
 Biuletyn Informacyjny  1–2/2014 1

Biuletyn
Informacyjny
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w GdańskuNr 1-2 (201) 2014

Najlepsza Pielęgniarka Roku w Copernicus   s. 32

Powiślańska 
Szkoła Wyższa 

w Kwidzynie zaprasza!

QUIZz super nagrodami!

Szkolenie 
z przedsiębiorczości   s. 9

Odpowiedzialność kierownicza 
i pracownicza w różnych 
formach zatrudnienia   s. 49



 Biuletyn Informacyjny  1–2/2014 3

Spis treści

Bądź z nami na bieżąco!
Zapraszamy do śledzenia 

naszej strony 
internetowej 

www.oipip.gda.pl

INFORMACJE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
pREzydIuM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 
z pRAC RAdy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 
KAlENdARIuM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 
Święty Mikołaj odwiedził małych 
pacjentów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Co możemy zrobić, gdy nasza 
opieka...  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Koleżanka z Wielkim Sercem  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Chronić Siebie i Pacjenta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Akredytacja i Najlepsza Pielęgniarka 
Roku w Copernicus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Szkolenie dla kadry kierowniczej  .  .  .  .  . 34
Nowoczesne Techniki Medyczne .  .  .  .  .  . 36
Praca w Anglii 
i tęsknota do Polski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Uwolnienie nagromadzonych emocji, 
czyli relacja z konferencji naukowej 
„Arteterapie – inny wymiar 
pielęgniarstwa”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Odpowiedzialność kierownicza 
i pracownicza w różnych 
formach zatrudnienia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Zima a zwiększone 
łaknienie na słodycze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Kształcenie podyplomowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 
Wspomnienia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
PODZIĘKOWANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Z ŻAŁOBNEJ KARTY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Słowo wstępne

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Mam przyjemność przekazać Wam pierw-
szy biuletyn w nowej szacie graficznej.
Jak zwykle są w nim relacje z licznych wy-
darzeń oraz oferty i zapowiedzi wielu ko-
lejnych... Artykuły są Wasze, o Was i dla 
Was. Dziękuję, zatem wszystkim autorom 
oraz uczestnikom czynnego życia Naszego 
Środowiska Zawodowego. Artykuły, o któ-
re poprosiłam Panią Psycholog oraz Pana 
Sędziego podkreślają, jak ważne jest by-
śmy każdego dnia pamiętali o sobie i dba-
li o siebie. Troska, bowiem o pacjenta jest 
naturalnie wpisana w naszą profesję i od-
powiedzialność zawodową, jednak pamię-
tajmy również o sobie i przede wszystkim 
o tym, iż jedynie bezpieczne wykonywanie 
zawodów pielęgniarki i położnej jest gwa-
rantem SZEROKO POJĘTEGO BEZPIE-
CZEŃSTWA. Prewencja zawodowa jest 
zatem oczkiem w głowie każdego, kto dba 
o Was i Wasze dobro. Życzę miłej lektury.

Z wyrazami szacunku

Drodzy Delegaci!

XXVIII Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

odbędzie się w dniu 22 marca 2014 r. w sali okrągłej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Rejestracja delegatów od godz. 9:00 do 9:50.

Materiały zjazdowe delegaci otrzymają drogą pocztową.

Przewodnicząca ORPiP
mgr Anna Wonaszek

Sekretarz ORPiP
mgr Aldona Rogala
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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, 
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

godziny spotkania

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

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Wonaszek

Skład:                                    Adres e-mail: biuro@oipip.gda.pl

Bezpłatny dla członków samorządu             Nakład: 2300 sztuk             ISSN 1427-8553
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeró-
bek redakcyjnych i poprawek stylistycznych w opracowaniach autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie 
zwraca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji oraz nie wypłaca honora-
rium autorom tekstów.

Informacje
WYSOKOŚĆ SKŁADEK

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku informuje, iż zgodnie z Uchwałą 
Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 07 grudnia 2011 r. na 
podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o Samorządzie Pielęgniarek 
i Położnych (Dz. U Nr 41 poz. 178 z póz zm.) Ustawowa wysokość składki członkow-
skiej na rzecz samorządu wynosi:
 
1. 1 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na sta-

nowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie 
stosunku służbowego.

2. 0,5 % miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,

3. 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw, bez wypłat 
z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku 
kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położ-
nej w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki 
zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania 
składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych 
wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które 
nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych (dla tej 
grupy pielęgniarek i położnych składka w 2014 r. wynosi 40,04 złoty),

4. Z obowiązku opłacania składki zwolnione są pielęgniarki i położne przebywają-
ce na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłek rehabilitacyjny, bezrobotni 
zarejestrowani w urzędzie pracy, oraz pielęgniarki i położne, które zaprzestały  
wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania za-
wodu. 

Składka członkowska winna być naliczana z jednego źródła pracy, 
tego którego wysokość składki jest wyższa. 

Opłacanie składek jest obowiązkowe, należy je uiszczać w terminie 
do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto:

ING Bank Śląski SA 

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

OkręgOwa Izba PIelęgnIarek 
I POłOżnych w gdańSku

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
Koordynator ds. Szkoleń

mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska
tel. 58 320-06-83

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

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
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku
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Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w Gdańsku

Zaprasza na szkolenia cykliczne dla lekarzy i pielęgniarek 

I półrocze 2014 roku

26.02.2014 r. środa godz. 11.00 oraz 27.02.2014 r. czwartek godz. 13.00 
„Problematyka chorób o podłożu autoimmunologicznym. IMDS vs. populacja 
w Polsce. Wyzwania dla medycyny pracy.” 
dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie 
Reumatologii, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie

26.03.2014 r. środa godz. 11.00 oraz 27.03.2014 r. czwartek godz. 13.00 
„Badania profilaktyczne marynarzy i rybaków.”
 lek Małgorzata Wójcik UCMMiT w Gdyni

23.04.2014 r. środa godz. 11.00 oraz 24.04.2014 r. czwartek godz. 13.00
„Podejrzenie choroby zawodowej w praktyce lekarskiej z punktu 
widzenia lekarza orzecznika.”
lek Dorota Całus-Kania Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Gdańsku 

28.05.2014 r. środa godz. 11.00 oraz 29.05.2014 r. czwartek godz. 13.00 
„Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym 
– rola służby medycyny pracy.”
„Portal Medycyna Pracy – możliwości wykorzystywania w praktyce smp.”
dr n. med. Jacek Parszuto WOMP w Gdańsku

11. 06. 2014 r. środa godz. 11.00 oraz 12. 06.2014 r. czwartek godz. 13.00 
„Ekspozycja zawodowa pracowników ochrony zdrowia na czynniki 
biologiczne – problemy praktyczne lekarza profilaktyka.”
lek Marek Lorenc Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Gdańsk Zaspa

Szkolenia odbywają się w auli Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku ul. Reja 25
(boczna ul. Marynarki Polskiej za ENERGĄ)

Udział w szkoleniach jest bezpłatny dla uczestników. 
Osobom zainteresowanym wystawiamy zaświadczenia.

Szkolenia rekomendowane przez Komisję ds. pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia 
Pracujących działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dodatkowo przypominamy – opłacona terminowo i systematycznie składka jest 
warunkiem starania się o refundację kosztów kształcenia, zapomogę losową, wpis 
do rejestrów indywidualnych, specjalistycznych, grupowych praktyk pielęgnia-
rek i położnych.

Teresa Niewiadomska 
Skarbnik ORPiP w Gdańsku 

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku informuje, iż z dniem 01.07.2011 
roku weszły w życie, przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 
654 z póz. zm.). Zgodnie z art. 105 ust 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy opłata za 
wpis do rejestru wynosi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze 
obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia 
wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego, co w 2014 roku 
stanowi kwotę 77 zł. 

Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% 
wysokości wyżej wymienionej opłaty tj. 38.50 zł. 

Teresa Niewiadomska 
Skarbnik ORPiP w Gdańsku
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W dniach 1-3 października 2014 roku odbędzie się 
VI konferencja naukowo- Szkoleniowa

 Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego
 pod przewodnim hasłem

Współpraca z jednostkami 
wyspecjalizowanymi

Temat tegorocznej konferencji jest szeroki, bo i wachlarz jednostek z jakimi przycho-
dzi nam współpracować coraz bardziej się poszerza

najważniejszy w przyrodzie łańcuch – dna nie istniał by bez wzajemnej harmonii 
i uzupełniania się jego elementarnych ogniw. Podobnie wysiłki zintegrowanego ratow-
nictwa medycznego nie byłyby efektywne bez współdziałania z jednostkami, do któ-
rych trafia pacjent celem ostatecznego leczenia. 

nasza rola w łańcuchu ratowniczym, choć niezwykle ważna, pozostaje tylko jednym 
z jego ogniw. z tego też powodu na konferencję zaprosiliśmy wybitych specjalistów 
z Polski i zagranicy oraz profesjonalistów i praktyków z dziedzin reprezentujących spe-
cjalistyczne jednostki. 
chcemy na polu interdyscyplinarnej dyskusji poruszyć tematy, które nas interesują.
liczymy, że taka właśnie forma doskonalenia może przynieść największe korzyści zdro-
wotne dla pacjentów, a dla nas poczucie dobrze spełnionych zadań i satysfakcji z wyko-
nywanej pracy.

w trakcie konferencji przewidziany jest program wykładów, warsztatów ćwiczenio-
wych i symulacji. corocznie bierze w nich udział ok. 250 pielęgniarek, pielęgniarzy, ra-
towników i lekarzy z całej Polski. liczymy, że i w tym roku liczba ta będzie, co najmniej 
taka sama.

Miejscem konferencji będzie malowniczo położony hotel czarny Potok**** w krynicy 
zdroju. Mamy nadzieję, że ten, nieprzypadkowy wybór, spełni oczekiwania także pod 
względem relaksu i wypoczynku po intelektualnych zmaganiach.

Jesteśmy przekonani, że organizacja kolejnego spotkania na skalę ogólnopolską 
przyczyni się do podnoszenia prestiżu i poziomu wykonywanych świadczeń przez pie-
lęgniarki systemu, oraz poruszania najważniejszych dla naszego środowiska pielęgniar-
skiego tematów.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie 
www.ptpr.org.pl w zakładce Konferencja 2014. 

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagro-
dą jest odzież ufundowana przez firmę DOMINIKA.
Regulamin konkursu jest dostępny 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 31 marca 2014 r. na adres e-mail:

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

nie wezmą udziału w losowaniu.

W drodze losowania
konkurs z numeru 9-10/2013 wygrały:

Pani Beata Koszela
Pani Anna Galus

Hasłem było słowo: KOSTNICA

KONKURS
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KOMUNIKAT NR 1
Komisja ds. Położnych działająca przy 

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji 

serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję

Położna a współczesne prawo
która odbędzie się w dniach 15-16 maja 2014 roku

w hotelu Novotel Gdańsk Marina w Gdańsku ul. Jelitkowska 20

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu aspektów prawnych 
w odniesieniu do samodzielności zawodowej położnej a w konsekwencji do odpowie-
dzialności zawodowej.
Po raz pierwszy organizujemy dla Was drogie Koleżanki i Koledzy konferencję przy 
współudziale wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego!
Wśród tematów znajdą się również zagadnienia z zakresu ochrony danych osobo-
wych i Customer service i jego rola w położnictwie. Tego jeszcze nie było!
W kolejnym komunikacie przedstawimy szczegółowy Program konferencji.
Koszt konferencji to 250 złotych (cena nie zawiera noclegu) z niespodziankę - jaką 
będzie nietypowa kolacja, w nietypowym miejscu pierwszego dnia konferencji.
Osoba do kontaktu:
Jolanta Stachowicz – Kierownik Merytoryczno – Administracyjny 
Tel. 58 320-06-81 lub 602 485 607

Zapraszamy do udziału – karta zgłoszeniowa do pobrania na 
stronie www.opip.gda.pl w zakładce Konferencje.

Indywidualna rezerwacja noclegów bezpośrednio w Hotelu Novotel Gdańsk Marina 
na hasło: „Konferencja Położne” tel 58 558 91 10, http://www.accorhotels.com

W cenie pokoju: śniadanie, basen, sauna, siłownia. 
Miejsce w pokoju 2 osobowym/doba koszt 125 zł 

Pokój 1 osobowy/doba koszt 210 zł (dzieci do lat 16 pobyt bezpłatny).

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Dorota Kawiak
Przewodnicząca Komisji ds Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Szkolenie 
z przedsiębiorczości

	 Widząc	problemy,	z	 jakimi	często	borykają	się Pielęgniarki, Pielę-
gniarze i Położne prowadzący oraz planujący rozpoczęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej	proponuję	w	 ramach	współpracy	OIPiP	 z	profesjo-
nalnym	biurem	rachunkowym	serię	szkoleń	mających	na	celu	przekazanie	
Państwu	wiedzy	w	zakresie	obowiązków	oraz	profitów	wynikających	z	faktu	
bycia	przedsiębiorcą.	Pozyskają	Państwo	bardzo	cenną	wiedzę	jak	efektyw-
nie	rozliczać	swą	działalność	na	bazie	obowiązujących	przepisów.	Podając	
Państwu	profesjonalną	pomoc	poprowadzimy	„krok	po	kroku”	po	skompli-
kowanym	do	tej	pory	świecie	przedsiębiorczości	by	stał	się	dla	Was	znacz-
nie	prostszy	i	przyjazny.	
													Szkolenie	odbędzie	się	w	dniu 14 marca 2014 r. o godz. 10 w auli wy-
kładowej w Szpitalu Copernicus w Gdańsku. Liczba	miejsc	jest	ograniczona.	
Zgłoszenia	proszę	przesyłać	mailem	na	adres:	biuro@oipip.gda.pl	lub	tele-
fonicznie:	58-320-06-80	(Pani	Magda)	wskazując	datę	i	miejsce	szkolenia.	
 Szkolenie	organizowane	jest	dla	Członków	OIPiP	w	Gdańsku	regu-
larnie	(ustawowo)	uiszczających	składki	członkowskie.	Z	myślą	o	Was	szko-
lenie	będzie	bogate	w	praktyczną	wiedzę	a	całkowity	koszt	szkolenia	pokry-
wa	OIPiP	w	Gdańsku.

Anna Wonaszek 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
z Komisją ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 

oraz Copernicus Spółka z o.o.
mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję:

JAKOŚĆ W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH 

W ASPEKCIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
która odbędzie się 7 marca 2014 r. od godz. 08.30 do 15.00 

w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Plan konferencji:
08.00-08.45 Rejestracja uczestników
08.45-09.00 Powitanie i oficjalne otworzenie konferencji: Wicemarszałek Hanna   
  Zych-Cisoń i Przewodnicząca OIPiP Anna Wonasek
09.00-09.30 Marzena Olszewska-Fryc – Profilaktyka zakażeń szpitalnych jako   
  niezbędny element jakości w opiece medycznej.
09.30-10.00 Aleksandra Gaworska-Krzemińska – Obsada w aspekcie jakości.
10.00-10.30 Dorota Kilańska – Czego pragną pielęgniarki?
10.30-11.00 Adam Hermann – Problemy związane z zakażeniami szpitalnymi.  
11.00-11.30 Paweł Grzesiowski – Aktualne wytyczne w zakażeniach.
11.30-12.00 Krystyna Paszko – Profilaktyka zakażeń układu moczowego.
12.00-12.15 Przemysław Dalkowski – Nowości związane z dezynfekcją?
12.15-12.45 Przerwa na poczęstunek
12.45-13.15 Marzena Bartoszewicz – Alertpatogeny w środowisku szpitalnym.  
13.15-13.45 Beata Kowalska-Krochmal – Zasady pobierania krwi na badanie   
  mikrobiologiczne. 
13.45-14.15 Paweł Witt – Problemy na oddziałach intensywnej terapii.
14.15-14.30 Gabriela Wierzbicka – Ubezpieczenia przed zdarzeniami niepożądanymi.
Sponsorzy: Firma Shulke oraz InterPolska

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
biuro@oipip.gda.pl ewentualnie telefonicznie: (58) 320 06 80 (Pani Magda)

podając datę i nazwę konferencji lub miejsce: UM.

Szkolenia z podstaw obsługi komputera 
(z Internetem) oraz Pakiet MS Office

Szanowni Państwo, 
gorąco zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń pt. „ECDL Start 
dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych” z zakresu podstaw obsługi komputera 
(z Internetem) oraz Pakiet MS Office, dofinansowanych przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt w szczególności skierowany jest do pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych 
zamieszkujących na terenie woj. Pomorskiego (obszary słabe strukturalnie): 

1 Bobowo 21 Mikołajki Pomorskie
2 Borzytuchom 22 Miłoradz
3 Chojnice (gmina) 23 Morzeszczyn
4 Czarna Dąbrówka 24 Nowa Wieś Lęborska
5 Czersk (miasto i gmina) 25 Osieczna
6 Człuchów (gmina) 26 Ostaszewo
7 Damnica 27 Parchowo
8 Dębnica Kaszubska 28 Potęgowo
9 Dębrzno 29 Prabuty (gmina i miasto)

10 Dzierzgoń 30 Przechlewo
11 Gardeja 31 Ryjewo
12 Główczyce 32 Rzecznica
13 Gniew (miasto i gmina) 33 Skórcz(gmina)
14 Koczała 34 Smętowo Graniczne
15 Kołczygłowy 35 Smołdzino
16 Konarzyny 36 Stary Dzierzgoń
17 Kwidzyn (gmina) 37 Stary Targ
18 Lichnowy 38 Subkowy
19 Lubichowo 39 Zblewo
20 Miastko

Szkolenie przeznaczone dla osób:
• w wieku 25-64 lat,
• zatrudnionych w administracji publicznej na stanowisku pielęgniarskim (na podstawie 

umowy o pracę lub um. cywilno-prawnej),
• z wykształceniem co najwyżej średnim.

