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Słowo wstępne

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

OkręgOwa Izba
PIelęgnIarek I POłOżnych

w gdańsku

Adres
ul. wyczółkowskiego 17 a, 80-147 gdańsk

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

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr anna wonaszek
przyjmuje codziennie w godzinach pracy biura

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Mariola rusińska

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

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Marzena barton
pełni dyżury w ostatni czwartek miesiąca 

w godzinach od 1400 do 1500

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
tel. 58 320-06-83

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
poniedziałek – czwartek 730-1530

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

Koordynator ds. Rejestru i Prawa Wykonywania 
Zawodu Pielęgniarki i Położnej

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 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

Prezydium
Dnia 16 lipca 2013 r. odbyło się posiedze-
nie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku. W posiedzeniu 
udział wzięło 8 osób – członków Prezy-
dium, 1 osoba nieobecna – usprawiedliwio-
na. W toku zebrania omówiono następujące 
kwestie:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

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

przedniego zebrania.
3. Przedstawiono projekt porządku zebra-

nia. Przyjęto jednogłośnie zapropono-
wany porządek obrad.

4. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie prawa wykonywania zawodu od 
Nr 401/Z/VI2013 do Nr 423/Z/VI2013 
(2 skreślenia, 1 nowe, 6 wpisów, 14 
stwierdzeń).

5. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 268/
VIP/13 w sprawie wydania zaświad-
czeń o odbytym przeszkoleniu, po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu 
zawodu dla 5 osób. 

6. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 269/
VIP/13 w sprawie skierowania na prze-
szkolenie, po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu dla 5 osób.

7. Rozpatrzono wnioski i podjęto jedno-
głośnie Uchwały w sprawie wykreśle-
nia w rejestrze następujących IPP: 
– Uchwała Nr 46/IPP/2013/C,
– Uchwała Nr 47/IPP/2013/C,
– Uchwała Nr 48/IPP/MW/2013/C.

8. Rozpatrzono wniosek Komisji Socjal-
nej o zwiększenie kwoty zapomogi lo-
sowej dla Członka naszego samorządu. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 270/

VIP/13 w sprawie zwiększenia kwoty 
zapomogi losowej dla członka OIPiP 
w Gdańsku. 

9. Rozpatrzono wnioski z innych Okręgo-
wych Izb o wsparcie finansowe. Przy 
rozpatrywaniu wniosków wzięto pod 
uwagę fakt, z których Okręgowych Izb 
otrzymują pomoc finansową nasi człon-
kowie samorządu. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 271/VIP/13 w sprawie po-
mocy finansowej dla członków samo-
rządu innych izb. 

10. Rozpatrzono wniosek Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej o pokrycie kosztów konferencji 
zaplanowanej na dzień 4 października 
2013 r. pt. ,,Praktyka zawodowa – sa-
modzielność – odpowiedzialność pielę-
gniarek i położnych”. 

 Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 272/
VIP/13 w sprawie dofinansowania ww. 
konferencji. Pani Przewodnicząca przed-
stawiła List Intencyjny ze Szkoły Wyż-
szej Psychologii w Sopocie odnośnie 
współorganizowania tej konferencji.

11. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 273/
VIP/13 w sprawie zakupu długopisów 
z nadrukiem Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku. 

12. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 274/
VIP/13 w sprawie zakupu twardych 
okładek z logo OIPiP w Gdańsku na 
gratulacje, życzenia, podziękowania. 

13. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 275/
VIP/13 w sprawie zakupu teczek rekla-
mowych z logo OIPiP w Gdańsku. Dłu-
gopisy i teczki będą wręczane uczestni-
kom kursów i szkoleń organizowanych 

Drogie Koleżanki i Koledzy...

Niezmiernie jest mi miło przekazać w Wasze ręce 
kolejny biuletyn tętniący wydarzeniami Naszej Spo-
łeczności Zawodowej. Ciekawe relacje przekazuje 
nam Pani Barbara Wysocka-Wiceprzewodnicząca 
Koła PTP przy Katedrze Pielęgniarstwa GUMed. 
oraz Koło Emerytek prężnie działające przy OIPiP 
w Gdańsku. Różnorodność artykułów świadczy 
o tym, iż mamy różne zainteresowania oraz potrze-
by. Cieszę się, że kontynuowane przez WOMP fi-
nansowane przez OIPiP w Gdańsku warsztaty reha-
bilitacyjne oraz psychologiczne w ramach programu 
„Profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników 
ochrony zdrowia” są praktyczne i cieszą się wielkim 
powodzeniem. Wiele ciekawych aktualnych wiado-
mości przekazują również na łamach biuletynu Pani 
Grażyna Stachowicz-Naczelna Pielęgniarka Szpita-
la Specjalistycznego w Prabutach wraz ze Współ-
praconikami, Pani Jolanta Skobejko-Naczelna Pielę-
gniarka 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku 
oraz Pani Irena Samson-bardzo aktywny Konsultant 
Wojewódzki ds. pielęgniarstwa przewlekle chorych-
-serdecznie polecam. Pan Szymon Formela nato-
miast kolejny raz inspiruje nas do przemyśleń na 
temat wzajemnej współpracy i doceniania się…

Jesteśmy zatem najlepszym dowodem na 
współdziałanie i współtworzenie. A wspominamy 
siebie i nasze owoce niejednokrotnie nawet, gdy 
niektórych z nas już nie ma...Polecam wzruszjące 
wspomnienia o Pani Zofii Mazur.
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przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku.

14. Przedstawiono korespondencję z MZ 
i Naczelnej Izby. 

15. Przedstawiono informację nt. encyklo-
pedii gdańska – twórcy zwracają się 
z prośbą o podjęcie współpracy w two-
rzeniu internetowej wersji encyklopedii 
Gdańska - ustalono, że przekażemy do 
realizacji pani Władysławie Muraw-
skiej zadanie wprowadzenia pojęcia 
,,samorząd zawodowy pielęgniarek 
i położnych”.

16. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 276/
VIP/13 w sprawie prenumeraty cza-
sopism dla pielęgniarek i położnych: 
Igiełki – 2 sztuki, Menedżer Pielęgniar-
stwa – 1 sztuka do biblioteki Izby.

17. Przedstawiono informację od Konsul-
tanta Krajowego w dziedzinie Pielę-
gniarstwa Chirurgicznego i Operacyj-
nego odnośnie wnioskowania do Woje-
wody o powołanie Konsultantów Woje-
wódzkich w tych dziedzinach. Zarówno 
wniosek w 2012, jak i w 2013 r. został 
rozpatrzony odmownie przez Wojewo-
dę, dlatego Konsultant Krajowy zwraca 
się do samorządu o przedłożenie sta-
nowiska OIPiP w Gdańsku do Urzędu 
Wojewódzkiego i poparcie wniosku 
Konsultanta Krajowego. Członkowie 
Prezydium przychylili się do wniosku. 
Z OIPiP w Gdańsku wpłynie do Woje-
wody stanowisko w sprawie powołania 
Konsultanta Wojewódzkiego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
i operacyjnego.

18. Odczytanie pisma o odwołanie pielę-
gniarki skierowanej na przeszkolenie 
z kontynuowania staży związanych 
z prawem wykonywania zawodu. 
Członkowie Prezydium zdecydowali 
o przekazaniu tego pisma do pani Radcy 

Prawnego celem zaopiniowania i wska-
zania możliwych prawnie rozwiązań.

19. Pani Przewodnicząca przedstawiła 
informację uzyskaną od pani Krysty-
ny Dębkowskiej – przewodniczącej 
Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Pomorskiego, po 
jej spotkaniu z Prezesem NFZ w War-
szawie, że niedługo zostaną oddane do 
konsultacji społecznych koszyki świad-
czeń w których znajdują się procedury 
medyczne wyszczególnione i przypi-
sane lekarzom, a nie ma żadnych pro-
cedur medycznych przypisanych pie-
lęgniarkom. NFZ twierdzi, że to wina 
środowiska pielęgniarek i położnych, 
bo nie zostały złożone, ani zgłoszone 
przez Konsultantów Krajowych żad-
ne procedury do koszyków świadczeń. 
W takim stanie rzeczy należy jak naj-
szybciej opracować wykaz świadczeń 
pielęgniarskich. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 277/VIP/13 w sprawie 
powołania zespołu ds. opracowania 
świadczeń pielęgniarskich do koszy-
ków świadczeń medycznych.

20. Sprawy bieżące. Pani wiceprzewod-
nicząca złożyła wniosek o podjęcie 
uchwały w sprawie sfinansowania na-
grody rzeczowej na festyn zdrowotny 
w Sopocie. Co roku w takiej formie 
wspomagamy organizację tego pro-
-zdrowotnego festynu. Podjęto jedno-
głośnie Uchwałę Nr 278/VIP/13 w spra-
wie ufundowania nagrody rzeczowej na 
festyn w Sopocie.

21. Pani Przewodnicząca podziękowała 
pani Ewie Bogdańskiej-Bóll za organi-
zację i wkład pracy w Festyn pielęgnia-
rek i położnych. Uczestnicy są bardzo 
zadowoleni. Jedyny zarzut, to taki, że 
było za krótko.

22. Zakończenie zebrania.

Dnia 14 sierpnia 2013 r. odbyło się posie-
dzenia Prezydium ORPiP w Gdańsku.
W zebraniu udział wzięło 7 osób – człon-
ków Prezydium. W toku zebrania omówio-
no następujące kwestie:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

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

przedniego zebrania.
3. Przedstawiono projekt porządku zebra-

nia, przyjęto jednogłośnie zapropono-
wany porządek zebrania.

4. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie prawa wykonywania zawodu od 
Nr 424/Z/VI2013 do Nr 454/Z/VI2013 
(1 skreślenie, 4 wpisy (w tym 2 położne), 
26 stwierdzeń (w tym 5 położnych)).

5. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 279/
VIP/13 w sprawie wydania zaświad-
czeń o odbytym przeszkoleniu, po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu 
zawodu dla 4 osób.

6. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 280/
VIP/13 w sprawie skierowania na prze-
szkolenie, po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu dla 5 osób.

7. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 281/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
specjalistycznego i powołania kierow-
nika. Kurs specjalistyczny w zakre-
sie ,,Techniki ciągłe pozaustrojowego 
oczyszczania krwi dla pielęgniarek” 
odbędzie się w Wejherowie.

8. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 282/
VIP/13 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów Prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych. 

9. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 283/
VIP/13 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej.

10. Rozpatrzono wniosek dyrekcji szpitala 
specjalistycznego w Wejherowie o zor-
ganizowanie kursu specjalistycznego 
dla pielęgniarek i położnych w zakre-
sie wykonywania i interpretacji zapisu 
elektrokardiograficznego. Członkowie 
Prezydium przychylili się do prośby, re-
alizację przekazano do działu szkoleń.

11. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
komisji ds. Opieki Długoterminowej 
w sprawie pokrycia kosztów udziału 
w XVI MiędzynarodowejKonferencji 
Opieki Długoterminowej dla 2 osób – 
członków komisji. Podjęto jednogło-
śnie Uchwałę Nr 284/VIP/13 w sprawie 
pokrycia kosztów udziału 2 osób XVI 
Międzynarodowej Konferencji Opieki 
Długoterminowej pt. ,,Działania tera-
peutyczne w opiece długoterminowej”, 
która odbędzie się w Toruniu. 

12. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Profilaktyki, Edukacji, 
Pielęgnacji Ran Oparzeń i Odleżyn 
w sprawie pokrycia kosztów udziału 3 
osób, członków Komisji w XVI Mię-
dzynarodowej Konferencji Opieki Dłu-
goterminowej. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 285/VIP/13 w sprawie po-
krycia kosztów udziału 3 osób w XVI 
Międzynarodowej Konferencji Opieki 
Długoterminowej pt. ,,Działani tera-
peutyczne w opiece długoterminowej”, 
która odbędzie się w Toruniu

13. Rozpatrzono wniosek Przewodniczącej 
OZZPiP Zarządu Regionu Pomorskiego 
o sfinansowanie autokaru do Warszawy. 
Wyjazd do Warszawy spowodowa-
ny jest wzięciem udziału pielęgniarek 
i położnych w proteście ogólnokrajo-
wym skierowanym przeciwko: nieko-
rzystnym zapisom w Kodeksie Pracy, 
wydłużeniu okresu rozliczeniowego do 
12 miesięcy, likwidacji doby pracowni-
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czej, wydłużeniem wieku emerytalnego 
do 67 lat dla pielęgniarek i położnych, 
niekorzystnym zapisom o minimalnych 
normach zatrudnienia dla pielęgniarek 
i położnych. Członkowie Prezydium 
pozytywnie rozpatrzyli wniosek. Pod-
jęto jednogłośnie Uchwałę Nr 286/
VIP/13 w sprawie sfinansowania auto-
karu na wyjazd do Warszawy.

14. Rozpatrzono pisma z innych izb o po-
moc finansową dla członków tych izb: 
Szczecin i Chełm. Zgodnie z decy-
zją podjętą wcześniej przez członków 
Prezydium, że będziemy przyznawać 
pomoc dla członków tych izb, które 
przyznały pomoc naszemu członko-
wi. Pozytywnie rozpatrzono wniosek 
z Izby w Chełmie, negatywnie rozpa-
trzono wniosek z Izby w Szczecinie. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 287/
VIP/13 w sprawie pomocy finansowej 
dla członków innych izb. 

15. Odczytano pismo ze Szpitala Specja-
listycznego w Prabutach w sprawie 
gotowości współorganizowania wraz 
z OIPiP XII Festynu Rodzinnego Pielę-
gniarek i Położnych, który odbyłby się 
w czerwcu 2014 r. w Prabutach. Człon-
kowie Prezydium pozytywnie odnieśli 
się do propozycji. Propozycja zostanie 
przedstawiona na posiedzeniu Rady we 
wrześniu.

16. Odczytano pismo – odpowiedź od Wo-
jewody Pomorskiego w sprawie po-
wołania konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa Chirur-
gicznego i operacyjnego. Odpowiedź 
jest odmowna, z uwagi na brak środków 
finansowych w budżecie.

17. Przedstawiono korespondencję z Na-
czelnej Rady. 

18. Przedstawiono pismo z Kolegium Pie-
lęgniarek i Położnych w sprawie prze-

prowadzenia wizytacji przedsiębiorcy 
ORLE-MED ANETA SOPEL w celu 
ustalenia miejsca wykonywania działal-
ności leczniczej. Sprawę przekazano do 
rozpatrzenie pani mecenas.

19. Poinformowano, że jest już gotowe roz-
liczenie finansowe za pierwsze półrocze 
2013 r. Szczegółowo zostanie przedsta-
wione na posiedzeniu Rady we wrześniu.

20. Poinformowano, że na spotkaniu Na-
czelnej Rady we wrześniu pani Prze-
wodnicząca przedstawi problem bra-
ku wyceny świadczeń pielęgniarskich 
w koszykach świadczeń. Konieczne 
jest podjęcie natychmiastowych działań 
w celu umieszczenia czynności pielę-
gniarskich i ich wyceny w koszykach 
świadczeń.

21. Zakończenie zebrania.

Dnia 23 września 2013 r. odbyło się posie-
dzenie Prezydium ORPiP w Gdańsku.
W zebraniu wzięło udział 7 osób, członków 
Prezydium i Przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej. W toku zebrania omówiono na-
stępujące kwestie: 
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

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

przedniego zebrania.
3. Przedstawiono projekt porządku zebra-

nia, przyjęto jednogłośnie zapropono-
wany porządek zebrania.

4. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie prawa wykonywania zawodu od 
Nr 455/Z/VI2013 do Nr 481/Z/VI2013 
(5 skreśleń, 8 wpisów, 14 stwierdzeń 
(w tym 1 położna)).

5. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 288/
VIP/13 w sprawie wydania zaświad-
czeń o odbytym przeszkoleniu, po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu 
zawodu dla 3 osób.

6. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 289/
VIP/13 w sprawie skierowania na prze-
szkolenie, po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu dla 4 osób. 

7. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 290/
VIP/13 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

8. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 291/
VIP/13 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

9. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 292/
VIP/13 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

10. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 293/
VIP/13 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. 

11. Rozpatrzono wniosek o ufundowanie 
nagród dla pielęgniarek i położnych – 
absolwentów GUM. Podjęto jednogło-
śnie Uchwałę Nr 294/VIP/13 w sprawie 
zakupu nagród dla absolwentów GUM 
kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo.

12. Rozpatrzono wniosek Powiślańskiej 
Szkoły Wyższej o ufundowanie 1 na-
grody dla absolwentki Wydziału Nauk 
o Zdrowiu. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 295/VIP/13 w sprawie 
zakupu nagrody dla absolwentki Po-
wiślańskiej Szkoły Wyższej Wydziału 
Nauk o Zdrowiu.

13. Rozpatrzono wniosek Przewodniczącej 
Komisji ds. Położnych w sprawie zmia-
ny składu osobowego Komisji. Wnio-
sek o zmianę składu osobowego jest 
niejasny, członkowie Prezydium odło-
żyli podjęcie decyzji w sprawie zmiany 
składu osobowego do czasu doprecy-
zowania przez Panią Przewodniczącą 
Komisji ds. Położnych uzasadnienia 

zmiany składu osobowego Komisji.
14. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 296/

VIP/13 w sprawie wytypowania przedsta-
wicieli do prac w komisji kwalifikacyjnej. 

15. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 297/
VIP/13 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

16. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 298/
VIP/13 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

17. Pani Przewodnicząca Anna Wonaszek 
złożyła wniosek o sfinansowanie udzia-
łu 2 osób w II Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej w Olsztynie ,,Pielę-
gniarstwo – nauka i praktyka”. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 299/VIP/13 
w sprawie pokrycia kosztów udziału 
2 osób w II ogólnopolskiej Konferen-
cji Naukowej ,,Pielęgniarstwo – nauka 
i praktyka”.

