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Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
i Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Komunikat

Odpowiadając na liczne prośby i pytania wznawiamy realizację progra-
mów promocji zdrowia dla pielęgniarek i położnych:

1. Profilaktyki narządu ruchu „NIECH PLECY NIE BOLĄ”
Od września 2013 roku ruszają zajęcia kizjoterapii, które odby-
wać się będą w sali zajęć ruchowych Wojewódzkiego Ośrodka Me-
dycyny Pracy w Gdańsku ul. Okrąg 1B. 
Pod okiem profesjonalnego fizjoterapeuty możecie Państwo poćwi-
czyć i nauczyć się prawidłowej techniki korzystania z dobrodziejstw 
ruchu wspomaganego przyrządami gimnastycznymi. 
Osoby, które wezmą udział w ćwiczeniach będą mogły skorzystać 
z trzech masaży indywidualnych.
Zapisy telefonicznie bezpośrednio u Pana Fizjoterapeuty 
tel.: 602 57 55 66
Uwaga!
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Profilaktyka wypalenia zawodowego
Już w drugiej połowie sierpnia na terenie zakładów opieki zdrowotnej 
wznawiamy grupowe zajęcia warsztatowe z psychologiem. Harmono-
gram zajęć zamieścimy na stronie OIPiP oraz WOMP.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach w wymienionych 
szpitalach proszone są o zgłaszanie się do swojej kadry kierowniczej.

Oba programy finansowane są ze środków OIPiP.

Autorem i koordynatorem realizacji programów jest Wojewódzki Instruk-
tor ds. Pielęgniarstwa Medycyny Pracy oraz Przewodnicząca Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia OIPiP mgr Anna Raj tel. 696 044 340

Zapraszamy do uczestnictwa.



2 Biuletyn Informacyjny  6-7/2013  Biuletyn Informacyjny  6-7/2013 3

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

Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

oraz
Pomorskie Centrum Traumatologii
im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

zapraszają na:
Konferencję Szkoleniową

„Dziecko jako pacjent w aspekcie prawnym”

Urząd Marszałkowski sala im. Będkowskiego dnia 18.10.2013 r.

Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Pomorskiego. 

PROGRAM:
08.30-09.00 Rejestracja uczestników 
09.00-09.30 Powitanie gości 
09.30-10.00 Rzecznik Praw Dziecka

„Prawa dziecka jako pacjenta w oparciu o kartę europejską praw dziecka i pacjenta” 
10.00-10.30 Ewa Tobolska-Klimek – konsultant wojewódzki z dziedziny farmacji

„Leki pediatryczne – świadczenie usług farmaceutycznych w świetle prawa 
farmaceutycznego” 

10.30-11.00 Krzysztof Sarzała – kierownik Gdańskiego Centrum Interwencji Kryzysowej 
„Dziecko krzywdzone”

11.00-11.30 Arkadiusz Bobowski – konsultant wojewódzki z pielęgniarstwa psychiatrycznego
„Przymus bezpośredni czy tylko unieruchomienie stosowane u dzieci ”

11.30-12.00 Poczęstunek (Przerwa kawowa) 
12.00-12.30 Małgorzata Moczulska – Psycholog

„Praca emocjonalna pielęgniarki w kontakcie psychologicznym z chorym 
dzieckiem i rodziną – źródła wsparcia w radzeniu sobie z emocjami”

12.30-13.00 Anna Dalkowska – sędzia 
„Dokumentacja medyczna stosowana na oddziałach pediatrycznych”

13.00-13.30 firma Abbott i lekarz Pediatra
„Cukrzyca u dzieci – profilaktyka i leczenie ’’

13.30-14.00 Przemysław Sztypka – mgr pielęgniarstwa z Danii
„Współpraca w zespole interdyscyplinarnym w pracy z dziećmi w Danii”

14.00-14.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie chętnych (nazwisko, imię, miejsce pracy) 
do wzięcia udziału w konferencji na adres e-mail OIPiP w Gdańsku: biuro@oipip.gda.pl 

Serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnej konferencji.

Marzena Olszewska- Fryc
Wiceprzewodnicząca ORPiP 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy…

Maj, czerwiec i lipiec to kolejne dy-
namiczne miesiące, z których mamy 
przyjemność przekazać Wam wiele 
ciekawych relacji oraz ważnych in-
formacji. Dziękuję Wszystkim, którzy 
z ogromnym zaangażowaniem tworzą 
atrakcyjność rozwoju naszego środo-
wiska zawodowego. Ważne jest i warte 
podkreślenia, iż wszystkie relacje two-
rzą jednocześnie cenne źródło aktual-
nej wiedzy. Życzę miłej lektury.
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Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
zaprasza na cykl szkoleń dla pielęgniarek i lekarzy

Szkolenia odbywają się w auli Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku 
ul. Reja 25 (boczna od Marynarki Polskiej, za Zakładem Energetycznym Energa).
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, nie jest wymagane wcześniejsze zgłosze-
nie, osobom zainteresowanym wystawiamy zaświadczenie potwierdzające 
uczestnictwo.

Plan szkoleń na II półrocze 2013 r.

1. 25.09.2013 r. środa godz. 11.00 i 26.09.2013 r. czwartek godz. 13.00
„Informatyzacja ochrony zdrowia, nowe wyzwania dla służby medycyny pracy”
dr n. med. Jacek Parszuto Dyrektor WOMP w Gdańsku
„Medyczna dokumentacja elektroniczna – aspekty praktyczne”
mgr inż. Tomasz Kaszubowski

2. 23.10.2013 r. środa godz. 11.00 i 24.10.2013 r. czwartek godz. 13.00
„Regionalny Program Strategiczny „Zdrowie dla Pomorzan” – Rola służby medy-
cyny pracy”
Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

3. 27.11.2013 r. środa godz. 11.00 i 28.11.2013 r. czwartek godz. 13.00
„Bezpieczeństwo pracy na placach budowy”
Inspektor Tomasz Golec, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

4. 18.12.2013 r. środa godz. 11.00 i 19.12.2013 r. czwartek godz. 13.00
„Wskazania i miejsce leczenia tlenem hiperbarycznym u chorych z cukrzycą”
dr n. med. Ewa Lenkiewicz, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tro-
pikalnej w Gdyni

dr n. med. Jacek Parszuto
Dyrektor WOMP

Tematy rekomendowane przez Komisje ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia 
Pracujących Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

mgr Anna Raj
Przewodnicząca Komisji POZP

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek serdecznie zaprasza do udziału 
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

„Współczesne pielęgniarstwo operacyjne  
w Polsce – rozwój i integracja”

pod patronatem NIPiP zorganizowanej dla pielęgniarek i położnych operacyjnych

Konferencja odbędzie się dnia 12 września 2013 r. w godzinach 10.00-18.00 w Centrum Kon-
ferencyjno-Apartamentowym Mrówka, Warszawa ul. Przekorna 33 (dzielnica Powsin).

Tematy konferencji:
1. Współczesne problemy pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce.
2. Zastosowanie i rola standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzi-

nie pielęgniarstwa operacyjnego.
3. Rozwój zawodowy pielęgniarki operacyjnej – kwalifikacje i kompetencje.
4. Nowoczesne techniki operacyjne – robot chirurgiczny da Vinci (z udziałem in-

strumentariuszek z Polski, Włoch i USA).
5. Rola pielęgniarki operacyjnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu skompliko-

wanych technik operacyjnych.
6. Współczesna pielęgniarka operacyjna podczas operacji laparoskopowych.
7. Spotkanie integracyjne.

Zgłoszenia proszę przesłać drogą e-mail na adres: konferencjaosi@op.pl do dnia 
26.08.2013 r. 

Karta zgłoszeniowa na stronie internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instru-
mentariuszek http://www.osibialystok.pl/

Koszt udziału w konferencji – 30 zł wpłata na konto do 26.08.2013 r.:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Bank Milenium
Nr rachunku: 29 1160 2202 0000 0001 1369 6504
WAŻNE!!! Tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe”

Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona 

Kontakt:
Barbara Dąbrowska tel. 663 586 082
Aleksandra Nieżurawska tel. 503 188 087
e-mail: konferencjaosi@op.pl
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uruchomienia kształcenia podyplomo-
wego w formie kursu specjalistycznego 
w zakresie wykonania i interpretacji zapi-
su EKG i powołania kierownika. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie.

16. Przedstawiono i omówiono projekt Uchwa-
ły Nr 238 /VIP/13 w sprawie pokrycia kosz-
tu zakupu programu do działu księgowości. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

17. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 239 /VIP/13 w sprawie wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych. Szkolenie specjalizacyjne 
„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i inten-
sywna terapia” organizowane przez Aka-
demia Zdrowia Izabela Łajs, filia w Byd-
goszczy. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

18. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 240 /VIP/13 w sprawie wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych. Kurs specjalistyczny „Wyko-
nanie i interpretacja zapisu EKG” organi-
zowane przez Akademia Zdrowia Izabela 
Łajs, filia w Bydgoszczy. Uchwałę podję-
to jednogłośnie.

19. Podjęto Aneks Nr 1 do Uchwały Nr 205/
VIP/13 w sprawie pokrycia kosztów 
uczestnictwa 3 osób w konferencji na-
ukowej „Pielęgniarstwo: prawo-praktyka-
-etyka”.

20. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 241 /VIP/13 w sprawie wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych KORA – kurs specjalistyczny 
„Wykonanie badania spirometrycznego”. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

21. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 241 /VIP/13 w sprawie 
przyznania odznaczeń „Złoty Czepek” 
i wyróżnień w formie dyplomów uznania. 
Rozpatrzono złożone wnioski – wszystkie 
rozpatrzono pozytywnie. Uchwałę podję-
to jednogłośnie.

22. Przedstawiono informację od Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej o skie-
rowaniu wniosku o ukaranie pielęgniarki 
do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych.

23. Rozpatrzono wniosek Dyrektora ds. Pie-
lęgniarstwa PCT o zorganizowanie kursu 
kwalifikacyjnego w zakresie Leczenia 
Ran. Zadecydowano, że zostanie zorgani-
zowana II edycja tego kursu w PCT.

24. Przedstawiono i rozpatrzono wniosek 
pani Anny Raj o współorganizację pro-
gramu promocji zdrowia ochrony narządu 
ruchu „Niech plecy nie bolą.” Członkowie 
Prezydium przedyskutowali propozycję 
i podjęli decyzję o przeprowadzeniu tego 
programu jako pilotażowego w okresie od 
września do grudnia 2013 r. 

25. Rozpatrzono wniosek od pielęgniarek ze 
Starogardu Gdańskiego o pomoc finan-
sową dla pielęgniarki. Członkowie zde-
cydowali o przekazaniu dokumentów do 
Komisji Socjalnej – celem rozpatrzenia 
wniosku. 

26. Przedstawiono informację Zespołu Inter-
dyscyplinarnego w Gdańsku o składzie 
Listy Ekspertów wśród których znalazły 
się pielęgniarki i położne wytypowane 
przez ORPiP w Gdańsku.

27. Przedstawiono informacje z NFZ, Na-
czelnej Rady i Izby Lekarskiej.

28. Zakończenie zebrania. Kolejny termin po-
siedzenia Prezydium ustalono na dzień 31 
maja godz. 13.00.

W dniu 31 maja 2013 r. odbyło się posiedze-
nie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W posiedzeniu udział 
wzięło 7 osób, członków Prezydium, 2 osoby 
nieobecne – usprawiedliwione. W toku zebra-
nia zostały omówione następujące kwestie:
1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącą 

ORPiP Annę Wonaszek. 
2. Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzed-

niego zebrania.

Prezydium
W dniu 26 kwietnia odbyło się posiedzenie Pre-
zydium ORPiP w Gdańsku, w którym uczest-
niczyło 7 osób, członków Prezydium. W toku 
zebrania omówiono następujące kwestie:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą 

ORPiP Annę Wonaszek.
2. Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzed-

niego zebrania.
3. Przedstawiono projekt porządku zebrania, 

który przyjęto jednogłośnie.
4. Przedstawiono i omówiono projekty 

Uchwał od Nr 339/Z/VI/13 do Nr 380 
/Z/VI/13 w sprawie prawa wykonywania 
zawodu (nowe – 1, wpis – 9, skreślenie – 
2, stwierdzenie – 30). Uchwały przyjęto 
jednogłośnie.

5. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 228/VIP/13 w sprawie wy-
dania zaświadczenia o odbyciu przeszko-
lenia i egzaminie dla 3 osób. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie.

6. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 229/VIP/13 w sprawie wy-
dania skierowania na przeszkolenie po 
przerwie dłuższej niż pięć lat w wykony-
waniu zawodu dla 5 osób. Uchwałę pod-
jęto jednogłośnie.

7. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie zamknięć IPP: Uchwała Nr 37/IPP/
MW/2013/C, Uchwała Nr 38/IPP/
PPL/2013/C, Uchwała Nr 39/IPP/
PPL/2013/C, Uchwała Nr 40/IPP/2013/C, 
Uchwała Nr 41/IPP/2013/C, Uchwała 
Nr 42/IPP/2013/C, Uchwała Nr 43/IP-
P/2013/C, Uchwała Nr 44/IPP/2013/C.

8. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 230/VIP/13 w sprawie wyty-
powania przedstawicieli samorządu do ko-
misji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

9. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 231 /VIP/13 w sprawie uru-

chomienia kształcenia podyplomowego 
w formie kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa anestezjologiczne-
go i intensywnej opieki i powołania kie-
rownika. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

10. Przedstawiono i omówiono projekt Uchwa-
ły Nr 232 /VIP/13 w sprawie uruchomie-
nia kształcenia podyplomowego w formie 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i in-
tensywnej opieki i powołania kierownika. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

11. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 233 /VIP/13 w sprawie uru-
chomienia kształcenia podyplomowego 
w formie szkolenia specjalizacyjnego 
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicz-
nego i powołania kierownika. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie.

12. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 234 /VIP/13 w sprawie uru-
chomienia kształcenia podyplomowego 
w formie kursu specjalistycznego w za-
kresie Leczenia ran (II edycja w Gdyni) 
i powołania kierownika w osobie. Uchwa-
łę podjęto jednogłośnie.

13. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 235 /VIP/13 w sprawie uru-
chomienia kształcenia podyplomowego 
w formie kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa neonatologicznego 
i powołania kierownika. Uchwałę podjęto 
jednogłośnie.

14. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 236 /VIP/13 w sprawie uru-
chomienia kształcenia podyplomowego 
w formie kursu specjalistycznego w za-
kresie resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej noworodka i powołania kierownika. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

15. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 237 /VIP/13 w sprawie 
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Uchwałę Nr 254/VIP/13 w sprawie ufun-
dowania nagród.

18. Rozpatrzono wniosek z Polskiego Towa-
rzystwa.

19. Rozpatrzono wniosek pani dziekan Wy-
działu Pielęgniarstwa GUM o sfinanso-
wanie monografii pt. „Wybrane aspekty 
opieki nad pacjentem z rakiem płuca.” 
Prezydium zadecydowało o przekaza-
nie tego wniosku do rozpatrzenia na 
posiedzeniu Rady, które odbędzie się 
w czerwcu.

20. Odczytanie podziękowań za aktywny 
udział przedstawicieli naszego samorządu 
w pracach Rady Oddziału Pomorskiego 
NFZ, przesłanych przez Przewodniczą-
cego Rady Ryszarda Dubielę w związku 
z zakończeniem kadencji.

