numer recepty 
Dane wystawiającego receptę:
Nazwa, siedziba - adres, telefon, Regon
lub Imię, nazwisko, adres, telefon, 
numer 98XXYYYYY

Rp.

Data wystawienia Dane i podpis lekarza

Dane podmiotu drukującego

Data realizacji „od dnia”

Oddział NFZ

07
Uprawnienia dodatkowe

Odpłatność

30%

30%

Jan Kowalski
ul. Racławicka 16 m. 4

Warszawa

AQUACEL Ag 15 X 15 
„nie zamieniać” 5 szt.

(Zmiana opatrunku co 3 dni)

Ver s i v a  XC 20 X 20
„nie zamieniać” 5 szt.

(Zmiana opatrunku co 3 dni)

03. 01. 2013 Jan Nowak
lekarz medycyny

Warszawa
tel. 022 874-38-1099

00
35

9

WZÓR  WYPEŁNIANIA  RECEPTY
Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność opatrunków, które wyznaczają limit w danej grupie1.

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie recept lekarskich.
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Bożena Ślaska – pie-
lęgniarka, rozmawia 
z Agnieszką Zimmer-
mann – dr n. farm, 
mgr prawa, posiadającą 
tytuł specjalisty I stop-
nia z zakresu farmacji 
aptecznej oraz tytuł 
doktora nauk farmaceu-

tycznych. Dr A. Zimmermann pracuje jako 
adiunkt w Zakładzie Zarządzania w Pielę-
gniarstwie w Gdańskim Uniwersytecie Me-
dycznym. Jest autorem prac dotyczących 
prawa farmaceutycznego, publikowanych 
na łamach Farmacji Polskiej, Acta Polo-
niae Pharmaceutica - Drug Research a tak-
że Czasopisma Aptekarskiego. Jest także 
Przewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji 
Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego. W Problemach 
Pielęgniarstwa w roku 2012 ukazał się ar-
tykuł „Wpływ nowych regulacji prawnych 
na zasady wykonywania zawodu przez 
pielęgniarki” współautorstwa dr Agnieszki 
Zimmermann.

B. Ś. Czego dotyczy odpowiedzialność 
zawodowa pielęgniarki w przypadku po-
dawania leków?
A. Z. Odpowiedzialność zawodowa jest do-
datkowym trybem odpowiedzialności, nie 
należącym do prawa powszechnego (któ-
re dotyczy wszystkich obywateli), zwią-
zanym z przynależnością do samorządu 
zawodowego. Należy uświadomić sobie, 
że za jeden czyn sprzeczny z prawem (np. 
podanie błędnej dawki leku, podanie prze-
terminowanego leku czy leku, który nie 
spełnia wymagań jakościowych, co można 
wizualnie dostrzec – posiada zanieczysz-
czenia, strąty, kryształy, ma zmieniony 

nieznajomość prawa szkodzi

kolor, jest mętny, itp.) pielęgniarka może 
być pociągnięta do odpowiedzialności cy-
wilnej, karnej a także zawodowej. Dodat-
kowo pielęgniarka zatrudniona na podsta-
wie umowy o pracę może również ponieść 
odpowiedzialność w trybie postępowania 
dyscyplinarnego prowadzonego przez pra-
codawcę. Każdy z wymienionych trybów 
jest niezależny, rządzi się własnymi przepi-
sami i postępowanie może być prowadzone 
równolegle. Przy rozpatrywaniu każdego 
rodzaju odpowiedzialności prawnej bierze 
się pod uwagę różne aspekty. Ustawa z dnia 
1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych omawia zasady odpowiedzial-
ności zawodowej i precyzuje, że odpowie-
dzialności tej podlegają członkowie samo-
rządu za naruszenie zasad etyki zawodowej 
lub przepisów dotyczących wykonywania 
zawodu. W przedmiocie odpowiedzialno-
ści zawodowej orzeka sąd zawodowy (sąd 
pielęgniarek i położnych), który ma prawo 
nałożyć kary: upomnienia, nagany, karę 
pieniężną, zakazu pełnienia funkcji kie-
rowniczych w podmiotach leczniczych na 
okres od 1 roku do 5 lat, zakazu pełnienia 
funkcji z wyboru w organach samorządu 
na okres od 1 roku do 5 lat, ograniczenia 
zakresu czynności w wykonywaniu zawo-
du na okres od 6 miesięcy do 2 lat a także 
zawieszenia prawa wykonywania zawodu 
na okres od 1 roku do 5 lat i pozbawienia 
prawa wykonywania zawodu. Odpowie-
dzialność można ponieść za czyn sprzecz-
ny z prawem, np. w sytuacji zawinionego 
działania lub zaniechania prowadzącego do 
powstania uszczerbku na zdrowiu pacjen-
ta czy innej szkody, np. związanej z utratą 
zarobku w związku z dodatkową hospitali-
zacją czy też poniesieniem kosztów rehabi-
litacji, zakupu dodatkowych leków. 