18. Sekretarz ORPiP Aldona Rogala zło-
żyła wniosek o sfinansowanie udziału, 
dla 3 osób w szkoleniu ,,Budżetowanie 
w zakładzie opieki zdrowotnej” i ,,Part-
nerstwo Publiczno-Prawne w sektorze 
zdrowia”, które odbędą się w dniach 
29-30 października 2013 r. w Warsza-
wie. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
300/VIP/13 w sprawie sfinansowania 
udziału 3 osób w ww. szkoleniu w War-
szawie. 

19. Przedstawiono pismo z Urzędu Mar-
szałkowskiego, że Marszałek M. Struk 
objął honorowym patronatem Konfe-
rencję Szkoleniową ,,Pielęgniarstwo 
Pediatryczne – dziecko jako pacjent 
w aspekcie prawnym.”

20. Zakończenie zebrania.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Rada
Dnia 23 września 2013 r. odbyło się posie-
dzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. W obradach udział 
wzięło 15 osób – członków ORPiP, Prze-
wodnicząca Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i 2 
pełnomocników. W toku zebrania zostały 
omówione następujące kwestie:

1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-
czącą ORPiP Annę Wonaszek. Złożenie 
gratulacji pani Ewie Wodzikowskiej, 
wręczenie kwiatów i życzeń z okazji 
obrony doktoratu.

2. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-
przedniego posiedzenia.

3. Rozpatrzono wniosek Komisji ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowe-
go. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
123/VIR/13 w sprawie przyjęcia i re-
alizacji wniosku Komisji ds. Finanso-
wania Doskonalenia Zawodowego na 
ogólną sumę 81.792 000 zł. (osiemdzie-
siąt jeden tysięcy siedemset dziewięć-
dziesiąt dwa złote).

4. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
Komisji ds. Położnych o sfinansowa-
nie udziału 2 osób – członków Komisji 
ds. Położnych w II Kongresie ,,Jakość 
życia wcześniaków – walka i troska”. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 124/
VIR/13 w sprawie pokrycia kosztów 
udziału 2 osób – członków Komisji ds. 
Położnych w II Kongresie ,,Jakość ży-
cia wcześniaków – walka i troska”. 

5. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
Komisji ds. Położnych o sfinansowa-

nie udziału 3 osób w konferencji ,,Być 
położną dziś i jutro – jak sprostać wy-
maganiom współczesności”. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 125/VIR/13 
w sprawie pokrycia kosztów udzia-
łu 3 osób w konferencji ,,Być położną 
dziś i jutro – jak sprostać wymaganiom 
współczesności”, która odbędzie się 
w dniach 19-20 listopada 2013 r. w War-
szawie.

6. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
Komisji ds. Położnych o pokrycie kosz-
tów cateringu na konferencję ,,Karmie-
nie naturalne dziecka jako profilaktyka 
niekorzystnych wpływów środowiska”. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 126/
VIR/13 w sprawie pokrycia kosztów 
cateringu na konferencję ,,Karmienie 
naturalne dziecka jako profilaktyka nie-
korzystnych wpływów środowiska”, 
która odbędzie się w dniu 26 listopada 
2013 r. w szpitalu na Zaspie. 

7. Rozpatrzono wniosek o wydanie zgo-
dy na organizację szkolenia ,,Psycho-
seksuologia w pracy położnej” i po-
krycie kosztów poczęstunku. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 127/VIR/13 
w sprawie wyrażenia zgody na orga-
nizację szkolenia ,,Psychoseksuologia 
w pracy położnej” i pokrycie kosztów 
poczęstunku. Szkolenie odbędzie się 9 
października w szpitalu PCT. 

8. Przedstawiono projekt Uchwały Nr 128/
VIR/13 w sprawie pokrycia kosztów 
organizacji Wigilii Bożego Narodzenia 
2013 r. dla członków ORPiP, członków 
organów PIPiP oraz pracowników biura 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. Uchwała została pod-
jęta jednogłośnie. 

9. Przedstawiono projekt Uchwały Nr 
129/VIR/13 w sprawie pokrycia kosz-
tów zlecenia druku kalendarza ścienne-
go na rok 2014. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę w sprawie zlecenia druku ka-
lendarza ściennego w ilości 2300 sztuk.

10. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego o wyrażenie zgody na udział 
członków Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego w Konferencji Szko-
leniowej i sfinansowanie udziału oraz 
dojazdu na konferencję. Podjęto jed-
nogłośnie Uchwałę Nr 130/VIR/13 
w sprawie wyrażenia zgody na udział 
członków Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego w Konferencji Szko-
leniowej i sfinansowanie udziału oraz 
dojazdu na konferencję. 

11. Rozpatrzono wniosek członka ORPiP 
w Gdańsku w sprawie pokrycia kosztów 
udziału, noclegu i dojazdu w II Między-
narodowym Kongresie Ogólnopolskie-
go Programu Edukacji Poporodowej 
Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej 
,,Jakość życia wcześniaków – walka 
i troska.” Podjęto jednogłośnie Uchwa-
łę Nr 131/VIR/13 w ww. sprawie.

12. Rozpatrzono wniosek z Działu szkoleń 
OIPiP o zakup laptopa i rzutnika. Człon-
kowie Rady postanowili wyrazić zgodę 

na zakup rzutnika. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 132/VIR/13 w sprawie za-
kupu 1 rzutnika do działu szkoleń.

13. Pani Przewodnicząca odczytała po-
dziękowania, jakie przysłano z OIPiP 
w Chełmie za pomoc finansową dla ich 
członka samorządu. Poinformowała, że 
przyznajemy pomoc dla członków tych 
izb, które przesłały pomoc dla naszego 
członka samorządu.

14. Przedstawienie realizacji planu finanso-
wego za I półrocze 2013 r. przez Prze-
wodniczącą ORPiP.

15. Przedstawienie specyfikacji robót do 
wykonania w związku z remontem 
schodów wejściowych do biura izby. 
Podjęcie Uchwały Nr 133/VIR/13 
w sprawie pokrycia kosztów remontu 
schodów zgodnie ze specyfikacją. 

16. Rozpatrzenie wniosku Naczelnej Pie-
lęgniarki i Prezesa Szpitala w Prabu-
tach o współorganizację XII Festynu 
Pielęgniarek i Położnych w roku 2014. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 134/
VIR/13 w sprawie organizacji i pokry-
cia kosztów organizacji XII Festynu 
Pielęgniarek i Położnych w Prabutach.

17. Ustalenie terminu kolejnego zebrania 
Rady na dzień 6 grudnia 2013 r.

18. Zakończenie zebrania. 

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Sprostowanie
Pani bożena wiśniewska wyróżniona „złotym czepkiem”

pracuje w szpitalu specjalistycznym Św. wojciecha w gdańsku.
w imieniu redakcji przepraszamy za pomyłkę.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
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Kalendarium
2 września
W Pomorskim Centrum Traumatologii 
w Gdańsku Przewodnicząca Anna Wona-
szek oraz Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc uczestniczyły w kolejnym 
spotkaniu zespołu roboczego powołanego 
przez Panią Marszałek Hannę Zych-Cisoń 
w celu opracowania programu dotyczącego 
zasad funkcjonowania wolontariatu w ZOL 
w naszym województwie.

4 września 
W Szczecinie Przewodnicząca Anna Wo-
naszek oraz Pani Beata Wieczorek-Wójcik 
-Członek ORPiP uczestniczyły w debacie 
w ramach Single Market Month (Miesiąca 
Jednolitego Rynku) dotyczącej m.in. za-
kresu kompetencji pielęgniarek z realnym 
dopasowaniem do zapotrzebowania na ryn-
ku pracy oraz zaangażowania pielęgniarek 
w projektowanie polityki zdrowotnej UE. 
Wnioski z debaty przekazano Komisji Eu-
ropejskiej w ramach Single Market Month.

5 września
W Szpitalu Chorób Zakaźnych w Gdań-
sku Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyły w uroczystości związa-
nej z obchodami Dnia Pielęgniarki i Położ-
nej.

9 września
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdyni 
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-

-Fryc uczestniczyły w uroczystości Festi-
walu Filmowego.

11 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska- 
Fryc uczestniczyły w spotkaniu z sędzią 
Rafałem Terleckim w celu organizacji ko-
lejnej konferencji OrzOZ w OIPiP w Gdań-
sku.

14 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w Festynie pracowników ochrony 
zdrowia zorganizowanym przez Szpital 
w Prabutach.

14 września
Na zaproszenie Rektora Powiślańskiej 
Szkoły Wyższej w Kwidzynie Przewodni-
cząca Anna Wonaszek uczestniczyła w uro-
czystym wręczeniu dyplomów absolwen-
tom studiów.

16 września 
W Warszawie na zaproszenie Pani Dyrek-
tor CKPPiP dr Barbary Kot-Doniec Prze-
wodnicząca Anna Wonaszek uczestniczyła 
w konferencji w ramach projektu syste-
mowego współfinansowanego przez UE: 
„Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ra-
townictwa medycznego w Polsce-wsparcie 
kształcenia podyplomowego.”

16-17 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w obradach NRPiP w Warszawie.

18 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła jako członek rady w posiedzeniu 
Rady Społecznej 7 Szpitala Marynarki Wo-
jennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.

19 września 
Na zaproszenie Rektora Kaszubsko-Po-
morskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w uroczystym wręczeniu dyplomów 
absolwentom studiów.

20 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w otwarciu nowoczesnego skrzy-
dła Katedry Pielęgniarstwa w GUMed. 
w Gdańsku.

20 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska- Fryc 
uczestniczyły w konferencji o tematyce 
pielęgniarstwa okulistycznego zorganizo-
waną przez działające w naszym regionie 
PTP. Pani Barbara Wysocka wysoce pro-
fesjonalnie dokonała doboru prelegentów 
będących praktykami i expertami danej 
dziedziny. Konferencja była bardzo cieka-
wa. Gratulujemy!

23 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek prowa-
dziła kolejne obrady Prezydium oraz OR-
PiP w Gdańsku.

25 września
Na zaproszenie Dziekana Nauk o Zdro-
wiu z Odziałem Pielęgniarstwa i IMMiT 
GUMed. Przewodnicząca Anna Wonaszek 
uczestniczyła w uroczystej immatrykulacji 
w roku akademickim 2013/2014.

27 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w spotkaniu z sędzią Rafałem Ter-
leckim oraz mec. A. Skrzypińskim w celu 
organizacji kolejnej konferencji OrzOZ 
w OIPiP w Gdańsku.

28 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyły na zaproszenie orga-
nizatora Pana Patryka Krzyżanowskiego 
w interdyscyplinarnej konferencji: „Le-
czenie odleżyn w ujęciu multidyscyplinar-
nym.” Konferencja cieszyła się olbrzymim 
zainteresowaniem.

28 września
Na zaproszenie Rektora Powiślańskiej 
Szkoły Wyższej w Kwidzynie Przewodni-
cząca Anna Wonaszek oraz Wiceprzewod-
nicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestni-
czyły w uroczystej immatrykulacji w roku 
akademickim 2013/2014.

30 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek przewod-
niczyła konkursom wyłaniającym kandy-
datów na Pielęgniarki/Pielęgniarzy Od-
działowe 7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.
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1 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc i Sekretarz Aldona Rogala uczestni-
czyły w akcji promującej zawód pielęgniar-
ki w Domu Pomocy Społecznej w Wejhero-
wie dla przewlekle i somatycznie chorych 
oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo. 
OIPiP w Gdańsku wniosła mieszkańcom 
ogrom radości i uśmiechów otrzymując to 
samo wzajemnie.

4 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek otworzy-
ła konferencję ORzOZ w Gdańsku: „Prak-
tyka Zawodowa-samodzielność-odpowie-
dzialność pielęgniarek i położnych” oraz 
podpisała list intencyjny z Dziekanem Wy-
działu Zamiejscowego SWPS w Sopocie 
o współpracy OIPiP w Gdańsku ze Szkołą 
Wyższą Psychologii Społecznej, w której 
będzie mógł się odbywać cykl naszych 
konferencji przygotowanych dla Was Ko-
leżanki i Koledzy.

7 października 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w spotkaniu Koła Emerytek dzia-
łającym przy OIPiP w Gdańsku. Godny 
pochwały i podkreślenia jest fakt, iż nasze 
Koło działa bardzo prężnie. Gratulujemy.

7 października 
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła jako członek komisji w obradach 
typujących do Nagrody Prezydenta Mia-
sta Gdańska dla Pracowników Gdańskiej 
Ochrony Zdrowia.

8 października 
Na zaproszenie Rektora i Senatu Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w uroczystej inauguracji roku akade-
mickiego 2013/2014.

8 października 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska- Fryc na zaproszenie Marszałek Han-
ny Zych- Cisoń uczestniczyła w siedzibie 
Centrum Wolontariatu w spotkaniu zespołu 
roboczego dotyczącego programu poprawy 
opieki długoterminowej w Województwie 
Pomorskim. 

8 października 
Przewodnicząca Anna Wonaszek na zapro-
szenie Dziekana Wydziału Zamiejscowego 
SWPS w Sopocie uczestniczyła w Inaugu-
racji Roku Akademickiego 2013/2014.

10 października 
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska- 
Fryc uczestniczyły w prezentacji książki 
przedstawiającej biografię pielęgniarki 
i działaczki Aliny Pieńkowskiej autorstwa 
A. Szczepuły ,,Miłość w cieniu polityki”

14 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek na za-
proszenie Rady Miejskiej w Prabutach 
uczestniczyła w obradach Rady dotyczą-
cych tematyki Ochrony Zdrowia tj. strate-
gii zdrowia w województwie pomorskim 
etc. Niezwykle ważne jest, iż Rada Miejska 
w Prabutach dostrzegła ważną rangę pielę-
gniarek i położnych w systemie Ochrony 
Zdrowia.

14 października 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska- 
Fryc uczestniczyła w uroczystości otrzy-
mania przez szpital Świętego Wojciecha na 
Zaspie zaszczytnego tytułu Szpitala Akre-
dytowanego. Serdecznie gratulujemy. 

16 października 
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc przeprowadziły ciekawą prezentację 
Samorządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych goszcząc w OIPiP w Gdańsku 
studentów pielęgniarstwa GUMed. Studen-
ci bardzo zainteresowani byli praktyczny-
mi, ważnymi i trudnymi tematami.

17 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w Gdańsku w konferencji dotyczącej 
ergonomii pracy pracowników Ochrony 
Zdrowia organizowanej przez Esculap. 

18 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc i Przewodnicząca Komisji ds. Pielę-
gniarstwa Pediatrycznego OIPiP w Gdań-
sku Małgorzata Oklińska były organizato-
rami i moderatorami konferencji w Urzę-
dzie Marszałkowskim pt. „Dziecko jako 
pacjent w aspekcie prawnym.” Konferencja 
cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, 
a wykładowcy/praktycy/experci doskonale 
przedstawili i omówili problematykę zwią-
zaną z hospitalizacją dzieci.

22 października
Na zaproszenie Podkomisji stałej ds. zdro-
wia publicznego Komisji Zdrowia Sejmu 
RP oraz Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospo-
darczej Przewodnicząca Anna Wonaszek 
uczestniczyła w konferencji Sejmu RP nt. 
Polityki senioralnej w Europie oraz wy-
zwań międzyresortowych w opiece senio-
ralnej w Polsce.

24-25 października 
Na zaproszenie Przewodniczącej ORPiP 
w Olsztynie Przewodnicząca Anna Wona-
szek oraz Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc uczestniczyły w konfe-
rencji naukowej „Pielęgniarstwo – na-
uka i praktyka.” Warta podkreślenia jest 
współpraca naszej OIPiP w Gdańsku z są-
siadującymi oraz zaprzyjaźnionymi OIPiP 
w Polsce.

Polecamy: Biografia pielęgniarki i działaczki Aliny 
Pieńkowskiej autorstwa A. Szczepuły ,,Miłość w cie-
niu polityki”



14 Biuletyn Informacyjny  9–10/2013  Biuletyn Informacyjny  9–10/2013 15

Radca prawny
Radca Prawny informuje: od dnia 

27 czerwca 2013 r. obowiązuje Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy przy wykonywaniu prac związa-
nych z narażeniem na zranienie ostrymi 
narzędziami używanymi przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 696). 

Według przepisów rozporządzenia 
ostre narzędzia to wyroby medyczne 
służące do cięcia, kłucia oraz te mogące 
spowodować zranienie lub przeniesienie 
zakażenia. 

Rozporządzenie objęło osoby pracu-
jące pod kierownictwem lub nadzorem 
pracodawców w ochronie zdrowia, za-
trudnionych na podstawie umów o pracę, 
umów cywilnoprawnych, prowadzących 
działalność na własny rachunek czy za po-
średnictwem agencji pracy czasowej. Roz-
porządzenie odnosi się również do staży-
stów, praktykantów, uczniów, studentów 
i doktorantów uczelni medycznych nie 
będących pracownikami oraz wolonta-
riuszy asystujących przy świadczeniach 
zdrowotnych. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 
zakłucie to wypadek przy pracy.

Celem wprowadzenia przepisów 
rozporządzenia jest zapewnienie lep-
szego monitorowania problemu zranień 
w ochronie zdrowia, co w konsekwencji 
będzie miało pozytywny wpływ na dzia-
łania służące ograniczeniu ryzyka zranień 
i długofalowych konsekwencji zdrowot-
nych mogących być ich skutkiem. Przede 
wszystkim chodzi o zmniejszenie ryzyka 

zakażenia się przez personel medyczny 
chorobami takimi jak : HCV, HB, czy HIV. 