21. Pani Przewodnicząca przedstawiła sytu-
ację dotyczącą stanu technicznego budyn-
ku OIPiP. W związku z podjęciem działań 
w celu naprawy schodów wejściowych 
do budynku okazało się, że „rozsypywa-
nie się” schodów jest spowodowane dużo 
większym problemem, a mianowicie 
osuwaniem się gruntu pod budynkiem, 
co stwarza duże niebezpieczeństwo i wy-
maga podjęcia natychmiastowych działań 
mających na celu zabezpieczenie budyn-
ku i dokonania fachowej ekspertyzy co 
do rodzaju działań. Na dzień dzisiejszy 
dysponujemy ofertą opracowania eksper-
tyzy technicznej z wyszczególnieniem 
zakresu prac, jakie zostaną wykonane. 
Członkowie Prezydium podjęli decyzję 
o zleceniu przeprowadzenia ekspertyzy, 
aby mieć jej wyniki na posiedzenie Rady 
celem przedstawienia faktycznej sytuacji 
dotyczącej budynku. Podjęto Uchwałę 
Nr 255/VIP/13 w sprawie sfinansowania 
pierwszego etapu wykonania ekspertyzy 
technicznej – geodezyjne badanie podłoża 
gruntu wokół budynku Okręgowej Izby. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

22. Pani Ewa Bogdańska-Bóll przedstawiła 
etapy przygotowania do Festynu. Wraz 

z kierownikiem biura panią Jolantą Stacho-
wicz omówiły szczegóły organizacyjne.

23. Zakończenie zebrania.

W dniu 13 czerwca 2013 r. odbyło się po-
siedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku. W posie-
dzeniu udział wzięło 8 osób, członków Pre-
zydium. W toku zebrania zostały omówione 
następujące kwestie:
1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącą 

ORPiP Annę Wonaszek.
2. Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzed-

niego zebrania.
3. Przedstawiono projekt porządku zebrania, 

który został przyjęty jednogłośnie.
4. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-

wie prawa wykonywania zawodu od Nr 
395/Z/VI2013 do Nr 400/Z/VI2013. (1 
skreślenie, 2 wpisy, 3 stwierdzenia.)

5. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 257/
VIP/13 w sprawie wydania zaświadczeń 
o odbytym przeszkoleniu, po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu 
dla 2 osób. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

6. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 258/
VIP/13 w sprawie skierowania na prze-
szkolenie, po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu dla 1 osoby. 

7. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 45/IPP/
MW/2013/C w sprawie wykreślenia wpi-
su w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek. 

8. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 259/
VIP/13 w sprawie wytypowania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisji kwa-
lifikacyjnej i egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez PULS-MEDIC sp. z o.o.

9. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 260/
VIP/13 w sprawie wytypowania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisji kwa-
lifikacyjnej i egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez KORA Centrum Szkoleń.

3. Przedstawiono projekt porządku zebrania. 
Przyjęto jednogłośnie.

4. Przedstawiono i omówiono projekty 
Uchwał od Nr 381/Z/VI/13 do Nr 394/Z/
VI/13 w sprawie prawa wykonywania 
zawodu (4 wpisy, 1 skreślenie, 7 stwier-
dzeń, 2 nowe). Przyjęto jednogłośnie ww. 
Uchwały.

5. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 243/VIP/13 w sprawie wy-
dania zaświadczenia o odbyciu przeszko-
lenia i egzaminie dla 1 osoby. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie.

6. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 244/VIP/13 w sprawie wy-
dania skierowania na przeszkolenie po 
przerwie dłuższej niż pięć lat w wykony-
waniu zawodu dla 2 osób. Uchwałę pod-
jęto jednogłośnie.

7. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 245/VIP/13 w sprawie wpi-
sania do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe Akade-
mia Zdrowia z Bydgoszczy z zakresu 
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pie-
lęgniarstwa Ratunkowego. Uchwałę pod-
jęto jednogłośnie.

8. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 246/VIP/13 w sprawie wpi-
sania do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe Akademia 
Zdrowia z Bydgoszczy z zakresu kursu 
specjalistycznego w dziedzinie Resuscy-
tacji Krążeniowo-Oddechowej. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie.

9. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 247/VIP/13 w sprawie wpi-
sania do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe Akade-
mia Zdrowia z Bydgoszczy z zakresu 
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pie-
lęgniarstwa Operacyjnego. Uchwałę pod-
jęto jednogłośnie.

10. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 248/VIP/13 w sprawie wpi-
sania do rejestru podmiotów prowadzą-

cych kształcenie podyplomowe KORA 
z zakresu prowadzenia kursu specjali-
stycznego „Szczepienia ochronne nowo-
rodków’’. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

11. Przedstawiono i omówiono projekt Uchwa-
ły Nr 249/VIP/13 w sprawie zakupu Kodek-
su Etyki dla członków OIPiP w Gdańsku. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

12. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 250/VIP/13 w sprawie zaku-
pu abonamentu programu LEX GAMMA, 
ponieważ mija termin na jaki został zaku-
piony. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

13. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 251/VIP/13 w sprawie zaku-
pu nagród dla uczestników konkursów XI 
Festynu Pielęgniarek i Położnych. Wzo-
rem lat ubiegłych osoby biorące udział 
w konkursach organizowanych podczas 
Festynu będą nagradzane. Część nagród 
będzie pochodzić od sponsorów, część 
nagród ufunduje Okręgowa Izba Pielę-
gniarek i Położnych, jako jeden z organi-
zatorów. Uchwała została podjęta jedno-
głośnie.

14. Rozpatrzono wniosek. Przedstawiono 
i omówiono projekt Uchwały Nr 252/
VIP/13 w sprawie zakupu nagród dla 
uczestników (pielęgniarek i położnych)
V Festynu Rodzinnego w Prabutach. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

15. Podjęto jednogłośnie Aneks Nr 1 do 
Uchwały Nr 237/VIP/13 w sprawie uru-
chomienia kształcenia podyplomowego 
w formie kursu specjalistycznego i powo-
łania kierownika.

16. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Pediatryczne-
go o dofinansowanie konferencji „Prawa 
dziecka.” Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 253/VIP/13 w sprawie pokrycia części 
kosztów organizacji ww. konferencji.

17. Rozpatrzono wniosek z GUM Wydziału 
Pielęgniarstwo o ufundowanie nagród dla 
absolwentów GUM kierunek pielęgniar-
stwo i położnictwo. Podjęto jednogłośnie 
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i ruchy gruntu powodują uszkodzenia bu-
dynku. Konieczne jest dokonanie facho-
wej ekspertyzy w celu ocenienia zagro-
żenia w użytkowaniu budynku i wykazu 
koniecznych robót remontowych w celu 
możliwości dalszego użytkowania budyn-
ku. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 119/
VIR/13 w sprawie uruchomienia procedu-
ry pokrycia kosztów niezbędnych działań 
wykazanych w ekspertyzie technicznej. 

6. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 120/
VIR/13 w sprawie pokrycia kosztów or-
ganizacji XI Festynu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Kartuzach.

7. Podjęto jednogłośnie Aneks Nr 1 do 
Uchwały Nr 113/VIR/13 w sprawie za-
kupu sprzętu dydaktycznego do Działu 
Szkoleń. 

8. Rozpatrzono wniosek o przyznanie dota-
cji na druk podręcznika: „Wybrane aspek-
ty opieki nad pacjentem z rakiem płuca”. 
Członkowie Rady podjęli decyzję o po-
nownym rozpatrzeniu tego wniosku na 
wrześniowym posiedzeniu Rady, jak bę-
dzie znane wykonanie planu finansowego 
za I półrocze.

9. Rozpatrzono wniosek z Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDRO-
WIE” w Kwidzynie o dofinansowanie 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Ar-
teterapia – inny wymiar pielęgniarstwa.” 
Podjęto, przy jednym głosie wstrzymują-
cym się, Uchwałę Nr 121/VIR/13 w spra-
wie dofinansowania wyżej wymienionej 
konferencji.

10. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarek Ochrony 
Zdrowia Pracujących na reaktywację 
programu „Profilaktyka wypalenia za-
wodowego” oraz przyznanie środków fi-
nansowych na program dla pielęgniarek 
i położnych „Niech plecy nie bolą.” Pod-
jęto Uchwałę Nr 122/VIR/13 w sprawie 
sfinansowania programów: „Profilaktyka 
wypalenia zawodowego” i „Niech plecy 
nie bolą” dla pielęgniarek i położnych. 

Uchwała została podjęta przy 2 głosach 
wstrzymujących się.

11. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 123/
VIR/13 w sprawie przystąpienia Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych na 
zasadach partnera do projektu „Na lep-
szy Start-ECDL start dla pielęgniarek.” 
Współfinansowanego przez UE. O pro-
jekcie już wiele razy była mowa, zarówno 
na posiedzeniach Rady, jak i na Zjeździe. 

12. Pani Anna Kosowska podziękowała za 
patronat i udział w sesji pielęgniarskiej 
„Wieloaspektowość opieki nad pacjentem 
chorym onkologicznie.”

13. Pani Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc podziękowała za udział 
w organizacji Dnia Dziecka w OIPiP. 
Wszystkie dzieci, a było ich ponad trzy-
dzieści były bardzo zadowolone, każdy 
otrzymał prezent. Ogólny odbiór orga-
nizacji był bardzo pozytywny. Kolejną 
sprawą, którą chciała poruszyć pani Wi-
ceprzewodnicząca, to organizacja dużej 
konferencji jesienią, na którą wszystkich 
zaprasza. Obecnie 14 czerwca w PCT 
odbędzie się konferencja „Zagrożenia 
w bloku operacyjnym”, na którą jest jesz-
cze kilka wolnych miejsc, więc zaprasza. 
Również w PCT dnia 24.06. będzie szko-
lenie „Cukrzyca ciężarnych”, na które też 
zaprasza wszystkie osoby chętne.

14. Członkowie Rady zostali poinformowani, 
że do dnia dzisiejszego nie jest jeszcze 
podpisana umowa z MZ o finansowanie 
prewencji. Duży problem jest także z re-
jestracją Indywidualnych Praktyk, gdzie 
odgórnie jest narzucona konieczność po-
siadania podpisu elektronicznego, co ro-
dzi bardzo duże problemy.

15. Ustalono wstępnie termin posiedzenia 
kolejnej Rady na dzień 23 września godz. 
13.00.

16. Zakończenie zebrania.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

10. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 261/
VIP/13 w sprawie wytypowania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisji kwa-
lifikacyjnej i egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez LUX MED. Sp z o.o..

11. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 262/
VIP/13 w sprawie wytypowania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisji kwa-
lifikacyjnej i egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez Katedrę i Klinikę Pediatrii, 
Diabetologii i Endokrynologii GUM.

12. Podjęto jednogłośnie Uchwały Nr 263/
VIP/13 w sprawie sfinansowania drugie-
go etapu wykonania ekspertyzy technicz-
nej – geodezyjne badanie podłoża gruntu 
wokół budynku OIPiP. 

13. Rozpatrzono wniosek Pielęgniarki Na-
czelnej Powiatowego Centrum Zdrowia 
w Malborku o dofinansowanie szkolenia 
dla pielęgniarek i położnych. Podjęto jed-
nogłośnie Uchwałę Nr 264/VIP/13.

14. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 265/
VIP/13 w sprawie zakupu 3 egzemplarzy 
książki „Odpowiedzialność prawna pra-
cowników medycznych.” 

15. Rozpatrzono wniosek. Podjęto jednogło-
śnie Uchwałę Nr 266/VIP/13 w sprawie 
zakupu 2 Klimatyzatorów. 

16. Rozpatrzono wniosek o objęcie patrona-
tem przez OIPiP w Gdańsku Ogólnopol-
skiej Konferencji połączonej ze Zjazdem 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 
Neurologicznych, która odbędzie się 28 
września 2013 r. we Włocławku oraz 
o dofinansowanie tej konferencji. Podję-
to jednogłośnie Uchwałę Nr 267/VIP/13 
w tej sprawie. 

17. Rozpatrzenie wniosku z Podkarpackiej 
Okręgowej Izby w Przeworsku o pomoc 
finansową dla jej członka. Wniosek roz-
patrzono negatywnie.

18. Zakończenie zebrania.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

W dniu 13 czerwca 2013 r. odbyło się posie-
dzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. W posiedzeniu udział 
wzięły 22 osoby, członkowie Rady, przewod-
nicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych oraz 1 pełnomocnik. W toku zebrania 
omówiono następujące kwestie:
1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącą 

ORPiP Annę Wonaszek.
2. Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzed-

niego posiedzenia.
3. Rozpatrzono wniosek Komisji ds. Fi-

nansowania Doskonalenia Zawodowego. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 118/
VIR/13 w sprawie przyjęcia i realizacji 
wniosku na ogólną sumę 70 686 zł (sie-

demdziesiąt tysięcy sześćset osiemdzie-
siąt sześć zł). 

4. Omówiono przebieg obchodów Między-
narodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. 
Uroczystości w poszczególnych jednost-
kach ochrony zdrowia rozpoczęły się na 
początku maja, a zakończą się w połowie 
czerwca. Wszędzie są to piękne, wzrusza-
jące uroczystości.

5. Omówiona została sytuacja związana ze 
stanem budynku OIPiP. Przy okazji pod-
jęcia działań w celu naprawienia schodów 
wejściowych do budynku okazało się, że 
uszkodzenia są spowodowane osuwaniem 
się budynku i konieczne jest wykonanie 
ekspertyz geodezyjnych gruntu, ponie-
waż budynek zbudowany jest na skarpie 

Rada
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Radca prawny
Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013 r.

Radca Prawny informuje, że ustawa z dnia 
19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach 
lekarskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z dnia 5 lipca 2013 r. poz. 779) ujednoliciła 
procedurę odwoławczą od orzeczeń sądu dyscy-
plinarnego w zawodach medycznych. 

Osoby pracujące we wszystkich zawodach 
medycznych oraz weterynarze mogą odwoły-
wać się od orzeczenia sądu dyscyplinarnego 
drugiej instancji do Sądu Najwyższego w termi-
nie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia. 
Odwołania mogą być wnoszone od wszystkich 
orzeczeń, niezależnie od rodzaju kary orzeczo-
nej przez sąd dyscyplinarny. Kasacja będzie 
mogła być wnoszona z powodu uchybień wy-

mienionych w art. 439 §1 Kodeksu postępowa-
nia karnego (gdzie są wymienione bezwzględne 
przyczyny uchylenia orzeczenia) lub innego 
rażącego naruszenia prawa, a także z powodu 
niewspółmierności kary. Postępowania w przed-
miocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, 
lekarzy weterynarii, aptekarzy, pielęgniarek 
i położnych lub odpowiedzialności dyscypli-
narnej diagnostów laboratoryjnych wszczęte, 
a niezakończone prawomocnym orzeczeniem 
sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pro-
wadzi się na podstawie dotychczasowych prze-
pisów.

Marzenna Przytocka-Należyty
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

Kalendarium
13 marca
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodniczące: Marzena Olszewska-Fryc oraz 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska wzięły udział 
w konferencji ,,Wsparcie systemu kształcenia 
ustawicznego personelu medycznego w zakresie 
opieki geriatrycznej’’ .

22 marca 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
brała czynny udział w szkoleniu dla kadry kie-
rowniczej pielęgniarskiej w TNOiK-u.

28 marca
W konferencji szkoleniowej ,,Główny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich’’ wzięła 
udział Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc.

5 kwietnia
W Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdań-
sku zorganizowano konferencję ,,Od lęku do 
agresji’’ w której uczestniczyło 150 uczest-
ników. Współorganizatorem została ORPiP 
w Gdańsku, konferencję poprowadziła Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc.

10 kwietnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brały 
udział w Elbląskiej konferencji ,,Przekształce-
nie w ochronie zdrowia’’.

26 kwietnia
W Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdań-
sku odbyła się konferencja szkoleniowa „Od-
żywianie niemowlęcia”. W konferencji uczest-
niczyła Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc.