Leczenie ran trudno gojących się jest 
trudne. W zależności od stanu rany trwa 
około jednego do kilku miesięcy, jest więc 
sporym wyzwaniem dla rodzinnego budże-
tu. Aby leczenie było skuteczne i dobrze 
dobrane, wymagana jest od pacjenta syste-
matyczna współpraca z personelem leczą-
cym. Tylko lekarz lub pielęgniarka, na pod-
stawie poprawnego rozpoznania procesów 
przebiegających w ranie, może dokonać 
odpowiedniego doboru opatrunku.

Obecne standardy leczenia ran prze-
wlekłych przewidują stosowanie gamy 
opatrunków dobieranych indywidualnie do 
przypadku, w zależności od rodzaju rany 
i etapu leczenia (fazy gojenia rany). 

Zapewnia to wiele korzyści 
zarówno pacjentowi, jak i zespo-
łowi terapeutycznemu. Zastoso-
wane w odpowiednim momen-
cie często warunkują skuteczne 
oczyszczanie, ziarnowanie i na-
skórkowanie rany, a więc pobu-
dzają i przyspieszają naturalne 
procesy leczenia rany. Ponadto 
nie powodują uszkadzania nowo 
powstałych tkanek przy wymia-
nie opatrunku.

Odpowiedni opatrunek jest 
warunkiem skutecznego proce-
su leczenia. Pacjent prowadzony 
przez lekarza i mający przez nie-
go wypisywane recepty na opa-
trunki może się dowiedzieć, czy 
jego jednostka chorobowa kwa-
lifikuje go do otrzymania recep-
ty uprawniającej do zakupu opa-
trunków w ramach refundacji. 

Podstawą do ubiegania się 
o refundację jest prawidłowo 
wypełniona recepta. Na recep-
cie, oprócz podstawowych da-
nych pacjenta, musi być podana 
pełna nazwa opatrunku, jego wy-

miar oraz ilość opatrunków wymaganych 
do przeprowadzenia terapii. Recepta osób 
uprawnionych do skorzystania z refundacji 
w przypadku przewlekłego owrzodzenia 
musi jeszcze zawierać oznaczony poziom 
odpłatności R-ryczałt 30%, 50% lub 100% 
odpłatności. 

W załączeniu wzór wypełnianej recepty 
i wykaz refundowanych opatrunków jednej 
z wielu firm opatrunkowych.

Irena Samson
Wojewódzki konsultant w dziedzinie 
pielęgniarstwa przewlekle chorych 

i niepełnosprawnych

EKSPERT
NA CODZIENNE 

 RANY

Opatrunek DuoDerm® Extra Thin wydawany bez recepty 
może być używany w przypadku:

• otarcia naskórka
• niewielkich skaleczeń
• niewielkich ran ciętych

• niewielkich oparzeń i blizn
DuoDerm® Extra Thin jest niemal jak druga skóra, 

elastyczny  
i idealnie przylegający, a ponadto:

• łatwy w użyciu
• wodoodporny – nawet nie poczujesz, że go używasz

• 100 cm2 – 100% pewności, że Twoja rana  
jest prawidłowo zabezpieczona

NOWOŚĆ

POMAGA CHRONIĆ TWOJĄ 
SKÓRĘ W PRZYPADKU 

WYSTĄPIENIA PŁYTKIEJ RANY
– TU, TAM... WSZĘDZIE!