Więcej informacji na stronie: http://www.nalepszystart.pl

Kontakt: e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl
tel. (centrala): (58) 320-06-80, tel. (dział szkoleń): (58) 320-06-83
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KOMUnIKAt nR 1

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ 
OGÓLNOPOLSKĄ 

„Relaksacja ciała i umysłu dla osób pracujących z podopiecznym”

która odbędzie się 8-9 maja 2014 r.
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy 

w Sopocie, ul. Polna 16/20.

Temat przewodni konferencji przedstawiony zostanie w trzech modułach teoretycz-
nych poparty zajęciami warsztatowymi.

W I module będą tematy związane m.in. ze stresem, wypaleniem zawodowym, 
pracą z trudnym pacjentem oraz twórczością w pracy. 

W II module przedstawimy zagadnienia dotyczące m.in. masażu, jogi śmiechu, 
nordic walking, diety oraz sposobów radzenia sobie z menopauzą.

W III module zostaną omówione tematy związane z urodą m.in. z kosmetyką, 
wizażem i stylem.

Informacje dotyczące programu konferencji, prelegentów oraz karta zgłoszenio-
wa ukażą się w kolejnym komunikacie. Serdecznie zapraszamy na konferencję.

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

mgr Elżbieta Brożyniak
Przewodnicząca Komisji ds. Domów Pomocy Społecznej

przy OIPiP w Gdańsku

Komisja ds. Domów Pomocy Społecznej,
działająca przy Okręgowej Izbie 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
oraz

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Prezydium
W dniu 6 grudnia 2013 r. odbyło się posie-
dzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku. W zebra-
niu udział wzięło 9 osób, członków Prezy-
dium ORPiP w Gdańsku. Zebranie przebie-
gało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

cą Annę Wonaszek. Wpisanie się na li-
stę obecności.

2. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawiono projekt porządku zebra-
nia. Przyjęto jednogłośnie zapropono-
wany porządek.

4. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie prawa wykonywania zawodu od 
Nr 512/Z/VI/13 do Nr 530/Z/VI/13 (3 
wpisy (1 położna), 5 skreśleń(1 poł.), 9 
stwierdzeń (3 poł.), 1 nowe).

5. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie wykreślenia z rejestru IPP i GPP:
• Uchwała Nr 54/IPP/PPL/2013/C,
• Uchwały Nr 55/IPP/MW/2013/C,
• Uchwały Nr 03/GPP/2013/C.

6. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 347/
VIP/13 w sprawie wydania zaświadcze-
nia o odbyciu przeszkolenia i egzaminie 
dla 5 osób. 

7. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 348/
VIP/13 w sprawie skierowania na prze-
szkolenie po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu dla 1 osoby.

8. Rozpatrzono wniosek o uruchomie-
nie kursu specjalistycznego Leczenie 
Ran w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 349/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
specjalistycznego i powołania kierow-
nika. 

9. Podjęto Uchwałę Nr 350/VIP/13 w spra-
wie uruchomienia kształcenia podyplo-
mowego w formie kursu specjalistycz-
nego ,,Wykonanie i interpretacja zapisu 
EKG”i powołania kierownika. 

10. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 351/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
specjalistycznego ,,Kompleksowa pie-
lęgniarska opieka nad pacjentem z naj-
częstszymi schorzeniami wieku pode-
szłego” i powołania kierownika. 

11. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
352/VIP/13 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
szkolenia specjalizacyjnego ,,Pielę-
gniarstwo kardiologiczne” i powołania 
kierownika.

12. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 353/
VIP/13 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

13. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 354/
VIP/13 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

14. Rozpatrzono pismo od Wojewody 
w sprawie kandydatury na konsultanta 
wojewódzkiego w zakresie pielęgniar-
stwa ratunkowego. Członkowie Pre-
zydium podjęli decyzję, że odpiszemy, 
iż podtrzymujemy naszą wcześniejszą 
kandydaturę na to stanowisko. 

15. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
komisji ds. położnych o zmianę składu 
komisji. Podjęto jednogłośnie Aneksu 
Nr 1 do Uchwały Nr 38/VIP/12.

16. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 355/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
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dokształcającego ,,Biznes w pielęgniar-
stwie” i powołanie kierownika.

17. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 356/
VIP/13 w sprawie zakupu 100 filiża-
nek z logo naszej izby na konferencje 
i szkolenia odbywające się w szpitalu 
na Zaspie.

18. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 357/
VIP/13 w sprawie zakupu laptopa do 
działu szkoleń.

19. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 358/
VIP/13 w sprawie pokrycia kosztów 
dojazdu dla 2 osób na konferencję.

20. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 359/
VIP/13 w sprawie zakupu komputera 
do działu szkoleń.

21. Przedstawienie korespondencji z Na-
czelnej Rady. 

22. Zakończenie zebrania.

W dniu 16 stycznia 2014 r. odbyło się posie-
dzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku. W zebraniu 
udział wzięło 8 osób, członków Prezydium. 
Posiedzenie przebiegało w sposób następu-
jący:
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-
wanego porządek obrad.

4. Przyjęto jednogłośnie Uchwały od Nr 
531/Z/VI/14 do Nr 546/Z/VI/14 w spra-
wie prawa wykonywania zawodu (8 
wpisów - w tym 1 położna, 3 skreślenia, 
4 stwierdzeń - w tym 4 położne).

5. Przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 360/
VIP/14 w sprawie wydania zaświadcze-
nia o odbyciu przeszkolenia i zdanym 
egzaminie dla 2 osób.

6. Przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 361/
VIP/14 w sprawie wydania skierowania 
na przeszkolenie po przerwie dłuższej 
niż pięć lat w wykonywaniu zawodu dla 
2 osób.

7. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie zamknięć IPP: Uchwałę Nr 56/IPP/
MW/2014/… i Uchwałę Nr 57/IPP/
MW/2014/C .

8. Przedstawiono wniosek przewodniczą-
cej Komisji Socjalnej o zwiększenie 
kwoty zapomogi dla członka samorządu. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 362/
VIP/14 w sprawie zwiększenia kwoty 
zapomogi. 

9. Rozpatrzono wniosek o zapomogę lo-
sową. Podjęto Uchwałę Nr 363/VIP/14 
w sprawie przyznania zapomogi losowej 
dla członka samorządu.

10. Rozpatrzono wniosek o przyznanie 
,,Złotego Czepka” pani Dorocie Wy-
pijewskiej. Z wnioskiem wystąpiła 
Naczelna Pielęgniarka Marynarki Wo-
jennej, argumentując przyznanie tego 
odznaczenia w tym czasie bardzo trudną 
sytuacją zdrowotną pielęgniarki. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 364/VIP/14 
w sprawie przyznania odznaczenia ,,Zło-
ty Czepek”.

11. Rozpatrzono wniosek złożony przez 7 
Szpital Marynarki Wojennej o zorgani-
zowanie kursu specjalistycznego ,,Wy-
konanie i interpretacja zapisu EKG”. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 365/
VIP/14 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie ww. 
kursu specjalistycznego i powołania kie-
rownika. 

12. Rozpatrzono wniosek Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Ochrony Zdrowia Pracują-
cych o rozważenie możliwości sfinanso-
wania warsztatów psychologicznych dla 
pielęgniarek i położnych w roku 2014. 
Członkowie Prezydium zadecydowali, 

że w planie finansowym na rok 2014 za-
planują odpowiednią pozycję, w której 
znajdą się środki na ten cel. Plan budże-
tu zostanie przedstawiony na Zjeździe 
do akceptacji przez Delegatów. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 366/VIP/14 
w sprawie ujęcia w planie finansowym 
na rok 2014 pozycji ,,przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu u pielęgniarek 
i położnych”.

13. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 367/
VIP/14 w sprawie zakupu sortownika do 
kserokopiarki. 

14. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 368/
VIP/14 w sprawie zakupu rzutnika do 
dziełu szkoleń.

15. Podjęcie Uchwały Nr 369/VIP/14 
w sprawie dokonania wykreślenia wpi-
sów w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych. Wykaz podmiotów, 
którym wygasły terminy uzyskanych 
zgód stanowi załącznik do Uchwały.

16. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
komisji ds. Ratownictwa Medycznego 
w sprawie rozszerzenia składu Komi-
sji. Podjęto jednogłośnie Aneks Nr 1 do 
Uchwały Nr 32/VIP/12.

17. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 370/
VIP/14 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
kwalifikacyjnego ,,Pielęgniarstwo pe-
diatryczne” i powołania kierownika.

18. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 371/
VIP/14 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie szko-
lenia specjalizacyjnego ,,Pielęgniarstwo 
pediatryczne” i powołania kierownika.

19. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 372/
VIP/14 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
specjalistycznego ,,Monitorowanie do-
brostanu płodu w czasie ciąży i podczas 
porodu” i powołania kierownika.

20. Rozpatrzenie wniosku przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego o dofinansowanie konferencji 
naukowo-szkoleniowej ,,Jakość w opie-
ce pielęgniarskiej w aspekcie profi-
laktyki zakażeń szpitalnych”. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 373/VIP/14 
w sprawie dofinansowania ww. konfe-
rencji.

21. Rozpatrzenie wniosku przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Pediatrycz-
nego o wyrażenie zgody na organizację 
konferencji szkoleniowej ,,Problemy 
emocjonalne dzieci i dorastającej mło-
dzieży”, która odbędzie się w czerwcu 
2014r. Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 374/VIP/14 w sprawie dofinansowa-
nia ww. konferencji.

22. Rozpatrzenie wniosku Rektora GUM 
w sprawie dofinansowania Medyczne-
go Dnia Nauki w roku 2014. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 375/VIP/14 
w sprawie dofinansowania Medycznego 
Dnia Nauki. 

23. Rozpatrzenie wniosku Rektora GUM 
o dofinansowanie Pikniku edukacyjno-
-rekreacyjnego w roku 2014. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 376/VIP/14 
w sprawie dofinansowania Pikniku edu-
kacyjno-rekreacyjnego. 

24. Rozpatrzenie wniosku przewodniczącej 
oddziału PTP w Gdańsku o wsparcie 
finansowe projektu badawczego wśród 
pracowników i pacjentów placówek 
ochrony zdrowia na terenie pomorza. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 377/
VIP/14 w sprawie dofinansowania prze-
prowadzenia badań ankietowych doty-
czących wizerunku zawodu pielęgniar-
ki i położnej.

25. Podjęto Uchwałę Nr 378/VIP/14 
w sprawie wytypowania przedstawicieli 
samorządu do prac w komisji kwalifika-
cyjnej i egzaminacyjnej.
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26. Podjęto Uchwałę Nr 379/VIP/14 
w sprawie dokonania wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
PULS-MEDIC w zakresie prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego ,,Pielę-
gniarstwo operacyjne”.

27. Rozpatrzono wniosek o pomoc finan-
sową z Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Szczecinie. Członkowie Prezydium 
kierując się ustaloną zasadą, że wspie-
ramy te izby, które odpowiedziały na 
nasz apel, zadecydowali o nieudziele-
niu pomocy finansowej.

28. Omówienie spraw bieżących. Przeka-
zanie informacji nt. zaplanowanych 
w najbliższym czasie konferencji. Usta-
lenie terminów spotkań Prezydium: 
18 luty, 13 marzec. Rada - 13 –marca. 
Zjazd delegatów – 22 marzec.

29. Przedstawienie informacji przez panią 
Wiceprzewodniczącą Danutę Adam-

W dniu 6 grudnia 2013 r. odbyło się posie-
dzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. W zebraniu wzięło 
udział 19 osób członków Rady, Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
i 2 pełnomocników. Zebranie przebiegło 
w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą ORPiP – Annę Wonaszek. Wpi-
sanie się na listę obecności.

2. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-
przedniego zebrania.

3. Rozpatrzono wniosek Komisji ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowe-
go. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
135/VIR/13 w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego na ogólną 

kwotę 126.910 złotych (sto dwadzieścia 
sześć tysięcy, dziewięćset dziesięć zł.).

4. Rozpatrzono wniosek Przewodniczą-
cej Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych o zatrudnienie prawnika. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 136/
VIR/13 w sprawie zatrudnienia praw-
nika do dyspozycji Sądu w sprawach 
trudnych. 

5. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Położnych o wyraże-
nie zgody na uruchomienie procedury 
finansowej i zorganizowanie ogól-
nopolskiej konferencji szkoleniowej 
,,Położna, a współczesne prawo”. Pod-
jęto jednogłośnie Uchwałę Nr 137/
VIR/13 w sprawie opłaty rezerwacji 

czyk-Wiśniewską odnośnie priorytetów 
szkoleń specjalizacyjnych na rok 2014:
• Szkolenie specjalizacyjne w dziedzi-

nie pielęgniarstwa Pediatrycznego,
• Szkolenie specjalizacyjne w dziedzi-

nie pielęgniarstwa Psychiatrycznego,
• Szkolenie specjalizacyjne w dziedzi-

nie pielęgniarstwa Chirurgicznego,
• Szkolenie specjalizacyjne w dziedzi-

nie pielęgniarstwa Geriatrycznego,
• Szkolenie specjalizacyjne w dziedzi-

nie pielęgniarstwa Kardiologicznego,
• Szkolenie specjalizacyjne w dziedzi-

nie pielęgniarstwa Operacyjnego,
• Szkolenie specjalizacyjne w dziedzi-

nie pielęgniarstwa Rodzinnego,
• Szkolenie specjalizacyjne w dziedzi-

nie pielęgniarstwa Zachowawczego.
30. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

z prac rady

miejsca konferencji, środki finansowe 
pochodzić będą ze środków Komisji.

6. Członkowie Rady zapoznali się z prze-
słanymi wcześniej drogą mailową spra-
wozdaniami poszczególnych Komisji 
działających przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Poinformowano, że w ciągu ostatnich 
2 dni wpłynęło jeszcze 8 sprawozdań 
z Komisji. Członkowie Rady jedno-
głośnie przyjęli sprawozdania komisji 
działających przy OIPiP w Gdańsku, 
które stanowią załączniki do protokołu:
• załącznik nr 1: Roczne sprawozdanie 

z działalności Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Pediatrycznego.

• załącznik nr 2: Sprawozdanie z dzia-
łalności Komisji ds. Analizy Rynku 
i Analizy Ofert.

• załącznik nr 3: Sprawozdanie z dzia-
łalności Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego.

• załącznik nr 4: Roczne sprawozdanie 
Komisji ds. Położnych Środowisko-
wo-Rodzinnych.

• załącznik nr 5: Sprawozdanie z prac 
Komisji ds. Dofinansowania Dosko-
nalenia Zawodowego.

• załącznik nr 6: Sprawozdanie z prac 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Psychia-
trycznego.

• załącznik nr 7: Sprawozdanie Komi-
sji ds. Pielęgniarstwa Neonatologicz-
nego.

• załącznik nr 8: Sprawozdanie Komi-
sji ds. Skarg i Wniosków.

• załącznik nr 9: Sprawozdanie z dzia-
łalności Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Kardiologicznego.

• załącznik nr 10: Sprawozdanie 
z działalności Komisji ds. Doskona-
lenia Zawodowego.

• załącznik nr 11: Sprawozdanie z pra-
cy Komisji ds. Domów Pomocy Spo-

łecznej.
• załącznik nr 12: Sprawozdanie Ko-

misji ds. Pielęgniarstwa Onkologicz-
nego.

• załącznik nr 13: Sprawozdanie rocz-
ne z działalności Zespołu Pielęgnia-
rek ds. Ratownictwa.

• załącznik nr 14: Sprawozdanie 
z działalności Komisji ds. Opieki 
Długoterminowej.

• załącznik nr 15: Sprawozdanie 
z działalności Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Anestezjologicznego.

• załącznik nr 16: Sprawozdanie 
z działalności Komisji ds. Profilak-
tyki, Edukacji, Pielęgnacji Ran, Opa-
rzeń i Odleżyn.

• załącznik nr 17: Sprawozdanie Ko-
misji Socjalnej.

• załącznik nr 18: Sprawozdanie 
z działalności Komisji ds. Pielęgnia-
rek Nauczania i Wychowania.

• załącznik nr 19: Sprawozdanie Ko-
misji ds. Położnych.

• załącznik nr 20: Sprawozdanie 
z działalności Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Ochrony Zdrowia Pracujących

• załącznik nr 21: Sprawozdanie 
z działalności Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Operacyjnego.

7. Przedstawiono wynik finansowy Komi-
sji działających przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Zaproponowano zwiększenie kwot fi-
nansowych na przyszły rok dla tych 
komisji, które czynnie uczestniczą 
w życiu samorządu, mają osiągnię-
cia i rezultaty. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 138/VIP/13 w sprawie 
przyznania środków finansowych na 
działalność komisji na ogólną kwo-
tę 123 000 złotych (sto dwadzieścia 
trzy tysiące zł.). Szczegółowy rozdział 
środków dla poszczególnych komisji 
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stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
138/VIR/13 i stanowi załącznik Nr 22 
do protokołu.