27 kwietnia
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brała udział w konferencji zorganizowa-
nej przez Naczelną Radę Adwokacją i Komi-
sję Praw Człowieka „Prawa dziecka prawami 
człowieka’’.

29-30 kwietnia
Odbyła się konferencja ,,Seksualność osób nie-
pełnosprawnych’’ organizowanej przez OIPIP 
w Gdańsku. W konferencji brały udział Prze-
wodnicząca OIPiP w Gdańsku Anna Wonaszek 
oraz Wiceprzewodniczące Marzena Olszewska-
-Fryc i Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

10 maja
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodniczące Marzena Olszewska-Fryc 
i Danuta Adamczyk-Wiśniewska prowadziły 
prelekcje w Urzędzie Marszałkowskim zorga-
nizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Położnej.

23 maja
Odbył się XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Onkologicznej, w którym wykład na 
sesji pielęgniarskiej poprowadziła Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc.

31 maja
W Hospicjum im. Dutkiewicza w Gdańsku od-
była się konferencja ,,Okno na świat- współ-
czesność i wzajemna pomoc”. W spotkaniu 
uczestniczyły Przewodnicząca Anna Wonaszek 
i Wiceprzewodniczące Marzena Olszewska-
-Fryc oraz Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

maj-czerwiec
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
czynnie uczestniczyły w konkursach wyłania-
jących kandydatów na Pielęgniarki Naczelne, 
Pielęgniarki Oddziałowe oraz Ordynatorów. 
Wszystkim wybranym w drodze postępowania 
konkursowego serdecznie gratuluję oraz życzę 
wielu sukcesów.

maj-czerwiec
Przewodnicząca Anna Wonaszek czynnie 
uczestniczyła w wielu spotkaniach uroczyście 
honorujących święto Pielęgniarek i Położnych. 
Uroczystościom oraz promocji zawodów pielę-
gniarki i położnej (tj. Dzień Dziecka w OIPiP 

w Gdańsku, Festyn w Kartuzach) poświęcony 
będzie specjalny/wyjątkowy biuletyn. Już teraz 
zachęcamy do miłej lektury.

1 czerwca
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
czynnie uczestniczyły w uroczystości z okazji 
Dnia Dziecka zorganizowanej w OIPiP dla dzie-
ci pielęgniarek i położnych. Była to bardzo do-
bra okazja, aby dzieci zapoznały się z naszymi 
profesjami oraz zawsze szczerym i przyjaznym 
obliczem. Bardzo dziękujemy Wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację.

14 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyła w konferencji ,,Zagrożenia w blo-
ku operacyjnym’’ zorganizowanej w Pomorskim 
Centrum Traumatologii.

15 czerwca
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodniczące: Marzena Olszewska-Fryc oraz 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska czynnie uczest-

niczyły w Festynie w Kartuzach promującym 
profesje pielęgniarki i położnej oraz integrują-
cym nasze środowisko zawodowe. Polecamy 
relację, która ukaże się w kolejnym biuletynie. 
Bardzo dziękujemy Wszystkim osobom zaanga-
żowanym w organizację.

21 czerwca
W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odby-
ła się uroczystości ,,Czepkowania’’. W spotka-
niu brała udział Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc.

24 czerwca
W Pomorskim Centrum Traumatologii została 
zorganizowana konferencja poświęcona tema-
tyce cukrzycy ciężarnych. W spotkaniu uczest-
niczyła Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc.

27 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
brała udział w komisji konkursowej w Pogoto-
wiu w Sopocie.
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realizowanym podczas kursu było lecze-
nie nerkozastępcze (hemodializa i dializa 
otrzewnowa). Do najciekawszych zajęć 
z wyżej wymienionych modułu należały 
zagadnienia nefrologii dziecięcej prowa-
dzone przez dr Ilonę Zagożdżon. Zajęcia 
(wykłady i praktyki zawodowe) miały cha-
rakter interaktywny i przebiegały w bardzo 
przyjemnej atmosferze, co w szczególny 
sposób zostało zaaprobowane przez kur-
santów. Ukończenie kursu przygotowuje 
pielęgniarkę w sposób teoretyczny i prak-
tyczny do sprawowania opieki nad pacjen-
tem leczonym nerkozastępczo metodami 
hemodializy i dializy otrzewnowej. Po-
nieważ pielęgniarstwo nefrologiczne jest 
zazwyczaj kojarzone w środowisku me-
dycznym z pielęgniarstwem dializacyjnym, 
dlatego należy zwrócić uwagę na fakt, że 
leczenie nerkozastepcze jest tylko częścią 
nefrologii jako dziedziny klinicznej, w któ-
rej pielęgniarki zajmują ważne miejsce re-
alizując procedury wysokospecjalistyczne 
o najwyższym stopniu trudności. Pielę-
gniarki kończące kurs kwalifikacyjny są 
przygotowywane do pełnienia tego rodzaju 
zadań zawodowych. Profesjonalizm w pie-
lęgniarstwie nefrologicznym jest kształto-
wany w wyniku długotrwałej edukacji po-

dyplomowej opartej na specjalizacji nefro-
logicznej, samokształceniu oraz klinicznej 
praktyce zawodowej. Ukończenie powyżej 
prezentowanego kursu upoważnia pielę-
gniarkę do świadomego i pełnego wykony-
wania zawodu w odniesieniu do pacjentów 
dializowanych. Pozostaje mieć również na-
dzieję, że po ukończeniu kursu od dawna 
oczekiwane zmiany w realizacji naszego 
zawodu pozwolą na szerszą niż dotychczas 
samodzielność w wykonywaniu zadań pie-
lęgniarskich, a tym samym odpowiednie 
wykorzystanie potencjału intelektualnego 
i praktycznego. 

Pragnę serdecznie podziękować Działo-
wi Szkoleń OIPiP w Gdańsku (mgr Patrycji 
Malinowskiej oraz mgr Danucie Adam-
czyk-Wiśniewskiej) za zaangażowanie 
i pomoc w zorganizowaniu kursu. Dzięki 
temu, kolejna grupa pielęgniarek zdobyła 
profesjonalne przygotowanie zawodowe 
niezbędne do sprawowania opieki nad pa-
cjentem z ostrą i przewlekłą chorobą nerek 
na etapie nefroprotekcji oraz leczenia ner-
kozastępczego.

mgr Beata Białobrzeska
specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego 

kierownik kursu 

Pielęgniarka nefrologiczna to doświadczona 
profesjonalistka, która posiada wystarczającą 

wiedzę wymaganą w opiece nad pacjentem 
z przewlekłą chorobą nerek 

na każdym etapie jego leczenia.

Prof. Ellen D. Bear, History of nursing 

Już po raz czwarty Okręgowa Izba Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku była 
organizatorem kursu kwalifikacyjnego 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Nefrologicz-
nego z Dializoterapią. Kurs odbywał się 
w terminie 9 listopada 2012 do 27 marca 
2013 r. Po 6 miesięcznym okresie wytężo-
nej nauki 24 pielęgniarki złożyło egzamin 
państwowy w siedzibie samorządu zawo-
dowego. Egzamin stanowił test końcowy 
(z całości zrealizowanego materiału) skła-
dający się z 40 pytań zamkniętych (4 wek-
tory odpowiedzi, w tym 1 prawidłowy) 
i trwał 40 minut. Za 1 pytanie można było 
zdobyć 1 punkt. Wyniki egzaminu od-
zwierciedlają zaangażowanie uczestników 
oraz wysoki poziom kursu, ponieważ zde-
cydowana większość uczestników zdobyła 
ponad 80% punktów. Należy podkreślić, że 
dwie najlepsze kursantki (p. Ewa Lorkow-
ska z SPZOZ w Działdowie oraz p. Elżbieta 
Browarczyk z Pomorskiego Centrum Tok-
sykologii) zdobyły aż 39 punktów. Domi-
nującą grupę uczestników kursu (22 osoby) 
stanowiły koleżanki pracujące w specjalno-
ści nefrologicznej (w ośrodkach hemodia-
liz). Pozostałe 2 kursantki nie są związane 
bezpośrednio z wymienioną specjalnością, 
ale zajmują się realizacją zadań między in-
nymi pielęgniarskich w odniesieniu do pa-
cjentów ostro zatrutych oraz z toksycznym 
uszkodzeniem wątroby. Większość kursan-
tów pochodziła ze szpitali Trójmiejskich, 

IV edycja kursu kwalifikacyjnego w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa nefrologicznego z Dializoterapią

do których należały następujące jednostki: 
UCK Gdańsk (4 osoby), Szpital Specjali-
styczny Św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspa 
(3 osoby), 7 Szpital Marynarki Wojennej 
w Gdańsku (2 osoby), NZOZ Diaverum 
Gdańsk (3 osoby), Pomorskim Centrum 
Toksykologii (2 osoby). Pozostali uczest-
nicy kursu pracują w szpitalach poza Trój-
miastem do których należą: NZOZ Dia-
verum Tczew (2 osoby), Centrum Dializa 
Sopot (2 osoby), Szpital Specjalistyczny 
w Chojnicach (3 osoby), SPZOZ Działdo-
wo (3 osoby). Realizacja zajęć teoretycz-
nych oraz praktycznych odbywała się na 
terenie Uniwersyteckiego Centrum Kli-
nicznego w Gdańsku. Wykładowcami kur-
su byli doświadczeni dydaktycy współpra-
cujący z OIPiP w Gdańsku oraz pielęgniar-
ki i lekarze związani z Uniwersyteckim 
Centrum Klinicznym oraz Uniwersytetem 
Medycznym w Gdańsku. Zgodnie z założe-
niami programowymi kurs był podzielony 
na część ogólnozawodową oraz część spe-
cjalistyczną. W części ogólnozawodowej 
kursanci poznali lub uzupełnili dotychcza-
sową wiedzę m. in. na temat psychologii, 
socjologii zagadnień etyki zawodowej 
oraz organizacji pracy pielęgniarskiej. Do 
szczególnie ważnych i cennych zagadnień 
z punktu widzenia kursantów, były wykła-
dy i ćwiczenia z bloku ogólnozawodowego 
modułu „Postępowanie w stanach zagroże-
nia życia” prowadzone przez mgr Michała 
Grzegorczyka. W części specjalistycznej 
uczestnicy kursu sukcesywnie zapozna-
li się z podstawami wiedzy w dziedzinie 
nefrologii klinicznej oraz pielęgniarstwa 
nefrologicznego, a następnie szczegółowo 
omówiono postępowanie nefroprotekcyj-
ne w chorobach nerek. Ostatnim modułem 

Zmieniłaś adres zamieszkania, a może ukończyłaś specjalizację?
Pamiętaj o aktualizowaniu swojego prawa wykonywania zawodu na bieżąco.
Wniosek pobierzesz z naszej strony internetowej:

www.oipip.gda.pl/index.php/prawo-wykonywania-zawodu

Elżbieta Mazur
Koordynator ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki, Położnej

Poniedziałek-czwartek 8:00-16:00
Telefon kontaktowy: 58 320-06-84
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Pola nadziei

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy  
że jesteśmy jeszcze coś warci...

Paulo Coelho

„Pola Nadziei” w roku 2013 zakwitły 21 
kwietnia i zawitały po raz I do 7 SzMW. 
Dzień był wyjątkowo rześki i piękny, nie 
tylko za sprawą słonecznej pogody, ale 
przede wszystkim dzięki solidarności, która 
połączyła ludzi chorych, nierzadko w termi-
nalnym stadium życia oraz ludzi zdrowych, 
którzy nie są obojętni na potrzeby cierpią-
cych i zechcieli przyłączyć się do akcji.

Ideą akcji jest rozpowszechnienie ini-
cjatywy opieki hospicyjnej w społeczeń-
stwie naszego regionu. Przedsięwzięcia 
zapoczątkowane zostało w Szkocji z inicja-
tywy Fundacja Marie Curie Cancer Care. 
W naszym kraju po raz pierwszy akcję zor-
ganizowało Hospicjum Św. Łazarza z Kra-
kowie w 1998 r.

Od 2003 r. do akcji przyłączyły się 
Hospicja z innych miast Polski. Każde 
z Hospicjów realizuje program na swoim 
terenie, pozyskując środki na działalność 

własną, działania te koordynowane są przez 
Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie 
zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami.

Akcja ma na celu przypominać 
o ludziach oczekujących na naszą pomoc, 
życzliwość, opiekę i wsparcie w trudnych 
chwilach. ostatniego okresu życia.

Corocznie na początku października, 
w okolicy Międzynarodowego Dnia Opie-
ki Paliatywno-Hospicyjnej ochotnicy sa-
dzą żonkile. Kiedy kwiaty zakwitną tłumy 
wolontariuszy trafiają do różnego rodza-
ju miejsc: urzędów, szkół, szpitali, centr 
handlowych, parków, skwerów, ogrodów, 
centralnych punktów miast i wielu innych 
lokalizacji, by pozyskać fundusze na rzecz 
pacjentów terminalnie chorych.

Zebrane środki finansowe przeznaczane 
są na prowadzenie opieki hospicyjnej. Ho-
spicja potrzebują finansowego wsparcia na 
pokrycie kosztów utrzymania i opieki nad 
chorymi. Opieka ta realizowana jest bez-
płatnie.Wolontariuszki z żonkilami

Nasza Komenda, czyli z-ca Komendanta kmdr 
por. Wojciech Kania i Kierownik Przychodni 
Specjalistycznej kmdr por. Roman Theus

Koordynator akcji E. Brzywca-Kozłowska wręcza zebrane w czasie akcji puszki z datkami  
dla dr A. Gryncewicza

Wolontariuszki z 7 SzMW
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W dniach 18-20 kwietnia 2013 roku odby-
ła się „III Gdańska Konferencja Pielę-
gniarek Nefrologicznych – meeting post 
EDTNA/ERCA”, zorganizowana przez 
Pomorskie Towarzystwo Pielęgniarek Ne-
frologicznych i Transplantologicznych 
przy wsparciu Fundacji Rozwoju Pielę-
gniarstwa Nefrologicznego i Transplanto-
logicznego. Patronem medialnym i jednym 
ze sponsorów zorganizowanej Konferencji 
była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku.

Już po raz trzeci Gdańsk powitał prawie 
400 pielęgniarek nefrologicznych ze 108 
ośrodków nefrologicznych całej Polski oraz 

Uroczyste otwarcie III Gdańskiej Konferencji Pielęgniarek Nefrologicznych - meeting post EDTNA/
ERCA w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku przez mgr Beatę Białobrzeską - Przewodniczącą Fundacji Rozwoju 
Pielęgniarstwa Nefrologicznego i Transplantologicznego i mgr Małgorzatę Szulc - Przewodniczącą Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych

wybitnych specjalistów w dziedzinie ne-
frologii. Uroczystość otwarcia Konferencji 
odbyła się w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. 
Otwarcia Konferencji dokonały: mgr Beata 
Białobrzeska – Przewodnicząca Fundacji 
Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologicznego 
i Transplantologicznego oraz mgr Małgo-
rzata Szulc - Przewodnicząca Pomorskiego 
Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicz-
nych i Transplantologicznych. Podczas tej 
uroczystości swoją wizytą zaszczycili nas 
między innymi: prof. B. Rutkowski – wielo-
letni konsultant w dziedzinie nefrologii oraz 
Kierownik Katedry Nefrologii, Transplanto-
logii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego 

Wpływ postępu w opiece nefrologicznej  
na jakość życia z chorobą

Drzwi do gabinetu pielęgniarek środowiskowych się nie zamykały

Ludzie o wrażliwym sercu w zamian 
za przekazany datek finansowy otrzymują 
kwiat żonkila. Jest on symbolem nadziei, 
odrodzenia i nowego życia.