Opatrunek DuoDerm® Extra Thin
– na stałe w Twojej domowej apteczce

Chcesz dowiedzieć się więcej o nowym opatrunku – wejdź na stronę www.duoderm.pl lub www.mojarana.pl 
Konsultacja telefoniczna – zadzwoń pod bezpłatny numer infolinii 800 120 093

ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, 
tel. (22) 579 66 50, faks (22) 579 66 44, bezpłatna infolinia: 800 120 093, e-mail: dzial.pomocy@convatec.pl, www. convatec.pl lub www.mojarana.pl, 

®/TM oznaczają zarejestrowane znaki towarowe ConvaTec Inc. Prawa autorskie – © 2013 ConvaTec Inc. 
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B.Ś. Czy sytuacja narażenia pacjenta na 
szkodę dotyczyć też może przypadku po-
dania domięśniowo leku Pyralgin w jed-
nej strzykawce razem z innym lekiem 
np. Papaweryną oczywiście na zlecenie 
lekarskie?
A.Z. Pielęgniarka jest zobligowana wy-
konywać swój zawód z należytą staranno-
ścią, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 
poszanowaniem praw pacjenta, dbałością 
o jego bezpieczeństwo, wykorzystując 
wskazania aktualnej wiedzy medycznej 
(art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 
r. o zawodach pielęgniarki i położnej). Na-
leżyta staranność w tym wypadku powinna 
być utożsamiona z weryfikacją zasad sto-
sowania leku opisanych w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego (ChPL). Charakte-
rystyka ta jest dokumentem stanowiącym 
część dokumentacji rejestracyjnej leku. 
W odróżnieniu od ulotki jest dużo bardziej 
obszerna i dokładna. Ulotka jest z zało-
żenia prostą informacją konstruowaną na 
potrzeby pacjenta, który nie posiada wie-
dzy medycznej. ChPL można odnaleźć 
zazwyczaj na stronie oficjalnej Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych (www.
urpl.gov.pl) lub na stronie Centrum Infor-
macji o Leku (www.leki-informacje.pl). 
W przypadku leku Pyralgin roztwór do 
wstrzykiwań ChPL wprost ostrzega przed 
łączeniem preparatu z innymi produktami 
leczniczymi w tej samej strzykawce. Zatem 
nieznajomość procedury stosowania tego 
preparatu i połączenie go wbrew ostrzeże-
niom powinno być potraktowane jako brak 
profesjonalizmu i działanie, które w konse-
kwencji może narazić pacjenta na niebez-
pieczeństwo. 

B.Ś. Czyli konsekwencje te mogą być 
dramatyczne w wymiarze zawodowym 
jak i osobistym, ale wykonanie zlecenia 
lekarskiego przez pielęgniarkę poprzez 

oddzielne podanie tychże leków spotkało 
się z ostrym protestem lekarza i posta-
wieniem przez niego następującego pyta-
nia: „Czy wiedza pielęgniarki oparta na 
wykształceniu w dziedzinie farmakologii 
klinicznej w zakresie farmakodynamiki 
leków upoważnia do podważania zlece-
nia lekarza?”
A. Z. Trudno wyobrazić sobie sytuację, 
w której podważane jest należyte przestrze-
ganie zaleceń producenta leku. Pielęgniarka 
wykonuje samodzielny zawód medyczny 
co należy rozumieć jako niezależność przy 
wykonywaniu czynności zawodowych. Za-
tem w sytuacji gdy pielęgniarka nie działa 
samodzielnie ale wykonuje zlecenie lekar-
skie to jeśli jest ono błędne a pielęgniarka 
jest tego faktu świadoma może również po-
nieść odpowiedzialność. Dbałość o dobro 
pacjenta to przecież cel nadrzędny całego 
zespołu terapeutycznego.