8. Przedstawiono informację nt. wyga-
śnięcia 37 zaświadczeń o prawie wyko-
nywania zawodu na terenie naszej Izby, 
w związku ze zgonami. Dane pochodzą 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

9. Przedstawiono wpływająca do Izby ko-
respondencję dotyczącą podziękowań 
za sfinansowanie programu ,,Niech 
plecy nie bolą.” W związku z dużym 
zainteresowaniem pielęgniarek i położ-
nych tym programem pani Przewodni-
cząca zaproponowała dalsze jego finan-
sowanie do połowy roku 2014. Podjęto 
Uchwałę Nr 139/VIR/13 w sprawie 
dalszego finansowania programu dla 
pielęgniarek i położnych ,,Niech plecy 
nie bolą”. Uchwałę podjęto przy 1 gło-
sie wstrzymującym się.

10. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 140/
VIR/13 w sprawie zwołania XXVIII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w marcu 2014 r. 

11. Pani Przewodnicząca przedstawiła wy-
konanie planu finansowego na dzień 
31 listopada 2013 r. Dokonano nastę-
pujących przesunięć środków finanso-
wych w tabeli: BUDŻET - KOSZTY 
na 2013.Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 141/VIR/13 w sprawie dokonania 
ustalonych przesunięć w planie finan-
sowym, w tabeli budżet – koszty. Plan 
finansowy stanowi załącznik Nr 23 do 
protokołu.

12. Przedstawiono projekt Uchwały Nr 
139/VIR/13 w sprawie przyznania na-
grody pieniężnej im. Aliny Pienkow-
skiej. Z uwagi, że w regulaminie Na-
grody mowa jest o tym, że środki pie-
niężne przeznaczone na Nagrodę są za-
planowane w planie finansowym, więc 
jako Rada podejmujemy uchwałę, żeby 

zaplanować pozycję Nagroda w planie 
finansowym na rok 2014. Proponujemy 
kwotę 6.100 złotych brutto na Nagrodę. 
Uchwała została przegłosowana jedno-
głośnie. Poinformowano, że na stronie 
internetowej Izby znajduje się wniosek 
do pobrania, na którym można składać 
kandydatury do Nagrody.

13. Przedstawiono projekt Uchwały Nr 
140/VIR/13 w sprawie zakupu ksero-
kopiarki do biura izby. Uchwała została 
przegłosowana jednogłośnie. 

14. Przedstawiono projekt Uchwały Nr 
141/VIR/13 w sprawie zakupu drukarki 
do biura izby. Uchwała została przegło-
sowana jednogłośnie. 

15. Rozpatrzono wniosek o przyznanie do-
tacji na druk podręcznika ,,Wybrane 
aspekty opieki nad pacjentem z rakiem 
płuca”. Wypowiedzieli się członkowie 
Rady, uznając, że powinniśmy mieć 
swój wkład w rozwój nauki. Podjęto 
decyzję o przyznaniu dotacji pod wa-
runkiem zamieszczenia logo naszej 
izby i dostarczenia do biblioteki izby 
kilku egzemplarzy tej książki. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 142/VIR/13 
w ww. sprawie.

16. Poinformowanie, że w Okręgowej Izbie 
w dniu 13 grudnia odbędzie się spotka-
nie położnych, a w dniu 20 grudnia od-
będzie się spotkanie przewodniczących 
komisji działających przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku.

17. Zakończenie spotkania przez pa-
nią Przewodniczącą Annę Wonaszek 
i zaproszenie wszystkich obecnych na 
świąteczny poczęstunek.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

4 grudnia 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku Aldona Rogala 
wzięła udział w posiedzeniu Rady Pomor-
skiego Oddziału NFZ, której przewodniczą-
cym jest obecnie wicewojewoda pomorski 
- Michał Owczarczak.

5 grudnia
Na Politechnice Gdańskiej odbyło się semi-
narium Naukowo – Dydaktyczne pt. ,,Do-
skonalenie funkcjonowania podmiotów lecz-
niczych w obszarze zarządzania operacyjne-
go’’, w której czynny udział brała Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc. 

6 grudnia
Odbyła się uroczystość w Copernicus wrę-
czenia Akredytacji oraz nagrody dla Naj-
lepszej Pielęgniarki i Położnej roku 2013; 
na uroczystości Przewodnicząca Anna Wo-
naszek wręczyła w imieniu ORPiP w Gdań-
sku nagrody dla wyróżnionych pielęgniarek 
i położnych składając jednocześnie wyrazy 
uznania i uszanowania za trud i pasję wkła-
dane w nasze profesje.

7 grudnia
Została zorganizowana konferencja szkole-
niowa OIPiP w Gdańsku i ANTM ,,Leczenie 
ran’’ w której uczestniczyły z ramienia OR-
PiP: Anna Wonaszek, Marzena Olszewska- 
Fryc oraz Anna Kosowska. Kolejna wspól-
nie zorganizowana konferencja cieszyła się 
olbrzymim zainteresowaniem. Następny 
cykl wspólnych działań będzie miał miejsce 
raz w miesiącu w całym 2014 roku. 

10 grudnia
Odbyła się konferencja szkoleniowa w Szpi-
talu Św. Wojciecha w Gdańsku pt. ,,Rola 

kalendarium
pielęgniarki i położnej oddziałowej w profi-
laktyce zakażeń’’ uczestniczyły Przewodni-
cząca Anna Wonaszek i wiceprzewodnicząca 
Marzena Olszewska-Fryc, która wygłosiła 
wykład inauguracyjny. Konferencję zorgani-
zowała Pani Krystyna Paszko, która aktywnie 
prowadzi Komisję Pielęgniarstwa Epidemio-
logicznego przy OIPiP w Gdańsku.

16 grudnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodniczące wzięły udział w uroczy-
stym spotkaniu Koła Emerytek Pielęgniarek 
i Położnych w OIPiP w Gdańsku dziękując 
za prężną działalność i życząc nadal sił, za-
pału i zdrowia do działań w roku 2014.

18 grudnia
W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spo-
tkanie szkoleniowe i podsumowujące prace 
Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zda-
rzeniach Medycznych, w której członkiem 
z ramienia ORPiP w Gdańsku jest Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc. 

19 grudnia
Odbyło się spotkanie szkoleniowe członków 
w TNOiK-u w którym uczestniczyła Marze-
na Olszewska-Fryc.

20 grudnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek zorganizo-
wała w biurze OIPiP w Gdańsku spotkanie 
Przewodniczących Komisji Problemowych 
działających przy OIPiP w Gdańsku. Na 
spotkaniu podsumowana została prężna ca-
łoroczna działalność Komisji oraz jej wy-
niki. Przewodnicząca złożyła na ręce Prze-
wodniczących podziękowania i słowa doce-
nienia, uznania oraz podziwu dla wszystkich 
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Członków Komisji za owocną pracę spo-
łeczną na rzecz rozwoju naszego środowi-
ska zawodowego życząc jednocześnie takiej 
samej aktywności, zapału i efektywności 
w 2014 roku.

19-20 grudnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w pracach komisji konkur-
sowej na świadczenia zdrowotne w siedzibie 
MSPR z Przychodnią w Sopocie.

23 grudnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
odwiedziły Julkę-honorową „pielęgniarkę” 
OIPiP w Gdańsku z mocą Życzeń Świątecz-
nych i Szczęśliwego Nowego Roku oraz 
wiele zdrowia Julce oraz Jej bardzo chorej 
Mamie i dzielnego, niepoddającego się trud-
nościom losu, pełnego poświęcenia Taty. 
Julka otrzymała od ORPiP w Gdańsku pre-
zenty świąteczne, które wniosły wzruszenie 
i cudny uśmiech na Jej licu oraz Jej najbliż-
szych. Julka dziękuje wszystkim Pielęgniar-
kom, Pielęgniarzom i Położnym...

8 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
wzięły udział w konferencji wspólnie zor-
ganizowanej z kadrą kierowniczą szpitala 
Zakaźnego w Gdańsku nt. Bezpieczeństwa 
każdego z nas oraz pacjentów w obliczu HIV. 

Konferencja dedykowana była dla pielęgnia-
rek oraz innych pracowników medycznych. 
Konferencja cieszyła się bardzo dużym za-
interesowaniem. Była pełna innowacji oraz 
ciekawych pytań i odpowiedzi.

10 stycznia
Na zaproszenie Wicemarszałek Hanny 
Zych-Cisoń Przewodnicząca Anna Wona-
szek oraz Jolanta Zając – przedstawiciele 
ORPiP w Gdańsku uczestniczyły w konfe-
rencji z cyklu: „Zdrowy Pomorzanin” pt. 
Bezpieczny klimat społeczny w szkole. Na 
konferencji szeroko omówiono problemy 
psychologiczne młodzieży szkolnej oraz 
problem depresji, stresu i samobójstw dzieci 
i młodzieży. M.in. dr hab. med. Bogusław 
Borys arcyciekawie omówił rangę psycho-
logii zdrowia, a Małgorzata Tartas (psy-
choterapeuta psychoanalityczny, specjalista 
psychologii klinicznej) dogłębnie przedsta-
wiła temat depresji i samobójstw, jako pro-
blemu XXI wieku. Podkreślano i apelowa-
no by doceniać siebie i dbać o siebie oraz 
o to, co nas wzmacnia i daje nam radość 
(chociaż tą najmniejszą… każdego dnia...). 
Konferencja praktyczna DLA WSZYST-
KICH.

11 stycznia
Odbyła się konferencja szkoleniowa OIPiP 
w Gdańsku i ANTM ,,Żywienie dojelito-
we. PEG i PEJ – aktualności i innowacje”, 
w której uczestniczyły z ramienia ORPiP: 
Anna Wonaszek i Anna Kosowska. Kolejna 
wspólnie zorganizowana konferencja cie-
szyła się olbrzymim zainteresowaniem.

14 stycznia
Anna Wonaszek oraz Elżbieta Brożyniak 
przeprowadziły po raz kolejny akcję promu-
jącą zawody pielęgniarki i położnej wśród 
przedszkolaków. Dzieci bardzo pozytywnie, 
ciepło i z zaciekawieniem słuchają o naszej 

profesji oraz biorą udział w warsztatach za-
jęciowych. To już kolejna grupa 30 dzieci, 
którym przybliżyliśmy nasze zawody.

15 stycznia
Anna Wonaszek oraz Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska zorganizowały w OIPiP spo-
tkanie z Kierownikami różnych form pody-
plomowego doskonalenia zawodowego or-
ganizowanego i prowadzonego przez OIPiP 
w Gdańsku. Na spotkaniu podsumowano 
całoroczne prężne działanie oraz omówiono 
kontynuację dzieła i liczne plany na 2014 r. 
Dział Szkoleń oraz Państwo, którzy z nami 
współpracują są skarbem dla naszej usta-
wicznie poszerzanej wiedzy. Dziękujemy.

16 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
wzięły udział w spotkaniu w OIPiP w Gdań-
sku w sprawie współpracy z Fundacją dzia-
łającą na rzecz ludzi chorych na autyzm. Pan 
Leszek Bartoszewski-Koordynator Programu 
„Zrozumieć autyzm” zaproponował szkole-
nia dla kadry lekarskiej i pielęgniarskiej (bez-
płatne) przybliżające pracę z podopiecznym 
chorym na autyzm. Podjęliśmy współpracę, 
o czym będziemy Państwa na bieżąco infor-
mować. Zachęcamy zainteresowanych do od-
wiedzania str. www.zrozumiecautyzm.eu

17 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
wzięły udział w konferencji zorganizowanej 
po raz już kolejny przez pielęgniarki kar-
diochirurgiczne UCK w Gdańsku na czele 
z mgr Renatą Latałą. Przewodniczącymi 
sesji były: Renata Latała, Janina Książek, 
Anna Wonaszek, Marzena Olszewska-Fryc 
oraz Wioleta Mędrzycka. Na konferencji 
przedstawiono wiele najnowszych aspek-
tów pielęgniarstwa kardiochirurgicznego 

oraz kardiologicznego i wszystkie pozytywy 
współpracy interdyscyplinarnej.

22 stycznia
Na zaproszenie Prezydium ORPiP w Olszty-
nie Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
i Pani Ewa Zarach - Położna Oddziałowa Pio-
nu Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu 
Copernicus w Gdańsku uczestniczyły w spo-
tkaniu z Kadrą Kierowniczą w celu omówie-
nia i dzielenia się dobrymi praktykami w efek-
tywnym zarządzaniu. Omówienie bieżących 
problemów wskazało jak wiele łączy nas 
wspólnego. Współpraca i wymiana doświad-
czeń jest wręcz trudna do przecenienia.

23 stycznia
W Warszawie Przewodnicząca Anna Wona-
szek brała czynny udział w obradach Konwen-
tu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielę-
gniarek i Położnych. Na Konwencie szeroko 
omówiono wiele bieżących tematów tj. rozli-
czenie dotacji przekazanej przez Departament 
Pielęgniarek i Położnych; kwestia płatności 
podatków w samorządzie zawodowym etc.

24 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w spotkaniu z Marszałkiem Senatu 
Bogdanem Borusewiczem w sprawie ustaleń 
tematycznych dot. Nagrody im. Aliny Pien-
kowskiej, która wręczona zostanie w dniu 
22 marca 2014 roku w UM w Gdańsku.
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Tradycja dawania prezentów na Miko-
łajki jest stara, ale bardzo miła i wciąż 
ogromnie popularna wśród naszych mi-
lusińskich. Każdego roku mieszkańcy 
krajów azjatyckich, Polski, Rosji, Stanów 
Zjednoczonych, Włoch już od począt-
ku listopada przemierzają po sklepach 
w poszukiwaniu miłego drobiazgu dla 
najbliższych. Oczywiście „od Świętego 
Mikołaja” to jest - staruszka z siwą brodą, 
w okularach na nosie i czerwonym stroju. 
Na takiego dżentelmena oczekują dzie-
ci w domach, ale również w szpitalach. 
W szpitalu święty Mikołaj nabiera zupeł-
nie innego wymiaru, bo oprócz prezentów 
chore dzieci oczekują uśmiechu, dobrego 
słowa a przede wszystkim gwarancji 
zdrowia i szybkiego powrotu do domu. 

Dzieciom w szpitalu dokucza nie tylko 
ból i cierpienie, ale tęsknota za rodzicami, 
rodzeństwem i kolegami. Właśnie, dlatego 
6 grudnia, jak co roku, przybywa na od-
działy szpitale „Szpitalny święty Mikołaj” 
rozdając słodkie paczuszki wszystkim 
chorym dzieciom na SOR-ze i oddziałach: 
pediatrycznych, chirurgicznych i ortope-
dycznych, a także tym najmniejszym na 
neonatologii i położnictwie, gdzie miko-
łajki przyjęły szczęśliwe mamy nowona-
rodzonych noworodków. Oprócz szpital-
nego Mikołaja, który wręczył ponad 100 
upominków, przybył do Copernicusa inny 
doniosły Mikołajowy gość, a mianowicie 
Pan Marszałek Mieczysław Struk i Pani 
Wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń wrę-
czając w asyście ogromnej maskotki, plu-

Święty Mikołaj odwiedził małych 
pacjentów ze szpitala

szowe zabawki. Wiele radości i uśmiechu 
zagościło na oddziałach szpitalnych tego 
grudniowego dnia i jeszcze wielu Miko-
łajów z fundacji, firm i szkół odwiedzi-
ło w szpitalu nie tylko z prezentami, ale 
również z teatralnymi występami. Święty 
Mikołaj to nie tylko symbol zbliżających 

się świąt, ale lekarstwo na cierpienie i roz-
stanie dla chorych i samotnych małych pa-
cjentów szpitala. 

Marzena Olszewska-Fryc
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji 

Opieki Szpitala Copernicus
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co możemy zrobić, gdy nasza 
opieka nad chorym przewlekle 
dobiega końca, a on nadal 
potrzebuje pomocy w samoopiece?

Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekućzy w Czerninie

W naszym kraju osoba przewlekle 
chora, niepełnosprawna i senior nie czu-
je się jeszcze bezpiecznie ze względu na 
brak rozwiązań systemowych w opiece. 
Jak możemy pomóc naszemu pacjentowi, 
podopiecznemu w takiej trudnej sytuacji 
i w realiach, w których pracujemy? Co 
możemy jeszcze zrobić i jakie mamy moż-
liwości dla poprawienia sytuacji, by osoba 
potrzebująca pomocy w opiece miała za-
pewnione poczucie bezpieczeństwa i uzy-
skała w porę właściwą pomoc? 

Drogie Koleżanki, wielokrotnie roz-
mawiałyśmy o tych sprawach. Mamy do-
świadczenia w opiece długoterminowej. 
Dzięki naszej determinacji, opieka dłu-
goterminowa zaistniała na rynku usług 
zdrowotnych. Wiele z nas odniosło sukces 
i wiele z nas go odniesie przez aktywność 
na tym polu działania, ku zadowoleniu 
osób chorych i niepełnosprawnych. 

Wiemy, że opieka długoterminowa, 
a także ogólnie nad seniorami i osobami 
niepełnosprawnymi wymaga wzmoc-

nienia przez odpowiednie finansowanie, 
a także rozwój różnych form opieki, jak 
i zapewnienia dostępności. Obecnie poja-
wia się nadzieja na poprawę sytuacji tych 
osób dzięki polityce senioralnej przyjętej 
w 2013 r. przez nasz Rząd. Są też ogła-
szane programy na realizacje zadań. Za-
tem stajemy przed nowymi wyzwaniami, 
które wpisują się w charakter naszej pro-
fesji. Sądzę, że będziemy miały potrzebę 
dzielenia się doświadczeniami w tym 
zakresie. Pragnę podzielić się wstępnie 
moimi doświadczeniami i zaprosić Was do 
kontaktów ze mną, jak i z całą Komisją ds. 
Opieki Długoterminowej. 