Pracownicy 7 SzMW nie pozostali obo-
jętni na (...) i przyłączyli się do działań. 
W niedzielę od godzin rannych czynnych 
było 15 poradni, w których pacjenci chcą-
cy wspomóc akcję mogli skorzystać z po-
rad specjalistów w dziedzinach: chirurgii, 
ginekologii, kardiologii, laryngologii, me-
dycyny rodzinnej, neurologii, okulistyki, 
ortopedii, psychiatrii, psychologii, radiolo-
gii, urologii, onkologii, opieki paliatywnej 
i porad pielęgniarskich. 

Każdy czynny gabinet był czytelnie 
oznakowany, a pacjenci otrzymywali wy-
czerpującą informację dotyczącą lokaliza-
cji poszczególnych gabinetów.

Konsultacje udzielane były w zamian 
za datek na rzecz pacjentów znajdujących 
się pod opieką hospicjów. Odpowiednio 
oznakowane puszki znajdowały się w każ-
dym gabinecie, a na terenie szpitala obecni 
byli kwestujący wolontariusze z żonkilami 
i balonami.

Chciałam dodać, że pracownicy 7 
SzMW dwukrotnie brali czynny udział 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomo-
cy, tym razem postanowili połączyć swoje 
działania, w ramach wolontariatu, na rzecz 
środowiska lokalnego. 

Idea przystąpienia do akcji Pola Nadziei 
okazała się strzałem w dziesiątkę. Życzli-
wych osób do niesienia pomocy w naszym 
Szpitalu nie zabrakło, nie zabrakło również 
chętnych do skorzystania z niej. Wszystko 
w tak bardzo wspaniałym i bezinteresow-
nym celu - pomocy tym, którzy tej pomocy 
tak bardzo potrzebują – podopiecznym Ho-
spicjów i ich rodzinom.

Dzięki wsparciu ludziom dobrej woli 
opieka hospicyjna domowa i stacjonarna 
może być nieodpłatna dla chorego i jego 
rodziny.

Dziękuję wszystkim osobom biorącym 
udział w akcji, dziękuję za Wasze zaanga-
żowanie, zrozumienie, poświęcony wolny 
czas i wrażliwość na potrzeby innych.

mgr Jolanta Skobejko
Naczelna pielęgniarka
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różniono również dwie panie seniorki pie-
lęgniarstwa, nauczycielki wielu pokoleń 
pielęgniarek nefrologicznych (p. Danutę 
Hartwich z Bydgoszczy oraz p. Małgorza-
tę Liberską z Poznania), które szczególnie 
przyczyniły się do opracowania i opubli-
kowania historii polskiego pielęgniarstwa 
nefrologicznego. Ich obszerne wspomnie-
nia związane z wieloletnią pracą na rzecz 
pacjentów oraz udoskonalaniu istoty roz-
woju pielęgniarstwa nefrologicznego zo-
stały umieszczone w osobnym rozdziale 
nowej książki przygotowywanej do wyda-
nia przez PZWL we wrześniu 2013 r. za-
tytułowanej „Pielęgniarstwo nefrologicz-
ne” (red. Beaty Białobrzeskiej oraz Alicji 
Dębskiej Ślizień). Wszystkie wyróżnione 
seniorki pielęgniarstwa całe swoje życie 
zawodowe poświęciły pacjentom. Należy 
podkreślić, że osoby te często z naraże-
niem swojego zdrowia i życia pracowały 
wytrwale zgodnie z misją pielęgniarstwa, 
ratując życie ludzi cierpiących z powodu 
ostrej i przewlekłej choroby nerek. Uro-
czyste otwarcie Konferencji uświetniły 
również wykłady inauguracyjne wygło-
szone przez prof. B. Rutkowskiego („We-
sołe jest życie staruszka”), prof. A. Dęb-
skiej-Ślizień („Transplantologia wczoraj 
– dziś- jutro”) oraz dr n. med. J. Książek 
(„Rozwój pielęgniarstwa – droga do przy-
szłości”). Uroczysta gala została zakoń-
czona spektaklem teatralnym „Baba Cha-
nel - blask pogodnej starości” w reżyserii 
Adama Orzechowskiego. Przedstawiona 
w nim została niewesoła refleksja o prze-
mijaniu i marginalizowaniu roli starszych 
ludzi w życiu społecznym odebrana przez 
widownię jako mądra komedia z ważnym 
przesłaniem.

Zasadnicza część Konferencji miała 
miejsce w Hotelu Marina w Gdańsku. Pro-
gram szczegółowy niniejszej obejmował 
20 wykładów o zróżnicowanej tematyce 

podzielonych na VI sesji. Należy podkre-
ślić, że dominującą grupę wykładowców 
stanowiły pielęgniarki pochodzące z 10 
wiodących ośrodków nefrologicznych ca-
łego kraju (Łódź, Poznań, Zabrze, War-
szawa WUM, Warszawa CZD, Gdańsk, 
Bielsko-Biała, Szczecin, Szczecinek, Wro-
cław). Zgodnie z obowiązującym hasłem 
konferencyjnym „Wpływ postępu w opie-
ce nefrologicznej na jakość życia z cho-
robą” zaprezentowano aktualny dorobek 
pielęgniarstwa nefrologicznego minionych 
dwóch lat. Uzupełnieniem elementów wie-
dzy klinicznej były trzy wystąpienia lekarzy 
nefrologów Gdańskiego Ośrodka Nefrolo-
gicznego oraz psychologa reprezentującego 
Warszawski Ośrodek Nefrologiczny wyja-
śniającego zasady skutecznej komunikacji 
interpersonalnej. Należy zwrócić uwagę, że 
część wystąpień konferencyjnych nawią-
zywała do tematów poruszanych podczas 
ubiegłorocznej XXXXI Międzynarodowej 
Konferencji European Dialysis and Trans-
plantation Nurses Association/Europe-
an Renal Care Association w Strasburgu 
(Francja). Zaprezentowane wykłady posia-
dały wysoki poziom merytoryczny i bardzo 
szeroko obejmowały tematykę pielęgniar-
stwa nefrologicznego w odniesieniu do 
dorosłych i dzieci. Wśród najciekawszych 
tematów znalazły się zagadnienia dializy 
otrzewnowej, opieki potransplantacyjnej, 
opieki nad pacjentem hemodializowanym 
z cukrzycą z powikłaniami naczyniowymi, 
problem bólu wśród pacjentów hemodia-
lizowanych, dializa domowa w hemodia-
lizie, skuteczna edukacja zdrowotna pa-
cjentów hemodializowanych z problemem 
wtórnej nadczynności przytarczyc oraz rola 
pielęgniarki w opiece paliatywnej. Waż-
nym zagadnieniem poruszanym w dwóch 
wystąpieniach konferencyjnych była dzia-
łalność Regionalnego Ośrodka Koordyna-
cji Transplantacji w Gdańsku oraz aspekt 

Uniwersytetu Medycznego, prof. A. Dęb-
ska-Ślizień – Ordynator Kliniki Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku, pani H. Zych-Cisoń – Wice-
marszałek Województwa Pomorskiego ds. 
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego, dr n. med. J. Ksią-
żek - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdro-
wiu i Kierownik Oddziału Pielęgniarstwa 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
mgr A. Lignowska – Naczelna Pielęgniar-
ka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku, a także mgr A. Wonaszek – 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku.

W czasie uroczystej gali wręczono bu-
kiety kwiatów oraz wygłoszono laudację 

dedykowaną pielęgniarkom seniorkom, 
które swoją postawą zawodową w specjal-
ny sposób zasłużyły się dla historii i roz-
woju polskiego pielęgniarstwa nefrolo-
gicznego. Wśród wyróżnionych osób zna-
lazły się trzy panie bezpośrednio związane 
zawodowo z obecną Kliniką Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku (p. Gertruda Horczak – wielo-
letnia Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Hemodializy i Medycyny Transplantacyj-
nej, p. Urszula Dereszkiewicz – wielo-
letnia Pielęgniarka Oddziałowa Oddzia-
łu Nefrologii Klinicznej oraz p. Jadwiga 
Rozensztangiel wieloletnia Pielęgniarka 
Odcinkowa Oddziału Hemodializy i Me-
dycyny Transplantacyjnej). Ponadto, wy-

Przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku - mgr Anna Wonaszek (Przewodnicząca 
OIPiP w Gdańsku) i mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska (Koordynator Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku)  
w towarzystwie organizatorek konferencji
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Dnia 24.04.2013 roku w Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. F. Ceynowy odbyły się 
warsztaty opatrunkowe poświęcone le-
czeniu ran przewlekłych zorganizowane 
przez mgr Joannę Litewską i Koordynato-
ra Zespołu ds. Profilaktyki i Leczenia Od-
leżyn i Pielęgnacji stomii – mgr Bożenę 
Bladowską przy udziale firmy ConvaTec. 
Celem warsztatów było nabycie przez 
uczestników praktycznych umiejętności 
oceny rany oraz jej zaopatrzenie opatrun-
kami specjalistycznymi. Szkolenie było 
skierowane do Pielęgniarek pracujących 
poza strukturami szpitala, świadczących 
usługi w środowisku domowym pacjenta 
oraz dla Pielęgniarek pracujących w Do-
mach Opieki. Inspiracją do zorganizowania 
szkolenia była chęć nawiązania współpracy 
w celu usprawnienia opieki nad pacjentami 

wypisywanymi z naszego szpitala. Bardzo 
zależało nam na tym, aby u tych pacjentów 
była kontynuacja zaleconej terapii w zakre-
sie leczenia ran przy użyciu opatrunków 
specjalistycznych. W warsztatach uczestni-
czyło 30 pielęgniarek. Tematyka wykładów 
była następująca:
• Zadania pielęgniarki wobec pacjenta 

z rana przewlekłą. Najczęstsze błędy 
w postępowaniu z rana przewlekłą 
w oparciu o doświadczenie własne –
mgr Joanna Litewska/Oddział Chorób 
Wewnętrznych.

• Leczenie ran przewlekłych w wybra-
nych chorobach – dr n. med Kamil 
Jankowski.

• Przegląd wybranych opatrunków 
specjalistycznych CVT – mgr Joanna 
Skowrońska.

Warsztaty opatrunkowe

ogólnopolskiej kampanii na rzecz donacji 
nerek od dawców żywych. Przedstawione 
aspekty pracy pielęgniarskiej były bardzo 
ciekawe i skłaniały do wielu osobistych re-
fleksji. Wszystkim wykładowcom serdecz-
nie dziękujemy za włożony trud w przygo-
towanie wykładów.

W drugim dniu konferencji miało miej-
sce również zebranie organizacyjne Pomor-
skiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrolo-
gicznych i Transplantologicznych, podczas 
którego Przewodnicząca mgr M. Szulc 
przedstawiła zakres działalności Towarzy-
stwa oraz zachęciła uczestników konferen-
cji do czynnego uczestnictwa w pracach 
na rzecz Towarzystwa. Podczas walnego 
zgromadzenia członków Towarzystwa do-
konano przekształcenia nazwy Organizacji. 
Aktualna nazwa Organizacji brzmi: POL-
SKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIA-
REK NEFROLOGICZNYCH. Wszyst-
kie najnowsze informacje na temat działal-

ności Towarzystwa oraz Fundacji, a także 
sprawozdanie z „III Gdańskiej Konferencji 
Pielęgniarek Nefrologicznych – meeting 
post EDTNA/ERCA” można przeczytać na 
stronie internetowej www.ptpdit.org.pl.

Organizatorzy Konferencji pragną bar-
dzo serdecznie podziękować wszystkim 
sponsorom, którzy przyczynili się do uka-
zania dorobku naukowego POLSKIEGO 
PIELĘGNIARSTWA NEFROLOGICZ-
NEGO. Bez zaangażowania i udziału finan-
sowego firm: ROCHE Polska, Astellas, 
TEVA, NOVARTIS, PLpharma, Alkala, 
Fresenius Medical Care i OIPiP w Gdań-
sku nie byłoby możliwe zorganizowanie 
tak niezwykle ważnej konferencji dla śro-
dowiska pielęgniarek nefrologicznych ca-
łego kraju.

mgr Sylwia Rodak
Wiceprzewodnicząca Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych

Część Pań Organizatorek III Gdańskiej Konferencji Pielęgniarek Nefrologicznych - meeting post EDTNA/
ERCA (od lewej: Marzena Urbaniak, Barbara Mazurek, Agnieszka Bach, Sylwia Rodak)
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• Praktyczne warsztaty zaopatrywania 
ran przewlekłych w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych: ocena rany, przygoto-
wanie rany do założenia opatrunku, dobór 
i aplikacja opatrunku specjalistycznego. 
Opiekun grupy: mgr Joanna Litewska.

• Wymiana doświadczeń własnych – 
„Burza mózgów” Omawianie cieka-
wych przypadków klinicznych na pod-
stawie bogatej dokumentacji zdjęcio-
wej. Moderator: mgr Bożena Bladowska.

• Zasady odżywiania pacjentów z raną 
przewlekłą – mgr Agnieszka Zapen-
dowska.

Bardzo chciałabym podziękować w imie-
niu własnym i uczestniczek : firmie Conva-
Tec i Nestle za pomoc w zorganizowaniu 
szkolenia oraz Pielęgniarce Naczelnej mgr 
Beacie Wieczorek-Wójcik za wsparcie me-
rytoryczne, a także Dyrekcji Szpitala za 
użyczenie sali konferencyjnej.

Joanna Litewska

Dzień 23 maja 2013 r. był pierwszym 
dniem, otwierającym XIX Zjazd Polskie-
go Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, 
który odbywał się w Gdańsku w gmachu 
Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. 
Zjazd rozpoczął się sesją pielęgniarską 
zorganizowaną przez panią mgr Annę Ko-
sowską – Pielęgniarkę Oddziałową Klini-
ki Chirurgii Onkologicznej z doskonałym 
zespołem pielęgniarskim kliniki i jedno-
cześnie Przewodniczącą Komisji ds. Pielę-
gniarstwa Onkologicznego działającej przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. Sesja cieszyła się bardzo du-
żym zainteresowaniem. Otwarcia dokonała 
pani mgr Anna Kosowska witając wszyst-
kich przybyłych, dziękując za zaintereso-
wanie i przedstawiając gości, którzy czyn-

Relacja z Konferencji Wieloaspektowość opieki nad 
pacjentem onkologicznie chorym

nie włączyli się w organizację niniejszej 
konferencji, w osobach: 

• Przewodniczącej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych – mgr 
Anny Wonaszek,

• Kierownika Kliniki Chirurgii Onko-
logicznej – prof. J. Jaśkiewicza,

• Prezesa Polskiego Towarzystwa 
Psychoonkologicznego i Konsultan-
ta Krajowego w dziedzinie medycy-
ny paliatywnej – prof. K. De Wal-
den-Gałuszko,

• Dziekana Wydziały Pielęgniarstwa 
GUM – dr n. med. J. Książek,

• Docenta J. Zielińskiego i Docenta 
Z. Stojceva,

a następnie poprosiła o zabranie głosu pana 
profesora J. Jaśkiewicza.
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nad 15 lat działa w Stowarzyszeniu Walki 
z Rakiem Płuca. W swoim wystąpieniu 
pani dr n. med. J. Książek podkreśliła po-
zytywną rolę jaką odgrywają stowarzy-
szenia, zwłaszcza dla pacjentów, którzy 
czerpią siły ze wspólnych spotkań, gdzie 
mogą podzielić zarówno swoimi doświad-
czeniami, jak i wątpliwościami. Odnajdu-
jąc tu fachową pomoc i wsparcie – bardzo 
sobie to cenią. Stowarzyszenia stanowią 
szerokie spektrum działania dla pielęgnia-
rek, które są bardzo obdarzone zufaniem 
i otwartością pacjentów. W prezentacji 
dr n. med. J. Książek podkreśliła, że obec-
na Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
także czynnie działała przez lata w tym 
stowarzyszeniu podkreślając niezastąpio-
ną rolę pielęgniarek.