Pracownik niezwłocznie zgłasza pra-
codawcy lub pracownikowi służby BHP 
każdy przypadek zranienia ostrym na-
rzędziem, a w razie kontaktu z krwią lub 
innym potencjalnie zakaźnym materiałem 
biologicznym również lekarzowi wskaza-
nemu w procedurze w celu przeprowadze-
nia postępowania poekspozycyjnego.

W związku z tym pracodawcy muszą 
m.in. systematycznie oceniać ryzyko zra-
nienia, prowadzić wykaz takich zdarzeń 
wdrożyć system szkoleń w zakresie po-
stępowania i zgłaszania zranień oraz raz 
na pół roku opracować specjalny raport 
o bezpieczeństwie i higienie pracy w za-
kresie zranień ostrymi narzędziami przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Marzenna Przytocka-Należyty
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

W maju 2013 roku portal kwidzyn.nasze-
miasto.pl zorganizował Plebiscyt Medycz-
ny, który miał na celu wyłonienie najsympa-
tyczniejszego lekarza, pielęgniarki, dentysty, 
aptekarza oraz najbardziej przyjazną aptekę 
w powiecie kwidzyńskim. W plebiscycie ry-
walizowało łącznie 53 uczestników, wśród 
których znalazł się personel Szpitala Specja-
listycznego w Prabutach Sp. z o.o.

Jest nam niezmiernie miło poinformo-
wać, że w kategorii ,,Najsympatyczniejsza 
Pielęgniarka’’ zwyciężyła Pani Maria Do-
magała, natomiast III miejsce zdobyła Pani 
Maria Mikuła- pielęgniarki Szpitala Spe-
cjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

Maria Domagała

Pani Maria Domagała ukończyła Medyczne 
Studium Zawodowe w Działdowie w roku 
1978. Po otrzymaniu tytułu pielęgniarki 
podjęła pracę w Zespole Opieki Zdrowot-
nej w Działdowie na oddziale internistycz-
nym. Od 1 września 1979 r. rozpoczęła pra-

Plebiscyt medyczny

cę w Szpitalu Specjalistycznym w Prabu-
tach, gdzie przeszła wszystkie szczeble ka-
riery zawodowej. Obecnie jest pielęgniarką 
oddziałową Oddziału Gruźlicy i Chorób 
Płuc. Permanentnie podnosi kwalifikacje 
zawodowe. W 2011 roku otrzymała tytuł 
pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielę-
gniarstwa opieki długoterminowej.

,, Wybierając zawód pielęgniarki pod-
jęłam świadomy wybór służenia pomocą 
człowiekowi w zdrowiu i chorobie, i to 
stało się priorytetem mojego życia’’- mówi 
Maria Domagała laureatka I miejsca.

Maria Mikuła

Pani Maria Mikuła ukończyła Liceum Me-
dyczne w Działdowie w 1981 roku. Po otrzy-
maniu dyplomu pielęgniarki rozpoczęła pra-
cę w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach 
na Bloku Operacyjnym jako pielęgniarka 
anestezjologiczna. Obecnie pracuje na Od-

KRZYŻÓWKA
nr 4-5/2013

W drodze losowania:
fartuch Med-Service wygrała 

Pani Marzena Garska
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl wygrała 
Pani Katarzyna Baranowska

Hasło: TULIPAN
Prosimy o kontakt z daną firmą  

w celu odebrania nagrody.
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dziale Chirurgii Ogólnej jako pielęgniarka 
zabiegowa. w 1989 r. ukończyła kurs kwa-
lifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicz-
nego i intensywnej opieki, a w 2008 roku 
uzyskała tytuł zawodowy- licencjat pielę-
gniarstwa. Osiągniecia, sukcesy:

 • 1985 r.- I miejsce w eliminacjach 
wojewódzkich ,,Złoty Czepek’’ 
i reprezentowanie środowiska pie-
lęgniarskiego województwa elblą-
skiego w eliminacjach centralnych 
w Szczecinie

 • 2009 r. – I miejsce w konkursie 
,,Najlepsza Pielęgniarka’’ Szpitala 
Specjalistycznego w Prabutach

 • 2013 r.- III miejsce w konkursie 
,,Najsympatyczniejsza pielęgniar-
ka’’ powiatu kwidzyńskiego.

Serdecznie gratulujemy.

Zarząd i Pracownicy 
Szpitala Specjalistycznego

w Prabutach Sp. z o.o. 

Najsympatyczniejsze Pielęgniarki wraz z Prezesem i pielęgniarską kadrą kierowniczą

Koło emerytów działające przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych zorganizo-
wało wycieczkę do Biskupina. W wyciecz-
ce udział wzięli emeryci, na czele z Prze-
wodniczącą Koła Emerytów – panią Anną 
Pochwałowską oraz pracownicy biura. 
W dniu 7 czerwca o godzinie siódmej wy-
ruszył autokar, który dowiózł uczestników 
wycieczki do Żnina, skąd kolejką wąsko-
torową wśród pół i łąk, koło jeziora jechali 
przez około 50 minut do Biskupina, za-
trzymując się po drodze w Wenecji, gdzie 
znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowej. 

Wycieczka do Biskupina

W Biskupinie wycieczkowicze zwiedzali 
Muzeum Archeologiczne i osadę obronną, 
która została założona na Półwyspie Bisku-
pińskim około 738 r. p.n.e. i była zamiesz-
kana przez ok. 150 lat. Ta starożytna osada 
została odkryta w 1933 r. W latach 70-tych 
zrekonstruowano wioskę, nadając jej obec-
ny kształt. Można zwiedzać i podziwiać 
drewniane umocnienia obronne i dwa rzędy 
domów z kompletnymi wnętrzami z tam-
tych czasów.

Droga powrotna upłynęła szybko przy 
wspólnym śpiewaniu i opowiadaniu ka-
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wałów. Osobą która wzięła na siebie obo-
wiązki tzw. kulturalno-oświatowe była 
pani Teresa Zielińska i świetnie się z nich 
wywiązywała. Zmobilizowała wszystkich 
do wspólnego śpiewania znanych tekstów 
ze śpiewnika, jak również tekstów, których 
ksera otrzymali wszyscy uczestnicy. Wart 
przytoczenia jest Hymn Emeryta, który 
otrzymał każdy wycieczkowicz i wspólnie 
był śpiewany podczas jazdy w obie strony:
1. Szła Babeczka do laseczka, do zielonego
Napotkała Dziadka z laską, bardzo szwar-
nego
ref.: Chodź do mnie, chodź do mnie, nie 
krępuj się
Bo miłość w tym wieku też zdarza się
2. No i poszedł Dziadek z Babcią, poszli 
w ciemny las
Dziadek Babcię pocałował, aż zaszumiał 
las
ref. Chodź do mnie...

3. Droga Babciu nie niańcz wnuków, za-
cznij teraz żyć
Pracowałaś całe lata, czy tak musi być..
ref. Rzuć wnuki, rzuć wnuki, pójdź ze mną 
w las,
niech radość i szczęście, niech zmieni nas.
4. No i poszła Babcia z Dziadkiem, wzięli 
razem ślub
A rodzina zagniewana nie ma na to słów.
Ref. Wróć Babciu, wróć Babciu, potrzeb-
naś nam
kto teraz posprząta, wypierze nam.
5. Ale Babcia tak odrzekła, już roboty dość
Mam ja teraz swego Dziadka, znów kocha 
mnie ktoś
ref. Nie będę już waszą gosposią, nie
Już pora odpocząć, nie wrócę, nie.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP
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w baraku po hospicjum dziecięcym przy 
Instytucie Matki i Dziecka przy ulicy Ka-
sprzaka, później w piwnicy, a od 2008 roku 
na parterze w budynku Hotelu Pielęgniar-
skiego i siedziby Warszawskiej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych przy ulicy 
Reymonta 8. Uroczyste otwarcie archiwum 
miało miejsce dnia 16 września 2008 roku.

Atmosfera spotkania w Centralnym 
Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego była 
bardzo miła i doniosła. Razem z Panią Kry-
styną Wolską - Lipiec po pomieszczeniach 
archiwum oprowadzała nas Pani Małgorza-
ta Marcysiak, na co dzień współpracująca 
z Panią Przewodniczącą, pasjonatka pracy 
w archiwum. Z rozmowy z Paniami wy-
nikało, że w archiwum pracują wyłącznie 
osoby, dla których jest to pasja życiowa. 

Obecność w takim miejscu jak archi-
wum daje chwilę refleksji nad naszym 
życiem i miejscem w rozwoju profesji za-

wodowej. Pochyla głowy nad trudem osób, 
które gromadziły i nadal gromadzą doku-
menty oraz eksponaty archiwalne dotyczą-
ce naszego zawodu. Padło wiele nazwisk 
zasłużonych dla archiwum, jak np. Jadwi-
ga Kaniewska-Iżycka –inicjatorka utwo-
rzenia Komisji Historycznej i jej pierwsza 
przewodnicząca, Aniela Jabłkowska – So-
chańska, archiwistka Koła Absolwentek 
Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, Bar-
bara Purtak – archiwistka, która, według 
słów Pani Przewodniczącej „jak mrówecz-
ka” pracowała nad dokumentacją zbiorów 
archiwum. 

Zgromadzone eksponaty zrobiły na 
nas ogromne wrażenie. Obecne lokum 
jest nadal za małe na potrzeby archiwum, 
dlatego wykorzystany jest każdy skrawek 
powierzchni. Na ścianach, tuż pod sufitem 
korytarza można było obejrzeć galerię por-
tretów pielęgniarek oznaczonych medalem 
im. Florence Nightingale. W szafach i ga-
blotach bardzo starannie poukładane są do-
kumenty, biografie i pamiątki po zasłużo-
nych pielęgniarkach dla zawodu i ojczyzny. 

Można było prześledzić wygląd mun-
durków i czepków pielęgniarskich na prze-
strzeni czasu, obejrzeć broszki i dokumenty 
dotyczące szkół pielęgniarskich, szpitali, 
narzędzia i sprzęty medyczne, archiwalne 
podręczniki do nauki zawodu, czasopisma 
pielęgniarskie, kroniki szkół. Ważną 
pozycją archiwum są pamiątki z okresu 
wojny i Powstania Warszawskiego. Na 
podstawie zgromadzonych dokumentów 
można prześledzić sposób kształcenia 
pielęgniarek na przestrzeni transformacji 
ustrojowej. Archiwum posiada w swo-
ich zbiorach dokumenty dotyczące pracy 
nad Ustawami o zawodach pielęgniarek 
i położnych oraz Samorządzie Pielęgniarek 
i Położnych.

Zdajemy sobie sprawę, że to co udało 
nam się obejrzeć w ograniczonym czasie 

Zdjęcie Barbary Purtak ze zbiorów Centralnego 
Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego (autor Barbara 
Wysocka)

Mgr Krystyna Wolska-Lipiec – Przewodnicząca Komisji Historycznej przy ZG PTP oprowadza uczestników 
wycieczki po pomieszczeniach Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego (autor Barbara Wysocka)

Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego przy Katedrze Pielęgniarstwa Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego zorgani-
zowało wyjazd do Centralnego Archiwum 
Pielęgniarstwa Polskiego. Zaproszeni byli 
wszyscy członkowie koła, jednak tylko 
14 chętnych, w tym jedna zaproszona oso-
ba z Koła PTP w Wejherowie, zjawiło się 
w sobotę 22 czerwca 2013 r. na Dworcu 
PKS w Gdańsku o godzinie 4.30. Kto po-
jechał nie żałował. Przewoźnik Polski Bus 
zadbał, aby podróż była wygodna i przy-
jemna. O godzinie 10.00 byliśmy umówie-
ni w Warszawie z Panią Krystyną Wolską-
-Lipiec, Przewodniczącą Komisji Histo-
rycznej, która jak mało kto potrafi pięknie 
opowiadać o dziejach naszej historii zawo-
dowej i o osobach ją tworzących.

Usłyszeliśmy historię założenia CEN-
TRALNEGO ARCHIWUM PIELĘ-
GNIARSTWA POLSKIEGO z siedzibą 

Śladami Historii Pielęgniarstwa

w Warszawie przy ulicy Reymonta 8. 
Przedstawione na początku spotkania 2 
prezentacje, przy dobrej kawie, krótko 
i zwięźle wprowadziły nas w klimat panu-
jący w archiwum. Nosi ono imię Barbary 
Purtak - pielęgniarki bardzo zasłużonej 
dla środowiska pielęgniarek, działającej 
w strukturach Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego i niezwykle zasłużonej 
w działalności na rzecz archiwizacji zbio-
rów Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa 
Polskiego. 

Od chwili powstania Komisji Hi-
storycznej w 1961 roku przy Zarządzie 
Głównym Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego, archiwum przechodziło dra-
matyczne losy, ponieważ nie miało wła-
snej siedziby. Pierwsze lokum mieściło 
się w Warszawie przy ulicy Koszykowej 
8 – w Stołecznym Oddziale Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego, następnie 
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Dzieci Powstańcy – ekspozycja w Sali Małego Powstańca z Muzeum Powstania Warszawskiego (autor Barbara 
Wysocka)

Czas spędzony w archiwum minął 
niezwykle szybko. Na koniec spotkania 
wpisaliśmy się do Księgi Pamiątkowej Ar-
chiwum oraz podziękowaliśmy Pani Prze-
wodniczącej za wspaniałe przyjęcie i po-
święcony czas. Musieliśmy spieszyć się, 
aby zdążyć na planowaną godzinę 14.00 
do Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Tutaj razem z przewodnikiem podążaliśmy 
śladami powstańców. Historię Powstania 
Warszawskiego pisały również pielęgniar-
ki i położne. Wiele z nich straciło życie na 
polu walki. Heroizm i poświęcenie pie-
lęgniarek i położnych pokazano w wielu 
miejscach muzeum.

Historię Powstania Warszawskiego 
opowiedziano przy użyciu obrazu, światła 
i dźwięku. Efekty multimedialne i aranża-
cja miejsc dawały wrażenie uczestnictwa 
w czasach wojennych. Ekspozycja cały 
czas trzymała nas w napięciu. Niektóre 
obrazy były przeznaczone dla tych, którzy 
mieli „mocne nerwy”. Przewodnik opo-

wiadał historię Powstania Warszawskiego 
w sposób chronologiczny, oprowadzając po 
salach tematycznych. Obejrzeliśmy między 
innymi Salę Małego Powstańca. Trudno 
opisać uczucia jakie wyzwala ta sala. Duże 
wrażenie wywarł na uczestnikach wyciecz-
ki film w wersji 3D ukazujący zniszczoną 
stolicę po II wojnie światowej. Oglądając 
projekcję odnosiliśmy wrażenie, że na ru-
iny stolicy patrzymy z lecącego samolotu.

Z Warszawy wyjechaliśmy o godz. 
17.00, w domu byliśmy przed północą. Po-
byt w stolicy był bardzo udany. Mimo, że 
czas był bardzo ograniczony, to osiągnęli-
śmy założone cele. Spotkaliśmy się w Cen-
tralnym Archiwum Pielęgniarstwa Polskie-
go i Muzeum Powstania Warszawskiego 
z historią pisaną przez pielęgniarki i położ-
ne. Należy pamiętać, że na historii opiera-
my naszą tożsamość. Dzisiejszy dzień jutro 
będzie historią.

mgr Barbara Wysocka

jest tylko małym fragmentem zbiorów ar-
chiwum. Niektórzy z uczestników wyciecz-
ki z autopsji znają część historii z jego do-
kumentów i eksponatów. Dowiodły tego 
dyskusje, jakie wywiązały się przy okazji 
oglądania rekwizytów. Pani Przewodniczą-
ca zwróciła uwagę na fakt, ze eksponaty do 
archiwum były darowane przez same pielę-

Uczestnicy wycieczki pod siedzibą Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego w Warszawie przy ulicy 
Reymonta 8 (autor Barbara Wysocka)

gniarki, a także bardzo często przez rodzi-
nę i znajomych pielęgniarek, które odeszły. 
Każdy z nas posiadając jakieś zasoby ar-
chiwalne dotyczące profesji pielęgniarskiej 
i położniczej powinien podzielić się nimi 
z innymi, darując je Archiwum. Apeluje 
o to Pani Przewodnicząca Krystyna Wol-
ska-Lipiec.

Teczki osobowe absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa prezentuje Pani Przewodnicząca Komisji 
Historycznej (autor Barbara Wysocka)
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W dniach 7 i 21 września 2013 roku w Szpi-
talu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o. 
o. odbyło się szkolenie w ramach Program 
Promocji Zdrowia „Profilaktyka wypale-
nia zawodowego pracowników ochrony 
zdrowia”, którego celem jest poprawa ja-
kości świadczeń medycznych poprzez wy-
posażenie pielęgniarek i lekarzy w wiedzę 
i umiejętności z zakresu przeciwdziałania 
powstawaniu i rozwojowi wypalenia zawo-
dowego. 

Program Promocji Zdrowia „Profilakty-
ka Wypalenia Zawodowego Pracowników 
Ochrony Zdrowia” zorganizowany jest 

Warsztaty psychologiczne

przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku oraz Wojewódzki Ośro-
dek Medycyny Pracy w Gdańsku.

Patronat nad programem objął Marsza-
łek Województwa Pomorskiego. 

W ramach programu odbyły się warsz-
taty psychologiczne z zakresu:
• Komunikacji interpersonalnej,
• Postępowania w sytuacjach stresowych,
• Twórczego rozwiązania konfliktów 

z elementami negocjacji.
Warsztaty prowadziła pani mgr Mał-

gorzata Moczulska, uczestniczyło w nich 
30 pielęgniarek z naszego Szpitala. Każda 

z uczestniczek otrzymała wiedzę niezbęd-
ną do rozwijania swoich kompetencji ko-
munikacyjnych i emocjonalnych, których 
celem będzie przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu. Na zakończenie warsztatów 
wręczono certyfikaty uczestnictwa.