Mając na uwadze rosnące potrze-
by osób przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych, w roku 1998 utworzyliśmy 
w Sztumie Stowarzyszenie Pomocy Oso-

bom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”, 
którego od początku istnienia jestem pre-
zesem. Posiadamy jednostkę leczniczą 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy 
„DAR SERCA”, w ramach, której prowa-
dzimy usługi takie jak: opiekę paliatywną 
domową, opiekę długoterminową domo-
wą, rehabilitację ambulatoryjną i dzien-
ną ogólnoustrojową w ramach Ośrodka 
Rehabilitacji Dziennej, wypożyczalnię 
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, 
a także opiekę z rehabilitacją w ramach 
Dziennego Ośrodka Wsparcia z miejscami 
całodobowego pobytu. Zatrudniamy leka-
rzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, terapeu-
tów zajęciowych, opiekunów, psychologa. 
Jednostka ta funkcjonuje pod dwoma ad-
resami: 82-400 Sztum ul. Reja 12 i 82-400 
Czernin ul. Zielna 2. 

Gabinet kinezyterapii
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Posiadamy miejsca dla około 20 uczest-
ników w systemie opieki dziennej i dla 
8 uczestników w systemie opieki całodo-
bowej. Mamy niezbędne pomieszczenia 
z wyposażeniem i pokoje jedno - i dwu-
osobowe z łóżkami rehabilitacyjnymi.
Uczestnikom Ośrodka Rehabilitacji 
Dziennej i Dziennego Ośrodka Wsparcia 
gwarantujemy:
• rehabilitację leczniczą i społeczną, 
• opiekę opiekuna medycznego i pielę-

gniarki,
• porady lekarskie i pielęgniarskie,
• pomoc psychologa, logopedy, 
• udział w terapii zajęciowej i innych 

ciekawych zajęciach terapeutycznych: 
kulturalnych, rekreacyjnych i wyciecz-
kach. 

Zabiegi rehabilitacyjne, które realizujemy 
to: kinezyterapia, elektroterapia, hydro-
terapia, ciepłolecznictwo, światłolecz-

nictwo, masaż klasyczny, drenaż lim-
fatyczny, magnetoterapia, krioterapia 
miejscowa, ultradźwięki.
Osobom zainteresowanym proponujemy 
warunki pobytu w zależności od ich po-
trzeb. Mogą to być osoby w różnym wieku 
z opiekunem lub bez. 
Mamy 10-letnie doświadczenie w rehabi-
litacji osób dorosłych i kilkuletnie w re-
habilitacji dzieci. Nasze usługi posiadają 
Certyfikat ISO 9001.
Dzienny Ośrodek Wsparcia utworzyliśmy 
głównie dla osób przewlekle chorych, nie-
pełnosprawnych i samotnych. Do opieki 
przyjmujemy osoby wypisane ze szpitala 
i z opieki długoterminowej lub niekwali-
fikujące się do tej opieki, a wymagające 
pomocy. Przyjmujemy także osoby, które 
niezwłocznie wymagają opieki rehabili-
tacyjnej, a mają wyznaczony długi czas 
oczekiwania w innych jednostkach. Za-

Uczestnicy opieki dziennej

pewniamy im kompleksową opiekę akty-
wizującą do życia i do samopomocy przez 
wiele form wsparcia, w tym przez terapię 
zajęciową, rehabilitację.
Cena za usługi jest konkurencyjna, a do 
końca czerwca 2014 r. promocyjna. Poby-
ty w naszej jednostce mogą mieć również 
charakter wczasów rehabilitacyjnych.

Sztum i Czernin są miejscowościami 
oddalonymi od siebie o 2 km, malowni-
czo położonymi w pobliżu jezior i lasów. 
Sztum liczy ponad 7 tys. mieszkańców, 
a Czernin ponad 3 tys. Interesujące miej-
sca, to: zabytki, wystawy, boiska sporto-
we, trasa rowerowa i spacerowa między 
Czerninem i Sztumem, a także po okolicy 
i w lesie, bulwar wokół jeziora z ciekawy-
mi przystankami, jeziora z plażą i przy-

staniami wodnymi, stadnina koni, rzeka 
Wisła i Nogat z zabytkową śluzą i przy-
stanią „Pętli Żuławskiej”, hotele, restau-
racje, kawiarnie, agroturystyka, kościoły, 
kino. W sąsiedztwie jest miasto Malbork 
z zabytkowym Zamkiem Krzyżackim. Jest 
blisko do morza i Gdańska.

W okolicy można korzystać z takich 
atrakcji jak:
• wycieczek, 
• spacerów po lasach (zbieranie grzy-

bów, jagód),
• jazdy konna i hipoterapii,
• pobytu na plaży i korzystanie ze spor-

tów wodnych,
• zwiedzania zabytków i wystaw, 
• wyjścia do kina, 
• spotkań integracyjnych z tradycyjnymi 

napitkami i jadłem.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Sztumie
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W sprawie o której piszę pragnę kon-
taktować się z Wami w celu wymiany 
doświadczeń, jak i w sprawie poleceń 
naszych usług osobom, które tego po-
trzebują. Bardzo Was o to proszę. Dzięki 
takiemu poleceniu mamy już pierwsze 
zgłoszenie młodej osoby z trójmiasta 
po wypadku drogowym, dla której mat-
ka poszukuje miejsca na rehabilitację. 
Mam wielką nadzieje, że spełnimy ich 
oczekiwania. Nasze wzajemne kontakty 
odbywające się na bazie Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku są 
bardzo owocne i niezbędne, abyśmy mo-

Zdarzyło się to w 2013 roku gdy zadzwo-
niła do mnie jedna z pielęgniarek z od-
działu na którym pracuję i opowiedziała 
mi historie jednej ze swo-
ich koleżanek, która jest 
pielęgniarką i śmiertelnie 
zachorowała na nowo-
twór. Jestem osobą, która 
zafascynowała się pielę-
gnowaniem ran przed 15 
– tu laty i dlatego do mnie 
się zwróciła o pomoc 
w rozwiązaniu problemu 
niegojącej się rany. Po-
prosiłam ją aby przesłała 
mi meilem zdjęcie rany 
o ile zgodzi się jej kole-
żanka na wykonanie tego 
zdjęcia. Po obejrzeniu 
tego zdjęcia zmartwiłam się lecz uważa-
łam, że da się coś z tym zrobić. Bardzo 

byłam zaskoczona, że akurat Pani Beata 
Czarnowska poprosiła mnie o „konsul-
tację” tej rany. Wiedziała, że lubię te te-

maty. Po pewnym czasie 
już wspólnie miałyśmy 
plan na tę nieszczęsną 
ranę. Powoli udawało się 
nam realizować go a zara-
zem widziałyśmy (ona na 
żywo, a ja na zdjęciach) 
postęp gojenia jej. Oma-
wiałyśmy postępy, plano-
wałyśmy nowe rozwiąza-
nia. Ja jednak nie poświę-
całam czasu na codzienną 
zmianę opatrunku lecz 
Beata Czarnowska. Cie-
szyłyśmy się każdym 
drobnym sukcesem, każ-

dym kawałkiem zdrowej tkanki i skóry. 
Każdy dzień w którym Beata Czarnowska 

koleżanka z wielkim Sercem
człowiek godny naśladowania

gły wzajemnie wspierać się w profesjo-
nalnych działaniach. 

Krystyna 
Szafrańska
Prezes

Kontakt: 
tel. 502 610 652
e-mail: krystynasza-
franska@interia.pl

przychodziła do swojej chorej koleżanki 
był okupiony wysiłkiem nie tylko fizycz-
nym ale i psychicznym, bo codziennie 
stawała przed perspektywą „co jej powie- 
czy ma ją pocieszać, nie mówić nic”. Ten 
ciężar był coraz większy, bo pojawiały 
się nowe fakty, nowe objawy chorobowe, 
nowe problemy i troski.
Mówimy: świat i ludzie to znieczulica. 
Zamykamy się w czterech własnych ścia-
nach, zamykamy się na potrzebujących. 
A jednak nie jest to prawdą a przykładem 
tego jest Beata Czarnowska. Znalazła się 
jednak wśród nas osoba, która jest wraż-
liwa na problemy i cierpienie drugiego 
człowieka. To nie tylko obowiązek wy-
pływa jący z racji wykonywanego za-
wodu - to robimy w pracy. A jednak to 
ona poświęca swój wolny czas do dnia 
dzisiejszego na wykonywanie i wymia-
nę opatrunków ale również jest powier-
nicą naszej koleżanki pielęgniarki, która 
śmiertelnie zachorowała. A przecież jest 
ona osobą czynną zawodowo, jest mamą 
trójki dzieci i żoną, prowadzi dom. Kole-

żanka Pani Beaty choruje od 2012 roku na 
mięsaka uda lewego, przechodziła wiele 
cykli chemioterapii, zabiegów chirur-
gicznych w naszym szpitalu oraz w Cen-
trum Onkologii MSWiA w Warszawie. 
Tam usłyszeli o opatrunkach, które za-
stosowano w Gdyni, tam również obser-
wowano postępy gojenia uda. Pochwały 
usłyszałyśmy od naszej (mojej pacjentki 
znanej ze zdjęć rany) wspólnej pacjent-
ki, która przekazywała je a wypowiadane 
były przez personel medyczny z Warsza-
wy. Tym samym utwierdziłyśmy się, że 
nasza wspólna praca nie idzie na marne 
a i pacjentka była zadowolona z efektów 
działań Beaty Czarnowskiej. Po tych do-
świadczeniach Pani Beata stwierdziła, że 
nawet polubiła opatrunki i rany, że jed-
nak nasza praca i to, że możemy w czymś 
pomóc daje nam satysfakcję. Bardzo się 
cieszę, że pracuję z osobą, która polubi-
ła to co robi choć wcześniej nie była aż 
tak zafascynowana pielęgnowaniem ran. 
Cieszę się, że taka osoba pracuje ze mną 
na oddziale. Jej postawa jest godna naśla-
dowania. Jest to Pielęgniarką Wielkiego 
Serca, bo nie każdy zdobyłby się na taki 
czyn. Życzę wszystkim tego aby spoty-
kali takie osoby na swojej drodze - takie, 
które potrafią dostrzec cierpienie i potrze-
bę drugiego człowieka. Nie zamykają się 
na nie. Są gotowe na udzielenie pomocy 
fizycznej i wsparcie duchowe w trudnych 
chwilach.
Będę wnioskować o przyznanie Pani Be-
acie Czarnowskiej „ZŁOTEGO CZEP-
KA” w 2014 roku. 

Beata Góralska
pielęgniarka
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W dniu 8.01.2014 r. w Pomorskim 
Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 
w Gdańsku odbyła się konferencja zor-
ganizowana przez Okręgową Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku na te-
mat ,,Wirus HIV w placówkach ochrony 
zdrowia, jak chronić Siebie i Pacjenta.” 
Partnerem spotkania była firma GILE-
AD. Konferencję rozpoczęto poczęstun-
kiem. Gości spotkania przywitała Prezes 
PCCHZiG Pani Danuta Jędrzak-Kułaga, 
słowo wstępne wygłosiła Przewodniczą-
ca OIPiP Pani Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Pani Marzena Olszew-
ska-Fryc.
Prelegentami konferencji byli lekarze 
Kliniki Chorób Zakaźnych Pani doktor 
Maria Jankowska, Pani doktor Małgo-
rzata Lemańska oraz pielęgniarka Irena 
Garncarek. Poruszono problemy ekspo-
zycji zawodowej, specyfiki pacjenta za-
każonego HIV, możliwości profilaktyki 
poekspozycyjnej oraz aspekty opieki 
nad pacjentem zakażonym wirusem HIV 
z punktu widzenia pielęgniarskiego.

Przewodnicząca Anna Wonaszek pod-
kreśliła by pielęgniarki, pielęgniarze i po-
łożne dbając o siebie i dobro najwyższe 
czyli własne zdrowie ZAWSZE ZGŁA-
SZALI FAKT ZAKŁUCIA zgodnie 
z procedurą poekspozycyjną. Procedura, 
bowiem na papierze nie ochroni nikogo 
z nas, ona musi być PRAKTYKOWANA 
W RAZIE KAŻDEJ POTRZEBY.

Hanna Necel
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa PCChZ

chronić Siebie i Pacjenta

Zakażenia HIV/AIDS 
w Polsce 1985-2013

Osoby zakażone hIV - 16 916
zachorowania na aIdS - 2 937
zgony z powodu aIdS - 1 217
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W dniu 06.12.2013 roku w Copernicus - 
podmiot leczniczy do niedawna Pomor-
skie Centrum Traumatologii odbyła się 
uroczystość wręczenia Akredytacji oraz 
nagród zdobytych w konkursie dla Naj-
lepszej Pielęgniarki, Położnej Coperni-
cus. Konkurs na Najlepszą Pielęgniarkę 
przebiegał w trzech etapach. W pierw-
szym etapie pacjenci anonimowo, na 
poszczególnych oddziałach szpitalnych 
oddawali swoje głosy na wybraną pielę-
gniarkę i położną do wcześniej przygo-
towanych urn. W drugim etapie konkur-
su przeprowadzono test sprawdzający 
wiedzę zawodową uczestniczek, oraz 
wyłoniono osoby, które zakwalifikowały 
się do trzeciego etapu. W trzecim etapie 
udało się, po rozwiązanym teście określić 

tę najlepszą z najlepszych pielęgniarkę. 
Pierwsze miejsce zdobyła pielęgniarka 
Katarzyna Kreft z Klinicznego Od-
działu Chirurgii i Urologii Dzieci i Mło-
dzieży, która otrzymała z rąk Prezesa 
Dariusza Kostrzewy i Dyrektor ds. Pielę-
gniarstwa i Organizacji Opieki Marzeny 
Olszewskiej-Fryc nagrodę pieniężną, pu-
char przechodni dla wygranego oddzia-
łu, kryształową statuetkę oraz nagrodę 
rzeczową wręczoną przez Panią Marsza-
łek Hannę Zych-Cisoń. Drugie miejsce 
przypadło pielęgniarce Irenie Szymań-
skiej z Klinicznego Oddziału Pediatrii 
i ona także otrzymała nagrodę pieniężną, 
rzeczową oraz kryształową statuetkę, po-
dobnie trzecia finalistka konkursu Moni-
ka Kowalec z Oddziału Anestezjologii 

akredytacja i najlepsza Pielęgniarka 
roku w copernicus

i Intensywnej Terapii Dorosłych, któ-
ra zdobyła zaszczytne trzecie miejsce. 
Wszystkim laureatkom w imieniu ORPiP 
w Gdańsku nagrody docenienia i uzna-
nia wręczyła Przewodnicząca ORPiP 
Anna Wonaszek. Uroczystość zgroma-
dziła wielu znakomitych gości takich jak: 
Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Strug, Wicemarszałek Han-
nę Zych-Cisoń, Dyrektor Departamentu 
Zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę, 
Przewodniczącą OIPiP Annę Wonaszek 
oraz wiceprzewodniczącą, sekretarza 
oraz kierownika biura OIPiP oraz przed-
stawicieli Prezydenta Miasta i Rady Nad-
zorczej. Goście pogratulowali otrzymanej 
Akredytacji przez placówkę oraz zdoby-
tych nagród przez pielęgniarki pracujące 
w tym szpitalu. Całość uświetniło wy-
stąpienie dzieci grających na instrumen-
tach muzycznych ze Szkoły Muzycznej. 
Uroczystość w Copernicus przebiegła 
w bardzo doniosłej i radosnej atmosferze, 
ponieważ przyznany przez Ministerstwo 

i CMJ prestiżowy tytuł szpitala Akredy-
towanego jest dla pracowników a zwłasz-
cza dla środowiska pielęgniarskiego po-
dobnie jak osiągnięte nagrody w konkur-
sie, bardzo dużym osiągnięciem. 