Następną osobą, która wystąpiła była 
pani psycholog mgr M. Moczulska, która 
przedstawiła rolę komunikacji pomiędzy 
pielęgniarką a pacjentem. Również proble-
matyce komunikacji interpersonalnej było 

poświęcone kolejne ciekawe wystąpienie 
pani Wiceprzewodniczącej ORPiP w Gdań-
sku mgr Marzeny Olszewskiej-Fryc. 

Profesor J. Jaśkiewicz wystąpienie 
swoje poświęcił zobrazowaniu jak wygląda 
chirurgia w onkologii. Przedstawił studium 
przypadków chorych onkologicznie i za-
prezentował metody leczenia chirurgiczne-
go jakie zostały zastosowane. Widać było 
jak bardzo ta dziedzina medycyny dyna-
micznie rozwija się… dając nowe szanse 
pacjentom.

Bardzo ważną rolę żywienia i odżywia-
nia u chorych onkologicznie przedstawili 
członkowie zespołu ds. Terapii Żywienio-
wej ze szpitala w Wejherowie: dr W. Piotro-
wicz i mgr R. Nawrocka. Problem żywienia 
i odżywiania pacjentów onkologicznych 
i rolę Fast Trak przedstawiły również cie-
kawie i praktycznie panie: A. Kosowska 
i B. Jakusik w swojej prezentacji dotyczą-
cej żywienia pacjentów w Klinice Chirurgii 
Onkologicznej w Gdańsku. Pan profesor w swoim wystąpieniu 

podkreślił wielce istotną rolę pielęgniarki 
w medycznym zespole interdyscyplinar-
nym, zarówno na oddziale, jak i na bloku 
operacyjnym. Zaznaczył, że dla niego oso-
biście bardzo ważny jest moment zdawa-
nia dyżuru przez pielęgniarki i jeśli może 
w nim wziąć udział, to bardzo sobie ceni 
uzyskane tam informacje, te wszystkie do-
tyczące pacjentów pochodzące z obserwa-
cji pielęgniarskich i dające szeroki obraz 
pacjenta i jego problemów, ewentualnie 
potencjalnych problemów. 

Po wystąpieniu pana profesora głos 
zabrała pani Przewodnicząca ORPiP mgr 
Anna Wonaszek, która wyraziła swo-
je uznanie w stosunku do pani mgr Anny 
Kosowskiej i współorganizatorów za zor-
ganizowanie tak ciekawej i cieszącej się 
tak dużym zainteresowaniem sesji pie-
lęgniarskiej jako części Zjazdu PTChO. 
Podkreśliła fakt, że pani Anna Kosowska 

była wnioskodawczynią powstania Komi-
sji ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
i jest jej Przewodniczącą. Jednym z owo-
ców działań tej Komisji jest ta pełna wie-
dzy konferencja. Dziękując za wytrwałość, 
skuteczność i działalność na rzecz środowi-
ska pielęgniarek i położnych wręczyła pani 
Ani list gratulacyjny i teczkę prezenterską 
OIPiP w Gdańsku jako zachętę do dalszych 
owocnych działań.

Pierwszy wykład wygłosiła pani prof. 
De Walden-Gałuszko arcyciekawie przed-
stawiając istotę relacji z pacjentem, zwłasz-
cza z pacjentem onkologicznie chorym. 
Szeroko wskazała również i omówiła ob-
szary na które należy zwrócić uwagę oraz 
podkreśliła ważną rolę umiejętności słu-
chania.

Kolejne wystąpienie dotyczyło roli 
stowarzyszeń i wzruszająco przedstawiła 
je pani dr n. med. J. Książek, która od po-
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Po przerwie na lunch rozpoczęła się se-
sja popołudniowa w której przedstawiono 
takie zgadnienia jak:

• ,,Taktyka postępowania w leczeniu 
raka żołądka” – doc. Z. Stojcev,

• ,,Opieka nad pacjentką po mastek-
tomii – problemy pielęgnacyjne” –
mgr I. Samson,

• ,,Współczesne podejście do leczenia 
raka jelita grubego”- doc. J. Zieliń-
ski,

• ,,Opieka przed i pooperacyjne nad 
pacjentem po brzuszno-kroczo-
wym odcięciu odbytnicy” – mgr 
K. Gross-Issajewicz,

• ,,Chirurgia cytoredukcyjna w lecze-
niu nowotworów” – dr W. Makare-
wicz,

• ,,Rak tarczycy – zasady postępowa-
nia w opiece przed i pooperacyjnej” 
– prof. W. Kruszewski,

• ,,Główne aspekty opieki pielęgniar-
skiej nad pacjentem onkologicz-
nym” – mgr E. Wach.

Tematyka wszystkich sesji była bardzo ob-
szerna i ciekawa, cieszyła się dużym zain-
teresowaniem i była bardzo dobrze odebra-
na przez pielęgniarki biorące w niej udział. 
Pielęgniarki już czekają na kolejną taką 
konferencję…

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP

Fotorelacja z konferencji Dziecko-współczesne problemy pielęgnacyjno-lecznicze 
zorganizowanej przez Polskie towarzystwo Pielęgniarskie w Chojnicach
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KURSY SPECJALISTYCZNE

Zakres

Tryb 
kształcenia/ 

System 
kształcenia

Miejsce 
prowadzenia 

kształcenia

Planowane terminy 
rozpoczęcia kursu 
specjalistycznego

Planowana 
liczba 

uczestników, 
w tym:

Piel. Poł.
Leczenie ran (Nr 11/07) dla 
pielęgniarek

mieszany Gdańsk listopad 2013 25 -

Leczenie ran (Nr 12/07) dla 
położnych

mieszany Wejherowo wrzesień 2013 - 25

Leczenie ran (Nr 12/07) dla 
położnych

mieszany Gdynia wrzesień 2013 - 25

Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego 
(nr 03/07) dla pielęgniarek 
i położnych

niestacjonarny
Starogard 
Gdański

sierpień 2013
wrzesień 2013

październik 2013

30
30
30

-

Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego 
(nr 03/07) dla pielęgniarek 
i położnych

niestacjonarny Gdańsk listopad 2013 20 5

Resuscytacja krążeniowo 
- oddechowa noworodka 
(nr 01/07) dla pielęgniarek 
i położnych

niestacjonarny Gdańsk październik 2013 20 5

Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa (Nr 01/11) dla 
pielęgniarek i położnych

niestacjonarny Gdańsk listopad 2013 20 5

Tearpia bólu ostrego (Nr 02/10) 
dla pielęgniarek i położnych

niestacjonarny Gdańsk
wrzesień/październik 

2013
20 10

Wykonanie konikopunkcji, 
odbarczenie odmy prężnej 
oraz wykonanie dojścia 
doszpikowego (nr 05/08) 
dla pielęgniarek systemu 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego

niestacjonarny Gdańsk
sierpień/wrzesień 

2013
25 -

Techniki ciągłe 
pozaustrojowego oczyszczania 
krwi (Nr 03/10) dla pielęgnirek

niestacjonarny Wejherowo październik 2013 25 -
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W dniu 29 lipca 2013 r. zakończył się eg-
zaminami trwający 8 tygodni kurs dla pie-
lęgniarek, pielęgniarzy oraz położnych pt. 
„Na lepszy Start - ECDL Start dla pielę-
gniarek/pielęgniarzy i położnych”. Kurs 
ten obejmował bezpłatne szkolenia finan-
sowane przez UE w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 
9.6 Upowszechnienie uczenia się doro-
słych - Poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie 
kompetencji osób dorosłych w zakresie 
ICT i znajomości języków obcych. Kurs 
obejmował zagadnienia z zakresu podstaw 
obsługi komputera (z Internetem) oraz Pa-
kiet MS Office. Dzięki współpracy z OIPiP 
w Gdańsku w szkoleniu udział brało 20 
pracowników naszego szpitala (2 grupy po 
10 osób). Przez okres 8 tygodni uczestnicy 
poznawali tajniki obsługi komputera, jego 
budowy, poruszania się po stronach inter-

Kurs komputerowy

netowych oraz obsługi pakietu biurowego 
Office pod kątem przygotowania się do eg-
zaminu, po zdaniu którego uczestnik otrzy-
muje Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych (ECDL – European Com-
puter Driving Licence). Na chwilę obecną 
znane są wyniki pierwszego egzaminu teo-
retycznego, który wszyscy uczestnicy zali-
czyli. Na wyniki egzaminów praktycznych 
trzeba będzie jeszcze kilka dni poczekać. 

W imieniu uczestników oraz swoim 
własnym serdecznie dziękuję Pani Prze-
wodniczącej OIPiP za możliwość zorgani-
zowania szkolenia na terenie naszego szpi-
tala. 

Ewa Wodzikowska 
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 

Szpitala Specjalistycznego 
im. J.K. Łukowicza w Chojnicach
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goterminowej, innych specjalności, co 
zwiększa szanse na uzyskanie pożąda-
nego kontraktu, który niejednokrotnie 
stanowi warunek przetrwania na rynku 
usług zdrowotnych. Jednakże należy pa-
miętać, że posiadane certyfikowanego 
systemu jakości potwierdzonego uzyska-
niem certyfikatu, w dzisiejszych czasach 
to nie tylko prestiż sam w sobie, to przede 
wszystkim zrozumienie i spełnienie wy-
magań klienta jakim jest Pacjent, respek-
towanie Jego praw oraz kształcenie usta-
wiczne personelu medycznego. Pozwala 
ujednolicić zasady opieki nad Pacjentem 
w całym procesie pielęgnowania. Cer-
tyfikowany system zarządzania jakością 
gwarantuje sprawne funkcjonowanie in-
stytucji ochrony zdrowia, podnosi status 
firmy i zwiększa jej konkurencyjność 
poprzez zwiększenie zaufania Pacjentów 
i ich prawnych opiekunów. Należałoby 
dodać, że dobrze zorganizowany system 
buduje silną organizację poprzez zwięk-
szenie współodpowiedzialności pracow-
ników w kreowaniu pozycji podmiotu 
leczniczego na rynku usług zdrowotnych.

W obszarze działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
powstała we wrześniu 2012 r. jednostka 
certyfikująca systemy zarządzania, Euro-
pejskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o., 
którą założyłam z myślą o certyfikacji 
podmiotów leczniczych, zwłaszcza pod-
miotów zarządzanych przez Pielęgniarki 
i Położne. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom koleżanek Pielęgniarek i Położ-
nych oferuję im preferencyjne warunki, 
uwzględniając przy tym specyfikę pro-
wadzonej działalności. Atutem nawiąza-
nia współpracy z Europejskim Centrum 
Certyfikacji jest gwarancja rzetelnego 

dokonania oceny każdego podmiotu lecz-
niczego przez profesjonalnych auditorów 
posiadających bogate doświadczenie za-
wodowe w pracy w jednostkach ochrony 
zdrowia. Są wśród nich pielęgniarki po-
siadające specjalizacje w różnych dzie-
dzinach pielęgniarstwa oraz lekarze. Pro-
fesjonalnie dokonana ocena podmiotów 
leczniczych przez kompetentny zespół 
auditorski stanowi podstawę do doskona-
lenia jakości w każdej instytucji medycz-
nej. Pragnę zaprosić wszystkie podmio-
ty lecznicze zainteresowane poddaniem 
się niezależnej ocenie potwierdzonej 
stosownym certyfikatem jakości do od-
wiedzenia mojej strony internetowej – 
www.eccsc.pl, a w razie podjęcia decyzji 
o certyfikacji swojego systemu zarządza-
nia o kontakt ze mną. 

Żywię nadzieję, że narzędzie w posta-
ci skutecznie wdrożonego systemu jako-
ści uwieńczonego uzyskaniem certyfikatu 
ISO 9001:2008 w Państwa podmiotach 
leczniczych, stanie się użytecznym na-
rzędziem ciągłego doskonalenia i rozwo-
ju usług pielęgniarskich, przekładających 
się na poczucie bezpieczeństwa każdego 
indywidualnego pacjenta i personelu. 
Bo przecież „jesteśmy po to aby służyć 
pomocą, radością, uśmiechem i nadzieją 
tym, którzy jej potrzebują”. To przesła-
nie wypełnienia jednej z podstawowych 
zasad systemu zarządzania jakością jaką 
jest orientacja na klienta.

mgr Anna Jasiak Kujawska
Pielęgniarska Specjalistka Pielęgniarstwa 

Chirurgicznego i Epidemiologicznego
Prezes Europejskiego  

Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Auditor Wiodący ISO 9001

W ostatnich latach coraz więcej uwa-
gi poświęca się problematyce jakości 
w systemie ochrony zdrowia, którego 
nieodłączne ogniwo stanowi opieka pie-
lęgniarska. Należy zauważyć, iż opieka 
pielęgniarska to szereg ważnych aspek-
tów wpływających na zdrowie i życie 
człowieka, a przede wszystkim zapew-
nienie mu bezpieczeństwa. Przez opiekę 
pielęgniarską należy rozumieć nie tylko 
całokształt zabiegów pielęgnacyjnych, 
manualnych, technicznych, ale cały ob-
szar kontaktów międzyludzkich, wiedzę 
fachową pielęgniarek oraz ich zdolność 
do podejmowania trafnych decyzji. Fakt 
ten warunkowany jest holistycznym mo-
delem opieki pielęgniarskiej, który zde-
cydowanie wiąże się ze wzrostem ocze-
kiwań wobec każdej instytucji ochrony 
zdrowia.

Dokonane na przestrzeni lat zmiany 
organizacyjne w systemie ochrony zdro-
wia spowodowały pojawienie się mecha-
nizmów rynkowych, takich jak konku-
rencja, gra rynkowa, walka o pacjenta, 
o racjonalny kontrakt, o dostęp do środ-
ków finansowania. Przed Pielęgniarkami, 
Położnymi stoją poważne wyzwania pro-
jakościowe. Pielęgniarki i Położne zgod-
nie z założeniami Ustawy o działalności 
leczniczej z 15.04.2011 r. z późniejszy-
mi zmianami zakładają własne podmioty 
lecznicze, przedsiębiorstwa, prowadzą 
indywidualną, grupową, specjalistyczną 
praktykę pielęgniarską. Są menadżerami, 
na których spoczywa odpowiedzialność 
za udzielenie bezpiecznego świadczenia 
zdrowotnego, zgodnie ze współczesną 
wiedzą medyczną i w oparciu o możliwie 
najwyższy standard. Jednym ze standar-

Międzynarodowy Standard ISO 9001  
w pielęgniarstwie

dów szeroko upowszechnionym w ochro-
nie zdrowia jest międzynarodowa norma 
ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009). 
Spełnienie wymagań przytoczonego mię-
dzynarodowego standardu jest dobrym 
szkieletem dla budowy kryteriów pro-
fesjonalnej usługi medycznej, dającym 
szansę na uwzględnienie jej oceny we 
wszystkich aspektach związanych z za-
rządzaniem jakością. Wymagania normy 
ISO 9001 odnoszą się do podejścia pro-
cesowego do: dokumentacji, właściwego 
zarządzania personelem, infrastruktury 
medycznej, wreszcie do samego procesu 
świadczenia usługi, potrzeby jej pomia-
ru, analizy i doskonalenia. Opracowana 
dokumentacja systemu zarządzania ma 
na celu usprawnienie organizacji pracy 
podmiotu leczniczego, ułatwienie zarzą-
dzania i stanowi dowód wiarygodności 
placówki medycznej. 