Grażyna Stachowicz
Pielęgniarka Naczelna
Szpital Specjalistyczny 
w Prabutach Sp. z o. o.
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Festyn w Prabutach

Jak co roku w Prabutach…
Chciałoby się zaśpiewać razem ze Zbi-

gniewem Wodeckim parafrazując nieco 
tekst znanego przed laty przeboju. Tak, to 
już V Festyn Rodzinny Pracowników Szpi-
tala Specjalistycznego w Prabutach Sp. 
z o. o. i Przychodni Lekarskiej ,,Jasień” Sp. 
z o.o. Patronat honorowy nad uroczystością 
objął Marszałek Województwa Pomorskie-
go- Pan Mieczysław Struk. Nasza impreza, 
która cieszy się coraz większą popularno-
ścią wśród pracowników jak i okolicznych 

mieszkańców, odbyła się w dniu 14 wrze-
śnia br. na Stadionie przy ul. Kuracyjnej 
w Prabutach. Pogoda, na którą niestety 
nie miałyśmy wpływu (mimo usilnych za-
klęć) nie porażała pięknem, ale i tak mimo 
mżawki przybyło sporo pracowników wraz 
z rodzinami. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 14:00 
blokiem atrakcji dla dzieci. Czego tam nie 
było…może napiszę lepiej co było. Jak co 
roku cykl konkurencji sportowych przygo-
towali pracownicy Miejskiej Hali Sporto-

wej w Prabutach. Dzieci mogły wykazać 
się sprawnością fizyczną i refleksem. Po 
przeanalizowaniu statystyk w konkuren-
cjach sportowych wzięło udział 126 dzie-
ci. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę 
rzeczową oraz słodycze. Równolegle funk-
cjonował park zabaw dla najmłodszych. 
Dzieci mogły bezpłatnie skorzystać ze 

zjeżdżalni, trampoliny, dmuchanych kul na 
wodzie. Tę atrakcję dla dzieci ufundował 
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty- Pan 
Bogdan Pawłowski. Inne dzieci stanęły 
w kolejce do malowania twarzy, dopinania 
kolorowych pasemek we włosy czy nakle-
jania tatuaży. Pociechy były szczęśliwe i … 
bardzo kolorowe. Jakby tego było mało, to 
można było jeszcze pobawić się z Olą Mel-
ler, w puszczanie olbrzymich baniek my-
dlanych. Atrakcja ta cieszyła się dużą po-
pularnością zarówno dzieci jak i rodziców. 
Tradycyjnie już przybyli na nasz festyn 
właściciele stadniny koni - Państwo Marta 
i Tomasz Chrząszcz wraz z ekipą młodzie-
ży. Dzieci miały okazję pod profesjonalną 
opieką pojeździć na koniach, kucykach czy 
przejechać się bryczką, która powoził Pan 
Tomasz. Kolejną, a niecodzienną atrakcją 
był samochód strażacki, do którego zaglą-
dali zarówno chłopcy jak i dziewczęta. 

O godzinie 16:00 nastąpiło oficjalne 
otwarcie imprezy. Zebranych gości przy-
witał Prezes Szpitala Specjalistycznego 
w Prabutach Sp. z o.o. Pan Paweł Chody-
niak. Miło nam było gościć:
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turze), Pana Cezarego Goleniewskiego - 
przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Prabutach. 

Po przywitaniu i okolicznościowych 
przemówieniach zaproszonych gości Pre-
zes Szpitala wręczył tradycyjnie już dyplo-
my, gratulacyjne i kwiaty pracownikom, 
którzy w ciągu ostatniego roku podnie-
śli swoje kwalifikacje zawodowe. Prezes 
z dumą podkreślił, że kadra naszego szpita-

la rozwija się i permanentnie podnosi swoje 
kwalifikacje.

Po raz pierwszy mieliśmy okazję gościć 
instruktorów Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy z Ośrodka Szkoleniowego Sza-
dowo Młyn, którzy przyjechali do nas ze 
profesjonalnym sprzętem do wykonywania 
zabiegów resuscytacyjnych (fantomami, 
defibrylatorami), ale przede wszystkim 
z chęcią udzielania porad, zarówno specja-

Panią Aleksandrę Śnieg- Wiceprezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

Panią Annę Wonaszek- Przewodniczącą 
i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 
Pana Leszka Czarnobaja- Senatora RP, Pa-
nią Jolantę Sobierańską- Grendę- Dyrekto-
ra Departamentu Zdrowia Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego, 
Pana Jerzego Śniega- Przewodniczącego 

Rady Powiatu, Pana Bogdana Pawłowskie-
go - Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty,

Pana Jędrzeja Krasińskiego- Sekretarza 
Miasta i Gminy Prabuty,

Pana Henryka Fedoruka- Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Prabutach,

Pana Marcina Kruszyńskiego- Dyrekto-
ra Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu,

Panią Helenę Możejko- byłą Pielęgniar-
kę Naczelną Szpitala (obecnie na emery-
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nej publiki. Słowa podziękowania należą 
się państwu Kordowskim, którzy ufundo-
wali dla wszystkich pyszne pączki. 

Nie tylko zabawą żyje człowiek, dlate-
go organizatorzy zadbali o sportowe emo-
cje i to w jakim wydaniu. Na stadionie 
odbył się po raz pierwszy mecz towarzyski 
pomiędzy drużyną Miasta i Gminy Prabu-
ty, a drużyną Szpitala Specjalistycznego 
w Prabutach Sp. z o.o. Emocje towarzyszą-
ce meczowi można porównać do tych pod-
czas występów polskich „Orłów”. Mimo, iż 
przy śliskiej nawierzchni nie raz zdarzały 
się upadki, mecz odbył się bez kontuzji 
zawodników w atmosferze sympatii i gry 
fair play. Po zaciętej i wyrównanej walce 
gospodarze ulegli samorządowcom 0:1. 
Potem wszyscy zawodnicy pozowali do 
wspólnego zdjęcia. 

Wielką pomoc otrzymaliśmy od Dyrek-
tora Prabuckiego Centrum Kultury i Spor-
tu – Pana Marcina Kruszyńskiego. Zadbał 
o nagłośnienie i oprawę muzyczną całej 
imprezy. Około godziny 19:00 rozpoczęło 
się karaoke. Prowadził je dobrze wszyst-

kim znany Aful, czyli Artur Grabara. Po-
czątkowo dosłownie został „oblepiony” 
przez dzieci. Potem na scenę ruszyli doro-
śli. Chętnych do zrobienia kariery muzycz-
nej było wielu. Śpiewano wszystko -od 
disco polo, po utwory Zespołu Metallica. 
Aful prowadził zabawę bardzo profesjonal-
nie, mieliśmy okazje sami posłuchać kilku 
piosenek w jego wykonaniu. 

Biesiadę zakończył znany już nam 
z ubiegłego roku zespół IMAGE z front-
manem Marianem Dąbrowskim. Noc była 
ciepła mimo panującej mżawki. Przy tak 
dobrej muzyce uczestnicy festynu bawili 
się prawie do białego rana. Nawet nie za-
uważyliśmy jak wybiła na zegarze trzecia 
i trzeba było kończyć zabawę.

Dobra wiadomość dla wszystkich pielę-
gniarek, położnych, pielęgniarzy. Kilka dni 
temu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku podjęła uchwałę, iż 
w przyszłym roku organizujemy w Prabu-
tach XII Festyn Rodzinny. Będzie to duże 
przedsięwzięcie i wyzwanie dla organizato-

listycznych jak i tzw. „z życia wziętych” – 
czyli co robić jak …? Stanowisko WOŚP 
cieszyło się dużym zainteresowaniem bo-
wiem oblegane było tak przez dorosłych 
jak i dzieci. 

Po raz kolejny wiele emocji wzbudził 
konkurs na najlepsze ciasto. Kto nie widział 
wypieku w kształcie pielęgniarki, termo-
metru, czepka lub płuc- niech przyjedzie na 
nasz festyn. Jury konkursu miało nie lada 
dylemat, co wybrać? Krakowskim targiem 
były tylko pierwsze i drugie miejsca. 

Zacięty doping towarzyszył także 
konkursowi na składanie stetoskopu „na 
czas”. Był to konkurs tylko dla pielęgnia-
rek. Atrakcyjne nagrody w tej konkurencji 
ufundowała OIPiP w Gdańsku i Senator 
Leszek Czarnobaj.

 Skoro były konie, to i musi być Ascot!!! 
Nasze swojskie, prabuckie, medyczne… 
Pokaz kapeluszy przeszedł najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Do konkuren-
cji stanęło powyżej dwudziestu pracow-

ników. Były kapelusze dekorowane kwia-
tami, chustami... jednak inwencja twórcza 
i kreatywność nie zna granic. Niezbędnik 
pielęgniarski, zestaw narzędzi chirurgicz-
nych, nadmuchane rękawice, opakowania 
po lekach. I mały czerwony kapturek w ka-
pelusiku, na którym przysiadły biedronki. 
Wygrała pielęgniarka Wiesława Hermano-
wicz. W nagrodę otrzymała tablet, ufundo-
wany przez jedną z firm. Pozostali uczest-
nicy otrzymali również ciekawe nagrody. 

Po tych emocjach wreszcie dorośli 
mogli przystąpić do wszelkiego rodzaju 
konkurencji sportowych. Wiele radości 
wzbudziła konkurencja dla pań – „szukanie 
złota”, bieg spętanych nóg i dla panów- 
rzut spod korca, rzut podkowa czy tez bieg 
narciarski trójkami. Było wiele śmiechu 
i atrakcyjnych nagród. 

Cateringiem zajmowała się Restauracja 
Podzamcze Zbigniewa Komana ze Sztumu, 
która jak co roku serwowała smaczne i sy-
cące potrawy dla coraz liczniej zgromadzo-
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rów. Ale trzymajmy kciuki. Musi być super 
i jeszcze lepiej!

Nie byłoby takiej udanej imprezy gdy-
by nie nieoceniona pomoc sponsorów i fun-
datorów. Zarząd Szpitala Specjalistyczne-
go w Prabutach Sp. z o.o., organizatorzy 
i uczestnicy festynu serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji tak udanego przedsięwzięcia.
Sponsor główny: 
Firma Trefl S.A.
Sponsorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Prabuc-
kie Centrum Kultury i Sportu, Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
Miejska Hala Sportowa w Prabutach, Bank 
Zachodni WBK S.A. oddział w Prabutach, 
Firma AMED, PZU Życie SA oddział 
w Gdańsku, PHU BMS SP.J. Tomasz Bia-
łowąs i Zbigniew Bielecki w Kwidzynie, 
Alicja Mariańska, Agnieszka Khodabakh-

shi, Firma Schulke Sp. z o.o., Firma Po-
lpharma, Leszek Czarnobaj, Jerzy Śnieg, 
Marek Szulc, Maria i Bohdan Baran, Re-
stauracja Przedzamcze ze Sztumu, Labo-
ratorium Medyczne BRUSS, Zakłady Na-
prawy Aparatury Ciśnieniowej i Medycz-
nej w Olsztynku, Uniwersytet Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy- Szadowo 
Młyn, Spółdzielnia Produkcyjno-Usługo-
wa ,,Rodło’’ w Kwidzynie, Centrum Za-
opatrzenia Medycznego CEZAL w Gdań-
sku, Marta i Tomasz Chrząszcz z zespołem 
dzieci i młodzieży, Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Wojciech Zieliński i Spółka 
w Kwidzynie, Firma Merkator, Piekarnia 
Barbara i Jarosław Kordowscy, Kwidzyń-
skie Centrum Biurowo Papiernicze ELBO 
w Kwidzynie, Sklep sportowy Conrado 
Wojciech Szmitter Kwidzyn, Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe INTER Polska S.A., 
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Oddział 
w Prabutach, ECO Malbork Sp. z o.o., 
Firma CCS Healthcare, Firma EDEN Sła-
womir Pietruszewski w Prabutach, Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Prabutach, Straż Pożarna w Prabutach, 
HURTEX sprzedaż hurtowa i detaliczna 
książek Krystian Opertowski, M.B.S. Bo-
żena Śmigielska w Kwidzynie, Sklep Re-
bax w Prabutach

Usługi transportowe Bartosz Kosek, Fir-
ma kosmetyczne AA, Firma AVON, Sklep 
Anmar w Prabutach, Apteka Jabłońskich 
w Prabutach. Kwiaciarnia ,,Jola’’ w Prabu-
tach. W imieniu własnym i uczestników fe-
stynu dziękujemy wszystkim sponsorom za 
zaangażowanie i profesjonalne podejście.

Halina Grabowska 
Grażyna Stachowicz

Organizatorzy Festynu

Po raz pierwszy w 16 letniej historii w orga-
nizację wrześniowych spotkań włączyły się 
dwa miasta: Bydgoszcz i Toruń. Na uwagę 
zasługuje fakt, że tegoroczna Konferencja 
po raz pierwszy w długoletniej historii zo-
stała zorganizowana w dwóch miastach: 
jej Inauguracja nastąpiła w Operze Nova 
w Bydgoszczy, zaś sesje naukowe w cen-
trum konferencyjnym Hotelu Copernicus 
w Toruniu. 

W Konferencji wzięło udział blisko 
1000 Uczestników z 21 krajów: Niemiec, 
Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Bry-
tanii, Szwajcarii, Austrii, Czech, Węgier, 
Słowacji, Rumunii, Rosji, Ukrainy, Biało-
rusi, Litwy, Łotwy, Portugalii, Chorwacji, 
Szwecji, Nigerii i Polski- przedstawicieli 
zakładów opieki długoterminowej i domów 
pomocy społecznej - kadry menedżerskiej 
i personelu medycznego. 

Inauguracja w Bydgoszczy 

Na Inaugurację Konferencji zaproszono 
wszystkich Uczestników do Opery Nova 
w Bydgoszczy. Uroczysta gala rozpoczęła 
się przemową Pana Jarosława Józefowicza 
- Prezesa TZMO SA, który na scenę za-
prosił: Pana Rafała Bruskiego Prezydenta 

XVI Międzynarodowa Konferencja Opieki 
Długoterminowej 17-19 września 2013 r

Miasta Bydgoszczy oraz Pana Michała Za-
leskiego Prezydenta Miasta Torunia. Głos 
zabrał także prof. Piotr Błędowski - Prze-
wodniczący Komitetu Naukowego Konfe-
rencji. 

Tegoroczna, szesnasta już, Konferen-
cja odbyła się pod hasłem „Działania te-
rapeutyczne w opiece długoterminowej”. 
Zaproszeni goście to uznani w świecie spe-
cjaliści, którzy zajmą bardzo ważny głos 
w dyskusji dotyczącej opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, cierpiącymi i wymaga-
jącymi pomocy.

Obok sesji naukowych poświęconych 
m.in. takim tematom jak: „Leczenie bólu”,

Dużo uwagi poświęcono bólowi, głów-
nie fizycznemu. Ból to jednak nie tylko 
sfera ciała, ale także psychika i duch czło-
wieka. Ciekawym wprowadzeniem w tę 
tematykę był wykład inauguracyjny wygło-
szony na deskach opery przez Pana prof. 
Leona Drobnika. 

Na konferencji i sesji poświęconej le-
czeniu bólu –zaakcentowali wykładowcy 
znani ni- rozpoczęła pod przewodnic-
twem Pani prof. Krystyny de Walden-Ga-
łuszko, która wygłosiła zarazem pierwszy 
wykład „Problemy bólu u osób z zabu-
rzeniami psychicznymi”. Po Pani profe-
sor głos zabrał dr Piotr Tederko mówiący 
o „Niefarmakologicznych metodach 
leczenia bólu u pacjentów przewlekle 
chorych z ograniczoną świadomością 
będących pod opieka placówek opieki 
długoterminowej”. Ciekawy wykład 
wygłosiła prof. Patricia Schofield zatytu-
łowany «Ocena bólu oraz radzenie sobie 
z nim u osób starszych». Na koniec sesji 
wystąpił ks. dr Piotr 
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Krakowiak, który traktował o «Bólu 
duchowym jako istotnym elementem 
cierpienia totalnego”. Następnie przed-
stawiono problemy zarządzania opieką 
długoterminową z perspektywy:

- zakładu opiekuńczo-leczniczego -prele-
gentem była Pani Barbara Kaczmarska

- pomocy środowiskowej - głos zabrała 
Pani dr Ewa Flaszyńska

- domu pomocy społecznej – o czym mówił 
Pan Marian Martenka. 

O nieznanej w Polsce formie pomocy i opie-
ki nad osobami z demencją w lokalnych 
wspólnotach mieszkaniowych mówiła 
pochodząca z Francji, a na stałe mieszka-
jąca w Niemczech Pani Claire Dèsenfant. 
Z kolei Pani Grażyna Bokłaho przedsta-
wiła terapie niefarmakologiczne w opiece 
długoterminowej na przykładzie Domu 
Pomocy Społecznej w Białymstoku. 
Pan Aleksander Kolański opowiedział 
o wykorzystaniu terapeutycznego ogrodu 
zimowego w pracy z pacjentami z otę-
pieniami, w tym z chorobą Alzheimera.  
Słuchacze następnie wysłuchali Iny Iszy, 

która w swoim wykładzie przedstawiała me-
tody pracy z osobami z demencją na przy-
kładzie placówki opieki długoterminowej 
Aprupers Birojs na Łotwie. Sesję dobrych 
praktyk kończyły Olga Wygowska mówiąca 
o niefarmakologicznych metodach 
leczenia demencji w Nowosybirsku oraz 
Anna Sztrom traktująca o utrzymaniu 
umiejętności pacjenta z demencją. 
W trakcie Konferencji menedżerowie in-
stytucji opieki długoterminowej mogli 
wziąć udział w specjalnie dla nich zorga-
nizowanych warsztatch „Anatomia kon-
fliktu – w poszukiwaniu porozumienia.” 
2-godzinne warsztaty odbyły się 18 i 19 
września. 