Marzena Olszewska-Fryc
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji 

Opieki Szpitala Copernicus
 

KRZYŻÓWKA
nr 9-10/2013

W drodze losowania:
fartuch Med-Service wygrała 

Pani Krystyna Husar-Hejnowska
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl wygrała 
Pani Jadwiga Żurek

Prosimy o kontakt z daną firmą  
w celu odebrania nagrody.
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Szkolenie dla kadry kierowniczej
13 grudnia 2013 roku w siedzibie OIPiP 
w Gdańsku odbyło się szkolenia dla kadry 
kierowniczej Pionu Położniczo-Neonatolo-
gicznego, Ginekologicznego i Ginekologii 
Onkologicznej.
Gospodarzem szkolenia była mgr Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska, która występowała 
w podwójnej roli: jako Wiceprzewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku oraz Konsultant Woje-
wódzki w dziedzinie pielęgniarstwa gineko-
logiczno-położniczego. Pani Wiceprzewod-

nicząca przywitała uczestniczki i przekazała 
życzenia noworoczne od Przewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku Anny Wonaszek, która 
w tym dniu służbowo przebywała w CKP-
PiP w Warszawie. Konsultant przedstawi-
ła jak przebiega realizacja Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 
r. „w sprawie standardów postępowania me-
dycznego przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych z zakresu opieki okołoporodowej 
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjolo-
gicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu 
oraz opieki nad noworodkiem” w podmio-

tach leczniczych.
Prezentacja oparta była na analizie ankiet za 
2013 rok, które zostały przekazane Jej przez 
szpitale województwa pomorskiego oraz 
przedstawiła prezentację jak wyglądają „fak-
ty i mity” standardu opieki okołoporodowej 
w naszym województwie.
Pani mgr Ewa Lisius z Copernicus Podmiot 
Leczniczy Sp. z o.o. przedstawiła bardzo 
interesujący materiał w jaki sposób przygo-
towała swój szpital do prestiżowego tytułu 

„Szpital Przyjazny Dziecku”. Opowiedziała 
jak wygląda praca położnych, całego perso-
nelu tak, aby standard opieki okołoporodo-
wej był należycie realizowany. Gratulujemy.
Mgr Aleksandra Stasińska oddziałowa ze 
Specjalistycznego Szpitala w Chojnicach 
w sposób wysoce merytoryczny, zaprezento-
wała jak przebiega realizacja Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 
r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami oraz pokazała w jaki spo-

sób oblicza minimalne normy w swoim od-
dziale. Również swoimi ciekawymi doświad-
czeniami podzieliła się mgr Emilia Szulta ze 
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. 
Po wystąpieniach na temat rozporządzenia 
rozgorzała dyskusja. Było mnóstwo pytań 
i wątpliwości, na które próbowały odpowia-

dać prelegentki i Pani Wiceprzewodnicząca 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska.
Niestety, rozporządzenie to budzi wiele za-
strzeżeń z powodu ciągłej i systematycznej 
redukcji liczby położnych. Pragnę tu nadmie-
nić, iż kraje Europy zachodniej mają już wy-
liczenia ile położnych i pielęgniarek będą po-
trzebowały w najbliższym czasie. W naszym 
kraju zamiast o tym pomyśleć ciągle reduko-
wane są etaty położnych i pielęgniarek.
Wiele emocji wzbudziła dyskusja na temat 
teraźniejszości i przyszłości w kształceniu 
podyplomowym położnych i pielęgniarek 
pionu położniczego, neonatologicznego i gi-
nekologicznego. 
W szkoleniu udział wzięło 50 osób w więk-

szości oddziałowe pionu położniczo-neo-
natologicznego-ginekologicznego i gine-
kologiczno-onkologicznego województwa 
pomorskiego.
Uczestniczki spotkania zgłosiły wniosek, aby 
tego rodzaju spotkania odbywały się raz na 
kwartał.

Szkolenie połączone było z Wieczerzą Wi-
gilijną, gdzie przy karpiu, pierożkach i czer-
wonym barszczu nie ustawały życzenia i dys-
kusje na temat przyszłości naszego pięknego 
i jakże ciągle niedocenianego zawodu PO-
ŁOŻNEJ.
Serdecznie dziękujemy Pani Przewodni-
czącej OPRiP w Gdańsku Annie Wonaszek 
i Wiceprzewodniczącej Danucie Adamczyk-
-Wiśniewskiej za zorganizowanie szkolenia 
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

mgr położnictwa Dorota Pehnke-Sosnowska
członek Komisji ds. Położnych przy OIPiP 

w Gdańsku
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W dniu 11.01.2014 r. odbyło się kolejne 
szkolenie dla personelu pielęgniarskiego 
organizowane przy udziale Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz 
Akademii Nowoczesnych Technik Me-
dycznych.
Otwarcia dokonali wspólnie: Pani Prze-
wodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych mgr Anna Wonaszek, Prezes 
Akademii Nowoczesnych Technik Me-
dycznych dr hab. med. Tomasz Jastrzębski 
oraz mgr Anna Kosowska Przewodnicząca 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Onkologiczne-
go działającej przy OIPiP w Gdańsku wi-
tając i dziękując Koleżankom i Kolegom, 
którzy pomimo soboty - dnia wolnego zna-
leźli czas i chęci, aby uczestniczyć w kon-

ferencji szkoleniowo-naukowej.
Pierwszym prelegentem był dr med. Walde-
mar Szafrański – osoba, która ma ogromne 
doświadczenie w prowadzeniu pacjentów 
w Poradni Żywieniowej. Tematem wystą-
pienia było ,,Prowadzenie pacjenta z prze-
toką jelitową po wyjściu ze szpitala.
Kolejne wystąpienie prowadzonego przez 
dr med. Kamila Drucisa dotyczyło wska-
zań do żywienia dojelitowego. Nie zabra-
kło, także informacji dotyczącej Pega i jego 
pielęgnacji przekazanych przez dr Michała 
Kąkola. Z kolei dr hab. med. Tomasz Ja-
strzębski przybliżył tematykę jejuno- i ga-
strostomii, zwłaszcza postępowania poope-
racyjnego.
Po przerwie kawowej dr Tomasz Polec 

nowoczesne Techniki Medyczne
relacja z konferencji szkoleniowej
,,wybrane aspekty żywienia dojelitowego”

przedstawił ,,Założenia programu Fast 
Track” w aspekcie żywienia okołoopera-
cyjnego, lek. med. Paulina Cichon mówiła 
o badaniach laboratoryjnych pomocnych 
w monitorowaniu żywienia dojelitowego.
Przedstawicielka Firmy Nitricia zaprezen-
towała preparaty przemysłowe stosowane 
do żywienia dojelitowego w warunkach 

domowych i poza szpitalnych.
Konferencję zakończyło wystąpienie pani 
Barbary Jankowskiej – pielęgniarki, która 
pracuje nie tylko na oddziale chirurgicz-
nym, ale zajmuje się także pacjentami 
w Poradnia Żywieniowej. Przedstawione 
zostały najczęstsze powikłania występują-
ce podczas podawania preparatów żywie-
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niowych drogą dojelitową.
Tematyka wszystkich wystąpień była bar-
dzo obszerna i ciekawa, poszerzyła naszą 
wiedzę z obszaru żywienia dojelitowego.

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Marzenie 
Olszewskie-Fryc Zastępcy Dyrektora ds. 
Pielęgniarstwa i Opieki Szpitala im Coper-
nikus, jednocześnie Wicerzewodniczącej 
OIPiP w Gdańsku, która po raz kolejny 

udostępniła dla nas salę konferencyjną na 
terenie Szpitala Copernicus.

Zapraszamy na kolejne szkolenia z tej 
serii. Rejestracja na stronie www.antm.pl

mgr Anna Kosowska
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa 

Onkologicznego przy OIPiP w Gdańsku

W związku z tym, że niektóre z moich ko-
leżanek i kolegów myślą, zastanawiają się 
czy już nawet planują wyjazd do pracy za 
granicą uważam za sensowne podzielić się 
z Wami moim zagranicznym doświadcze-
niem.
W Wielkiej Brytanii spędziłam łącznie 7 
lat, ostatnia zagraniczna przygoda trwała 6 
lat i rozpoczęła się w marcu 2005 roku. Po-
czątkowo zatrudniona byłam w prywatnym 
domu dla osób starszych (tzw. Residential 
Home) na stanowisku opiekunki. Przez 1,5 
roku mieszkałam i pracowałam we wsi Cop-
ford, w pobliżu najstarszego miasta w An-
glii o nazwie Colchester. Przelot i dojazd 
do Copford w całości został zorganizowa-
ny i sfinansowany przez angielską Firmę, 
i już po wylądowaniu, na lotnisku oczeki-
wała na mnie Regionalna Dyrektorka, która 
swoim prywatnym samochodem zawiozła 
mnie wprost do domu, w którym miałam 
mieszkać i pracować. Mój kiepski angielski 
(poziom bardzo początkowy) dawał się we 
znaki od początku i to na każdym kroku, ale 
nie poddawałam się, a raczej traktowałam 
to, jako kolejne wyzwanie do pokonania 
pojawiających się trudności. Po 2 miesią-
cach pobytu w nowym kraju zapisałam się 
do szkoły dla dorosłych, dla których język 
angielski nie był językiem ojczystym i dwa 
razy w tygodniu dojeżdżałam do Colchester, 
aby poprawić umiejętność komunikowania 
się w języku angielskim. Jednocześnie po-
znawałam także angielską kulturę, znaczą-
co różniącą się od polskiej, m.in. z powodu 
wielokulturowości angielskiego społeczeń-
stwa czy rozwiniętego tam kapitalizmu.
Firma wynajmowała mi pokój na pierw-

szym piętrze domu, w którym pracowałam. 
Na parterze natomiast znajdowało się 26 
jednoosobowych pokoi (część pokoi po-
siadała własne łazienki), w których miesz-
kały osoby starsze w wieku powyżej 60 lat, 
w tym jedna stulatka. Na dole, poza tymi 
pokojami, znajdowała się też kuchnia, duża 
jadalnia, niewielka pralnia i dwa pokoje biu-
rowe. Pracę rozpoczęłam, jako jedyna Polka 
w zespole, ale nie jedyna cudzoziemka. Gdy 
w urzędach załatwiałam różne formalności, 
np. związane z ubezpieczeniem społecznym 
to początkowo miałam status emigrantki, 
potem zauważyłam zmianę i byłam już oby-
watelem Europy, co brzmiało bardziej ade-
kwatnie, bo przecież Europa w 2005 roku 
była już zjednoczona (Unia Europejska). 
Po dwóch tygodniach po moim przyjeź-
dzie dojechała Ania spod Gdańska, która 
zamieszkała w pokoju obok mnie. Dzięki 
Ani czułam się raźniej. Ania znała angielski 
bardzo dobrze, toteż pomagała mi w rozmo-
wach, gdy tylko ją o to poprosiłam. Potem 
do Ani dołączył jej 6 letni synek i niestety 
zmuszona była szukać innego zakwatero-
wania. Znalazła maleńką kawalerkę w nie-
dalekiej odległości od miejsca pracy i nadal 
mogłyśmy spędzać wolny czas razem, jeśli 
miałyśmy na to ochotę. 
Wieś Copford była niewielka, z jednym 
sklepikiem i okienkiem pocztowym, dwoma 
kościołami i dużym angielskim pubem. Nie-
opodal znajdowało się także boisko do kry-
kieta, wśród drzew, gdzie lubiłam usiąść na 
ławce i oglądać treningi, mecze, kompletnie 
przy tym nie znając zasad gry. To co za-
chwyciło mnie, w tym miejscu, okolicy, to 
gęsta sieć ścieżek do spacerowania, którymi 

Praca w anglii 
i tęsknota do Polski
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poprzecinane były prywatne pola z łanami 
zbóż, mała rzeka, różne polne zadrzewie-
nia; są to państwowe ścieżki, udostępnione 
wszystkim, specjalnie zaplanowane i za-
znaczone na mapach, w pewnym zakresie 
przypominające nasze szlaki wędrowne ale 
jednak inne. W wolnych chwilach po pracy 
uwielbiałam wędrować przez pola, podzi-
wiać zachody słońca i kolorową, bujną an-
gielską przyrodę. Anglicy znakomicie dbają 
o swoją przestrzeń, o przyrodę, a co najważ-
niejsze udostępnili ją wszystkim chętnym 
poprzez odgórne (czyli przez państwo) wy-
tyczenie ścieżek dla pieszych/wędrownych 
szlaków, prowadzących przez niziny, doli-
ny, wyżyny, góry zarówno te państwowe jak 
i prywatne. W ten sposób nawet przeciętny 
zjadacz chleba może delektować się uro-
kami natury, kosztować piękno krajobrazu, 
mimo, że znajduje się ono w prywatnych 
rękach. Cała Wielka Brytania poprzecinana 
jest takimi ścieżkami, i uważam to za zna-
komity pomysł, bo w ten sposób angielska 
wyspa jest dla wszystkich, szczególnie dla 

lubiących spacery lub dłuższe wędrówki, 
dla ceniących wypoczynek na łonie natury.
Po około pół roku pracy, oswajaniem się 
z potoczną angielszczyzną i nauką w szkole, 
zdecydowałam się wystąpić do angielskiej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Londynie 
z wnioskiem o zarejestrowanie mnie, jako 
pielęgniarki w Wielkiej Brytanii. Dopiero 
po około 6 miesiącach, w tym dwóch oso-
bistych wizytach w Radzie w Londynie, 
otrzymałam pozytywną decyzję, co prak-
tycznie oznaczało, że rynek pracy dla pie-
lęgniarek w WB stoi przede mną otworem. 
Początkowo jakoś temu nie dowierzałam, 
ale potem zakochałam się w Anglii, jako 
kraju pełnym szans i możliwości zmiany 
swego życia i pracy na lepsze. Rozpoczęłam 
poszukiwania pracy na stanowisku pielę-
gniarki, jednak niewystarczająca znajomość 
języka angielskiego znacząco ograniczała 
zakres moich poszukiwań. 
W swojej firmie także rozgłosiłam tę dobrą 
wiadomość, że mam uprawnienia pielę-
gniarki i szukam pracy na tym stanowisku. 

Dyrektor firmy obiecał mi, że skieruje za-
pytanie do menedżerów wszystkich do-
mów tworzących tę firmę, znajdujących się 
w różnych zakątkach WB. I co? I po około 3 
miesiącach zaproponowano mi awans i pra-
cę na stanowisku pielęgniarki z wynagro-
dzeniem nieporównywalnym z tym, które 
otrzymywałam, jako opiekunka. Wiązało 
się to niestety ze zmianą miejsca zamiesz-
kania i koniecznością przeprowadzenia do 
Coulsdon pod Londynem, do Domu Opieki 
Pielęgniarskiej, gdyż dom, w którym obec-
nie pracowałam nie zatrudniał pielęgniarek. 
Nie byłam zadowolona z tego powodu bo 
nie cierpię wielkich miast a poza tym Lon-
dyn należy do miast niebezpiecznych. Na 
małej wsi czułam się bardzo dobrze, uwiel-
białam to miejsce, piękne i już znajome, 
a tu czekała na mnie konieczność zmiany 
miejsca pracy i mieszkania, wyprowadzenia 
się. Londyn był mi znany dużo wcześniej, 
ponad 20 lat temu, spędziłam tam rok cza-
su i okiem turysty oceniam je pozytywnie, 
natomiast powtórnie tam mieszkać i praco-
wać? Jednak z drugiej strony oczekiwało 
tam na mnie kolejne wyzwanie (przygoda) 
– nowa praca na stanowisku pielęgniarki, 
wyraźny, szybki awans, pokój do wynajęcia 
w przystępnej cenie, towarzystwo Polaków 
w pracy i sympatyczna szefowa. Hm… dłu-
go nie zastanawiałam się. Byłam taka szczę-
śliwa i wdzięczna firmie za tę możliwość 
pracy w WB na stanowisku pielęgniarki, że 
przy najbliższej okazji, która się nadarzyła, 
osobiście podziękowałam Dyrekcji firmy 
(z siedzibą w Londynie) i nie omieszkałam 
dodać, że zakochałam się w Anglii, że tak 
wiele otrzymuję, że spełniam swe marzenia, 
że… Patrzyli wtedy na mnie tak jakoś dziw-
nie i słuchali - jakby z niedowierzaniem 
albo może czuli się zażenowani.
Teraz miałam pracować w Domu Opieki 
Pielęgniarskiej (Nursing Home) w podlon-
dyńskim miasteczku Coulsdon, w pobliżu 