Certyfikacja ISO nabiera także coraz 
większego znaczenia w kontekście kon-
traktowania świadczeń opieki zdrowot-
nej. Skutecznie wdrożony, utrzymywany 
i ciągle doskonalony system zarządzania 
w oparciu o normę ISO 9001 jest jednym 
z kryteriów jakościowych poddawanych 
ocenie podczas konkursu ofert dla świad-
czeniodawców organizowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Coraz 
więcej Pielęgniarek i Położnych-Mena-
dżerów poddaje swoje placówki obiek-
tywnej ocenie zewnętrznej, w wyniku 
czego spełniają jedno z kryteriów jako-
ściowych punktowanych w postępowaniu 
konkursowym na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w różnych zakresach. Do-
tyczy to m.in. Pielęgniarek i Położnych 
Rodzinnych, Pielęgniarek Opieki Dłu-
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Serbskie Stowarzyszenie Pielęgniarek In-
tensywnej Opieki (UINARS) od 2008 r. 
przyznaje wybitnym serbskim pielęgniar-
kom anestezjologicznym, intensywnej 
opieki i ratunkowym nagrodę „LIFE KE-
EPER”. Nagroda ta jest wyrazem uznania 
i szacunku okazanego pielęgniarkom za ich 
zaangażowanie, profesjonalizm, osiągnię-
cia w praktyce pielęgniarskiej i wdrażanie 
do pracy kolejnych pokoleń młodszych ko-
leżanek. 

Podczas ceremonii otwarcia V Kon-
gresu EfCCNa i UINARS w Belgradzie, 
w dniu 23 maja 2013 r. zostały przyznane 
kolejne nagrody „Life Keeper”. Serbskie 
Stowarzyszenie Pielęgniarek Intensywnej 
Opieki wyróżniło wybitną pielęgniarkę/
pielęgniarza z każdego z krajów człon-
kowskich zrzeszonych w Europejskiej Fe-
deracji Towarzystw Intensywnej Opieki 
Pielęgniarskiej (EfCCNa). Polskie Towa-
rzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych 
i Intensywnej Opieki (PTPAiIO) zostało 
poproszone o przedstawienie propozycji 
jednego kandydata spełniającego ustalone 
przez UINARS kryteria przyznania nagro-
dy. Osoba ta powinna wykazać w swoim 
dorobku zawodowym wybitny wkład i za-
angażowanie w rozwój własnej praktyki 
zawodowej i rozwój zawodu. Polska rów-
nież zgłosiła swojego kandydata do tego 
wyróżnienia. Nagrodę „Life Keeper” otrzy-
mała dr n. med. Wioletta Mędrzycka-Dą-
browska, adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa 
Ogólnego GUM.

dr n. med. Wioletta  
Mędrzycka-Dąbrowska

nagroda „LIFE KEEPER” przyznana

KRZYŻÓWKA
nr 3/2013

W drodze losowania:
fartuch Med-Service wygrała 

Pani Katarzyna Chyła
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl wygrała 
Pani Anna Raczkowska

Prosimy o kontakt z daną firmą  
w celu odebrania nagrody.

W czerwcu zespół badawczy z Katedry 
Systemów Multimedialnych Politechniki 
Gdańskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. 
Andrzeja Czyżewskiego rozpoczął formal-
ną współpracę z Pomorskim Centrum Trau-
matologii w którym realizuje swoje świad-
czenia Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej współ-
pracują z pielęgniarkami i innymi pracow-
nikami medycznymi PCT w zakresie bada-
nia stopnia świadomości oraz możliwości 
nawiązania kontaktu z pacjentami za 
pomocą wzroku. Badanie mogło być zreali-
zowane dzięki Katedrze Systemów Multi-
medialnych, która użyczyła system Cyber-
-Oko, co z kolei umożliwia badanie funkcji 
poznawczych pacjentów, a pacjentom - na-
wiązanie kontaktu z otoczeniem poprzez 
interakcję wzrokową z treścią wyświetlaną 
na ekranie komputera (m.in. obsługa wirtu-

alnej klawiatury, wybór gotowych poleceń 
w aplikacji opartej o piktogramy).

Pielęgniarki nawiązując poprzez Cy-
ber-Oko kontakt z pacjentami, u których 
z powodu choroby świadomość uległa za-
burzeniu, mogą uzyskać wiele potrzebnych 
informacji często podstawowych a przy-
czyniających się do lepszej pielęgnacji 
i komunikacji. Komunikacja z pacjentami 
obłożnie chorymi, która do tego momentu 
była niemożliwa staje się realna i stanowi 
niewątpliwie przełom w dzisiejszych cza-
sach, jednak największą satysfakcją dla 
pracowników medycznych jest uśmiech 
pacjenta, z którym możemy się bez utrud-
nień porozumieć.

Marzena Olszewska-Fryc 
Wiceprzewodnicząca OIPiP w Gdańsku

Pielęgniarki z PCt obsługują Cyber-Oko
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Dziękujemy Pani Barbarze Czerwińskiej za 
profesjonalny instruktaż.

Każda zabawa i konkurs były nagra-
dzane. Przez trzy godziny trwała nieustają-
ca zabawa i wielka radość w aurze wielu, 
wielu uśmiechów. Każde dziecko wyszło 
z prezentem do domu. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni i radośni, z szerokimi uśmie-

chami na ustach wracali do domów. Rodzi-
ce dzieci informowali nas, że dzieci dłu-
go wspominały edukacyjne zabawy tuląc 
zdobyte nagrody. Czekają na kolejną taką 
atrakcję, która już za rok…

Wioletta Rogala

W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka 
drzwi Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku były szeroko otwarte dla 
wszystkich dzieci, wnuków i prawnuków 
pielęgniarek i położnych. Przybyło wiele 
dzieci w różnym wieku, od dwulatków do 
nastolatków, których powitała Przewodni-
cząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych Anna Wonaszek, życząc miłej za-
bawy i radosnego spędzenia czasu w tym 
szczególnym dniu. Zapewniła, że na pew-
no nikt nie będzie się nudził, bo jest wiele 
atrakcji edukacyjnych oraz nagród i pre-
zentów. Pani Przewodnicząca powitała go-
ścia specjalnego – Julkę, której w zeszłym 
roku spełniło się marzenie – i była pielę-
gniarką przez jeden dzień. Julka od razu po 
wejściu do budynku stwierdziła, że to jest 
jej najlepszy dzień dziecka ze wszystkich. 

Dzień Dziecka  
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

Każde dziecko znalazło coś interesującego 
dla siebie, faktycznie nikt się nie nudził. 

W sali konferencyjnej odbywały się 
taneczne rewolucje, od zabawy z balonem 
i gazetą do uciekania przed niedźwiedziem 
– wszystko przy wspaniałej muzyce. Na 
piętrze każde dziecko mogło sobie zrobić 
własnego „gniotka”-któremu nadawało 
twarz wg swej wyobraźni. Kto chciał miał 
pomalowaną twarz i stawał się wg swych 
marzeń księżniczką, supermenem lub kot-
kiem czy pieskiem. Dzieci uczyły się tak-
że robić różne rzeczy z papieru (origami), 
a także brały udział w pokazie jak się pra-
widłowo myje ręce i jak robi się zastrzyki, 
aby następnie pod okiem pani Przewod-
niczącej i Wiceprzewodniczącej robić sa-
memu zastrzyki na specjalnym manekinie. 
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Członkowie Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego 
z Wiceprzewodniczącą ORPiP p. Marzeną Olszewską-Fryc 

 • mgr Iwona Korpan, Szpital Św. Win-
centego a Paulo Sp. z o.o Gdynia.

Zadania Komisji:
•• Wymiana doświadczeń zawodowych, 

informacji i poglądów,
•• Poprawa organizacji pracy w poszcze-

gólnych Blokach Operacyjnych,
•• Opracowywanie standardów, dokumen-

tacji medycznej w zakresie czynności 
zawodowych pielęgniarki operacyjnej,

•• Współpraca z innymi zespołami proble-
mowymi, stowarzyszeniami oraz orga-
nizacjami,

•• Ochrona zdrowia pielęgniarek opera-
cyjnych – dbanie o bezpieczne stanowi-
ska pracy,

•• Organizacja konferencji, szkoleń dla 
pielęgniarek operacyjnych.

Członkowie Komisji reprezentują interesy 
środowiska pielęgniarek operacyjnych na 
terenie działania OIPiP w Gdańsku. Pod-
czas spotkań wymieniamy doświadczenia 
praktyki zawodowej oraz wspólnie roz-
wiązujemy problemy zawodowe zgłaszane 
przez środowisko. Opiniujemy akty praw-
ne, rozporządzenia, projekty oraz wniosku-
jemy o opinie prawników, konsultantów 
w sprawach nieuregulowanych prawnie. 
Komisja ściśle współpracuje z Ogólnopol-
skim Stowarzyszeniem Instrumentariuszek

Komisja ds. Pielęgniarstwa Operacyjne-
go OIPiP w Gdańsku w obecnym składzie 
działa od stycznia 2012 r. Są to liderzy 
pielęgniarstwa operacyjnego i członkowie 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instru-
mentariuszek z siedzibą w Białymstoku.

Komisja ds. Pielęgniarstwa 
Operacyjnego OIPIP w Gdańsku

Przewodnicząca: mgr Aleksandra Nieżu-
rawska specjalista pielęgniarstwa operacyj-
nego, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceyno-
wy Wejherowo
Członkowie:
 • wiceprzewodnicząca: mgr Renata Grze-

balska specjalista pielęgniarstwa opera-

Członkowie Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego 
z Wiceprzewodniczącą ORPiP p. Marzeną Olszewską-Fryc 

Pielęgniarstwo operacyjne – 
kierunki działań i rozwoju

cyjnego, Szpital Specjalistyczny św. 
Wojciecha Gdańsk-Zaspa,

 • sekretarz: mgr Monika Michalik spe-
cjalista pielęgniarstwa operacyjnego, 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
Gdańsk,

 • mgr Elżbieta Benedysiuk specjalista pie-
lęgniarstwa operacyjnego, Szpital Św. 
Wincentego a Paulo Sp. z o.o Gdynia,

 • mgr Anna Bożek – Kuta specjalista pie-
lęgniarstwa operacyjnego, Pomorskie 
Centrum Traumatologii im. M. Koper-
nika Gdańsk,

 • mgr Barbara Czajam, Pomorskie Cen-
trum Traumatologii im. M. Kopernika 
Gdańsk,



46 Biuletyn Informacyjny  6-7/2013  Biuletyn Informacyjny  6-7/2013 47

nie na poziomie kursu kwalifikacyjne-
go, na poziomie specjalizacji.

3. Pozycja społeczno-zawodowa pielę-
gniarki operacyjnej. Odbiór jej: poprzez 
samą siebie, lekarza, pielęgniarkę inne-
go oddziału, samorząd, związki zawo-
dowe, NFZ, środowisko społeczne.

4. Zdarzenia niepożądane w Bloku Ope-
racyjnym, skuteczność przestrzega-
nych procedur, jakość wykonywanych 
świadczeń.

5. Przyczyny wypalenia zawodowego 
wśród pielęgniarek Bloku Operacyjne-
go – obciążenie fizyczne, psychiczne, 
rotacja/odchodzenie pracowników.

6. Pacjent podmiotem opieki pielęgniarki 
w Bloku Operacyjnym.

7. Praca pielęgniarki operacyjnej w Polsce 
i w Europie, na podstawie przeprowa-
dzanych badań polskich i europejskich.

Respondentami badań będą pielęgniarki 
operacyjne zatrudnione w szpitalach kli-
nicznych, specjalistycznych, wojewódz-
kich oraz powiatowych.

Podczas spotkania Zespołu przyjęto 
opracowane Standardy Praktyki Kli-
nicznej w dziedzinie pielęgniarstwa ope-
racyjnego autorem tych standardów jest 
mgr J. Borzęcka przewodnicząca Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego OIPiP 
w Lublinie. Przygotowano 10 następują-
cych standardów:
 • podstawy teoretyczne,
 • gromadzenie danych,
 • diagnoza pielęgniarska i planowanie 

opieki,
 • realizacja opieki pielęgniarskiej w blo-

ku operacyjnym,
 • ocena opieki pielęgniarskiej w bloku 

operacyjnym,
 • współpraca interdyscyplinarna,
 • rozwój umiejętności zawodowych pie-

lęgniarek/położnych operacyjnych,
 • zapewnienie jakości,

 • etyka,
 • badania naukowe.

Projekt 10 standardów został przedstawio-
ny podczas spotkania w maju 2013 r. człon-
ków Ogólnopolskiego Zespołu Koordynu-
jącego działania Stowarzyszenia w NIPiP 
z panią Prezes NRPiP Grażyną Rogalą-Pa-
welczyk. Standardy zostaną zaopiniowane 
przez Komisje Naczelnej Rady, oraz prze-
kazane do rekomendacji przez Minister-
stwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek 
i Położnych, Towarzystwa Naukowe, Kon-
sultantów Krajowych oraz przedstawicieli 
OIPiP. Akceptacja i publikacja standardów 
jest punktem wyjścia do uregulowań praw-
nych w pielęgniarstwie operacyjnym.

Podczas spotkania przekazany został 
również projekt kwalifikacji i kompetencji 
pielęgniarek/położnych operacyjnych i pro-
pozycje kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek/położnych operacyjnych. Obecnie 
kształcenie pielęgniarek operacyjnych od-
bywa się podczas kursu kwalifikacyjnego 
i szkolenia specjalizacyjnego, brak jest na 
studiach I i II stopnia zajęć teoretycznych 
i praktycznych w Bloku Operacyjnym. Pie-
lęgniarka zatrudniona w Bloku Operacyj-
nym dopiero poznaje tę specjalność.

Tematem dyskusji były także normy 
zatrudnienia pielęgniarek/położnych ope-
racyjnych w Blokach Operacyjnych i pro-
blem braku prawnych uregulowań dotyczą-
cych wykonywania zawodu pielęgniarki/
położnej operacyjnej w Polsce.

Omówione zostały aktualne problemy 
w pielęgniarstwie operacyjnym
•• brak pielęgniarki operacyjnej asystują-

cej pielęgniarce operacyjnej instrumen-
tującej i zastępowanie jej salową lub 
pielęgniarką z innego oddziału,

•• delegowanie pielęgniarek/położnych 
operacyjnych podczas dyżuru, gdy nie 
odbywają się zabiegi operacyjne do po-
mocy na wszystkie oddziały szpitalne,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Instrumentariuszek

Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia Instrumentariuszek jest pani mgr Bar-
bara Dąbrowska.

Stowarzyszenie powstało w 1999 r. 
z inicjatywy pielęgniarek operacyjnych 
z Bloku Operacyjnego chirurgii dziecię-
cej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Białymstoku. Obecnie liczy 140 człon-
ków, pielęgniarek operacyjnych z całej 
Polski. Informacje dotyczące Stowarzysze-
nia znajdą państwo na stronie internetowej: 
http://www.osibialystok.pl/.

W kwietniu 2013 r. po licznych spotka-
niach w Warszawie przedstawicieli pielę-
gniarek operacyjnych różnych regionów 
Polski powołano Ogólnopolski Zespół 
Koordynujący działania Stowarzyszenia 
w składzie: Poznań – Jolanta Plens-Gałąz-
ka, Woźniak Janusz, Warszawa – Barbara 
Lewandowska, Marek Rafalski, Grażyna 
Złotowska-Zapletal, Monika Nowak, Anna 
Nagadowska, Białystok – Barbara Dąbrow-
ska, Rzeszów – Joanna Przybek – Mita, 
Jarosław-Bożena Majchrowicz, Lublin – 
Joanna Borzęcka, Katowice – Danuta Sie-
miątkowska, Maria Grzegorek, Marta Dęb-
ska, Gdańsk – Aleksandra Nieżurawska, 
Kraków – Izabela Włodarczyk.