W konferencji uczestniczyły koleżanki 
z komisji opieki długoterminowej i Komi-
sji ds. Leczenia Ran – Ewa Mędrek, Iwona 
Wernicka, Brygida Frymark, Irena Samson.

Dziękujemy za możliwość udziału 
w tak ważnej konferencji.

Irena Samson
Komisja ds. Profilaktyki, Edukacji,

 Pielęgnacji Ran, Oparzeń i Odleżyn 

Konferencja z dziedziny pielęgniarstwa 
okulistycznego „Stany nagłe w okulistyce. 
Wielokulturowość w pracy pielęgniarki”

21 września 2013 r. odbyła się konferencja 
z dziedziny pielęgniarstwa okulistycznego 
poszerzona o moduł z wielokulturowości 
w pracy pielęgniarki. Tematem spotkania 

szkoleniowego były: „Stany nagłe w oku-
listyce. Wielokulturowość w pracy pie-
lęgniarki”. Miejsce konferencji nie było 
przypadkowe. Dzięki uprzejmości Pro-
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. 
med. Janiny Książek i Kierownika Katedry 
Pielęgniarstwa dr n. med. Aleksandry Ga-
worskiej – Krzemińskiej spotkanie odby-
ło się w sali nr 19 Katedry Pielęgniarstwa 
GUMed w Gdańsku przy ul. Dębinki 7, na 
III piętrze budynku nr 15 – w miejscu by-
łej Kliniki Chorób Oczu Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego.

Gośćmi spotkania były; Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku mgr Anna Wonaszek, Wiceprze-
wodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku i Z-ca Dyrektora 
ds. Pielęgniarstwa PCT im. M. Kopernika 
w Gdańsku mgr Marzena Olszewska – Fryc, 
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu GU-

Jako pierwsza z zaproszonych gości głos zabrała Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku mgr Anna Wonaszek 
(autor Tatiana Wojciechowska)

Specjalista Chorób Oczu Juliusz Chorążewicz wystą-
pił jako pierwszy i wprowadził słuchaczy tematykę 
okulistyczną (autor Tatiana Wojciechowska)
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cjalista Chorób Oczu Juliusz Chorążewicz. 
Przedstawił temat „Podstawy anatomii 
i fizjologii oka. Stany nagłe w okulistyce”. 
Prelekcja była bardzo ciekawa, wzbogaco-
na krótkimi filmikami z budowy i fizjologii 
oka. Napady jaskry, urazy, odklejenie siat-

kówki i inne stany nagłe w okulistyce były 
przedstawione prosto i obrazowo. 

Jako druga mgr Elżbieta Sarad przedsta-
wiła „Pracę pielęgniarki w gabinecie oku-
listycznym”. Prelekcja była wzbogacona 
o liczne zdjęcia i bardzo ciekawe komenta-

Prodziekan WNoZ dr Janina Książek i Kierownik Katedry Pielęgniarstwa dr n. med. Aleksandra Gaworska-
-Krzemińska oprowadzają uczestników konferencji po Katedrze Pielęgniarstwa (autor Elżbieta Sarad)

Na takim sprzęcie i fantomach uczą się obecnie adepci zawodu pielęgniarskiego (autor Barbara Wysocka)

Med dr n. med. Janina Książek, Kierownik 
Katedry Pielęgniarstwa dr n. med. Aleksan-
dra Gaworska – Krzemińska.

Konferencję prowadziła Wiceprzewod-
nicząca Koła PTP przy Katedrze Pielęgniar-
stwa GUMed mgr Barbara Wysocka. Po po-

witaniu gości i uczestników szkolenia pro-
wadząca spotkanie oddała glos Przewodni-
czącej ORPiP w Gdańsku, która zwróciła 
uwagę na wyjątkowość szkolenia, z racji 
podjęcia tematyki z dziedziny pielęgniar-
stwa okulistycznego, które w szkoleniu 
pielęgniarek zajmuje marginesowe miejsce. 
Wyrazem uznania było wręczenie na ręce 
prowadzącej spotkanie podziękowania za 
zaproszenie i gratulacje za zorganizowanie 
konferencji, jak również deklaracja dalszej 
współpracy z PTP. Głos zabrała również Wi-
ceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku, któ-
ra skróciła czas wyjazdu, aby uczestniczyć 
w konferencji. Również Prodziekan WNoZ 
oraz Kierownik Katedry Pielęgniarstwa za-
brały głos. Jako gospodarze zwróciły uwagę 
m. in. na wyjątkowość miejsca konferencji 
- po II wojnie światowej staraniem władz 
Akademii Lekarskiej w Gdańsku działała tu 
Szkoła Pielęgniarsko-Położnicza. 

W tematykę okulistyczną wprowadził 
słuchaczy, jako pierwszy lek. med., Spe-

Pielęgniarka Danuta Mohamed – Seghir, na co dzień pracująca w Poradni Okulistycznej demonstruje prawidło-
we zakładanie opatrunku na oko (autor Tatiana Wojciechowska)

Duszpasterz Służby Zdrowia Ks. Dariusz Ławik 
w czasie wykładu na konferencji (autor Barbara 
Wysocka)
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rze. Zdarzają się dni, w których Przychod-
nia przyjmuje około 100 pacjentów. 

Przed przerwą Pani Danuta Mohamed – 
Seghir – licencjat pielęgniarstwa w sposób 
praktyczny przedstawiła „Technikę zabie-
gów pielęgnacyjnych w okulistyce”. Za-
prezentowała prawidłowo zakładany opa-
trunek na oko, podawanie kropli i maści do 
oka, przemywanie oka solą fizjologiczną, 
a także zakładanie i zdejmowanie soczewek 
kontaktowych. Widać było profesjonalizm 
w działaniu. 

Przerwa była czasem, w którym pro-
wadzono ożywione rozmowy. Kawa, her-
bata i kanapki oraz słodkie mufinki dodały 
energii uczestnikom konferencji. Z głosów 
w kuluarach można było wywnioskować, że 
nikt nie nudził się na spotkaniu. 

Po przerwie Przedstawiciel Towarzy-
stwa Ubezpieczeniowego INTER POLSKA 
S.A., sponsora cateringu spotkania, Pani 
Gabriela Depka-Wierzbicka przedstawiła 
specjalną ofertę dla pielęgniarek i położ-
nych grupowego ubezpieczenia na życie.

Tematykę badań w okulistyce przedsta-
wiła mgr Hanna Kocybała omawiając „Pole 
widzenia w diagnostyce okulistycznej”. Jest 
to bardzo ważne badanie m. in. w diagnosty-
ce jaskry. Na przykładach wyników badań 
przedstawiła sposób ich interpretowania.

Moduł wielokulturowości w pracy pie-
lęgniarki, dotyczący pacjenta wierzącego 
– katolika, przedstawił Duszpasterz Służby 
Zdrowia, ks. Dariusz Ławik. Zwrócił uwagę 
na te aspekty w relacji pacjent – pielęgniar-
ka, które są ważne dla obu stron na płasz-
czyźnie praktyki religijnej chorego i wyko-
nywania zawodu pielęgniarki.

Czas konferencji minął bardzo szybko. 
Na zakończenie spotkania każdy z uczestni-
ków otrzymał certyfikat, którego wydruko-
wanie było ufundowane przez Panią Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. 

Niespodzianką dla uczestników szko-
lenia była możliwość zwiedzenia Katedry 
Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Po terenie uczelni oprowa-
dzała sama Prodziekan WNoZ dr n. med. 

Uczestnicy konferencji w historycznym miejscu dla pielęgniarstwa i okulistyki słuchają wykładów z dziedziny 
pielęgniarstwa okulistycznego (autor Tatiana Wojciechowska)

Janina Książek i Kierownik Katedry Pie-
lęgniarstwa dr n. med. Aleksandra Gawor-
ska-Krzemińska. Zwiedzający Katedrę 
Pielęgniarstwa byli bardzo zadowoleni 
z możliwości obejrzenia sal wykładowych 
i pracowni umiejętności pielęgniarskich. 
Niektórzy, oglądając obecne sale, wspomi-
nali dawny rozkład pomieszczeń w Klinice 
Chorób Oczu.

Uczestnicy konferencji opuszczając 
teren Katedry Pielęgniarstwa głośno wy-
rażali swoje zadowolenie z uczestnictwa 
w szkoleniu i możliwości obejrzenia uczel-
ni kształcącej pielęgniarki. Niejedna z nas 
wspominała warunki, w których zdobywała 
wiedzę i umiejętności zawodowe. Najwięk-
sze wrażenie zrobiło wyposażenie pracowni 
umiejętności pielęgniarskich. 

Frekwencja na szkoleniu dopisała. War-
to wspomnieć, że pielęgniarki z Oddziału 
Okulistycznego 7 Szpitala Marynarki Wo-
jennej z Przychodnią w Gdańsku stawiły się 
na konferencji prawie w komplecie. Bra-

kowało jedynie osób dyżurujących i pielę-
gniarki, która zachorowała. 

Każdy z uczestników spotkania przy 
podpisywaniu się na liście obecności otrzy-
mał m. in. ankietę do wypełnienia. Uzyska-
ne dzięki nim informacje będą pomocne 
przy organizacji dalszych, cyklicznych kon-
ferencji z dziedziny pielęgniarstwa okuli-
stycznego, na które już teraz zapraszamy. 

W czasie całego spotkania konferencyj-
nego były robione zdjęcia nie tylko przez 
organizatora, ale również przez uczest-
ników. Warto upamiętniać takie ciekawe 
i miłe chwile. Myślę, że możemy wymienić 
się tym, co udało się nam uwiecznić. Jeżeli 
ktoś chciałby przysłać zdjęcia albo otrzy-
mać te, którymi dysponuje organizator, to 
proszę o kontakt na adres e-mailowy: kon-
ferencjaokulistyczna@onet.pl 

mgr Barbara Wysocka 
Wiceprzewodnicząca Koła PTP

przy Katedrze Pielęgniarstwa GUMed

Uczestnicy konferencji, którzy wcześniej pracowali w Klinice Chorób Oczu w budynku nr 15, na III piętrze 
w towarzystwie Prodziekan WNoZ dr Janiny Książek i Przewodniczącej Koła PTP przy Katedrze Pielęgniar-
stwa GUMed mgr Ewy Cieplikiewicz (autor Elżbieta Sarad)
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Dzień Dawcy Szpiku w Gdańsku

Cześć!!! Witam.
Mam na imię Przemek. Mieszkam w Gdań-
sku. Trzydzieste urodziny spędziłem niestety 
w szpitalu (przyjmując trzecią chemię). Nie 
ma jednak „tego złego, co by na dobre nie 
wyszło”. Prawdziwe 30-te urodziny spędzi-
łem w gronie przyjaciół, jeżdżąc na podaro-
wanym przez nich rowerze. Wiem, że „po-
tykając się można zajść daleko: nie wolno 
tylko upaść i nie podnieść się”.

Tak zaczynała się treść spotu promują-
cego i zachęcającego do wzięcia czynnego 
udziału w akcji mającej na celu pozyskanie 
jak największej ilości potencjalnych daw-
ców szpiku.

Co druga osoba chora na białaczkę 
nie ma odpowiedniego dawcy wśród nie-
spokrewnionych osób, dlatego tak bardzo 
ważne jest, by potencjalnych dawców było 
możliwie jak najwięcej.

W naszym kraju dawstwo szpiku jest 
wciąż mało popularne. Wynika to najczę-

ściej z niewiedzy i obaw. Ludzie wciąż się 
boją, że pomagając innym, narażają siebie. 
A przecież pobieranie szpiku jest zupełnie 
bezbolesną i bezpieczną czynnością.

Białaczka jest chorobą nowotworową 
szpiku kostnego i krwi. Rocznie zapada na 
nią w Polsce około 300-400 osób. Chorują 
głównie osoby po 50 roku życia, ale zda-
rzają się zachorowania także u osób młod-
szych, często bardzo młodych.

Dla większości pacjentów przeszczep 
zdrowych komórek szpiku od dawcy nie-
spokrewnionego, tzw. „genetycznego bliź-
niaka” jest jedyną szansą na powrót do 
zdrowia. W śród około 20 milionów za-
rejestrowanych w bazie danych osób cały 
czas są pacjenci, dla których nie udało się 
znaleźć dawcy.

Jedną z tych osób jest Przemek, wycho-
wanek Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdań-
sku – Oliwie. Nauczyciele tej szkoły, po-
ruszeni sytuacją swojego byłego ucznia, 

Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 
dla przewlekle i somatycznie chorych oraz 
dzieci i młodzieży intelektualnie niepełno-
sprawnej, prowadzony jest przez Zgroma-
dzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego 
a Paulo. Dom Pomocy Społecznej zarzą-
dzany jest przez Panią Dyrektor-Siostrę 
ww. Zgromadzenia (pielęgniarkę) S. Boże-
nę Piotrowską. 

Zapewne, dlatego profesjonalną cało-
dobową opiekę nad podopiecznymi spra-
wują m.in. pielęgniarki oraz siostry zakon-
ne. Dom funkcjonuje na zasadzie oddzia-
łów wypełnionych serdecznością. Obecnie 
zamieszkuje w nim ponad 100 osób. Na 
dwóch poziomach znajdują się oddziały 
dziecięce, oddział męski i kobiecy. Dużo 
jest osób leżących, niejednokrotnie bez 
kontaktu słowno-logicznego. Osoby, które 
mogą i chcą uczestniczą w terapii zajęcio-
wej, biorą udział w różnych konkursach 
i zdobywają wyróżnienia oraz nagrody. 

Z okazji wizyty przedstawicieli Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku: Przewodniczącej Anny Wona-
szek, Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc i Sekretarza Aldony Rogala 
mieszkańcy DPS przygotowali inscenizację 
opowieści o tym jak powstała tęcza. Przed-
stawienie było wzruszające i dopracowane 
w najdrobniejszych szczegółach, a miesz-
kańcy i personel, jako aktorzy wypadli 
rewelacyjnie. Pani Przewodnicząca Anna 
Wonaszek pogratulowała tak wspaniałe-
go występu i podziękowała za możliwość 
przebywania w miejscu pulsującym dobrą, 
pozytywną energią. 

Podkreśliła jednocześnie, iż insceniza-
cja o tęczy dowodzi, że tylko współdziała-
nia i wzajemny szacunek oraz docenianie 
innych buduje... Żaden pojedynczy kolor 
nie znaczy, bowiem tyle, co dopiero w kom-
pozycji tęczy... Wszystkie dzieci otrzymały 
od Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku przyjazne figurki pielę-
gniarek. Dyrektor Siostra Bożena oprowa-
dziła gości po rozległym, bardzo zadbanym 
i przyjaznym dla Podopiecznych DPS-ie. 
Mieszkańcy chętnie rozmawiali i chwalili 
się swoimi osiągnięciami.

Relację sporządziła: Wioletta Rogala

Relacja z wizyty  
w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie
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zorganizowali we współpracy z Fundacją 
DKMS 6 października 2013 roku Dzień 
Dawcy Szpiku - wspólnie przeciw białacz-
ce pod patronatem honorowym Prezydenta 
Miasta Gdańska.

Fundacja DKMS powstała w Niem-
czech w 1991 roku. W Polsce zarejestrowa-

na została w listopadzie 2008 roku, gdzie 
działa już ponad 20 lat. Jest niezależną or-
ganizacją typu non-profit, założyła i tworzy 
największą w Polsce bazę dawców komó-
rek macierzystych.

W DKMS zarejestrowało się ponad 2 
400 000 potencjalnych dawców. Fundacja 

zapewnia ubezpieczenie dawców i przez 5 
lat od pobrania szpiku monitoruje ich stan 
zdrowia.

Pracownicy 7 Szpitala Marynarki Wo-
jennej przyłączyli się do zorganizowa-
nej przez Szkołę akcji solidaryzując się 
z wszystkimi chętnymi by nieść pomoc 
osobom chorym na białaczkę.

Wolontariusze pobierali krew od osób 
wyrażających chęć zostania potencjalnym 
dawcą szpiku, by na końcu akcji samemu 
usiąść na krzesełku i zarejestrować się 
w centralnej bazie dawców. Dlaczego pod-
jęliśmy decyzję, by zostać dawcą? Chcemy 
dać szansę pacjentom na nowe życie.

W Polsce, jak na razie zarejestrowa-
nych jest około 200 tysięcy dawców szpiku 
kostnego, to wciąż zbyt mało, by uratować 
życie wszystkim potrzebującym.

Dyrekcja Szkoły nr 23 w Gdańsku-Oli-
wie, przedstawiciele 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej, koordynatorzy akcji, wolonta-
riusze oraz wszystkie osoby, które wzięły 
udział w akcji - po raz kolejny udowodni-
li, że w naszym mieście żyje wielu ludzi, 
którzy chcą pomagać innym. Tego dnia 
zarejestrowane zostały 202 osoby, to o 202 
szanse więcej na nowe życie dla chorych na 
białaczkę.