B.Ś. Czy wykonując iniekcje domięśnio-
we jak i inne świadczenia pielęgniarkę 
obowiązują zalecenia i wytyczne towa-
rzystw naukowych np. nie należy poda-
wać więcej niż 5 ml leku w jedno miejsce, 
czy może ważniejsze jest zlecenie lekar-
skie np. 10 ml w jednej iniekcji i co odpo-
wiedzieć lekarzowi który zadaje pytanie: 
„Jaki przepis zabrania podania iniekcji 
domięśniowej powyżej 5 ml?”
A. Z. Przepisy prawa nie ingerują tak moc-
no w zasady wykonywania zawodu i nie 
odnajdziemy regulacji określającej maksy-
malną czy minimalną ilość leku przezna-
czoną do podania domięśniowego. Prawo 
odsyła w zacytowanym już art. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej do wskazań aktual-
nej wiedzy medycznej. Wskazania aktual-
nej wiedzy medycznej to m.in. standardy, 
zalecenia i wytyczne, czyli systematycznie 
opracowywane zbiory rekomendacji, cią-

gle modyfikowane w związku z postępem 
wiedzy i technologii. Tworzone są przez 
profesjonalne organizacje, towarzystwa 
naukowe, wiodące ośrodki oraz czołowych 
specjalistów zgodnie z zasadami Medy-
cyny Opartej na Dowodach Naukowych 
(z ang. Evidence Based Medicine – EBM). 
Funkcją standardów jest ułatwienie pracy 
oraz zapewnienie poczucia bezpieczeń-
stwa prawnego. Polega ono na tym, że o ile 
w trakcie wykonywania zawodu będzie się 
przestrzegać zawartych w standardach za-
leceń i wymagań, można mieć co do zasady 
pewność, iż w sytuacjach typowych postę-
powanie z prawnego punktu widzenia po-
winno być ocenione jako prawidłowe.

Odnosząc się do zasad domięśniowego 
podania leku warto zacytować podręcznik, 
autorstwa W. Ciechaniewicz, E. Grohans, 
E. Łoś, pt. „Wstrzyknięcia śródskórne, 
podskórne, domięśniowe i dożylne. Pod-
ręcznik dla studiów medycznych”, który 
potwierdza, że: „Maksymalnie wstrzykuje 
się do 5 ml leku a przy zmianie kierunku 
igły maksymalnie do 10 ml. Większa ilość 
płynów może spowodować uszkodzenie 
tkanki mięśniowej.” (Wydawnictwo Lekar-
skie PZWL, Warszawa 2007). 

Dodatkowo A. Dzirba, w publikacji pt. 
„Wstrzyknięcia domięśniowe. Podręcznik 
dla studiów medycznych” zwraca uwagę, 
że: „Objętość leku zależy od masy mięśnia, 
do którego jest podawany. Największą ob-
jętość można podać w okolicę pośladkową 
tylną, tj. do 5 ml u osoby z prawidłowym 
umięśnieniem, a jeśli jest potrzeba podania 
większej objętości lub jednocześnie dwóch 
leków, to należy podać drugi lek przez tę 
samą igłę po zmianie jej kierunku. W opi-
sany sposób można maksymalnie podać 
do 10 ml leku.” (Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL Warszawa 2010).