Croydon określanego, jako najbardziej wie-
lokulturowe miasto w Wielkiej Brytanii. 
Brzmiało to i wyglądało dość egzotycznie, 
wyraźnie przeważała tam kultura afrykań-
ska i hinduska. Dom, w którym podjęłam 
nową pracę był 22-łóżkowy, ze starszymi 
osobami (średnia wieku to 92 lata) wyma-
gającymi stałej opieki pielęgniarek i opie-
kunek, zarządzany przez menedżera pielę-
gniarkę. (Domy tego typu w WB to domy 
najczęściej prowadzone i kierowane przez 
personel pielęgniarski). Samodzielne dy-
żury rozpoczęłam stosunkowo szybko, bo 
zaledwie po 2-tygodniowym okresie pracy 
z inną pielęgniarką. Potem rzuciłam się na 
głębszą wodę i zgodziłam na pełnienie funk-
cji kierownika zmiany (Senior Staff). Uczy-
łam się bardzo, bardzo dużo, permanentnie 
byłam szkolona, znacząco rozszerzyłam 
swe kompetencje, właściwie zdobyłam 
nowy zawód (i to w obcym języku); kompe-
tencje pielęgniarki w WB znacząco różnią 
się od tych w Polsce, bo na przykład bar-
dzo rozwinięta jest tam funkcja zarządzania 
personelem, i nie ma żadnych wątpliwości, 
że zawód pielęgniarki jest tam samodzielną 
profesją, o czym świadczy chociażby spo-
sób współpracy z innymi członkami zespo-
łu interdyscyplinarnego, po odpowiednim 
przeszkoleniu pielęgniarki mogą otrzymać 
uprawnienia do wystawiania recept, bar-
dzo duży jest prestiż zawodu, a głównym 
celem pracy jest dobro pacjenta, to on jest 
osadzony w centrum działań interdyscypli-
narnego zespołu. Poza tym i jakby dodat-
kowo jeszcze, niewystarczająca znajomość 
języka angielskiego w stosunku do wyma-
gań zawodowych i bardzo dużej odpowie-
dzialności powodowały, że praca ta była dla 
mnie wyzwaniem i to największym w całym 
moim dotychczasowym życiu zawodowym, 
ale także bardzo stresującym doświadcze-
niem. To, czego nauczyłam się i doświad-
czyłam, w czasie prawie 2-letniej pracy na 
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stanowisku pielęgniarki w tym domu, za-
pewne wystarczyłoby na materiał do bardzo 
interesującej książki, niestety w większości 
w konwencji dramatu. 
Doświadczyłam szoku i to nie tylko kul-
turowego, a także olbrzymiego niedowie-
rzania, że w XXI wieku, w bogatym kraju 
zachodnim, działa taki właśnie system opie-
ki nad osobami starszymi. Kompletnie nie 
zaimponowano mi ani jakością opieki, ani 
warunkami pracy. Jedynie warunki wyna-
grodzenia były dobre. I zrozumiałam też, 
dlaczego tak dziwnie wtedy na mnie patrzy-
li - Zarząd firmy, gdy podziękowałam i wy-
raziłam swą wdzięczność za umożliwienie 
mi pracy na stanowisku pielęgniarki. Oni 
doskonale wiedzieli to, o czym ja komplet-
nie nie miałam wtedy (gdy awansowałam) 
pojęcia, a czego potem doświadczyłam, zo-
baczyłam, usłyszałam… 
I wtedy też niestety ale odkochałam się, czar 
Anglii jakby prysł. Uczucia zmienne są, 
a rzeczywistość angielska w tym zakresie 

i w tym konkretnym domu okazała się dla 
mnie po prostu nie do przyjęcia. Moje nie-
dowierzanie niestety trwa, i nadal zadaję so-
bie to pytanie: Jak to możliwe? Jak to moż-
liwe, że opieka nad ludźmi starszymi, czasa-
mi w końcowym etapie ich życia, jest aż tak 
nieludzka w WB, w zamożnym kraju? I czy 
tylko w WB? Dlaczego na przykład 90-let-
nim Anglikiem, wymagającym całkowitej 
opieki/pomocy, którego rodzina (gdy ten 
był młody) handlowała mieszkańcami Afry-
ki, teraz opiekują się – w ostatnim etapie 
jego życia - młodzi Afrykanie, potomkowie 
sprzedawanych i kupowanych dziadków, 
babć. Takie „spotkania po latach” przedsta-
wicieli „Panów” i potomków niewolników 
miażdżyły wszystkie szczytne ideały i pro-
cedury. To tylko jeden z przykładów tego, 
jakie konsekwencje może powodować życie 
w społeczeństwie wielokulturowym.
Oczywiście mam także bardzo dużo pięk-
nych wspomnień, sporo z nich związanych 
jest i wynika z bezpośrednich kontaktów 
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ze starszymi osobami w tym Domu, czy 
z członkami ich rodzin. Jestem pełna podzi-
wu, jak wspaniały może być człowiek u kre-
su swego życia, pogodny, pogodzony z sytu-
acją, kochający życie i ludzi, altruistyczny, 
kochający całym sobą. Próbowałam znaleźć 
odpowiedź na pytanie – jak to się dzieje, jak 
oni to robią, skąd to mają, że jest w nich tak 
dużo tej pięknej strony bycia człowiekiem, 
że są tacy twardzi, nienarzekający, mimo 
bólu, choroby, niepełnosprawności i całko-
witej zależności od innych osób oraz bardzo 
niekorzystnych warunków zewnętrznych, 
w jakich przyszło im spędzić ostatnie lata, 
czasami miesiące, czy tygodnie swego ży-
cia. Z niektórymi osobami zaprzyjaźniłam 
się i udawało nam się podarowywać/ wy-
mieniać to, co mieliśmy najlepszego i czego 
najbardziej każde z nas wtedy potrzebowa-
ło. To są niesamowite doświadczenia, nie-
zapomniane, wzajemnie budujące. Pewne-
go dnia uzyskałam odpowiedź od 85 letniej 
Veroniki na nurtujące mnie zagadnienia. 
Veronika na moje pytanie o to, co obecnie 
jest dla niej najważniejsze, odpowiedziała, 
po krótkim zastanowieniu – duma i nie-
zależność; inny z kolei pacjent kochał nie 
tylko swą rodzinę, najbliższych, ale takimi 
uczuciami darzył też innych, był radosny, 
pocieszał, wspierał, tak jak najlepiej potra-
fił, niezwykle życzliwy i aktywny. To zadzi-
wiające ileż ufności Ci ludzie wyrażali. To 
co ich łączyło to zapewne zadowolenie ze 
swego życia, tego jakie ono było i co prze-
żyli , i ta nieprzeciętna pogoda życia. Oni 
naprawdę wyrażali swym życiem wartości 
które wybrali.
Z firmą rozstałam się po trzech latach pracy 
składając wypowiedzenie i podając praw-
dziwe powody.
Następnie prowadziłam własną działalność 
gospodarczą (firma jednoosobowa), składki 
na ubezpieczenie społeczne są tam bardzo 
niskie, i poza usługami opiekuńczymi i pie-

lęgniarskimi miałam czas na nową pasję- 
coaching, ukończyłam różne kursy, prak-
tykowałam, dokończyłam też wcześniej 
rozpoczęte studia. Poza aktywnym życiem 
w innej kulturze bardzo tęskniłam za Pol-
ską, polskim krajobrazem, przyrodą, kultu-
rą, poezją, mową ojczystą, rodziną; marzy-
łam o powrocie tak mocno, aż w końcu zna-
lazłam powody aby wrócić. Polska, Polacy, 
miasto Łódź, w którym mieszkałam przed 
wyjazdem do WB, w kontekście tej zagra-
nicznych doświadczeń nabrały dla mnie 
zupełnie innego znaczenia, stały się bardzo 
bliskie, bardziej kochane, bo ich brak i tęsk-
nota były bardzo silne. Podróże zatem nie 
tylko kształcą ale pozwalają bardziej doce-
nić własne gniazdo, kraj ojczysty, przynaj-
mniej tak się stało w moim przypadku. 
Co robię obecnie, po powrocie? Od dwóch 
lat odnajduję się w polskiej rzeczywistości, 
zmieniłam miejsce zamieszkania, z Ło-
dzi przeniosłam się do małej malowniczej 
nadwarciańskiej wsi i obecnie w pobliskim 
szpitalu w Warcie świadczę usługi pielę-
gniarskie.
Nie napisałam o wielu innych ważnych 
i ciekawych rzeczach, np. o kosztach, jakie 
poniosłam, psychologicznych, społecznych, 
rodzinnych, ale trudno jest napisać, w jed-
nym artykule, o wszystkim. Mam jednak 
nadzieję, że informacje te będą dla Ciebie 
przydatne, lub przynajmniej interesujące. 
Chętnie nawiążę kontakt z koleżankami 
i kolegami po fachu, a zatem jeśli czujesz 
niedosyt i chcesz uzyskać więcej informa-
cji, to nie zwlekaj, zadzwoń lub napisz, tel. 
kom. 517-166-820, adres mailowy elapa-
cholczyk@interia.pl, chętnie odpowiem na 
Twoje pytania, może pomogę podjąć wła-
ściwą decyzję. Może spotkamy się na ka-
wie, czacie? 

Elżbieta Pacholczyk 
pielęgniarka

Wychodząc naprzeciw problemom, z ja-
kimi napotykają się pielęgniarki w pracy 
zawodowej w dniach 13-15 września 2013 
roku w przyjaznym otoczeniu kaszubskich 
krajobrazów w Centrum Rehabilitacyjno - 
Rekreacyjne „Dobry brat” odbyła się kon-
ferencja naukowa z elementami warsztatów 
arteterapeutycznych - „Arteterapia - inny 
wymiar pielęgniarstwa”. 

Jak wszyscy dokładnie wiemy, praca 
pielęgniarki związana jest z odpowiedzial-
nością wynikającą z realizacji obowiązków 
zawodowych, presji bycia niezawodnym, 
dyspozycyjnym, czy sprostania oczeki-
waniom ze strony pacjentów i ich rodzin. 
Czynnikami stresogennymi w naszej pracy 

jest również obserwowanie rozwoju choro-
by i jej skutków, czy kontakt ze śmiercią, 
zwłaszcza u tych naszych najmniejszych 
pacjentów. Dodatkowymi czynnikami ob-
ciążającymi pielęgniarki są psychospo-
łeczne warunki pracy, konflikty, relacje 
pielęgniarka - pacjent – rodzina, czy nawet 
sama organizacja pracy wpływa na poziom 
stresu pielęgniarek. Pielęgniarki pracują 
również pod wpływem presji czasu. Często 
pojawiają się sytuacje nieprzewidywalne, 
podczas których minuty decydują o życiu 
pacjenta. Sytuacje te doprowadzają do po-
stępującego zmęczenia i spadku efektyw-
ności pracy oraz obniżenia komfortu psy-
chicznego pielęgniarki. Ze względu na spe-

uwolnienie nagromadzonych emocji, 
czyli relacja z konferencji naukowej 
„arteterapie – inny wymiar pielęgniarstwa”
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cyfikę pracy, zostaje tu również zaburzony 
rytm całodobowy, co niewątpliwe niesie za 
sobą ujemne skutki zdrowotne i emocjonal-
ne. Biorąc to wszystko pod uwagę stanowi-
my jedną z najbardziej narażonych na stres 
grupę zawodową. 

Z inicjatywy dyrekcji szpitala 
w Kwidzynie „Zdrowie” sp. z o.o. oraz 
przy współpracy Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku, podjęli-
śmy działania wspierające i eliminujące 
negatywne skutki specyficzne dla zawodu 
pielęgniarek i położnych poprzez realizację 
konferencji naukowo – warsztatowej, gdzie 
oprócz spojrzenia na Arteterapie, jako 
nowej dyscypliny naukowej, nasze pie-
lęgniarki uczestniczyły czynnie w warsz-
tatach psychologicznych. Zajęcia zostały 
poprowadzone przez wybitnych specjali-
stów z zakresu psychologii z Gdańskie-
go Uniwersytety Medycznego, Akademii 
Sztuk Pięknych oraz Akademii Muzycznej. 
Osoby te mają wieloletnie doświadczenia 

arteteraputyczne w pracy z różnymi grupa-
mi zawodowymi. 

Dr Zbigniew Mańkowski (filmoterapu-
ta) poprzez uruchomienie refleksji związa-
nej z terapeutyczną funkcją sztuki i filmu 
starał się dotrzeć do takich ważnych aspek-
tów naszego życia, jakim jest spostrzega-
nie człowieka w aspekcie podmiotu i oso-
by oraz jego inności w otaczającym nas 
świecie. Kolejnym poruszonym aspektem 
wykładów było zrozumienie człowieka 
zranionego oraz ujęcie piękna – jako formy 
terapii. Zajęciom towarzyszyła emisja wy-
branych fragmentów filmowych. 

Kolejny dzień warsztatów to zajęcia 
z panią Mgr Marzena Wojciechowska – 
Orszulak (teatrologiem) oraz Edytą Bonk 
(choreoteraputką). Podczas spotkania z pa-
nią Marzeną, która poprzez psychodramę 
ze szczególnym uwzględnieniem metody 
teatru playback, poruszyła problemy ży-
cia codziennego pielęgniarek. W psycho-
dramie podjęto próbę ich rozwiązywania 

poprzez odtworzenie sytuacji konfliktowej 
i przyjrzenia się im z różnych perspektyw. 
Z kolei Pani Edyta Bonk poprzez swoją 
terapię tańcem, która miała na celu pozna-
nie własnego ciała, oraz wyrażania siebie 
i własnych emocji, dążyła do wzbudzenie 
w naszych pielęgniarkach i położnych za-
ufania do siebie i innych, a także rozwo-
ju samoświadomości i własnych potrzeb. 
Skupiono się także na komunikacji nie-
werbalnej oraz świadomość własnego ciała 
i uczuć, a przede wszystkim odczytywania 
sygnałów innych.

Niedziela to kolejny intensywny dzień 
zajęć z paniami Karoliną Siodmiak (arte-
teraputką) i Iloną Poćwierz – Marciniak 
(muzykoterapeutką). Dyplomowany arte-
terapeuta jakim jest pani Karolina Siod-
miak w swoim treningu rozwoju osobi-
stego przez arteterapię oraz komunikację 
za pomocą obrazu dążyła do poznania 
samoświadomości - ja realne i idealne, ja 
i pacjent. Kolejnym elementem jej zajęć 
było wzbudzenie motywacji wzajemnego 

wsparcia i życzliwości oraz świadomości 
misji i odpowiedzialności zawodowej pie-
lęgniarek i położnych. Pani Ilona Poćwierz 
– Marciniak, w swoich zajęciach omówiła 
rolę muzyki w terapii i jej prozdrowotne 
i antyzdrowotne oddziaływanie w naszym 
życiu, a następnie jej rola w radzeniu so-
bie ze stresem. W swoich zajęciach skupiła 
się również na ekspresji siebie oraz świa-
domość własnych doznań, jako klucza do 
radzenia sobie z własnymi emocjami. 

Nasze pielęgniarki mimo napiętego 
programu zajęć (od 9:00 do 18:00) mogły 
również skorzystać z licznych atrakcji od-
nowy biologicznej, które były serwowane 
przez Ośrodek w Osieku. Cudowna kom-
pilacja atmosfery, jaka została stworzona 
przez kierownictwo Ośrodka i wykładow-
ców, sprawiła, że wróciliśmy z naszych 
warsztatów nie tylko odnowieni duchem, 
ale i ciałem.

Celem naszych warsztatów było zwięk-
szenie poczucie samoakceptacji, umiejęt-
ność radzenia sobie z emocjami oraz wyra-
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żania ich różnymi metodami. W zajęciach 
przeprowadzonych przez wykładowców 
zostały wykorzystane najróżniejsze, nie-
konwencjonalne techniki, które miały na 
celu ukierunkować pielęgniarki na rozwią-
zanie własnych problemów i wpłynąć na 
uwolnienie nagromadzonych negatywnych 
emocji. Poprzez te warsztaty chcieliśmy 
osiągnąć zdolność kreowania pozytywnego 
myślenia oraz obniżenie poziomu stresu, 
który jest głównym czynnikiem wypalenia 
zawodowego u pielęgniarek. 

W imieniu dyrekcji „Zdrowie” sp. 
z o.o. w Kwidzynie chciałbym serdecz-
nie podziękować zarządowi Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
za wsparcie finansowe naszej inicjatywy, 
która umożliwiła naszym pielęgniarkom 
uczestnictwo w konferencji naukowo 
warsztatowej. Dzięki Państwa pomocy, 
mogliśmy wspólnie uczestniczyć w zaję-
ciach, które wpłynęły na zwiększenie na-
szej kreatywności, wyrażania myśli i sku-
tecznej komunikacji, która ma wpływać na 
budowanie grupy i pracy zespołowej, tak 

ważnej w codziennych relacjach interper-
sonalnych na oddziałach. A jak wiemy po-
wyższe elementy mają bezpośrednie prze-
łożenie, na jakość opieki pielęgniarskiej 
nad pacjentem i wzrost jego zadowolenia 
z otrzymanej usługi medycznej, co jest bar-
dzo ważnym aspektem naszej pracy. 

Ze swojej strony pragnę również po-
dziękować dyrekcji naszego szpitala, 
a w szczególności Pani dyrektor mgr Elż-
biecie Falkowskiej za wiarę w innowacyjną 
formę naszych warsztatów oraz okazaną 
pomoc i wsparcie w ich realizacji. 

Wierzymy, że nasze warsztaty, w któ-
rych mieliśmy przyjemność uczestniczyć, 
będą stanowić początek cyklicznych spo-
tkań, których celem nadrzędnym będzie 
przeobrazowanie formy opieki nad chorym, 
poprzez zastosowanie różnych form artete-
rapeutycznych. Jesteśmy również przeko-
nani, że będzie to stanowiło dla naszego za-
wodu nowe, niekonwencjonalne spojrzenie 
na opiekę nad pacjentem na różnych płasz-
czyznach świadczeń medycznych. 

Piotr A. Janiewicz
pomysłodawca i autor warsztatów

Zmiany w formach zatrudnienia, jakie 
obecnie stoją przez środowiskiem pielę-
gniarek i położnych są bardzo głębokie. 
Zamiast dotychczasowego stosunku pra-
cy, pojawiają się przed nimi nowe formy – 
możliwość założenia firmy i świadczenia 
pracy, jako przedsiębiorca – tzw. „kon-
trakt” oraz możliwość pełnienia funkcji 
w spółkach handlowych, jako na przykład 
członkowie zarządu. Nowe możliwości 
oznaczają nie tylko nowe zasady wyna-
gradzania, często korzystniejsze od do-
tychczasowych, lecz także nowe zasady 
odpowiedzialności za ewentualne błędy. 
Aby dobrze wybrać najkorzystniejszą for-
mę zatrudnienia, trzeba poznać nie tylko 
korzyści, lecz i zagrożenia płynące z leżą-
cego przed nami wyboru.

Zacznijmy, więc najpierw od przy-
pomnienia zasad odpowiedzialności pra-
cownika zatrudnionego na podstawie 
umowy o pracę. Zasady odpowiedzial-
ności pracownika reguluje kodeks pracy. 
Reguluje on zasady odpowiedzialności 
zarówno pracowników jak i kierowników, 
zatrudnionych w ramach umowy o pracę. 
Ujmując rzecz w punktach, moglibyśmy 
wyróżnić następujące zasady odpowie-
dzialności pracownika wobec praco-
dawcy, jak i osób, z którymi spotyka się 
w czasie pracy.
1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za 

szkodę w granicach rzeczywistej straty 
poniesionej przez pracodawcę i tylko 
za normalne następstwa działania lub 
zaniechania, z którego wynikła szkoda.

2. Pracodawca jest obowiązany wykazać 
okoliczności uzasadniające odpowie-
dzialność pracownika oraz wysokość 
powstałej szkody.