Dziękuję w swoim imieniu wszystkim 
za życzliwość, serce, ogromne zaangażo-
wanie, za możliwość wspólnej pracy z tak 
wspaniałymi ludźmi oraz za tą magicz-
ną atmosferę, która otaczała nas w Szko-
le Podstawowej nr 23 na ulicy Opackiej 
w Gdańsku-Oliwie.

mgr Jolanta Skobejko
Naczelna Pielęgniarka

 7 Szpitala Marynarki Wojennej
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W dniu 14 października br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach 
odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej, 
która poświęcona była ochronie zdrowia.
Tematyka obrad sesji obejmowała następu-
jące zagadnienia:
1. Strategię zdrowia w województwie po-

morskim,
2. Omówienie aktualnej sytuacji w zakre-

sie lecznictwa zamkniętego w woje-
wództwie pomorskim ze szczególnym 

Ochrona Zdrowia w Prabutach

uwzględnieniem roli Szpitala Specjali-
stycznego w Prabutach Sp. z o.o.,

3. Przedstawienie problemów wynikają-
cych z kontraktowania usług medycz-
nych.

Na sesji obecni byli zaproszeni goście:
1. Pani Hanna Zych- Cisoń Wicemarsza-

łek Województwa Pomorskiego
2. Pani Jolanta Sobierańska- Grenda- Dy-

rektor Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego
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3. Pani Anna Wonaszek- Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku 

4. Pan Bogdan Pawłowski- Burmistrz 
Miasta i Gminy Prabuty

5. Pan Paweł Chodyniak- Prezes Szpita-
la Specjalistycznego w Prabutach Sp. 
z o.o.

6. Pani Grażyna Stachowicz- Pielęgniarka 
Naczelna Szpitala Specjalistycznego 
w Prabutach Sp. z o.o. 

7. Pani Danuta Lipińska- Zakładowa Or-
ganizacja Związkowa OZZPiP przy 
Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach 
Sp. z o.o.

8. Pani Joanna Grodzicka – NSZZ ,,Soli-
darność’’ przy Szpitalu Specjalistycz-
nym w Prabutach Sp. z o.o. 

9. Pani Ewa Mędrek- Kierownik Zakładu 
Opiekuńczo- Leczniczego w Prabutach 
Przychodni Lekarskiej ,,Jasień’’ Sp. 
z o.o. w Prabutach

10. Pani Barbara Stuba- NZOZ ,,MEDI-
CUS’’ w Prabutach.

Grażyna Stachowicz
Pielęgniarka Naczelna

Szpitala Specjalistycznego 
w Prabutach Sp. z o.o.

Być dzieckiem Pielęgniarki, Położnej,
czyli kilka słów o interdyscyplinarności  

zawodów medycznych
Artykuł przygotowany na potrzeby Kształ-
cenia Podyplomowego dla Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
na rok 2013.

Chociaż nigdy nie byłem dzieckiem 
pielęgniarki, położnej, to myślę, że czasami 
bardzo trudno jest nim być. Bo kiedy 
jestem chory to moja mama pielęgniarka 
jest najlepsza na świecie!!! Wtedy tylko 
Ona pomiesza różne bardzo niedobre mik-
stury w taki sposób, że o dziwo, nawet sma-
kują, tylko Ona zajrzy mi w „dzioba” tak, 
że naprawdę nic nie boli słowo honoru!!! 
A tego nawet najlepszy Pan Doktor nie 
potrafi. Wreszcie, kiedy w nocy mam go-
rączkę i jest mi źle to wtedy moja mama 
pielęgniarka, położna siada przy mnie 
i przytula mnie tak, że czuje się naprawdę 
chciany i naprawdę bezpieczny I wiem, że 
żadna mama na świecie tego nie potrafi. Tu 
mogę się mylić, przecież jestem dzieckiem 
i nie potrafię myśleć jak taki duży dorosły 
człowiek. Natomiast, gdy jestem zdrowy 
to z moją mamą jest trochę trudniej niż 
z matkami moich koleżanek i kolegów. 
Ciągle słyszę odejdź od żelazka!!! Nie 
dotykaj kuchenki!!! Nie wolno bawić się 
w pralce!!! Ponadto mojej mamie zdarza 
się wymagać ode mnie żebym zawsze był 
grzeczniejszy niż moi koledzy wiele rzeczy 
muszę robić dokładniej i szybciej niż inni. 
Wiem, że moja mama jest najukochań-
szą osobą i ma najważniejszą pracę na 
świecie – ratuje ludzi. Ale czasem jest mi 
naprawdę ciężko. Gdy dorastam to niestety 
potrafi być jeszcze gorzej, ponieważ czę-
ściej niż moi rówieśnicy słyszę: No załóż 
wreszcie porządnie ten szalik. Gdzie Twoja 
czapka? Nigdy nie przebiegaj przez ulicę. 

Jak znajdę u Ciebie papierosy to masz szla-
ban przynajmniej na trzy miesiące. Wiem, 
że mama nie jest zła tylko zachowuje się 
tak, bo naogląda się dużo w szpitalu. Ale 
czy Ona naprawdę nie rozumie, że ja mu-
szę się buntować. Jeśli nie przebiegnę przez 
ruchliwą ulicę, lub kiedy jestem starszy, nie 
zapalę z kumplami papierosa to będę po-
śmiewiskiem całej szkoły. Co gorsza będę 
musiał codziennie wysłuchiwać głupich 
żartów pod swoim adresem i będzie mi 
wtedy bardzo źle, będę czuł się bardzo sa-
motny, A w tej sytuacji to nawet najlepsza 
mikstura mojej Mamy nic mi nie pomoże. 
Co więcej jak każdy inny człowiek chcę 
być wolny, czyli na „własnej skórze” prze-
konać się o tym – mając np. skończone trzy 
lata życia - jak to jest zainstalować sobie 
widelec w nosie. Czy jest to fajne czy nie 
fajne, miłe, niemiłe, itd.? Oznacza to, że 
potrzebuje nauczyć się podejmować decy-
zje oraz przyjmować ich konsekwencje: 
negatywne, pozytywne natychmiastowe 
oraz te odłożone w czasie. Innymi słowy 
potrzebuję być wolny, ponieważ: Dokład-
nie tak samo, jak moja Mama ja też jestem 
profesorem od własnego życia. (por. For-
mela S. 2012; str.51 - 53) Poza tym - choć 
jest to bardzo, ale to bardzo trudne - na-
-prawdę chcę się nauczyć żyć mądrze, bo 
myślę, że jak dorosnę to mi się to przyda. 
I komplet-nie nie ma znaczenia czy będę 
pielęgniarką – tak jak Ty Mamo - hutni-
kiem, sportowcem, lekarzem, czy preze-
sem banku. Żyć mądrze-czyli nauczyć się 
rozpoznawać, który człowiek autentycznie 
mnie lubi, docenia i umie się cieszyć moją 
obecnością, a który tak trochę udaje, że 
mnie lubi tylko dlatego że coś ode mnie 
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chce. Natomiast, gdy ja czegoś potrzebuje 
to nagle zapomina o moim istnieniu. W tej 
ostatniej sytuacji zapewne poczuję się źle 
a nawet będę wściekły. Pomimo że bar-
dzo mnie to boli i trochę nawet przeraża to 
wiem, że mogę ten stan przeżyć świadomie. 
Oznacza to, że czasem warto odłożyć swoje 
negatywne emocje oraz zwyczajną w takiej 
sytuacji, ludzką chęć odreagowania czy 
odegrania się na osobie, która wyrządziła 
mi tak wielką krzywdę, lub na innych kole-
żankach i kolegach, ponieważ później mi 
samemu może być jeszcze bardziej przy-
kro. I teraz już chyba rozumiem, dlaczego 
tak bardzo się denerwujesz, kiedy próbuję 
samemu sięgać po tabletki. Ty Mamo po 
prostu wiesz, że jeśli wezmę jakieś lekar-
stwo to na chwilę zrobi mi się lepiej, ale za 
moment mogę być bardzo chory. I minie 
ogromnie dużo czasu zanim ponownie będę 
pełen energii radosny, czy szczęśliwy. (por. 
McKay M., Davis M., Fanning P. 2002; 
str.76 - 83) Prawda to może być bardzo 
trudne. No ale Mamoooo!!! Ty już to prze-
cież potrafisz. Pamiętasz jak w środę wróci-
łaś rano i poprosiłaś mnie abym był bardzo 
grzeczny bo miałaś w nocy bardzo dużo 
operacji. Operacja to chyba taka bardzo po-
ważna zabawa dla bardzo mądrych i odpo-
wiedzialnych dorosłych, bo przebierają się 
oni w różnokolorowe fartuchy, śmieszne 
czepki z obrazkami i maski. Jednak, kiedy 
coś idzie bardzo źle, wtedy wszyscy oni 

pomagają sobie wzajemnie, najlepiej jak 
potrafią, aby znowu było dobrze. W tej sy-
tuacji kompletnie nie ma znaczenia kim je-
steś lekarzem pielęgniarką, czy położną. 
Zatem byłem cicho i w ogóle nie bałagani-
łem. Pomyślałem, że byłoby fajnie gdybym 
postarał się zrobić Ci śniadanie, no bo jak 
trochę odpoczniesz to pewnie będziesz bar-
dzo głodna, dokładnie tak samo jak ja, po 
odpoczynku. Zgodnie z postanowieniem 
zabrałem się do pracy. Jest! Pierwszy suk-
ces bardzo ostrożnie wytaskałem patelnię 
z szafki, czyli tak, aby samemu nie spaść 
ze stołka. Zaraz potem sukces drugi. Mia-
nowicie samodzielnie uruchomiłem płytę 
indukcyjną zupełnie tak samo jak Ty, czyli 
bardzo bezpiecznie. No i chyba z nadmiaru 
tych sukcesów zwyczajnie zbaraniałem, bo 
kiedy otworzyłem lodówkę niechcący upu-
ściłem pojemnik z jajkami. Część z nich od 
razu rozbiła się na podłodze. Kolejne potur-
lały się w najdalsze zakamarki kuchni. Te 
nieliczne, które zostały jeszcze w pojem-
niczku zgrabnym i szybkim ruchem, do-
kładnie takim jak Twój, gdy robisz ludziom 
zastrzyki, przerzuciłem na patelnię. Z tą 
różnicą, że Tobie nigdy nic nie spada, no 
bo Ty jesteś naprawdę super!!! A ja muszę 
się jeszcze trochę nauczyć. Ale spokojnie 
dam radę!!! Wtedy Ty weszłaś do kuchni 
i od razu wiedziałaś dwie rzeczy: Po pierw-
sze, że stan naszej kuchni jest ciężki, ale 
stabilny. Po drugie zorientowałaś, że ja 
naprawdę chciałem jak najlepiej i jest mi 
bardzo przykro, bo się nie udało. Pomimo 
że byłaś ogromnie zmęczona uśmiechnęłaś 
się do mnie ciepło, przytuliłaś i powiedzia-
łaś, że się cieszysz, bo to chyba miało być 
jedno z najlepszych śniadań. Wtedy czułem 
się jak ktoś, kto jest dla Ciebie szczegól-
nie ważny. Potem posprzątałaś, zrobili-
śmy nowe śniadanie i wiesz, co? Muszę 
przyznać, że jeszcze nigdy tak bardzo nie 
smakowało mi takie normalne dorosłe śnia-

danie. Doskonale wiesz, że kiedy wołasz 
mnie na takie śniadania to ja nagle zaczy-
nam się interesować bajką w telewizji, albo 
strasznie się ociągam z podejściem do stołu, 
lub też w ogóle Cię nie słucham, ponieważ 
w tym czasie podejmuje za-krojone na na-
prawdę szeroką skalę poszukiwania skraw-
ka czekoladki, albo kawałka batonika.

Jeśli zaś chodzi o Twoją pracę to chy-
ba musi być ona kosmicznie trudna. No, 
bo tak: Prawie codziennie przez dużo go-
dzin musisz robić wiele rzeczy szybciej 
i dokładniej niż np. Mamy moich koleża-
nek i kolegów, które nie są pielęgniarkami, 
położnymi. Dodatkowo czasami musisz 
myśleć więcej niż one. Przecież to Ty lub 
Twoje Koleżanki razem z Panią Doktor trzy 
razy sprawdzacie pewne rzeczy zanim po-
dacie coś swojemu pacjentowi, ponieważ 
wszyscy chcecie mieć pewność, że teraz 
już będzie dobrze. Poza tym niekiedy Twoi 
pacjenci naprawdę rozrabiają miliardy razy 
bardziej niż JA. W tym momencie robi mi 
się trochę smutno, ponieważ do tej pory 
myślałem, że w rozrabianiu jestem nie do 
pobicia. Co więcej inne Mamy nie muszą 
oglądać jak drugi człowiek odchodzi na 
zawsze–czyli na bardzo długo, a co za 
tym idzie nie muszą widzieć rozpaczy jego 
bliskich. Ponadto czasem na Twój oddział 
przy-chodzi nowa Pani Doktor i mówi: 
„Dzień dobry ja przyszłam z bardzo poważ-
nego budynku sesja – dorośli taki budynek 
nazywają chyba Uniwersytetem, ale tak do 
końca nie jestem tego pewien – i będziemy 
razem pracować.” I wtedy wy wszyscy, któ-
rzy pracujecie dłużej (doktorzy, pielęgniar-
ki, położne, ratownicy medyczni, oraz inni 
członkowie personelu medycznego) stara-
cie się zrobić wszystko, aby tej nowej Pani 
jak najwięcej pokazać. Robicie tak bo wie-
cie, że nawet z najlepszych zajęć w budyn-
ku sesja i najlepszych książek po prostu nie 
da się dowiedzieć wielu ważnych rzeczy. 

Dlatego wczoraj próbowałem do kontaktu 
włożyć najpierw palce a potem język, aby 
się przekonać, jaki kształt, kolor, zapach, 
smak ma Pan prąd. Tylko, że Ty wcale mi 
nie pomogłaś. Wręcz przeciwnie bardzo się 
na mnie pogniewałaś. Najgorsze jest jednak 
to, że Ty Mamo nie kupujesz sobie tak czę-
sto jak Mamy innych dzieci gazet do zaba-
wy. Gazety do zabawy to takie, w których 
są śmieszne obrazki i wesołe historyjki. Za-
miast tego co jakiś czas odwiedza nas Pan 
listonosz i przynosi nam poważne gazety. 
W nich nie ma śmiesznych obrazków, a hi-
storyjki tam napisane są kompletnie nie-
czytelne. No popatrz sama jak się napracuję 
słabo i tak od niechcenia pobazgram długo-
pisem tylko kawałek wesołej gazety to od 
razu wszystko wiem. Dokładnie wiesz, że 
w zeszłym tygodniu pomazałem poważną 
gazetę naprawdę uczciwie – nie opuściłem 
ani jednej kartki – i co? Dalej nie wiem o co 
chodziło w tych historyjkach. Dodatkowo, 
kiedy masz wolne od szpitala to czasem je-
dziesz bardzo daleko do budynku sesja, bo 
mówisz, że pielęgniarki i położne tak robią. 
I jak minie trochę czasu to bardzo ważni 
dorośli dadzą Ci bardzo ważną kartkę. 
A wtedy już będę miał Cię tylko dla siebie. 
Smutno mi jak wyjeżdżasz, ale skoro tak 
mówisz to ok; postaram się być dzielny!!!

Wszystkie te rzeczy są na tyle trudne, 
że czasem naprawdę nie jest łatwo być 
grzecznym. A wszyscy ludzie z medycyny 
(lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy 
medyczni, itd.) muszą być bardziej grzecz-
ni niż inni dorośli – por. socjalizacja me-
dyczna „to, wyposażenie jednostek w me-
dyczną wiedze deklaratywną proceduralną 
i praktyczną oraz wyposażenie tychże jed-
nostek w następujące niemedyczne strate-
gie działania dotyczące m.in.: odraczania 
emocji, radzenia sobie w sytuacji stresu, 
umiejętności pracy w grupie, aktywacji de-
cyzyjności, opanowania, elastyczności, czy 
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wydajności umysłowej.” (Formela S. 2012; 
str. 52) Wiem, o czym mówię, bo przecież 
wy dorośli ciągle chcecie ode mnie dziec-
ka, żebym był grzeczny a tego czasem po 
prostu nie idzie wytrzymać. Dodatkowo 
w toku Waszej pracy przeżywacie więcej 
trudnych emocji, niż inni ludzie. Przykle-
jają się one do Was, tak jak do mnie brzyd-
kie bakterie, kiedy wytaplam się w kałuży, 
a Ty tego nie zauważysz. Upsss!!! Chyba 
się wygadałem. Daruj Mamo nic więcej nie 
powiem, bo JA muszę poznawać świat po 
swojemu i już!!! Co gorsza czasem ludzie 
zupełnie nie potrafią mówić sobie miłych 
słów – problematyka wsparcia społeczne-
go. (por. Hetherington A. 2004; Sęk H., 
Cieślak R., red. 2005) Popatrz dziadek Józ-
ka, tego z trzeciego piętra. Jak komuś jest 
smutno to On wali go łapą w plecy i mówi: 
„Stary weź się w garść!!! Za okupacji lu-
dzie mieli gorzej!” Wiem jedno gdyby z ja-
kiegoś powodu byłoby mi źle na świecie 
i usłyszałbym coś takiego to na pewno 
poczułbym się jeszcze gorzej. Bo samo to 
słowo na „O” brzmi bardzo, ale to bardzo 
strasznie. I teraz już rozumiem, dlaczego 
gdy czasem przychodzisz ze szpitala za-
chowujesz się bardzo dziwnie. Ty po prostu 
chcesz coś nabroić, bo za długo musiałaś 
być grzeczna. Co prawda wiem już, że 
niestety nie jestem najlepszy, jeśli chodzi 
o brojenie, ale ciągle czuję się ekspertem 
w tej dziedzinie. 

Droga Mamo powtarzasz mi, że chcesz 
abym był grzeczny, nie dlatego że tak trze-
ba tylko, dlatego że chcesz być ze mnie 
dumna – czyli czuć się szczęśliwa kiedy 
inni ludzie cieszą się na mój widok i mó-
wią o mnie dobre oraz miłe słowa. TY je-
steś najlepsza na świecie tylko dzięki Tobie 
czuję się szczęśliwy i naprawdę ważny. Za-
tem JA również chcę być z Ciebie dumny. 
Dlatego, proszę posłuchaj mnie teraz bar-
dzo uważnie: (por. Dryżałowska G. 2008) 

1) Pamiętasz jak była u nas ciocia Zosia 
z Konradem i nie mogłem się z nim 
dogadać i na-wet Tobie i Cioci o tym 
powiedziałem. Wtedy Ty uwierzyłaś 
we mnie byłaś przy mnie. To znaczy 
dałaś mi szansę abym samemu mógł 
się z Nim dogadać – znaleźć mądre 
i wspólne rozwiązanie. 