B. Ś. Zawody pielęgniarki i lekarza są 
zawodami, które posiadają własne ko-
deksy etyczne. Tworzą je przedstawiciele 
samorządu zawodowego, opierając się 
na konsultacjach wewnątrzkorporacyj-
nych. Są niezwykle ważne w relacjach 
z pacjentem jak i we współpracy w ze-
społach terapeutycznych. Proszę o wska-
zanie drogowskazu do odpowiedzi na 
pytanie: „Czy w obecności pacjenta nie 
wolno zadać pielęgniarce żadnego pyta-
nia ani zwrócić na nic uwagi” ?
A. Z. Zapewne całą sytuację należałoby 
szczegółowo prześledzić pod kątem ewen-
tualnej próby podważania autorytetu pielę-
gniarki w obecności pacjenta. Kodeks Etyki 
Lekarskiej przewiduje w art. 58 powinność 
odnoszenia się z szacunkiem i w sposób 
kulturalny do personelu medycznego i po-
mocniczego. Zasady partnerskiej współpra-
cy powinny zaś być elementem profesjona-
lizmu lekarskiego. Wykonywanie zawodu 
pielęgniarki polega m. in. na realizacji 
zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji i jeżeli zadawane 
przez lekarza pytania dążą do potwier-
dzenia zrozumienia zlecenia to są częścią 
procesu komunikacji zawodowej. Zwraca-
nie uwagi może jednak być odebrane jako 
próba uszczuplania szacunku pielęgniarki 
zwłaszcza w obecności pacjenta, co może 
także negatywnie wpływać na jego proces 
terapeutyczny i poczucie bezpieczeństwa. 
Dyskredytowanie działań pielęgniarki 
zwłaszcza w obecności pacjenta jest cał-
kowicie niedopuszczalne, wbrew zapisowi 
art. 58 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Takie sy-
tuacje łamania zasad etyki lekarskiej rozpa-
trują sądy lekarskie działające przy izbach 
lekarskich.

B. Ś. Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagro-
dą jest odzież ufundowana przez firmę DOMINIKA.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: 
www.oipip-gd.home.pl oraz w siedzibie OIPiP.
Konkurs polega na ułożeniu hasła z czerwonych liter 
znajdujących się w różnych tekstach tego wydania 
Biuletynu Informacyjnego.
Przykład (literka z przykładu nie wchodzi w skład 
hasła!):

Hasło wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem 
telefonu i adresem miejsca zatrudnienia prosimy 
przesyłać do 28 czerwca 2013 r. na adres e-mail:

biuro@oipip.gda.pl
Zgłoszenia bez ww. danych 

nie wezmą udziału w losowaniu.

W drodze losowania
konkurs z numeru 1-2/2013 wygrały:

Pani Katarzyna Komosa
Pani Monika Wykosińska

Hasłem było słowo PORÓD

KONKURS

tel. 58 349-38-61
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Wszystkim pracownikom naszego Szpi-
tala składam serdeczne podziękowania za 
pomoc w czasie trudnego dla nas okresu 
stania się pacjentami za wszelką pomoc 
i wsparcie. 

Szczególnie chciałabym podziękować 
Pielęgniarkom, Opiekunkom Medycz-
nym i Lekarzom Oddziału Kardiologii 
Szpitala Specjalistycznego Św. Wojcie-
cha w Gdańsku za troskliwą opiekę nad 
moim mężem, oraz Współpracownikom 
z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortope-
dycznej tego samego szpitala za szczegól-
ne wsparcie w tym czasie. 

Podziękowanie przesyłam również dla 
Was wszystkich, którzy mówiliście nam że 
będzie dobrze.

Magdalena i Dariusz Włochowicz

Podziękowania
Z okazji Jubileuszu 20-lecia pracy zawo-
dowej, naszej koleżance Renacie Gu-
biec, pracującej w Oddziale Rehabilitacji, 
składamy serdeczne życzenia, dalszych 
osiągnięć zawodowych, długich lat życia 
w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

Naszej koleżance Teresie Lemkowskiej, 
pracującej w Oddziale Ginekologiczno-Po-
łożniczym, składamy gratulacje z okazji 
jubileuszu 25-lecia pracy, życząc dalszych 
sukcesów na szczeblu zawodowym oraz 
pomyślności w życiu osobistym.

Edycie Malinowskiej pracującej na Od-
dziale Wewnętrznym z okazji jubileuszu 
20-lecia pracy życzymy dalszych sukcesów 
na szczeblu zawodowym oraz pomyślności 
w życiu zawodowym.