Zadaniem zespołu jest ścisła współ-
praca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 
Instrumentariuszek, integracja środowiska 
pielęgniarek operacyjnych w Polsce, po-
moc w pracach Stowarzyszenia, reprezen-
towanie Stowarzyszenia na obszarze ogól-
nopolskim oraz usprawnienie przepływu 
informacji wśród pielęgniarek operacyj-
nych.

Podczas spotkania w kwietniu 2013 r. 
Ogólnopolskiego Zespołu Koordynujące-
go działania Stowarzyszenia zainicjowano 
rozpoczęcie badań naukowych w pielę-
gniarstwie operacyjnym.

Powołano kierownika Zespołu Koor-
dynatorów ds. Badań Naukowych w Pielę-
gniarstwie Operacyjnym dr nauk o zdrowiu 
Bożenę Majchrowicz, która przedstawiła 
propozycje i kierunki badań.

Patronat honorowy nad badaniami 
objęła dr n. med. Aleksandra Gaworska – 
Krzemińska z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

Badania naukowe są warunkiem ko-
niecznym w rozwoju pielęgniarstwa ope-
racyjnego. Powinny mieć ścisły związek 
z praktyką zawodową i problemami pielę-
gniarek operacyjnych. Wyniki badań na-
ukowych powinny być podstawą do opra-
cowywania i uaktualniania standardów, 
które są wyznacznikiem jakości usług. 
Wyniki badań naukowych umożliwią pie-
lęgniarkom operacyjnym podejmowanie 
decyzji w konkretnych działaniach związa-
nych z wykonywaniem zawodu.

Propozycje kierunków badań nauko-
wych w pielęgniarstwie operacyjnym:
1. Problemy adaptacji nowych pielęgnia-

rek/pracowników w Bloku Operacyj-
nym.

2. Zakres wykształcenia pielęgniarek 
w Bloku Operacyjnym, różnice w wy-
kształcenie - brak wykształcenia w za-
kresie piel. operacyjnego, wykształce-
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W dniach od 30.11.2012 r. do 2.03.2013 r. 
w Pomorskim Centrum Traumatologii im. 
M. Kopernika w Gdańsku odbył się kurs 
leczenia ran dla położnych. Zajęcia zosta-
ły podzielone na teoretyczne (prowadzone 
w wymiarze 45 godzin) oraz praktyczne 
(prowadzone w wymiarze 70 godzin).

Kierownikiem kursu i prowadzącą zaję-
cia została pielęgniarka Zofia Augusewicz. 
Pozostałymi wykładowczyniami była Irena 
Samson oraz Anna Zielińska.

W ramach kursu kursantki nabyły wie-
dze z zakresu prawidłowej oceny i sposobu 
zaopatrzenia rany, oceny proces gojenia się 
rany, rozpoznawania zakażenia rany, a tak-
że innych bardzo przydatnych umiejętności. 

Leczenie ran dla położnych – edycja PCt

W imieniu kursantek pragnę jeszcze raz 
bardzo serdeczne podziękować organizato-
rom Działu Szkoleń przy OIPIP w Gdańsku 
oraz Pani Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Ma-
rzenie Olszewskiej-Fryc za udostępnienie 
nieodpłatnie sali biblioteki szpitala PCT. 

Specjalne podziękowania dla naszych 
wykładowców za umiejętne przekazanie 
i prowadzenie zajęć, podzielenie się swo-
imi doświadczeniami i wiedzą w tej dzie-
dzinie oraz urozmaicenie sesji zjazdowych. 

W imieniu uczestników jeszcze raz 
DZIĘKUJĘ!

Dorota Kawiak
położna

•• zastępowanie I asysty lekarskiej przez 
pielęgniarki operacyjne.

Obecnie Ogólnopolski Zespół Koordy-
nujący działania Stowarzyszenia podjął 
działania w kierunku umieszczenia wyraź-
nego zapisu w kontraktach podpisywanych 
z NFZ o składzie osobowym zespołów ope-
racyjnych i umieszczania w nich pielęgnia-
rek/położnych operacyjnych.

Aktualnie priorytetem działań Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Instrumentariu-
szek jest wstąpienie Polski do Europejskie-
go Stowarzyszenia Pielęgniarek Operacyj-
nych (EUROPEAN OPERATING ROOM 
NURSES ASSOCIATION) EORNA 

Europejskie Stowarzyszenie 
Pielęgniarek Operacyjnych

EORNA powstała w 1980 roku z inicjatywy 
pielęgniarek okołooperacyjnych, a formal-
nie rozpoczęła działalność w Kopenhadze 
w Danii w 1992. Siedziba Stowarzysze-
nia obecnie znajduje się w Belgii, liczy 24 
członków, którymi są narodowe stowarzy-
szenia pielęgniarek operacyjnych.
Misja i cele:
•• promowanie i utrzymywanie wysokich 

standardów opieki w Bloku Operacyj-
nym,

•• wymiana idei między pielęgniarkami 
operacyjnymi, które chcą wymiany in-
formacji, aby rozwijać pielęgniarstwo 
okołooperacyjne,

•• ujednolicenie standardów kształcenia 
w pielęgniarstwie operacyjnym,

•• zdefiniowanie i wdrożenie standardów 
etycznych w opiece w Bloku Operacyj-
nym,

•• zachęcanie i wspieranie prowadzenia 
badań w pielęgniarstwie operacyjnym,

Od 2006 roku Europejskie Stowarzysze-
nie Pielęgniarek Operacyjnych organizuje  
Dzień Pielęgniarki Operacyjnej – 15 lu-
tego. Tematem tegorocznego święta było 
„Pielęgniarstwo okołooperacyjne – huma-
nitarna profesja".

Kiedy Polska w EORNA?

Obecnie trwają przygotowania dokumen-
tów wymaganych przez EORNA (tłuma-
czenie statutu OSI, historii, misji stowarzy-
szenia, struktury organizacyjnej, osiągnięć, 
oczekiwań związanych z przystąpieniem 
do EORNA). Złożenie aplikacji przez OSI 
nastąpi w 2013 roku i następnie zostanie 
wyznaczony przez EORNA termin uczest-
nictwa w obradach EORNA i prezentacji 
aplikacji.

Korzyści przystąpienia do EORNA

•• współpraca z europejskimi stowarzy-
szeniami pielęgniarek operacyjnych 
w zakresie wspólnego prowadzenia ba-
dań w tej dziedzinie,

•• wymiana doświadczeń w zakresie spra-
wowania opieki nad pacjentem w Bloku 
Operacyjnym,

•• dostęp do informacji i udział w projek-
tach EORNA.

Zachęcam wszystkie pielęgniarki opera-
cyjne do członkostwa w Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniu Instrumentariuszek, dekla-
rację członkostwa można znaleźć na stronie 
internetowej http://www.osibialystok.pl/.

mgr Aleksandra Nieżurawska
przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa 

Operacyjnego OIPiP w Gdańsku
Członek Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Instrumentariuszek
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Fotorelacja z kursu leczenia ran w PCt – 
pielęgniarki i położne

Od prawej pielęgniarka Zofia Augusewicz kierownik kursu leczenia ran dla pielęgniarek i położnych 
(specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego) oraz mgr Hanna Rekowska położna autor programu 
leczenia ran dla położnych.
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Opis przypadku:
Pacjent l. 50 przyjęty do II oddziału Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Pomorskiego Cen-
trum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku w sierpniu 2007 roku. Przyjęty z powodu 
róży przyrannej z dużym obszarem martwicy czarnej-suchej oraz z niewydolnością żylną 
i tętniczą, zakrzepowowo-zarostowym zapaleniem żył i tętnic, niewydolnością krą-
żenia (wg ICD 10- I-50; I- 51). Czas pobytu w oddziale sierpień-październik 2007 roku. 
Po wypisaniu ze szpitala pacjent został objęty opieką środowiskową a następnie opieką 
pielęgniarek opieki długoterminowej domowej. Czas opieki to 8 lat.

Przebieg pielęgnacji i leczenia rany pacjenta w warunkach szpitalnych trwał tylko 2 
miesiące. Ten czas był poświęcony na to, aby w sposób łagodny i dostępnymi środkami 
i opatrunkami specjalistycznymi oczyścić ranę z martwicy czarnej-suchej.

Zastosowano:

Współpraca i ciągłość opieki nad pacjentem – 
doświadczenia własne

Forum to daje nam nową możliwość wy-
miany doświadczeń w tej materii. Dzięki 
postępowi technicznemu nie zostajemy 
tylko przy rozmowie telefonicznej, słow-
nym opisie rany, gdyż jesteśmy już w XXI 
wieku. 

Obecne czasy dają nam ogromne szan-
se, aby podzielić się tym co nas interesuje, 
niepokoi czy też po ludzku - już nie mamy 
pomysłu na sposób leczenia danej rany nie 
tylko we własnym lokalnym środowisku, 
ale z pielęgniarkami z całej Polski. 

Takie możliwości miałyśmy dzięki wy-
mianie e-mail między członkami Komisji 
ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielęgnacji Ran, 
Oparzeń i Odleżyn, która funkcjonuje przy 
OIPiP w Gdańsku pod przewodnictwem 
mgr Ireny Samson. Wszystkie członkinie 
Komisji są zarazem członkiniami Polskie-
go Towarzystwa Leczenia Ran (PTLR), 
które rozszerzyło swą działalność. 

Do zakresu działalności powyższego 
towarzystwa należy nie tylko wydawanie 
kwartalnika „Leczenie Ran”, organizowa-
nie konferencji czy też kongresów. Obec-
nie dzięki naszym koleżankom, które są 
w Zarządzie PTLR pojawiła się inicjatywa 
stworzenia i prowadzenia Forum Leczenia 
Ran w oparciu o działalność PTLR. Obie 
koleżanki Irena Samson oraz Zofia Augu-
sewicz zajmują się redagowaniem forum.

Pionierskie kroki w kierunku powsta-
nia forum były już poczynione w Komisji 
działającej przy OIPIP w Gdańsku kilka lat 
temu. Tym bardziej radujemy się z faktu, 
że inicjatywa stworzenia forum wymia-
ny doświadczeń w opiece nad pacjentami 
z różnymi rodzajami ran przeszła z obszaru 
planów, w fazę realizacji. Odbiór grupy za-
wodowej pielęgniarek na powyższą inicja-

Forum Leczenia Ran – wymiana doświadczeń i informacji 
na temat pielęgnowania pacjentów z ranami

tywę jest bardzo pozytywny. Dało to twór-
com forum pewność, że kierunek działań 
w jakim podążają jest właściwy.

Myślimy, że warto dzielić się doświad-
czeniami, spostrzeżeniami, a nawet kon-
struktywnymi uwagami. Mamy także na-
dzieję, że forum to również miejsce, aby 
podzielić się swoimi „sukcesami” w pie-
lęgnowaniu, a nawet leczeniu trudno goją-
cych się ran.

Niejednokrotnie dzięki profesjonalne-
mu podejściu pielęgniarek opiekujących 
się pacjentem z trudno gojącą się raną, 
opartemu na podbudowie specjalistycznej 
literatury i praktykowaniu metod pielęgna-
cji pod okiem ekspertów, nastąpiło pełne 
wyleczenie rany. Minimum do osiągnięcia 
przy takiej pielęgnacji to zapobiegnięcie 
infekcji oraz zapobieganie powiększeniu 
się rany.

Zapraszam i gorąco namawiam do 
dzielenia się swoimi doświadczeniami na 
Forum Leczenia Ran. Namiary, adres i in-
strukcja rejestracji na forum pod adresem 
www.forumleczeniaran.pl.

W związku z nowym wyzwaniem 
przedstawiam prezentację, którą przedsta-
wiłam na XVI Konferencji Opieki Dłu-
goterminowej z udziałem gości z Irlandii, 
Anglii, Szwecji i Niemiec wraz z koleżanką 
z Opieki Długoterminowej „Puls Medic” 
Gdańsk Barbarą Wypustek. Mam nadzieję, 
że uda mi się ją przedstawić właśnie na po-
wyższym forum. Drogi czytelniku Biulety-
nu pamiętaj - jesteśmy po to, aby pomagać 
tym, którzy potrzebują kompetentnych pro-
fesjonalistów.

Beata Góralska
Szpital Morski im. PCK w Gdyni
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Pacjent w 2011 roku trafia do Opieki Długoterminowej „Puls –Medic” w Gdańsku. Pie-
lęgniarki z tego ośrodka zajmują się pacjentem wykorzystując zdobyta wiedzę i doświad-
czenie, aktualizowaną na bieżąco. Stosują dostępne metody i środki wykorzystywane do 
pielęgnacji i leczenia ran. Jednak łatwiej jest pracować w oddziale szpitalnym, bo przecież 
w środowisku jest trudniej. Trudności po prostu są związane specyfiką pracy w jego domu, 
czy brakiem materiałów opatrunkowych.

Pacjent został po oczyszczeniu rany, wyziarninowaniu jej dna został skonsultowany przez 
chirurga plastyka i zakwalifikowany do autoprzeszczepu. Stosowanie nowoczesnych opa-
trunków, law aseptykę zastosowano również antybiotykoterapię celowaną wg posiewu 
pobranego z rany, a także nieodzownym elementem leczenia było stosowanie terapii prze-
ciwbólowej. Terapia dała wspaniałe efekty. Czas wykonywania opatrunku w początkowej 
fazie to ok. 30 minut, w późniejszym okresie wtedy, gdy martwica sucha została zmacero-
wana czas poświęcony na wykonanie opatrunku to 1,5 godziny – opatrunek wykonywany 
był w dwie pielęgniarki.

Kolejnym etapem pielęgnowania i leczenia rany u pacjenta było uzyskanie zgody na 
przeszczep. Taką zgodę pacjent wyraził. Został przewieziony do Kliniki Chirurgii Pla-
stycznej Gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Medycznego. Tam dokonano przeszcze-
pu. Pacjent powrócił w pierwszej dobie po przeszczepie do macierzystego oddziału II 
PCChZiG w Gdańsku.
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Opiekę nad pacjentem sprawowały pielęgniarki II oddziału Chorób Zakaźnych i Neuroin-
fekcji Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku pod przewodnic-
twem mgr Beaty Góralskiej (w tym czasie pełniła obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej). 
Ordynatorem oddziału była i jest do chwili obecnej dr n. med. Anna Korczak-Rogoń.

Opiekę nad pacjentem sprawowały pielęgniarki pod przewodnictwem Barbary Wypu-
stek Pielęgniarki Koordynującej Opieki Długoterminowej w „Puls Medic” w Gdańsku.

Materiał został przedstawiony na XI Konferencji Opieki Długoterminowej zorganizo-
wanej przez Komisję Opieki Długoterminowej oraz Komisję ds. Profilaktyki, Edukacji, 
Pielęgnacji Ran, Oparzeń i Odleżyn działających przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. Konferencja została zorganizowana 31 maja 2013 roku pod prze-
wodnictwem przewodniczących wyżej wymienionych komisji: mgr Ewę Mędrek oraz mgr 
Irenę Samson wraz z wszystkimi członkami.

Beata Góralska 
Szpital Morski im. PCK, Gdynia-Redłowo
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Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagro-
dą jest odzież ufundowana przez firmę DOMINIKA.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: 
www.oipip-gd.home.pl oraz w siedzibie OIPiP.
Konkurs polega na ułożeniu hasła z czerwonych liter 
znajdujących się w różnych tekstach tego wydania 
Biuletynu Informacyjnego.
Przykład (literka z przykładu nie wchodzi w skład 
hasła!):

Hasło wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem 
telefonu i adresem miejsca zatrudnienia prosimy 
przesyłać do 6 września 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 3/2013 wygrały:
Pani Julita Kaznowska-Paszelke

Pani Anna Baranowska
Hasłem było słowo ŻELAZO

KONKURS

tel. 58 349-38-61

Podziękowania
Szanownym Paniom Pielęgniarkom NZOZ 
„Przychodnia” Sp. z o.o. w Kościerzynie 
z okazji jubileuszu:

40-lecia pracy:
Krystynie Gromuł

35-lecia pracy:
Urszuli Gliszczyńskiej

Marii Kupieckiej
30-lecia pracy:

Grażynie Hoeft
Mirosławie Szewczyk
Grażynie Szychuckiej

Hannie Węsiorze
20-lecia pracy:
Annie Reszka

Składam serdeczne podziękowania za trud, od-
danie, życzliwość w czasie wieloletniej pracy 
w zawodzie wraz z życzeniami zdrowia i dal-
szych sukcesów w pracy i życiu osobistym.