 Zatem kiedy poczujesz się w szpitalu 
bardzo źle a ja nie będę mógł przyje-
chać żeby Cie-bie przytulić, proszę nie 
kieruj się emocjami tylko pomyśl o tej 
sytuacji życzliwie. To znaczy postaraj 
się być mądrze uważna na siebie samą. 
Wtedy na pewno poczujesz się lepiej 
i znajdziesz ze swoimi Koleżankami, 
Kolegami wspólne rozwiązanie tej sy-
tuacji.

2) W zeszłym miesiącu widziałem w tele-
wizji, jak George i Pan w Żółtym Kape-
luszu rozpalają ognisko. Pomyślałem, 
że jest to fajna zabawa i JA też muszę 
to zrobić. Więc przygotowałem sobie 
w kuchni wszystkie rzeczy, bardzo moc-
no się napracowałem. Ale Ty stwierdzi-
łaś, że coś musi się dziać, bo jestem 
zdecydowanie za cicho i przerwałaś 
mi całą zabawę, wtedy, kiedy jeszcze 
nie zdążyła się ona rozpocząć. Było mi 
strasznie źle, bo pomyślałem Mamo, że 

Twoja interwencja to największa na 
całym świecie niesprawiedliwość. 
Jeśli więc Ty poczujesz się bardzo nie-
sprawiedliwie, bo np. Twoja Koleżanka 
ma już tą ważną kartkę z budynku se-
sja i dlatego możesz pomyśleć, że jest 
bardziej lubiana, to myślę, że jest to 
tak samo smutne, jak moja przerwana 
zabawa w ognisko. Proszę Cię Mamo 
w ogóle się tym nie przejmuj JA nie po-
trzebuje, aż tak dużo nowych ubrań czy 
zabawek. JA chcę żebyś Ty była zawsze 
blisko mnie. Chcesz, JA też narysuję Ci 
kartkę!!! Będzie ona bardziej kolorowa 
i ważniejsza, bo ode mnie. 

3) CHCĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY!!!
Kochana Mamo!!! Nie ma znaczenia 
jak jest. W szpitalu może być czasem 
bardzo smutno, albo radośnie. Ważne 
jest to abyście (TY i Twoje Koleżan-
ki) trzymały się za ręce – były zawsze 
razem. Bo wtedy wszyscy ludzie będą 
Was jeszcze bardziej szanować, doce-
niać – czyli autentycznie będą się cie-
szyć z Waszej mądrej obecności. A JA 
będę na-prawdę dumny – no bo jeśli 
inni ludzie tak Cię szanują to dzięki 
temu JA mogę czuć się najszczęśliw-
szym dzieckiem na świecie. 
Pewnie się dziwisz skąd JA to wszystko 

wiem. To proste, ostatnio lecąc do szpitala 
zo-stawiłaś na stole parę mądrych książek. 
Zatem z mądrymi książkami idzie mi lepiej 
niż z po-ważnymi gazetami. Ponadto JA też 
potrafię zakombinować – w końcu jestem 
Twoim Dziec-kiem; Bardzo Cię Kocham 
Twój Berbeć 

Drodzy Czytelnicy, w tym miejscu na-
leży się Wam kilka słów wyjaśnienia. To, 
co przed chwilą przeczytaliście to moja 
bardzo osobista refleksja dotycząca pro-
blematyki interdyscyplinarności zawodów 
medycznych. Parę dni temu w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych, zupełnie 

niespodziewanie i prawie dokładnie po 
dwudziestu latach, ponownie zobaczyłem 
Wasz Sztandar. Sztandar byłego – bar-
dzo dobrego - Liceum Medycznego, przy 
dawnej ulicy Karola Marksa w Gdańsku. 
Momentalnie wróciły do mnie wszystkie 
mądre i dobre wspomnienia. 

Myślę, że taka propozycja interdyscy-
plinarności sprawi Państwu przyjemność, 
że będzie ona pasowała do tego, o czym 
akurat Państwo myślą, do tego, czego 
Państwu brakuje. Nie wiem czy będzie to 
wszystko, czego by Państwo chcieli, po-
trzebowali, ale to wszystko pewnie kiedyś, 
w końcu nadejdzie. (Kaczkowski P. 1984) 

Szymon Formela 
Socjolog, instruktor Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Ratunkowej, Wykładowca  
w OIPiP w Gdańsku
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Śniadanie zjedz po królewsku, obiadem 
się podziel, kolację oddaj wrogowi…

We współczesnym zabieganym świecie po-
święcamy coraz mniej uwagi na prawidło-
we odżywianie, pory posiłków, jakość po-
traw, różnorodność składników, świeżość 
produktów…. Przez poranny pośpiech 
rezygnujemy często także ze śniadania. 
Wielu Europejczyków nie jest świado-
mych jak ważny jest to posiłek, a wiąże się 
z tym szereg negatywnych konsekwencji, 
między innymi spadek koncentracji umy-
słowej, trudności z zapamiętywaniem, po-
dzielnością uwagi, a nawet z utrzymaniem 
właściwiej masy ciała. Do tego dochodzi 
również zwiększone ryzyko rozwoju cu-
krzycy i chorób układu krwionośnego, za-
burzona gospodarka lipidowa, a nawet za-
burzenia rozwojowe związane z niedobo-
rami ważnych dla organizmu składników 
budulcowych u dzieci i młodzieży.

Śniadanie jest bardzo cennym posił-
kiem dla organizmu, to ono właśnie do-
starcza nam niezbędnej energii tak bardzo 
potrzebnej w porannych godzinach, po-
maga zachować zdrowie i dobre samopo-
czucie, ma wpływ na jakość wykonywanej 
przez nas pracy, wydolność organizmu, 
bicie rekordów sportowych, proces ucze-
nia się, stopień przyswajania wiedzy, kon-
centrację… Natomiast najnowsze badania 
dowodzą, że mimo, iż Polacy zdają sobie 
sprawę z tego, że śniadanie to podstawa 
i jest najważniejszym posiłkiem w ciągu 
dnia, jedzą niepełnowartościowo lub nie 
jedzą go w ogóle. Najczęstsza wymówka 
to – na przygotowanie zdrowego śniadania 
po prostu nie ma czasu. Z badań przepro-
wadzonych przez SGGW w Warszawie, 

Śniadanie to podstawa

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka, 
wynika, że niemalże co dziesiąty Polak 
rezygnuje ze śniadania na rzecz kilku 
dodatkowych minut snu, co piąty prefe-
ruje ”przegryzienie czegoś” po drodze, 
24% rodziców zostawia pieniądze dzie-
ciom, aby zakupiły „śniadanie” w skle-
piku szkolnym, 42% Polaków nie czuje 
potrzeby spożywania śniadania, gdyż nie 
odczuwa głodu, 15% badanych zadowala 
się wypiciem kawy i zaczyna dzień od lun-
chu, 8% ankietowanych nie ma czasu na 
myślenie o jedzeniu w godzinach przed-
południowych. Tymczasem wartościowe 
i odpowiednio zbilansowane śniadanie 
to fundament naszego zdrowia. A my, po 
wielu godzinach snu potrzebujemy silnego 
bodźca, który rozbudzi nas i przygotuje na 
codzienne wyzwania. Ilość energii i skład-
ników odżywczych dostarczonych podczas 
porannego posiłku decyduje o tym, w jaki 
sposób będziemy funkcjonować w pierw-
szej części dnia, a posiłek ten powinien 
wzmagać koncentrację, poprawiać naszą 
kreatywność i zdolności werbalne, dlate-
go wielkim błędem jest o nim zapominać! 
Co więcej, spożywanie śniadania poprawia 
pamięć krótkoterminową i epizodyczną 
oraz identyfikację bodźców wzrokowych. 
O porannym posiłku nie powinni zapomi-
nać ci, którzy się odchudzają, mają proble-
my z utrzymaniem właściwej masy ciała, 
z podwyższonym poziomem cukru we 
krwi, albo ze zbyt wysokim wskaźnikiem 
cholesterolu. Badania wykazały, iż u dba-
jących o pory posiłków i ich odpowiednią 
ilość dziennie, wskaźnik masy ciała BMI, 
utrzymuje się na stabilnym poziomie, rza-
dziej też u nich występuje ryzyko nadwagi. 
Rezygnacja z porannego posiłku sprawia, 
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że nasz organizm domaga się większej 
porcji energii przez cały dzień. Jakie za-
tem powinno być nasze śniadanie? Przede 
wszystkim urozmaicone, a więc zawierać 
produkty ze wszystkich grup spożyw-
czych zawartych w piramidzie zdrowego 
żywienia, w ilościach dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb organizmu, inne-
go śniadania potrzebuje nastolatek, innego 
kobieta ciężarna, kolarz zawodowy, mara-
tończyk, pływak, a innego … nasza babcia, 
która to wymaga zupełnie innych proporcji 
na wybrane składniki odżywcze. Aby pod-
kreślić rangę śniadania, ustanowiono euro-
pejski dzień śniadania, który obchodzimy 
od kilku lat 24 kwietnia i mamy nadzieję, 
że dzięki takiej ogólnej akcji zwiększy się 
świadomość społeczeństwa na temat roli 
„królewskiego posiłku” w codziennej die-
cie. Nie powinno go zabraknąć w diecie 
dzieci i młodzieży, gdyż gwarantuje ono 
prawidłowy rozwój zarówno psychicz-

ny, jak i fizyczny, dobre samopoczucie 
i właściwą dyspozycję do nauki. Dziecko 
przebywa w szkole około 7-8 godzin, a to 
olbrzymi wysiłek umysłowy dla młodego 
organizmu, poza tym prowadzi bardzo ak-
tywny i ruchliwy styl życia, do tego orga-
nizm przechodzi przez wiele etapów roz-
wojowych, a te wszystkie składowe prze-
kładają się na zwiększone zapotrzebowa-
nie energetyczne i wartościowe składniki 
odżywcze oraz budulcowe zawarte w po-
żywieniu. Badania dowodzą, ich jedzenie 
porannego posiłku przez dzieci zwiększa 
odporność, zmniejsza ryzyko wystąpienia 
nadwagi, stabilizuje gospodarkę cukrową, 
zapobiega powstawaniu próchnicy, wspo-
maga przyswajanie wiedzy, aktywizuje 
metabolizm, a przede wszystkim dostarcza 
mózgowi glukozy, której poziom rano jest 
bardzo niski. To właśnie dzięki niej mózg 
funkcjonuje sprawniej i wydajniej, polep-
sza się zatem kojarzenie, myślenie, zapa-

miętywanie, bowiem umożliwiony jest 
przepływ informacji między komórkami 
nerwowymi, neuronami. A to wszystko 
dzięki takim składnikom odżywczym, jak 
białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy 
i sole mineralne. Doskonałym źródłem 
węglowodanów są płatki śniadaniowe 
owsiane, orkiszowe, amarantus, pieczy-
wo pełnoziarniste, graham, z dodatkiem 
siemienia lnianego, żurawiny, suszonych 
śliwek, które są cenne również ze wzglę-
du na obecność w nich błonnika sprawia-
jącego, że przez długi czas odczuwamy 
stan nasycenia organizmu. Wartościowy 
wapń i zdrowe białko znajdziemy głów-
nie w mleku i jego przetworach, chudym 
mięsie drobiowym, warzywach strączko-
wych i soczystych owocach. Tuż po śnia-
daniu warto przegryźć kilka orzechów, 
pestek dyni, ziaren słonecznika, które są 
polecane zarówno dla dzieci, młodzieży, 
jak i dorosłych ze względu na bogactwo 
minerałów i witamin. Większość z nas 
jednak popełnia błędy i nie dostarcza or-
ganizmowi dostatecznej ilości kilokalorii 
na śniadanie, ponosząc tego konsekwen-
cje przez resztę dnia – podjadając, bądź 
w godzinach późnowieczornych, kiedy to 
nasz organizm domaga się składników od-
żywczych, których nie otrzymał o właści-
wych porach, zaczyna się zatem wieczorne 
i nocne pojadanie. A konsekwencją tego 
jest zarzucanie żołądka dużą ilością treści 
pokarmowej, zaburzenia trawienia, maga-
zynowanie pokarmów w postaci zapaso-
wej tkanki tłuszczowej, nadwaga… Jakie 
dokładnie powinny być proporcje węglo-
wodanów, białek, tłuszczy w porannym 
posiłku to sprawa, o której od dawien dys-
kutują specjaliści, jedni twierdzą, że duża 
dawka węglowodanów przy małej zawar-
tości tłuszczów sprawia, że człowiek jest 
bardziej energiczny i asertywny, a wysoka 

ilość tłuszczów spowalnia pracę mózgu, 
przeciąża żołądek, wywołuje ociężałość 
i senność. Inni uważają, że wysokobiał-
kowe śniadanie wpływa na usprawnienie 
pracy mózgu, natomiast zbyt duża ilość 
węglowodanów ją osłabia, zaburza proce-
sy myślowe, wprowadza chaos centralnego 
układu nerwowego. Rozsądnym rozwiąza-
niem wydaje się więc równowaga trzech 
głównych składników odżywczych. Śnia-
danie zawierające co najmniej jedną trze-
cią dziennego zapotrzebowania na białko 
jest dobrym posiłkiem, bez względu na to, 
czy białko pomaga, czy nie pomaga prze-
brnąć przez pracowity i aktywny poranek, 
na pewno zmniejsza uczucie głodu, rege-
neruje organizm, utrzymuje masę mięśnio-
wą w dobrej kondycji. Trawienie białka 
trwa dłużej niż trawienie węglowodanów. 
Jeśli spożyjemy zbyt mało białka podczas 
śniadania, to trzeba będzie uzupełnić ten 
niedobór w ciągu dnia, wypijając kefir, 
koktajl mleczno-owocowy lub w obiado-
wej porcji chudego mięsa. Śniadania po-
winny również zawierać niewielkie ilości 
tłuszczów, które podobnie jak białko po-
magają w zwalczaniu uczucia głodu i re-
gulują poziom cukru we krwi, wspomagają 
gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. 
To również dobra okazja, aby dostarczyć 
niezbędnych kwasów tłuszczowych, na 
przykład w postaci orzechów, czy ziaren 
słonecznika dodawanych do płatków śnia-
daniowych. A pieczywo pełnoziarniste lub 
bułka fitness z odrobiną świeżego masła 
doda do ostatecznego bilansu nieco więcej 
tłuszczów. 

Maria Fall-Ławryniuk
Dietetyk i terapeuta ruchowy

www.twojasylwetka.pl
501 772 594
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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 29 listopada 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 4-5/2013 wygrały:

Pani Sylwia Kusier
Pani Magdalena Kotlenga

Hasłem było słowo CZASZKA

KONKURS

tel. 58 349-38-61

Wspomnienia
Zofia Mazur
(1952-2012)

,,Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”
Wisława Szymborska 

współpracownicy jak i pacjenci. Była nie-
zwykle uważna na otaczający świat oraz 
wrażliwa na problemy, z którymi borykali 
się jej pracownicy. Ciepło, którym ema-
nowała czyniło ją niezwykłą. Rozumiała 
świat jak mało kto. Ceniła w życiu miłość, 
uczciwość, przyjaźń, dobroć i dzieliła się 
tymi wartościami z otaczającymi ją ludź-
mi. Rozmowa z Zosią o życiu stawała się 
wydarzeniem, a Ci którzy mieli okazję 
zatrzymać się wraz z Nią nad tym tym co 
stanowi jego istotę czuli się obdarowani, na 
długo zapamiętując spotkanie z niezwykłą 
osobą. Zofia Mazur była też bardzo dobrą 
pielęgniarką oraz konsekwentnym szefem 
za co została uhonorowana zaszczytną na-
grodą ,,Złoty czepek”. Pełniąc przez wie-
le lat funkcję pielęgniarki oddziałowej na 
Stacji Dializ zorganizowała system opieki 
pielęgniarskiej nad pacjentem dializowa-
nym oraz wykształciła kadrę pielęgniarek. 
Dbała o swoich pacjentów czyniąc stara-
nia o poprawę warunków pobytu chorych. 
Marzyła, aby Stacja Dializ była dla jej 
podopiecznych przebywających w szpitalu 
wiele godzin namiastką domu. Przeszła na 
emeryturę w pełni sił pozostawiając bardzo 
dobrze przygotowany zespół pielęgniarski. 

Odeszła do lepszego świata wśród nas. 
I tylko chciałoby się powtórzyć po poetce 
,,…minuta ciszy po umarłych czasem do 
późnej nocy trwa”.

mgr Krystyna Paszko
Asystent ds. Pielęgniarstwa

22 sierpnia 2013 r. minęła pierwsza 
rocznica śmierci Zosi Mazur jednej z naj-
bardziej rozpoznawalnych postaci w Szpi-
talu św. Wojciecha na Gdańskiej Zaspie. 
Wyjątkowość jej osoby zauważali zarówno 
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Serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 
pracy zawodowej:

25-lecie pracy:
Grażynie Branickiej – oddz. internistyczny

30-lecie pracy:
Elżbiecie Przypek – oddz. laryngologiczny
Mariannie Żołdowicz – oddz. reumatolo-
giczny
Barbarze Pramik – oddz. rehabilitacyjny

35-lecie pracy:
Annie Górniewicz – oddz. neurologiczny
Hannie Cackowskiej – oddz. neurolo-
giczny
Krystynie Anaczkowskiej – oddz. pedia-
tryczny
Pozostając z wyrazami pamięci życzymy, 
aby dalsza praca była dla Was źródłem 
satysfakcji, aby dawała wiele zadowolenia 
z wykonywanego zawodu. Życzymy Wam 
drogie koleżanki spełnienia planów zawo-
dowych jak i prywatnych, prosimy o przy-
jęcie życzeń szczęścia w życiu osobistym 
oraz wszelkiej pomyślności.