Z okazji Jubileuszu 20-lecia pracy zawodo-
wej, naszej koleżance Barbarze Szyszce, 
pracującej w Oddziale Dziecięcym, składa-
my serdeczne życzenia, dalszych osiągnięć 
zawodowych, długich lat życia w zdrowiu 
i wszelkiej pomyślności. 

Naszej koleżance Wiesławie Lewandow-
skiej, pracującej w Oddziale Ginekolo-
giczno-Położniczym, składamy gratulacje 
z okazji jubileuszu 25-lecia pracy, życząc 
dalszych sukcesów na szczeblu zawodo-
wym oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor ds. pielęgniarstwa Mariola Hillar 
oraz całe środowisko pielęgniarskie

Szpitala Polskiego w Sztumie

Pielęgniarkom: Elżbiecie Sygała, Krysty-
nie Sałacińskiej i Barbarze Trybus wyra-
zy szacunku i podziękowania za wielolet-
nią pracę w zawodzie pełną poświęceń i od-
dania za trud, którego nie sposób zmierzyć 
życzliwość oraz profesjonalizm w pracy 
zawodowej wraz z życzeniami zdrowia w 
związku z przejściem na emeryturę składa

Naczelna Pielęgniarka
oraz całe Środowisko Pielęgniarskie Szpitala 

Morskiego im. PCK w Gdyni-Redłowie

Z okazji Dnia Położnej najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, radości z pełnienia za-
wodu oraz wiele godzin spokojnego odpo-
czynku życzy

Dorota Kawiak
Przewodnicząca Komisjids. Położnych 

działająca przy OIPiP w Gdańsku
wraz z całym zespołem

Gratulacje dla wszystkich Pań Pielęgnia-
rek, które 10 maja 2013 r. pomyślnie ukoń-
czyły Kurs Kwalifikacyjny Opieki Palia-
tywnej dla Pielęgniarek, organizowany 
przez Centrum Szkoleń Kora w Sopocie. 
Drogie Panie dalszych sukcesów zawodo-
wych, zadowolenia z pracy oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i rodzin-
nym życzy

mgr Elżbieta Brożyniak
Kierownik kursu

Każdy rezultat jest dziełem zespołu
wyniki osiągane przez lidera

to wyniki osiągane przez jego zespół

Wszystkim Pielęgniarkom oddziału Orto-
pedii i Chirurgii Urazowej 7 Szpitala Ma-
rynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ 
w Gdańsku składam najserdeczniejsze 
życzenia pomyślności, zdrowia, oraz wy-
trwałości w realizacji codziennych zadań 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki.

mgr Elżbieta Brożyniak
Pielęgniarka oddziałowa

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 
SPZOZ w Gdańsku

Małgorzacie Sawoń gratulacje z okazji 
jubileuszu 25-lecia pracy w zawodzie oraz 
podziękowania za 12 lat pracy na stanowi-
sku Oddziałowej Oddziału Położniczego, 
wyrazy uznania, za zaangażowanie i trud 
wkładany w codzienną pracę. Niech mi-
łość, szczerości, wiara w Misję naszego 
zawodu, towarzyszy każdego dnia.

Położne Oddziału Położniczego Szpitala 
Morskiego im. PCK w Gdyni

Pani mgr Jolancie Skobejko z okazji wy-
grania konkursu na stanowisko Naczelnej 
Pielęgniarki 7 Szpitala Marynarki Wojen-
nej serdeczne gratulacje i życzenia wielu 
sukcesów, pomyślności oraz gotowości do 
podejmowania nowych wyzwań składają

koleżanki NZOZ PiPŚR „MED-DOM”
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Pamiętajmy o tych, którzy odchodzą
– ta pamięć daje Im nieśmiertelność.

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
Beacie Partyka z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ I TEŚCIA
Składa personel oddziału Ortopedii Dzieci 
Pomorskiego Centrum Traumatologii im. 

M. Kopernika w Gdańsku.

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

Koleżance Mirosławie Zawada wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
Składa personel oddziału Ortopedii Dzieci 
Pomorskiego Centrum Traumatologii im. 