3. Pracownik nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkodę w takim zakresie, 
w jakim pracodawca lub inna osoba 
przyczyniły się do jej powstania albo 
zwiększenia.

4. Pracownik nie ponosi ryzyka zwią-
zanego z działalnością pracodawcy, 
a w szczególności nie odpowiada za 
szkodę wynikłą w związku z działa-
niem w granicach dopuszczalnego ry-
zyka.

5. W razie wyrządzenia szkody przez kil-
ku pracowników każdy z nich ponosi 
odpowiedzialność za część szkody 
stosownie do przyczynienia się do niej 
i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe 
ustalenie stopnia winy i przyczynienia 
się poszczególnych pracowników do 
powstania szkody, odpowiadają oni 
w częściach równych.

6. Odszkodowanie ustala się w wysoko-
ści wyrządzonej szkody, jednak nie 
może ono przewyższać kwoty trzy-
miesięcznego wynagrodzenia przysłu-
gującego pracownikowi w dniu wy-
rządzenia szkody.

7. W razie wyrządzenia przez pracow-
nika przy wykonywaniu przez niego 
obowiązków pracowniczych szkody 
osobie trzeciej, zobowiązany do na-
prawienia szkody jest wyłącznie pra-
codawca.

Odpowiedzialność kierownicza 
i pracownicza w różnych 
formach zatrudnienia
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8. Wobec pracodawcy, który naprawił 
szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, 
pracownik ponosi odpowiedzialność 
przewidzianą w przepisach niniejsze-
go rozdziału.

9. Jeżeli naprawienie szkody następuje 
na podstawie ugody pomiędzy praco-
dawcą i pracownikiem, wysokość od-
szkodowania może być obniżona, przy 
uwzględnieniu wszystkich okoliczno-

ści sprawy, a w szczególności stopnia 
winy pracownika i jego stosunku do 
obowiązków pracowniczych.

10. Przy uwzględnieniu okoliczności wy-
mienionych wyżej, wysokość odszko-
dowania może być także obniżona 
przez sąd pracy; dotyczy to również 
przypadku, gdy naprawienie szkody 
następuje na podstawie ugody sądo-
wej.

11. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził 
szkodę, jest obowiązany do jej napra-
wienia w pełnej wysokości.

Należy wskazać, że naczelną zasa-
dą jest ograniczanie odpowiedzialności 
pracownika, w szczególności wysokości 
ewentualnego odszkodowania. Ustawo-
dawca wychodzi z założenia, że pracow-
nik świadczy pracę i otrzymuje za to wy-
nagrodzenie, zysk z działalności, ale tak-
że ponosi ryzyko jej prowadzenia, w tym 
i odpowiedzialności za błędy leży, co do 
zasady po stronie pracodawcy. Pracodaw-

ca jest też, co do za-
sady traktowany, jako 
strona silniejsza w sto-
sunku do pracownika. 
Stąd też to on musi 
z reguły udowodnić 
fakty, które są podsta-
wą odpowiedzialności 
pracownika. Określe-
nie, która ze stron musi 
udowodnić w razie 
sporu sądowego okre-
ślone fakty jest bardzo 
ważne – brak takiego 
dowodu oznacza brak 
odpowiedzialności. In-
nymi słowy strona, na 
której ciąży obowiązek 
dowiedzenia danego 

faktu jest w sytuacji trudniejszej.
Szczegółowo uregulowana jest też odpo-
wiedzialność pracownika za powierzone 
mienie:
• pracownik, któremu powierzono 

z obowiązkiem zwrotu albo do wyli-
czenia się pieniądze, papiery warto-
ściowe lub kosztowności, narzędzia 
i instrumenty lub podobne przedmioty, 
a także środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, odpo-
wiada w pełnej wysokości za szkodę 
powstałą w tym mieniu;

• pracownik odpowiada w pełnej wy-
sokości również za szkodę w mieniu 

innym niż wskazane wyżej, powierzo-
nym mu z obowiązkiem zwrotu albo 
do wyliczenia się;

• od odpowiedzialności wskazanej 
wyżej pracownik może się uwolnić, 
jeżeli wykaże, że szkoda powstała 
z przyczyn od niego niezależnych, 
a w szczególności wskutek niezapew-
nienia przez pracodawcę warunków 
umożliwiających zabezpieczenie po-
wierzonego mienia;

• pracownicy mogą przyjąć wspólną od-
powiedzialność materialną za mienie 
powierzone im łącznie z obowiązkiem 
wyliczenia się - podstawą łącznego po-
wierzenia mienia jest umowa o współ-
odpowiedzialności materialnej, za-
warta na piśmie przez pracowników 
z pracodawcą;

• w takim wypadku 
pracownicy po-
noszący wspólną 
odpowiedzialność 
materialną odpo-
wiadają w czę-
ściach określo-
nych w umowie;

• w razie ustalenia, 
że szkoda w ca-
łości lub w części 
została spowodowana przez niektó-
rych pracowników, za całość szkody 
lub za stosowną jej część odpowiadają 
tylko sprawcy szkody.

Odpowiedzialność kierownika świad-
czącego prace na podstawie stosunku pra-
cy jest uregulowana analogicznie, aczkol-
wiek orzecznictwo sądów przyjmuje, że 
do kierownika przyjmuje się dużo wyższe 
wymagania. 

Zupełnie inaczej kształtują się zasa-
dy odpowiedzialności osoby pracującej 

na podstawie umowy cywilnej, czyli na 
przykład pielęgniarki zakładającej własną 
działalności gospodarczą i zawierającej 
umowę ze szpitalem. 

Co do zasady osoba prowadząca dzia-
łalności gospodarczą, czyli przedsiębior-
ca – odpowiada za wyrządzenie szkody 
w majątku – bądź osoby trzeciej bądź 
w majątku osoby, z którą zawarł umowę.
Według polskiego prawa na odpowie-
dzialność za szkodę składają się trzy ele-
menty: 
- uszczerbek majątkowy (musi dojść do 
strat majątkowych lub dodatkowych wy-
datków nie planowanych wcześniej)
- zdarzenie je powodujące (czyn lub wy-
padek związany z działalnością danej 

osoby) 
- związek przy-
czynowy między 
nimi (konieczne 
jest wykazanie, że 
to na skutek zda-
rzenia doszło do 
szkody).

Odpowiedzial-
ność pojawia się 
tylko wtedy, gdy 
zostanie wykazane, 

że uszczerbek łączy się bezpośrednio z da-
nym zdarzeniem i jest jego normalnym na-
stępstwem. Przekładając to na realia pracy 
pielęgniarki bądź położnej oznacza to, że 
jeżeli dojdzie na przykład do pomyłki w do-
zowaniu leków, a pacjent wystąpi z roszcze-
niem pieniężnym twierdząc, że doszło do 
komplikacji zdrowotnych, to odpowiedzial-
ność pielęgniarki pojawi się tylko wtedy gdy 
zostanie wykazane, że o komplikacji doszło 
na skutek niewłaściwego zastosowanie le-
ków, a nie na przykład wskutek zarażenia 
pacjenta innym schorzeniem, lub wskutek 
naturalnie występujących powikłań. 

Pracownik:
• odpowiada przed pracodawcą
• jego odpowiedzialność jest 

ograniczona
• odpowiada bez ograniczeń 

jedynie za szkody umyślnie 
wyrządzone
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Dla przedsiębiorcy istnieją dwa reżimy 
odpowiedzialności. 

Pierwszym jest odpowiedzialność 
z tytułu czynu niedozwolonego, przy 
czym czynem niedozwolonym jest na-
ruszenie nie tylko norm prawa karnego, 
ale w ogóle przepisów prawa – w szcze-
gólności na przykład przepisów porząd-
kowych czy sanitarnych. Prawo cywilne 
określa to ogólna zasadą, że kto z winy 
swej wyrządził drugiemu szkodę, obo-
wiązany jest do jej naprawienia. Dotyczy 
to sytuacji, gdy brak jest stosunku praw-
nego pomiędzy sprawcą szkody a osobą 
poszkodowaną. Klasycznym przykładem 
jest sytuacja, gdy na skutek zaniedbań 
pielęgniarki szkodę ponosi pacjent – nie 
łączy ich żaden stosunek prawny, żadna 
umowa. Podstawową różnicą w odpowie-
dzialności pielęgniarki „na kontrakcie” 
w porównaniu z pielęgniarką zatrudnioną 
na umowę o pracę jest, więc brak ograni-
czenia szkody – pielęgniarka zatrudniona 
„na kontrakcie” będzie musiała odpowia-
dać za szkody pacjenta w pełnym wymia-
rze. Przy stawkach orzekanych przez sądy 
w przypadku tzw. „błędów lekarskich”, 
gdzie oprócz samych wydatków na do-
datkowe leczenie dochodzi jeszcze kwota 
zadośćuczynienia za krzywdę, jaką od-
czuł pacjent, jedynie ubezpieczenie może 
chronić przez ruiną finansową w przypad-
ku błędu pielęgniarki.

Druga sytuacja dotyczy odpowiedzial-
ności wobec osoby, z którą mamy zawarta 
umowę – i znów w klasycznym przypad-
ku będzie to dotyczyć szpitala, z którym 
umowę zawarła pielęgniarka, bądź położ-
na, zatrudnione na kontrakcie. 

Prawo cywilne określa taką sytuacje 
w ten sposób, że dłużnik (w tym przy-
padku przedsiębiorca) obowiązany jest 
do naprawienia szkody wynikłej z nie-

wykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które dłużnik odpowie-
dzialności nie ponosi.

Jeżeli ze szczególnego przepisu usta-
wy albo z czynności prawnej nie wynika 
nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest 
za niezachowanie należytej staranności. 
Owa należyta staranność to staranność 
ogólnie wymagana w stosunkach danego 
rodzaju. Przy czym należytą staranność 
dłużnika w zakresie prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej określa 
się przy uwzględnieniu zawodowego cha-
rakteru tej działalności.

Zasady te oznaczają, że pielęgniar-
ka rejestrując działalność gospodarczą 
będzie traktowana przez prawo, jako 
profesjonalista. Nie będzie, więc możli-
we zwolnienie się od odpowiedzialności 
wskazaniem, że o niektórych regułach, 
przepisach czy zasadach świadczenia 
zawodu nie wiedziała. Brak wiedzy czy 
umiejętności jest jej ryzykiem. Jej odpo-
wiedzialność oparta jest na założeniu, że 
wchodząc na rynek zna w stu procentach 
zasady profesji pielęgniarki. Proszę też 
zauważyć, że odpowiedzialność dłużni-
ka jest nie tyko nieograniczona w prze-
ciwieństwie do zasad odpowiedzialności 
pracownika, lecz to do pielęgniarki będzie 
należało wykazanie, w przypadku, gdy 
doszło do szkody, że niewykonanie zobo-
wiązania jest następstwem okoliczności, 
za które odpowiedzialności nie ponosi. 

Kolejną ważną sprawą jest podstawa 
odpowiedzialności – jest nią szkoda wy-
nikająca z niewykonania zobowiązania – 
czyli nie wywiązania się z umowy. W wy-
padku odpowiedzialności z tytułu czyny 
niedozwolonego, aby wystąpiła odpo-
wiedzialności, konieczne było złamanie 
przepisów prawa – w wypadku odpowie-

dzialności z kontraktu, podstawą odpo-
wiedzialności jest złamanie samej tylko 
umowy. Wypada, więc ponowić raz jesz-
cze apel aby czytać umowy bardzo uważ-
nie i to najlepiej przed podpisaniem…

I jeszcze uwaga natury praktycznej. 
Wypadku, gdy dojdzie już sporu sądowe-
go, przedsiębiorca – czyli przywoływana 
już tyle razy pielęgniarka lub położna 
na kontrakcie – będzie prowadził spór 
ze szpitalem bądź przychodnią przed są-
dem gospodarczym. Prawo polskie nie 
zna pojęcia „małe-
go przedsiębiorcy” 
– więc sędzia ma 
obowiązek trakto-
wać każdego przed-
siębiorcę tak samo 
– niezależnie od 
tego czy jest to jed-
noosobowa działal-
ności gospodarcza, 
czy spółka giełdo-
wa. Pracownik bę-
dzie spór prowadził 
przed sądem pracy, 
który ma obowiązek 
wziąć pod uwagę, 
że pracownik jest 
stroną słabszą od pracodawcy. 

I w końcu ostatnia możliwość, jaką 
przed pielęgniarkami i położnymi otwie-
rają przekształcenia szpitali – możliwość 
objęcia stanowiska w spółce handlowej. 
Odpowiedzialność majątkową takich osób 
omówić najlepiej będzie na podstawie 
osób będących członkami zarządu spółki 
handlowej – bądź to spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej. 

O zasadach odpowiedzialności osób 
piastujących stanowiska w spółce handlo-
wej decydują zapisy kodeksu spółek han-

dlowych oraz umowa spółki. Zarząd pro-
wadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę 
na zewnątrz – wobec innych przedsię-
biorców. Zarząd składa się z jednego 
albo większej liczby członków. Do za-
rządu mogą być powołane osoby spośród 
wspólników lub spoza ich grona. Członek 
zarządu jest powoływany i odwoływany 
uchwałą wspólników, chyba że umowa 
spółki stanowi inaczej (w szczególności 
umowa może przewidywać, że to inny 
organ, na przykład rada nadzorcza powo-

ływać będzie zarząd 
spółki). Członek 
zarządu może być 
w każdym czasie 
odwołany uchwa-
łą wspólników. Nie 
pozbawia go to 
roszczeń ze stosun-
ku pracy lub innego 
stosunku prawnego 
dotyczącego pełnie-
nia funkcji członka 
zarządu. Zasada ta 
powodowana jest 
szczególną rolą 
członka zarządu – 
członek zarządu jest 

władzą spółki, co powoduje, że wspólni-
cy spółki musi mieć absolutne zaufanie do 
swoich członków zarządu. Jeżeli więc za-
ufanie takie ustanie, wspólnicy mogą nie-
zwłocznie członka zarządu odwołać, bez 
szkody jednak, jak wyżej wskazano dla 
innych stosunków prawnych dotyczących 
pełnienia funkcji członka zarządu.

Warto zwrócić uwagę na ta zasadę 
i idącą za tym dwoistość uprawnień i obo-
wiązków. Pełnienie obowiązków członka 
zarządu spółki handlowej nie wpływa 
na kontrakt, na podstawie którego ktoś 
świadczy prace bądź usługi dla spółki. Je-
żeli więc pielęgniarka ma umowę o prace 

Osoba pracująca na podstawie 
umowy cywilnej:

• odpowiada zarówno przed 
osobami, którymi wyrządziła 
szkodę w czasie swojej pracy 
jak i przed osobami, z którymi 
zawarła umowę za niewywią-
zanie się z umowy

• jej odpowiedzialność jest nie-
ograniczona i odpowiada za 
każda formę winy
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na stanowisku kierownika, bądź kontrakt 
ze szpitalem, może być dodatkowo po-
wołana na członka zarządu spółki. Obej-
mując stanowisko członka zarządu nie 
tylko ma umowę ze szpitalem, lecz może 
go na przykład reprezentować w nego-
cjacjach z innymi partnerami – w zależ-
ności od tego jakie obowiązki ma jako 
członek zarządu. W wypadku konfliktu 
w spółce, może zostać natychmiast od-
wołana uchwałą wspólników – ale jej 
kontrakt – czy to umowa o pracę, czy 
kontakt o usłu-
gi pielęgniarskie 
pozostaje niena-
ruszony. Spółka 
może oczywiście 
w drugiej kolej-
ności rozwiązać 
umowę o prace 
– ale wówczas 
wchodzą już 
w grę przepi-
sy prawa pracy, 
kwestia odprawy, 
okresu wypowie-
dzenia itd. Warto więc zawsze przy po-
wołaniu na członka zarządu zadbać jed-
nak o swą dotychczasową umowę o prace 
bądź kontrakt. 

Członek zarządu nie tylko może być 
w każdej chwili odwołany. Powinien on 
powstrzymać się od udziału w sprawach 
spółki w przypadku sprzeczności inte-
resów spółki z interesami jego samego, 
małżonka, krewnych i powinowatych 
do drugiego stopnia. Członek zarządu 
nie może bez zgody spółki zajmować 
się interesami konkurencyjnymi ani też 
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, 
jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki 
kapitałowej bądź uczestniczyć w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej, jako 

członek organu. Członek zarządu odpo-
wiada wobec spółki za szkodę wyrządzo-
ną działaniem lub zaniechaniem sprzecz-
nym z prawem lub postanowieniami 
umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. 
Członek zarządu powinien przy wyko-
nywaniu swoich obowiązków dołożyć 
staranności wynikającej z zawodowego 
charakteru swojej działalności. Proszę 
zwrócić uwagę, że członek zarządu, co 
do zasady odpowiada nie tylko za to, co 
zrobił – ale również za zaniechania – je-

żeli więc dobro 
spółki wymaga 
działania, czło-
nek zarządu ma 
obowiązek dzia-
łać – pod groźbą 
odpowiedzialno-
ści wobec spół-
ki. Jeżeli szkodę, 
o której mowa 
wyżej, wyrzą-
dziło kilka osób 
wspólnie, odpo-
wiadają za szko-

dę solidarnie. Odpowiedzialność solidar-
na jest bardzo uciążliwym obowiązkiem 
prawnym – oznacza ona, że jeżeli na 
przykład szkoda wyniosła dziesięć tysię-
cy złotych, a trzy osoby przyczyniły się 
do jej powstania, to nie odpowiadają one 
tylko do jednej trzeciej każda. Osoba po-
szkodowana może wybrać jednego bądź 
dwie osoby spośród osób, które szkodę 
wyrządziły i wyegzekwować całą kwotę 
od wybranej osoby. To do osoby, któ-
ra pokryła całość szkody, należy próba 
wyegzekwowania odpowiedniej części 
wypłaconego odszkodowania od innych 
sprawców szkody. Zasada ta jest wygod-
na dla osoby pokrzywdzonej, natomiast 
przed osobami zobowiązanymi do napra-
wienia szkody pojawia się realne ryzyko, 

Członek zarządu spółki handlowej:
• odpowiada przed spółką za wyrzą-

dzona jej szkodę
• zasady odpowiedzialności zależą 

w dużym stopniu od umowy spółki
• mogą odpowiadać przed wierzy-

cielami spółki w wypadku bezsku-
tecznej egzekucji kierowanej prze-
ciwko spółce

ze najpierw muszą same zapłacić całą 
kwotę odszkodowania, a potem rozliczać 
się z innymi sprawcami szkody.