Dyrektor ds. pielęgniarstwa Mariola Hillar 
oraz całe środowisko pielęgniarskie

Szpitala Polskiego w Sztumie

Zarząd Koła PTP przy Katedrze Pielęgniar-
stwa GUMed dziękuje Pielęgniarce Da-
nucie Mohamed-Seghir za pomoc w or-
ganizacji konferencji szkoleniowej „Stany 
nagłe w okulistyce. Wielokulturowość w 
pracy pielęgniarki”.

mgr Ewa Cieplikiewicz
Przewodnicząca Koła PTP

przy Katedrze Pielęgniarstwa GUMed

Serdeczne podziękowanie dla dr hab. n. 
med. Tomasza Jastrzębskiego za pomoc 
i możliwość przeprowadzenia konferencji 
przy XIX Zjeździe PTCHO Sesji dla Pie-
lęgniarek ,,Wieloaspektowość Opieki nad 
Pacjentem Z chorobą Nowotworową” oraz 
podziękowanie za uczestnictwo i pomoc 
w konferencji dla: mgr Anny Wonaszek 
Przewodniczącej OIPIP, Wiceprzewodni-
czącej Marzeny Olszewskiej-Fryc oraz 
Wioletty Rogala za wspaniałe zdjęcia

składa Anna Kosowska
Pielęgniarka Oddziałowa 

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Wyrazy uznania, szacunku i podziękowa-
nia za wieloletnią pracę, życzliwość oraz 
profesjonalizm wraz z życzeniami zdrowia 
i satysfakcji zawodowej z okazji jubileuszu 
dla Pań Pielęgniarek:

Papis Zofia – 30 lat
Woch Małgorzata – 30 lat
Weisgeber Jolanta – 30 lat
Suwińska Elżbieta – 35 lat

Sodoma Ewa – 30 lat
Promińska Ewa – 25 lat

Promińska Barbara – 30 lat
Mosakowska Ewa – 25 lat

Lewandowska Anna – 30 lat
Kacperska Emilia – 30 lat
Domagała Maria – 35 lat

Budzalewska Jadwiga – 30 lat
Borowska Magdalena – 20 lat

Składa Grażyna Stachowicz
Pielęgniarka Naczelna Szpital Specjalistyczny 

w Prabutach Sp. z o.o.

Podziękowania
Edukacja jest najlepszą inwestycją, 

a więc inwestuj w siebie i poszerzaj swoje 
horyzonty, bo „wiedza jest drugim

słońcem dla tych, którzy ją posiadają”.

Pielęgniarce Kliniki Chorób Psychicznych i 
Zaburzeń Nerwicowych Dorocie Ryś najser-
deczniejsze gratulacje za zajęcie II miejsca 
w konkursie o tytuł „Najlepszej Pielęgniar-
ki, Położnej UCK” składają pielęgniarka 
oddziałowa wraz z całym zespołem.

W dniu 21.08.2013. zostałam babcią. 
Chciałabym serdecznie podziękować P. Po-
łożnym, Lekarzom, Pielęgniarkom od-
działu noworodków, Personelowi pomoc-
niczemu, Pracownikom Laboratorium, 
Stacji Krwiodawstwa NZOZ Zdrowie 
w Kwidzynie. Za Wielkie Zaangażowanie 
i pomoc mojej córce Natalii podczas poro-
du i po nim. Dziękuję za opiekę nad moim 
wnukiem Bartoszem.

Wdzięczna babcia pielęgniarka
Grażyna Małkowska

...życzę Ci... aby każdy dzień był Twoim świętem 
wypełnionym życzliwością ludzi i miłymi 

niespodziankami

Katarzynie Erdanowskiej serdeczne gra-
tulacje z okazji ukończenia studiów ma-
gisterskich pielęgniarskich z życzeniami 
pomyślności, wytrwałości w pracy zawo-
dowej, zdrowia i spełnienia marzeń życzy

mgr Elzbieta Brożyniak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii 

Urazowej i Ortopedii
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

w Gdańsku.

Każdy dzień jest fragmentem naszego życia, 
każda chwila ma w sobie coś z tajemnicy. 

I tylko my na krawędzi tęczy biegnąc szukamy 
naszych marzeń.

Z okazji obrony doktoratu serdecznie 
gratulujemy Pani Ewie Wodzikowskiej. 
Życzenia wszelkiej pomyślności w życiu 
zawodowym i prywatnym składają Prze-
wodnicząca i Członkowie Komisji ds. 
Profilaktyki, Edukacji, Pielęgnacji Ran, 
Oparzeń i Odleżyn, a także Komisja ds. 
Opieki Długoterminowej.

Serdeczne podziękowanie za wieloletnią 
pracę w zawodzie pielęgniarki, pełną po-
święceń i oddania, za życzliwość, profesjo-
nalizm i koleżeństwo odchodzącej na eme-
ryturę Teresie Szczerbaciuk wraz z życze-
niami zdrowia, pogody ducha oraz radości 
płynącej z dnia codziennego na dalsze lata 

składa zespół terapeutyczny oddziału 19 B 
wraz z Dyrekcją Wojewódzkiego 

Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku

Składam najserdeczniejsze gratulacje ab-
solwentkom specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa diabetologicznego. Dzię-
kuję za ogromny wkład pracy i przygo-
towanie się do egzaminu państwowego. 
Cieszę się z uzyskanego wyniku, życzę 
dalszych sukcesów w życiu osobistym i za-
wodowym.
Gratuluję sukcesu, uzyskania wysokich 
wyników i zasłużonego tytułu specjalisty.

Ewa Wodzikowska
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Z żałobnej karty
Szczere wyrazy współczucia naszej 
drogiej koleżance Edycie Inorowicz 

z powodu śmierci
MĘŻA

składają koleżanki wraz z oddziałową 
oddziału chorób wewnętrznych 

i hipertensjologii II w PCT w Gdańsku.

Z wielkim żalem i smutkiem 
powiadamiamy, że po długiej i ciężkiej 

chorobie, w dniu 2 września 2013 r. 
odeszła na wieczną wachtę

ADRIANA URBAN.
Nasza koleżanka, przyjaciel i wieloletnia 

pielęgniarka, a w ostatnim czasie 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 

Psychiatrii 7 SzMW. Niezwykle 
kochająca życie i ludzi, oddana swojemu 

powołaniu, angażująca się w pomoc 
bliźniemu, zarażająca optymizmem i wolą 

walki... mimo przeciwności losu. Taką 
Adusię będziemy pamiętać. Pielęgniarki 
Oddziałowe, koleżanki i koledzy wraz 

z Naczelną Pielęgniarką 7 SzMW.

Naszej koleżance Elżbiecie 
Wojciechowskiej serdeczne wyrazy 

współczucia i otuchy w tych trudnych 
chwilach z powodu śmierci

MAMY
składają Naczelna Pielęgniarka oraz cały 
zespół – koleżanki i koledzy 7 Szpitala 

Marynarki Wojennej.

Kochany człowiek nie umiera
żyje wciąż w naszych myślach

słowach i wspomnieniach...

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci
ADRIANY URBAN.

W dniu 2 września 2013 r. odeszła od 
nas wspaniała koleżanka, z powołania 

pielęgniarka oddziałowa oddziału 
psychiatrii. Chcemy pamiętać Jej radość, 
optymizm i miłość, którą obdarzała ludzi 

wszystkich ludzi. Zespół pielęgniarek 
Oddziału Chirurgii, Onkologii 

i Ginekologii 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku-Oliwie.

Pomimo, iż żadne słowo nie jest w stanie 
ani ucieszyć, ani ukoić bólu po stracie 
najbliższej Osoby, pamiętaj Elu, że już 

sam dar posiadania Wspaniałej
MAMY

był i jest wielką łaskawością losu. 
Ukochani na zawsze żyją bowiem 

w naszych sercach, czynach 
i wspomnieniach.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci 
naszej koleżanki pielęgniarki

SŁAWOMIRY SKRZYSZEWSKIEJ
i składamy wyrazy głębokiego 

współczucia Rodzinie. Pielęgniarki 
Kliniki Otolaryngologii UCK.

Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy
i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje...

Łączymy się w bólu z naszą koleżanką 
Anią Pogonowską z powodu nagłej 

śmierci
MAMY

i wyrażamy głębokie współczucie. Zespół 
pielęgniarek i lekarzy Oddziału Chirurgii, 

Onkologii i Ginekologii 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie.

Nie odchodzi się tak naprawdę i tak zupełnie,
bo mimo wszystko-pozostaje

się w czyjeś pamięci i czyimś czekaniu...

W imieniu Zarządu oraz Członków 
Zakładowej Organizacji Związku 

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
przy Szpitalu Specjalistycznym Sp.z o.o. 
w Kościerzynie składamy Pani Dyrektor 
Marzenie Barton wyrazy najgłębszego 

żalu i prawdziwego smutku z powodu tak 
nagłej śmierci

OJCA.
Łączymy się z Panią w nieutulonym 

smutku i jednocześnie zapewniamy że 
myślami i sercem jesteśmy z Panią w tych 

trudnych chwilach.

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

Pamięci DANUTY ŁOŚ zmarłej 7 
września 2013 r. wspaniałej Pielęgniarki, 

koleżanki, kochanej żony i matki. 
Na zawsze pozostaniesz w naszych 

sercach. Zespół Pielęgniarek, Położnych 
Operacyjnych i Anestezjologicznych oraz 
pozostali pracownicy Szpitala Kliniczna 

UCK.

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą.

Pamięci
DR DARIUSZA PERKOWSKIEGO

zmarłego 3 września 2013 roku. 
Zespół Pielęgniarek i Położnych Bloku 

Operacyjny Szpital Kliniczna UCK.

Człowiek odchodzi lecz żyje w naszej pamięci.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że odeszła nasza koleżanka

ADRIANNA URBAN.
Wyrazy współczucia najbliższym składają 

pielęgniarki z Oddziału Urologii
7 Szpitala Marynarki Wojennej.

We wszystkim tym, co zdarza się w życiu 
człowieka trzeba odczytać ślady miłości Boga. 

Wtedy do serca wkroczy radość.
Kardynał Stefan Duszyński

Wyrazy głębokiego współczucia 
Przewodniczącej Sądu przy OIPiP 

w Gdańsku Marzenie Barton 
z powodu śmierci

TATY
składają członkowie Sądu OIPiP 

w Gdańsku.

Drogim Koleżankom Hannie 
Jankowskiej i Ewie Plichta 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI
składają koleżanki i koledzy z Oddziału 
Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie.
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Każde powołanie, każda z dróg na które 
wzywa nas Chrystus prowadzi ostatecznie do 

spełnienia i radości, ponieważ prowadzi do 
Boga do uczestniczenia w jego życiu.

Błogosławiony Jan Paweł II

Łącząc się w bólu z Naszą koleżanką 
Marzeną Barton wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
TATY

składa Przewodnicząca Anna Wonaszek 
w imieniu własnym oraz w imieniu 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku i Pracowników OIPiP 

w Gdańsku.

Drogiej Koleżance Jarosławie 
Kozikowskiej z powodu śmierci

OJCA
wyrazy głębokiego współczucia 
składają koleżanki z Oddziału 

Reumatologii Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie.

Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność

Emily Dickinson

Serdeczne wyrazy współczucia 
naszym koleżankom Marzenie Barton 
i Jarosławie Kozikowskiej z powodu 

śmierci
TATY

składa Kadra Kierownicza Pielęgniarstwa 
Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie.

Śmierć jest jedynie przebudzeniem ze snu.
Platon

Łącząc się w bólu z naszymi koleżankami 
Marzeną Barton i Jarosławą 

Kozikowską wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci

TATY
składają pielęgniarki, pielęgniarze 

i położne ze Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie.

Nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich

Łącząc się bólu z naszymi koleżankami 
Hanną Jankowską i Ewą Plichtą 

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
składa Kadra Kierownicza Pielęgniarstwa 

Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie.

Człowiek odchodzi
Lecz miłość zostaje

Mimo wielkiej rozpaczy
Pozwala żyć dalej

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką Basią 
Czają wyrazy głębokiego współczucia z 

powodu śmierci 
OJCA

składają wszystkie koleżanki z 
COPERNICUS Pl sp. z o.o. w Gdańsku.

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

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
Stasią Hirsz-Lemke wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci 
MATKI 

składają wszystkie koleżanki ze szpitala 
COPERNICUS Pl sp. z o.o. w Gdańsku.

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

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
Stasią Hirsz-Lemke wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
MATKI

składa Pani Marzena Olszewska-Fryc 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa z całym 
Zespołem Pielęgniarek i Położnych 
szpitala COPERNICUS Pl sp. z o.o. 

w Gdańsku.

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

Pani Władysławie Murawskiej wyrazy 
szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
MĘŻA 

w imieniu koleżanek z Komisji 
ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielęgnacji Ran, 

Oparzeń i Odleżyn, a także Komisja ds. 
Opieki Długoterminowej 

składa Irena Samson.

...byłaś iskrą, żyłaś dla innych,
odeszłaś cicho...

Z żalem zawiadamiamy, że po długiej 
i ciężkiej walce z chorobą odeszła 

nasza koleżanka
TERENIA KOŁACZ.

Pozostało wspomnienie wspaniałej 
pielęgniarki, koleżanki, kochanej żony 

i matki. Na zawsze pozostanie w naszych 
sercach składają Koleżanki z byłego 

Szpitala Kolejowego w Gdańsku.

Łącząc się w bólu z naszą Koleżanką 
Pierwszą Przewodniczącą Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku Władysławą Murawską 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają Pracownicy Biura Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu, 
Pierwszej Przewodniczącej Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
Władysławie Murawskiej z powodu 

śmierci 
MĘŻA

składa Przewodnicząca Anna Wonaszek 
wraz z Okręgową Radą Pielęgniarek 

i Położnych w Gdańsku.

Wyrazy współczucia Koleżance Alicji 
Salamądrze z powodu śmierci

OJCA
składają Koleżanki z Klinki Położnictwa 

UCK.
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Szczere wyrazy głębokiego współczucia 
Asystent ds. pielęgniarstwa Krystynie 

Paszko z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ 

składają Pracownicy Oddziału 
Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego 

św. Wojciecha w Gdańsku.

Składamy wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY
Kierownikowi Sterylizatorni i naszej 

koleżance Jagodzie Oktaba 
Zespół pielęgniarek Oddziału Chirurgii, 

Onkologii z Ginekologią 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej w Gdańsku - Oliwie.

Z żalem zawiadamiamy, 
że po długiej i ciężkiej walce z chorobą 

odeszła nasza koleżanka 
TERENIA KOŁACZ

Pozostało wspomnienie wspaniałej 
pielęgniarki, koleżanki, kochanej żony 

i matki. Na zawsze pozostanie w naszych 
sercach składają Koleżanki z byłego 

Szpitala Kolejowego w Gdańsku.

Pielęgniarce Oddziałowej
mgr Stanisławie Hirsz-Lemke
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MAMY

składają Pracownicy Oddziału 
Neurologicznego i Udarowego

PCT im.M.Kopernika w Gdańsku.

Naszej drogiej koleżance 
Jadwidze Oktawie

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY
składa personel pielęgniarski 7 Szpitala 

Marynarki Wojennej w Gdańsku.

„Głośniej niżeli w rozmowach 
Bóg przemawia w ciszy

I kto w sercu ucichnie zaraz Go usłyszy.”
Adam Mickiewicz/

Z głębi serca, wyrazy współczucia dla 
naszej koleżanki Jolanty Chomskiej 

z powodu nagłego odejścia 
do domu Ojca w Niebie

SYNA MICHAŁA
składa w imieniu

koleżanek Położnych z Medycznego 
Studium Zawodowego Nr 2 w Gdańsku-

Danuta Adamczyk-Wiśniewska

Naszej koleżance Jolancie Chomskiej 
z powodu nagłego odejścia

SYNA MICHAŁA 
wyrazy współczucia składają koleżanki 
z Pionu Położniczo-Ginekologicznego 

Copernicus podmiot leczniczy.
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Kupony prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres OIPiP w Gdańsku do 13 grudnia 2013 r.

POZIOMO: 1) Adam, polski poeta; 5) dźwignia handlu; 8) rowerowe taxi; 11) śnieżna zawalidroga; 13) wię-
zy, kajdany; 14) owocowy ogród; 16) Salvador, hiszpański malarz; 17) kolor karciany; 19) nacja; 21) na śmie-
ci; 23) jaki pan, taki on; 24) iglaste drzewo pełne szyszek; 26) neuryt; 27) kwiatostan zbóż; 30) wielkanocny 
z cukru; 33) stos atomowy; 36) drzewo Jana z Czarnolasu; 37) order, odznaczenie; 38) stolica Chin; 39) wy-
gnaniec; 40) lśniąca tkanina; 41) ludowa legenda. PIONOWO: 1) słup z żaglem; 2) wigilijna ryba; 3) zapał, 
wigor; 4) korzyść; 6) silny upływ krwi; 7) wiszące łóżko; 9) pasożytuje na skórze; 10) zbiera wodę z dachu; 
12) jadło, posiłek; 15) waluta Australii; 18) z niej pożar; 20) skaza na szkle; 22) tlen po burzy; 25) woli lub 
rozpaczy; 26) nawierzchnia drogi; 28) podstawowa jednostka dziedziczenia; 29) orkan, nawałnica; 31) dzieło 
reżysera; 32) potrawa z mielonego mięsa; 34) Amazonka lub Łaba; 35) 8 bitów.