M. Kopernika w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
koleżance Grażynie Piotrowskiej 

z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki z NZOZ MEDICUS 
w Prabutach.

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

Drogiej koleżance Marii Strahl serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach.

Szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY
pielęgniarce Irenie Wójcik składają 

koleżanki wraz z oddziałową oddziału 
Dermatologii PCT w Gdańsku.

Szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY
pielęgniarce Grażynie Wójcik składają 
koleżanki wraz z oddziałową oddziału 

Dermatologii PCT w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
Urszuli Kochańskiej z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają koleżanki z Koła Emerytów przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku.

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
Beatą Wilmą wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
MAMY

składa zespół pielęgniarek i pielęgniarzy 
z Oddziału Intensywnego Nadzoru 

Pooperacyjnego z Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu, 
koleżance Anecie Piotrowicz-Lisiak 

z powodu śmierci 
MAMY

składa personel Diaverum w Gdyni.

Z żałobnej karty
Szczere wyrazy współczucia naszej 

drogiej koleżance Kasi Golbie
z powodu śmierci

TATY
składają koleżanki z Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz wszystkie pielęgniarki ze Szpitala 

Dziecięcego w Gdańsku-Oliwie.

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

i sercach bliskich.

Naszej drogiej koleżance Eli Piotrowicz 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MAMY

składają koleżanki i koledzy z Kliniki 
Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych 

w Gdyni.

Naszej drogiej koleżance Eli Piotrowicz 
wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci
MAMY

składają koleżanki z Pracowni Endoskopii.

Wyrazy głębokiego współczucia dla naszej 
drogiej koleżanki Aliny Kantak z powodu 

śmierci
MAMY

składają koleżanki z Oddziału Chirurgii 
i Urologii Dzieci i Młodzieży w PCT 

w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia dla naszej 
drogiej koleżanki Gizeli Sreberskiej 

z powodu śmierci
BRATA

składają koleżanki z Oddziału Chirurgii 
i Urologii Dzieci i Młodzieży w PCT 

w Gdańsku.

Śmierć to stacja na której przesiadamy się
do następnego pociągu,

zmienia się wygląd wagonu
ale podróż trwa nadal.

K. Maten

Pielęgniarce Oddziałowej Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Lucynie Reuter 

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach.

Kochany człowiek nigdy nie umiera,
żyje w naszych myślach, słowach 

i wspomnieniach.

Pielęgniarce Oddziałowej Lucynie Reuter 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci
OJCA

składają pracownicy Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego, Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego i Zespołu Ratownictwa 
Medycznego Powiatowego Centrum 

Zdrowia w Kartuzach.
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Naszej Koleżance Wiolecie Peda wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki i koledzy 

z Oddziału Intensywnej terapii Szpitala 
Specjalistycznego św. Wojciecha 

w Gdańsku-Zaspie.

Naszej koleżance pielęgniarce Jadwidze 
Bieganowskiej wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci
TATY

składa Pielęgniarka naczelna 
Wojewódzkiego Zespołu 

Reumatologicznego w Sopocie wraz 
z całym personelem pielęgniarskim.

Naszej Koleżance Katarzynie Jeżewskiej 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci
TATY

składa Zastępca Dyrektora ds. 
pielęgniarstwa wraz z Personelem Bloku 
Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego 

im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

Koleżance Ewelinie Kupniewskiej 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA
składa Zespół Oddziału

Położniczo-Ginekologicznego
Szpitala Specjalistycznego

im. Św. Wojciecha w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pielęgniarce Naczelnej UCK mgr Annie 

Lignowskiej z powodu śmierci
MAMY

składa zespół Kliniki Kardiochirurgii 
i Chirurgii Naczyniowej.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla 
koleżanki Hanny Zalewskiej z powodu 

śmierci
TEŚCIOWEJ

składają współpracownicy ,,Przychodni 
Brzeźno” w Gdańsku.