Monika Martwicka wraz z całym Personelem 
pielęgniarskim NZOZ „Przychodnia”  

Sp. z o.o. w Kościerzynie

Chciałabym bardzo podziękować Komisji 
ds. Pielęgniarek Środowiskowych działa-
jących przy OIPiP w Gdańsku z Panią Ma-
rią Klimek na czele – pielęgniarką zawsze 
otwartą, chętną do udzielania informacji, po-
magającą rozstrzygnąć problemy dotyczące 
mojej pracy. Od niedawna jestem pielęgniar-
ką środowiskową, przynależność do tej gru-
py zawodowej daje mi poczucie bezpieczeń-
stwa. Zachęcam inne koleżanki do uczestni-
czenia w spotkaniach i korzystania z wiedzy 
i doświadczenia koleżanek z Komisji.

Grażyna Banaszek

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

Dyrektor ds. pielęgniarstwa Mariola Hillar 
oraz całe środowisko pielęgniarskie Szpitala 

Polskiego w Sztumie

Wyrazy uznania, szacunku i podziękowa-
nia za szczególną postawę i zaangażowanie 
w pracy zawodowej wraz z gratulacjami 
przyznanych wyróżnień:
w formie „Złotego Czepka”:
• Maria Brzozowska – Pielęgniarka Od-

działu Dziecięcego z 30-letnim stażem 
pracy w zawodzie, Pani Maria jest oso-
bą serdeczną, budzącą szacunek i zaufa-
nie małych pacjentów oraz rodziców. 
W pracy sumienna, solidnie wykonuje 
swoje obowiązki. Wobec dzieci wyka-
zuje szczególną cierpliwość i opiekuń-
czość budzącą ich zaufanie. Jest osoba 
otwartą na wyzwania, w szczególny 
sposób podejmuje się stawianym wy-
zwaniom.

w formie Dyplomu:
• Danuta Bielawska – pielęgniarka od-

działu noworodków i wcześniaków, 
z 32- letnim stażem pracy w zawodzie. 
Duża samodzielność i profesjonalizm 
w realizacji działań sprawiają, że jest 
bardzo dobrym pracownikiem głęboko 
zaangażowanym w działalność oddzia-
łu. Jest osobą serdeczną, budząca sza-
cunek i zaufanie pacjentów ze szcze-
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gólną umiejętnością podejścia do nowo 
narodzonych dzieci i matek.

• Irena Krajnik – położna z 25-letnim 
stażem pracy. Posiada wyjątkową 
umiejętność współpracy w zespole, 
a profesjonalizm i fachowość powo-
duje, że jest cenioną położną przez pa-
cjentki, koleżanki i zespół lekarski.

• Małgorzata Torbowska – pielęgniar-
ka systemu, z 19-letnim stażem pracy 
w zawodzie. Wykazuje się dużą wiedzą 
teoretyczną i praktyczną oraz umiejęt-
nością pracy w zespole. Jest osoba cie-
płą, koleżeńską, odpowiedzialnością, 
z dużą wrażliwością na cierpienie i po-
trzeby pacjenta.

Przyznane wyróżnienia są wyrazem nasze-
go uznania i podziękowania za długoletnią 
pracę w zawodzie wraz z życzeniami satys-
fakcji z pracy zawodowej oraz pomyślności 
w życiu osobistym.

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarki 
Oddziałowe „Zdrowie” spółka z o.o. NZOZ 

Kwidzyn

Serdeczne podziękowania wszystkim pie-
lęgniarkom i sanitariuszkom za opiekę, 
wyrozumiałość i ogromne serce w ostat-
nich dniach życia mojej teściowej Hele-
ny Duda składa na ręce pani oddziałowej 
oddziału wewnętrznego Szpitala MSWiA 
w Gdańsku przy ul. Kartuskiej.

Beata Duda z Rodziną

Z okazji rozstrzygnięcia postępowania 
konkursowego na stanowiska Pielęgniarek 
i Położnych Oddziałowych w Szpitalu Spe-
cjalistycznym św. Wojciecha w Gdańsku 
składamy gratulacje:
• Małgorzacie Galuchowskiej Gostom-

skiej – położnej oddziałowej Pododzia-
łu Patologii Ciąży,

• Maciejowi Wiśniewskiemu – pielę-
gniarzowi oddziałowemu Bloku Opera-
cyjnego,

• Zofii Dorosz – pielęgniarce oddziało-
wej Oddziału Chorób Wewnętrznych I,

• Marioli Jańczuk – pielęgniarce od-
działowej Oddziału Otolaryngologicz-
nego,

• Bożenie Kamińskiej – pielęgniarce od-
działowej Oddziału Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii,

• Jolancie Kudryckiej – pielęgniarce 
oddziałowej Oddziału okulistycznego,

• Małgorzacie Fritza – pielęgniarce od-
działowej Pododdziału Zachowawcze-
go Leczenia i Niedowidzenia Dzieci,

• Ewie Oleszczuk – pielęgniarce oddzia-
łowej Oddziału Urologicznego,

wraz z gratulacjami składamy szczere ży-
czenia satysfakcji z pełnionej funkcji oraz 
pomyślności zarówno w pracy zawodowej 
jak i życiu osobistym.

mgr Ewa Oroń
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 

wraz z Kadrą Kierowniczą

...Życzę Ci... aby każdy dzień
był Twoim świętem

wypełnionym życzliwością ludzi
i miłymi niespodziankami

Wiolecie Harendarczyk serdeczne gra-
tulacje z okazji ukończenia studiów magi-
sterskich pielęgniarskich z życzeniami po-
myślności, wytrwałości w pracy zawodo-
wej, zdrowia oraz spełnienia marzeń życzy

Elżbieta Brożyniak
pielęgniarka oddziałowa Oddział Chirurgii 

Urazowej i Ortopedii 7 Szpital Marynarki 
Wojennej w Gdańsku

Wiek emerytalny po to jest nam dany
By realizować... niespełnione plany

Więc nie ma co patrzeć na swą kartę zdrowia,
Tylko łapać życie i się delektować.

Z okazji przejścia na emeryturę wyrazy 
szacunku i podziękowania za wieloletnią 
pracę na stanowisku pielęgniarki oddziało-
wej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii w Szpitalu Specjalistycznym św. 
Wojciecha w Gdańsku Pani Teresie Stań-
czak składa dyrekcja Szpitala oraz kadra 
kierownicza pionu zastępcy dyrektora ds. 
pielęgniarstwa. Dziękujemy za okazane 
serce pacjentom, życzliwość i bezintere-
sowne koleżeństwo, za trud, którego nie 
sposób zmierzyć i za bycie dobrym czło-
wiekiem w niełatwych czasach. Życzymy 
wiele radości i satysfakcji w życiu osobi-
stym, samych słonecznych dni oraz życzli-
wości otaczających ludzi.

Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było.
Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość

W. Chotomska

Dla Pani mgr Anny Wonaszek – Prze-
wodniczącej OIPiP w Gdańsku w imieniu 
rodziców dzieci uczestniczących w uroczy-
stości z okazji Dnia Dziecka, pragnę zło-
żyć serdeczne podziękowania za zorgani-
zowanie dla nich tego święta. Dzięki Pani 
serdeczności, otwartości, radości i życz-
liwości budynek OIPiP stał się miejscem 
zabaw dla grona naszych dzieci. Zabawa, 
konkursy, gry a przede wszystkim sympa-
tyczna atmosfera sprawiły że ten dzień był 
atrakcyjny i pełen wrażeń.

Elżbieta Brożyniak
pielęgniarka

Serdeczne gratulacje dla mgr Jolanty Sko-
bejko, która w drodze postępowania kon-
kursowego została wyłoniona na stanowi-
sko Naczelnej Pielęgniarki 7 Szpitala Ma-
rynarki Wojennej im. kontradmirała prof. 
Wiesława Łasińskiego z Przychodnią SP 
ZOZ składają koleżanki ze Stacji Dializ 
Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha 
w Gdańsku.

Serdeczne podziękowania dla pielęgniarki 
Małgorzaty z Przychodni Dąbrowa-Dą-
brówka za opiekę medyczną nad naszą 
mamą składa wdzięczna rodzina z Gdyni.
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Z żałobnej karty
Musimy po prostu zaakceptować to, że ludzie 

zostaną w naszych sercach nawet
jeśli nie będzie ich w naszym życiu

Naszej koleżance Patrycji Wiśniewskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci
MAMY

składają koleżanki z Intensywnej Terapii 
Noworodka Szpitala na Zaspie.

Pielęgniarce oddziału rehabilitacji dla 
dzieci Annie Łubniewskiej wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu śmierci
MĘŻA

składa Pielęgniarka Naczelna 
Wojewódzkiego Zespołu 

Reumatologicznego w Sopocie wraz 
z całym zespołem pielęgniarskim.

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci

TATY
pielęgniarce Jadwidze Gajewskiej składa 

Pielęgniarka Naczelna Wojewódzkiego 
Zespołu Reumatologicznego w Sopocie 

wraz z całym personelem pielęgniarskim.

Wyrazy głębokiego współczucia 
naszej koleżance pielęgniarce Irenie 

Gałęzowskiej z powodu śmierci
MATKI

składają koleżanki z Bloku Operacyjnego 
Kardiochirurgii UCK w Gdańsku.

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

Łącząc się w bólu z naszą Koleżanką 
Aliną Karpiuk wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
MAMY

składają koleżanki z Intensywnej Terapii 
Noworodka Szpitala na Zaspie.

Drogiej Koleżance Barbarze 
Zwolakiewicz wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki i koledzy z Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Medycznej Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie.

Pielęgniarce Barbarze Zwolakiewicz 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci
OJCA

składa Kadra Kierownicza Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie.

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
Dorotą Wojciechowską wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci
OJCA

składa zespół Oddziału Intensywnego 
Nadzoru Pooperacyjnego i Pododdział 
Intensywnej Terapii UCK w Gdańsku.

Ludzie których kochamy  
zostają na zawsze w naszych sercach

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
Barbarze Riegel z powodu śmierci

TATY
składają pielęgniarki wraz z Dyrekcją 

Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja 
Płażyńskiego sp. z o.o. w Gdańsku.

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

Pamięci Anny Kasprzak, zmarłej  
1 września 2012 r., wspaniałej 

pielęgniarki, koleżanki, kochanej 
żony i matki. Na zawsze pozostaniesz 

w naszych sercach.  
Zespół Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii Szpitala Św. Wincentego a Paulo 
w Gdyni.

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
Wandą Rybicką wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci
MĘŻA

składają wszyscy pracownicy 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

w Gdańsku.

Rodzinie zmarłej koleżanki
ALEKSANDRY LEWANDOWSKIEJ- 

-BIELECKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia składają 
Koleżanki z Koła Emerytów przy OIPiP 

w Gdańsku.

Złączeni w bólu i modlitwie szczere 
wyrazy współczucia  

z powodu nagłej śmierci
MĘŻA

Drogiej Koleżance Katarzynie 
Machut składają koleżanki z Oddziału 

Otolaryngologii PCT im. M. Kopernika.

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci

MATKI
naszej koleżance Ewie Wójcik składają 

koleżanki z Oddziału Neonatologicznego 
w Sztumie.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pielęgniarce Ewie Szycy z powodu 

śmierci
MAMY

składa zespół Oddziału Chirurgii 
Onkologicznej w GCO Szpital Morski 

Gdynia-Redłowo.

Koleżance Marii Chwesiuk wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki z Oddziału Ginekologii 

Onkologicznej Szpitala Morskiego 
w Gdyni.

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

SYNA
pielęgniarki Doroty Kondrackiej składa 

dyrekcja oraz grono pielęgniarskie 
Szpitala Polskiego w Sztumie.
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Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
koleżance pielęgniarce oddziałowej 

Dagmarze Cieślińskiej z powodu śmierci
MATKI

składają Pielęgniarki Oddziału 
Pulmonologii wraz z z-ca dyrektora ds. 

pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego 
im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
koleżance pielęgniarce Beacie Werner 

z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki i pracownicy z Kliniki 
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 

UCK w Gdańsku.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci 
naszej koleżanki pielęgniarki

BARBARY GRODZICKIEJ
z domu Tatara.

Naszej koleżance, pielęgniarce Alinie 
Urbanowicz wyrazy szczerego 
współczucia z powodu śmierci 

SIOSTRY
również pielęgniarki Barbary Grodzickiej 

z domu Tatara, składają koleżanki
z NZOZ MEDICUS w Prabutach.

Szczere wyrazy głębokiego współczucia 
naszej drogiej koleżance Jolancie Mani 

z powodu śmierci 
MAMY

składają koleżanki 
z Kliniki CHZiW UCMMiT.

Pamiętajmy o Tych którzy odchodzą – ta 
pamięć daje Im nieśmiertelność

Szczere wyrazy głębokiego współczucia 
naszej drogiej koleżance Ani 

Zawitowskiej z powodu śmierci 
TATY 

składają koleżanki 
z Kliniki CHZiW UCMMiT.

Szczere wyrazy głębokiego współczucia 
naszej koleżance Marcie Antoszek 

z powodu śmierci
TATY

składają koleżanki 
z Kliniki CHZiW UCMMiT.

Szczere wyrazy współczucia z powodu 
śmierci Naszej Koleżanki

ZOFII CHABROWSKIEJ.
Rodzinie składają koleżanki z Koła 
Emerytów przy OIPiP w Gdańsku.

Pielęgniarce Lucynie Okręglickiej 
wyrazy głębokiego współczucia i otuchy 

z powodu śmierci
SIOSTRY

składa zespół z Hospicjum 
im. Św. Józefa w Sopocie.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu dla 
naszej koleżanki Anny Zawitowskiej

z powodu śmierci
OJCA

składają pielęgniarki
Izby Przyjęć UCMMiT. B9B6

kod ważny do 

30.09.2013 

Kubek z nadrukiem
W ofercie różne nadruki i kolory



Zapraszamy!

Kupony prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres OIPiP w Gdańsku do 6 września 2013 r.

POZIOMO: 1) występ solisty; 3) przetwarzanie odpadów; 7) symbol i broń Posejdona; 8) jon o ładunku 
ujemnym; 9) szlagier, hit; 10) element toru kolejowego; 11) ciastko z kremem; 12) duchowny protestancki; 
15) mały scyzoryk; 18) niechęć; 21) nauczycielka zwierząt; 23) reklama świetlna; 25) łagodność, życzliwość; 
26) cyrkowy drążek na linach; 27) prawosławny duchowny; 28) zamienił siekierkę na kijek; 30) puszysty 
u wiewiórki; 31) autobusem do szkoły; 32) strój zakonnika.
PIONOWO: 2) tłuszcz z ryby; 3) autobusowy lub zajęć; 4) wielocyfrowa; 5) wystająca część czapki; 6) dzieło 
poety; 10) duża kromka chleba; 13) włosek nad okiem; 14) zefirek; 16) fortuna nim się toczy; 17) celtycki 
kapłan; 19) drabiniasty; 20) marka sportowego samochodu; 22) kłuje nim róża; 24) sprężyny dla kulturysty; 
27) wzgórze, wzniesienie; 28) upał, spiekota; 29) choroba oczu, glaukoma.