Pani Krystynie Sałacińskiej Pielęgniarce 
Koordynującej Poradnią Onkologiczną 

wyrazy głębokiego współczucia oraz żalu 
z powodu śmierci

MĘŻA
składa Naczelna Pielęgniarka Szpitala 

Morskiego im. PCK w Gdyni-Redłowie 
wraz z Współpracownikami.

kochany człowiek nigdy nie umiera
żyje wciąż w naszych myślach,

słowach i sercach...

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
drogiej koleżance Marzenie Ciesielskiej 

z powodu śmierci
TEŚCIA

składają pielęgniarki i pielęgniarz 
z Oddziału Chirurgii, Onkologii 

z Ginekologią 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku-Oliwie.

Nowości

2013
Gadżety medyczne dla każdego

Długopis pigułka
Mały poręczny, a przy tym użyteczny 

gadżet w postaci długopisu pigułki. 
Obudowa wykonana z plastiku 

o wymiarach Ø2,4 x 5,9 cm.
Dostępne są dwa kolory: 

biało-niebieski i biało-czerwony.

4,99 zł

Długopis dla kobiet
Doskonały, kobiecy długopis. 

Długość ok. 10 cm. Wykonany 
z plastiku, imitujący kobiecą 

pomadkę. Kolor obudowy: 
krwisty czerwony, fioletowy

 lub różowy.

5,99 zł

Antystres pielęgniarka
Po ciężkim dyżurze warto

 odstresować się i wyciszyć 
za pomocą antystresu w 

kształcie pielęgniarki wyko-
nanego z gąbczastej pianki. 

Wysokość ok 13 cm.

9,99 zł

Torba bawełniana
Kultowa i ekologiczna torba 

bawełniana przydatna w czasie 
codziennych zakupów i nie tylko.

Można prać w pralce.
Wymiary: 420 x 380 mm. 

14,99 zł

Chcesz złożyć zamówienie?
Zadzwoń: 519 087 871
Wyślij e-mail: sklep@zabawnamedycyna.pl
Sklep internetowy: www.zabawnamedycyna.pl
Cennik z maja 2013 r. Oferta ważna do wydania nowego cennika.

Wpisz kod, 

a uzyskasz 

5% rabatu!

B9B6
kod ważny do 

31.08.2013 

Zegarek elektroniczny
Zegarek jest silikonowy - koperta 

stalowa. Przypinany do ubrania za 
pomocą agrafki. Funkcje: zegar, 
alarm, stoper, kalendarz, data, 

podświetlenie tarczy w nocy. 
Długość 9 cm. Dostępne są

 różne kolory.

29,99 zł

Długopis zawody
Długopis, który przedstawia 

pielęgniarkę lub lekarza.
Idealny jako drobny prezent.

Długość produktu 15 cm.

11,99 zł



Zapraszamy!

Kupony prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres OIPiP w Gdańsku do 28 czerwca 2013 r.

POZIOMO: 1) lęk przed występem; 2) autko lub lalka dla dziecka; 4) wynik mierzenia; 5) poczucie piękna, 
gust; 8) solny lub mlekowy; 9) sprawa dla CBA; 11) postępek, dzieło; 13) ssak leśny; 15) wodny milczek; 
16) elektryczny lub talii; 17) opiekun, obrońca; 18) u Reja z panem i wójtem; 22) bluzka sportowa; 23) azja-
tycka równina; 25) z niego sake; 26) część kapelusza; 27) śmieszka nad morzem; 28) żółty grzyb jadalny; 
29) na sklepowej półce; 30) stawiał piece; 31) nazwa książki; 32) plakat reklamowy.
PIONOWO: 1) licznik kilometrów w taksówce; 3) zasłona na twarz; 4) ziemniaczana kluska; 6) przełożo-
ny klasztoru męskiego; 7) kluski do rosołu; 8) na bigos; 10) w ręku stolarza; 12) alergia, uczulenie, atopia; 
14) bankowa różnica; 18) np. huba; 19) ziomek, krajan; 20) zbrojny spisek; 21) biblijny prorok; 24) bistro; 
25) młot lub żarłacz; 27) spina brzegi; 28) wojskowy kolor.