I jeszcze jedna zasada, rzadko ma-
jąca zastosowanie praktyczne, lecz naj-
dotkliwsza. Jeżeli egzekucja przeciwko 
spółce okaże się bezskuteczna, członko-
wie zarządu odpowiadają solidarnie za 
jej zobowiązania. Członek zarządu może 
się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli 
wykaże, że we właściwym czasie zgło-
szono wniosek o ogłoszenie upadłości lub 
wszczęto postępowanie układowe, albo 
że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości oraz niewszczęcie postępowa-
nia układowego nastąpiło nie z jego winy, 
albo że pomimo niezgłoszenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia 
postępowania układowego wierzyciel nie 
poniósł szkody.

Obecnie trudno sobie wyobrazić 
upadłość któregoś świeżo przekształco-
nego szpitala, ale upadłość niewielkiej 
przychodni lekarskiej – jak najbardziej. 
Przepisy wskazane wyżej nakładają obo-
wiązek na zarząd składania wniosku 
o upadłość, gdy zajdą określone prawem 
okoliczności. Warto zapamiętać, że złoże-
nie wniosku o upadłość jest obowiązkiem 
członków zarządu. Jeżeli go nie dopełnią, 
a kontrahenci spółki nie zostaną zaspoko-
jeni – wówczas sami będą musieli zaspo-
koić długi spółki. Nie trzeba tłumaczyć, 
co to oznacza – wystarczy porównać ob-
roty niewielkiej nawet przychodni z na-
szym majątkiem osobistym…

Tytułem podsumowania spróbujmy po-
równać odpowiedzialność pracownika, 
osoby na kontrakcie i członka zarządu 
spółki handlowej.

Pracownik:
• odpowiada przed pracodawcą
• jego odpowiedzialność jest ograni-

czona
• odpowiada bez ograniczeń jedynie za 

szkody umyślnie wyrządzone

Osoba pracująca na podstawie umowy 
cywilnej:
• odpowiada zarówno przed osobami, 

którymi wyrządziła szkodę w cza-
sie swojej pracy jak i przed osobami, 
z którymi zawarła umowę za niewy-
wiązanie się z umowy

• jej odpowiedzialność jest nieogra-
niczona i odpowiada za każda formę 
winy

Członek zarządu spółki handlowej:
• odpowiada przed spółką za wyrządzo-

na jej szkodę
• zasady odpowiedzialności zależą 

w dużym stopniu od umowy spółki
• mogą odpowiadać przed wierzycielami 

spółki w wypadku bezskutecznej egze-
kucji kierowanej przeciwko spółce

Mam nadzieję, że to najprostsze 
i skrótowe z natury rzeczy porównanie 
odpowiedzialności materialnej, jaka cią-
ży na osobach wykonujących zawód pie-
lęgniarki i położnej, w zależności od ich 
statutu prawnego pozwoli Państwu lepiej 
ocenić szanse i zagrożenia, jakie niosą za 
sobą przekształcenia służby zdrowia. 

Rafał Terlecki
Sędzia 

Artykuł został napisany na podstawie 
wystąpienia na konferencji sędziego Rafała 
Terleckiego dotyczącej odpowiedzialności 
zawodowej pielęgniarek i położnych sponso-
rowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. 
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W okresie zimowym, zwiększa się ochota 
na słodycze - czekoladki, ciasta, cukier-
ki… i produkty wysokokaloryczne, tłuste 
mięsa, sosy, hamburgery, frytki, pizze, 
dania mączne. Jest to proces zupełnie na-
turalny, uzależniony od procesów psycho-
logicznych, metabolicznych i od naszej fi-

zjologii. W okresie zimowym, kiedy szyb-
ko robi się ciemno, jest szaro i ponuro na 
dworze, zwiększa się poziom melatoniny 
(hormon odpowiedzialny za senność, nie-
pokój, smutek), a spada poziom serotoniny 
(hormon szczęścia), powodując zaburzenia 
nastroju, niepokój, stres, depresję. Te emo-
cje powodują, że trudniej psychologicznie 
oprzeć się słodyczom, ponieważ to one po-
prawiają nam nastrój, czujemy się szczę-
śliwsi i rekompensujemy sobie brzydką 
pogodę i złą aurę. Często taka nieodparta 
pokusa na słodycze jest niekontrolowana 
przez nasz umysł i pod wpływem złych 
emocji oraz obniżonego nastroju, złego 

samopoczucia, strachu sięgamy częściej 
po produkty wysokokaloryczne. Jedzenie 
staje się w pewnym sensie lekarstwem 
na problemy, niejakim „pocieszycielem”, 
daje poczucie bezpieczeństwa i pewność 
siebie. Dlatego też ważne jest pozytywne 
radzenie sobie z tymi emocjami bez się-

gania po słodkie przegryzki, szczególnie 
gdy jesteśmy na diecie, pragniemy zacho-
wać nienaganną sylwetkę, czy pozbyć się 
nadmiaru tkanki tłuszczowej. W okresie 
zimowym mamy większy apetyt na sło-
dyczy również ze względu na zwiększone 
zapotrzebowanie energetyczne, by orga-
nizm mógł utrzymać stałą temperaturę cia-
ła, mimo ujemnych temperatur zewnętrz-
nych, ogrzać siebie i narządy wewnętrzne 
a także by utrzymać wysoką aktywność 
metaboliczną i psychiczną przy ograniczo-
nym dostępie do światła dziennego. Taką 
energię przetworzoną na ciepło organizm 
wykorzystuje z pożywienia, a najlepszym 

zima a zwiększone 
łaknienie na słodycze

jej źródłem są szybko przyswajalne wę-
glowodany. Dodatkowo osoby odchudza-
jące się szczególnie w okresie zimowym, 
tracą dużo tkanki tłuszczowej na procesy 
termoregulacji, dlatego też organizm chce 
się przed tym bronić, domagając się więk-
szej ilości cukru, by temu zapobiec i dalej 
gromadzić, a nie tracić tkankę tłuszczową. 
Jak zatem możemy sobie poradzić z tego 
typu pokusami? Z punktu widzenia psy-
chologicznego należy zająć się czymś in-
nym oraz nauczyć się walczyć z negatyw-
nymi emocjami. Można rozwinąć swoje 
pasje, spędzać wolny czas poza domem, 
najlepiej w sposób aktywny (pływanie, 
taniec, ćwiczenia relaksacyjne, joga…). 
Uniknąć można wtedy podjadania z powo-
du nudy, często bowiem jemy, gdy nie wie-
my co zrobić z czasem, nie mamy ocho-
ty na spotkania z przyjaciółmi, wyjścia 
towarzyskie, jak również pocieszania się 
słodyczami, gdy jest nam źle. Kolejnym 
z czynników sprzyjających nadmiernemu 
jedzeniu może być tak zwana oporność 
insulinowa. Jest ona spowodowana tym, 
że organizm wybiórczo ignoruje normal-
ną zdolność insuliny do obniżania pozio-
mu glukozy we krwi, a tym samym – do 
zmniejszania apetytu. Natomiast uaktyw-
nia on enzymy odpowiedzialne za tworze-
nie i odkładanie tłuszczu w jamie brzusz-
nej. Oporność insulinowa hamuje również 
wydzielanie glukagonu, będącego hormo-
nem sygnalizującym wypełnienie żołądka 
i obniża poziom serotoniny, co owocuje 
częstymi napadami nadmiernego przeja-
dania się. Również zwiększone łaknienie, 
szczególnie na węglowodany proste, czyli 
cukry występuje w wyniku sezonowych 
zaburzeń nastroju, spowodowanych głów-
nie niedoborem światła w okresie zimo-
wym (tzw. SAD - seasonal affective disor-
ders), występuje u co dziesiątej osoby, ale 
kobiety odczuwają objawy czterokrotnie 

częściej niż mężczyźni. Przyczyną SAD 
są zaburzenia równowagi w wydzielaniu 
neuroprzekaźników (głównie serotoniny 
i dopaminy) oraz hormonów (estrogenów 
i progesteronu), a także zmiany w natu-
ralnym cyklu ich wydzielania. Brak świa-
tła wpływa na zwiększenie się poziomu 
melatoniny i w efekcie senność. Wraz ze 
wzrostem melatoniny spada poziom se-
rotoniny, powodując zaburzenia nastroju, 
drażliwość, niepokój, depresję. Z kolei ni-
ski poziom serotoniny zwiększa apetyt na 
węglowodany, co w połączeniu ze zmniej-
szoną aktywnością fizyczną w okresie zi-
mowym może prowadzić do niekontrolo-
wanej nadwagi.
Aby w sposób naturalny poprawić sobie 
samopoczucie, można spożywać dużo 
witamin, zwłaszcza z grupy B, które dba-
ją o nasz system nerwowy, stabilizują go 
i wyciszaj (orzechy, nasiona, produkty 
pełnoziarniste, zielone warzywa) oraz 
minerałów, typu: magnez, selen, cynk, 
molibden... (produkty pełnoziarniste, 
strączkowe, brokuł, jarmuż, kapustne, 
pestki dyni, orzechy, jaja). A z punktu fi-
zjologii równie dobrym źródłem energii 
będzie garść orzechów laskowych, wło-
skich, brazylijskich, słonecznik, migda-
ły bogate w „dobre” kwasy tłuszczowe, 
a także suszone owoce, typu: śliwki, 
morele, jabłka, żurawina. A zatem, jeśli 
mamy ochotę na smakołyk, który popra-
wi nam samopoczucie, nie odmawiajmy 
sobie przyjemności, ale pamiętajmy o do-
zowaniu wysokokalorycznych pyszności 
ostrożnie, a najlepiej szukajmy lżejszych 
zamienników. Jadajmy jak smakosze, za-
dowalając zmysły jak najmniejszymi por-
cjami jedzenia. 

Maria Fall-Ławryniuk
Dietetyk i terapeuta ruchowy

www.twojasylwetka.pl
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Dziedzina kształcenia Forma 
kształcenia

Liczba edycji 
zakończonych

Liczba 
absolwentów

Liczba edycji 
trwających

Liczba 
uczestników

Pielęgniarstwo	neonatologiczne	dla	
pielęgniarek	i	położnych specjalizacja 1 27 1 34

Pielęgniarstwo	diabetologiczne	dla	
pielęgniarek specjalizacja 1 27 - -

Pielęgniarstwo	zachowawcze	dla	
pielęgniarek specjalizacja 1 20 2 80

Pielęgniarstwo	ginekologiczne	dla	
położnych specjalizacja - - 1 24

Pielęgniarstwo	psychiatryczne	dla	
pielęgniarek specjalizacja - - 1 35

Pielęgniarstwo	epidemiologiczne	
dla	pielęgniarek	i	położnych specjalizacja - - 1 25

Pielęgniarstwo	nefrologiczne	z	
dializoterapią	dla	pielęgniarek

Kurs	
kwalifikacyjny 1 24 1 17

Pielęgniarstwo	anestezjologiczne	i	
intensywnej	opieki	dla	pielęgniarek

Kurs	
kwalifikacyjny 1 35 - -

Pielęgniarstwo	neonatologiczne	dla	
pielęgniarek	i	położnych

Kurs	
kwalifikacyjny - - 1 18

Leczenie	ran	(nr	11/07)	dla	
pielęgniarek

Kurs	
specjalistyczny 4 118 - -

Leczenie	ran	(nr	12/07)	dla	
położnych

Kurs	
specjalistyczny 1 25 2 48

Pielęgnowanie	dziecka	
wentylowanego	mechanicznie	
(nr	10/07)	dla	pielęgniarek

Kurs	
specjalistyczny 1 6 - -

Wykonanie	i	interpretacja	zapisu	
elektrokardiograficznego	(nr	03/07)

dla	pielęgniarek	i	położnych

Kurs	
specjalistyczny 3 95 - -

Wykonanie	konikopunkcji,	
odbarczenie	odmy	prężnej	oraz	
wykonanie	dojścia	doszpikowego	

(nr	05/08)	dla	pielęgniarek

Kurs	
specjalistyczny 1 18 - -

Techniki	ciągłe	pozaustrojowego	
oczyszczania	krwi	(nr	03/10)	dla	

pielęgniarek

Kurs	
specjalistyczny 1 30 - -

Zasady	przygotowania	i	podawania	
leków	cytostatycznych	dla	

pielęgniarek

Kurs	
dokształcający 1 18 - -

Łącznie 443 281

kształcenie podyplomowe prowadzone przez 
Okręgową Izba Pielęgniarek i Położnych 
w gdańsku w okresie 01.01-31.12.2013 r.

wspomnienia
Dnia 31 stycznia 2014 roku na cmentarzu 
w Gdyni-Witominie pożegnałyśmy naszą 
koleżankę Małgorzatę Wojnowską.
Przez całe życie zawodowe pracowała, 
jako higienistka szkolna. Podopieczni da-
rzyli ją ogromną sympatią i zaufaniem. 
Zawsze dysponowała czasem, wysłuchała, 
poradziła niejednokrotnie 
nakarmiła osoby tego po-
trzebujące. Była nie tylko 
higienistką szkolną, ale 
osobą o wielkim sercu, 
wrażliwości i otwartości 
na drugiego człowieka.
Położyła wielkie zasługi 
dla środowiska higieni-
stek szkolnych. Wpisała 
się w historię Medycyny 
Szkolnej wielkimi lite-
rami, zakładając samo-
dzielnie Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Higieni-
stek Dyplomowanych Medycyny Szkolnej 
z siedzibą w Gdańsku, które rozpoczęło 
działalność 10 czerwca 1998 roku. Stowa-
rzyszenie prowadziła, jako prezes do 19 
maja 2007 roku. 
Wiele czasu prywatnego poświęciła na 
redagowanie Biuletynu Dydaktyczno- In-
formacyjnego ,,ECHO’’, w którym kiedyś 
napisała słowa do dziś aktualne, które na-
leży przypominać:,, Echo”- było moim 
niezwykłym wołaniem zdrowego rozsąd-
ku o przywrócenie prawidłowej profilak-
tycznej opieki zdrowotnej w środowisku 
nauczania i wychowania, które jest naszym 
jedynym miejscem z wyboru. Jednocześnie 
było wołaniem o konieczności powrotu 
podstawowych wartości człowieka: 

zaufania, nadziei, współczucia, szacunku, 
harmonii życia i miłości”.
Jej osoba była znana w kręgach ogólnopol-
skich, a z opinią liczyli się wszyscy, którym 
na sercu leżało dobro dzieci i młodzieży.
Wielokrotnie na zaproszenie Sejmowej Ko-
misji Edukacji i Komisji Zdrowia uczestni-

czyła w jej posiedzeniach, 
dotyczących spraw zwią-
zanych z pracą pielęgnia-
rek/ higienistek w środo-
wisku nauczania i wycho-
wania. 
W Ministerstwie Zdrowia 
proszona była o opinio-
wanie projektów rozpo-
rządzeń i innych aktów 
prawnych. Tam również 
walczyła o prawa higieni-
stek szkolnych.
Współpracowała z Insty-
tutem Matki i Dziecka 

w Warszawie, z Polskim Towarzystwem 
Higienicznym w Warszawie, Komisją do 
spraw Pielęgniarek Środowiska Nauczania 
i Wychowania działającą przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Małgosia swoją postawą w pracy i determi-
nacją, z jaką tworzyła i prowadziła stowa-
rzyszenie, fascynowała i budziła szacunek 
nas wszystkich. Pozostanie w naszych ser-
cach i naszej pamięci.

Przewodnicząca Komisji do spraw Pielęgniarek 
w Środowisku Nauczania i Wychowania 

Jolanta Zając
oraz koleżanki z Niepublicznego Zakładu Opie-

ki Zdrowotnej ,,PROFIL-MED.” Medycyna 
Szkolna w Gdańsku
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Podziękowania
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za 
opiekę i leczenie mojego męża Zdzisława 

Murawskiego, który przebywał na Oddzia-
le Intensywnego Nadzoru Internistycznego 

w dniach 08.10 - 14.10.2013.

Podziękowania składamy:
p. Marioli Rusińskiej - Kierownikowi 

Opieki Pielęgniarskiej, wszystkim pielę-
gniarkom dyżurującym w tych dniach 
na Oddziale, a w szczególności pielę-

gniarkom z dyżuru dziennego w dniu 
14.10.2013 roku.

Profesjonalizm, zaangażowanie, wyro-
zumiałość, cierpliwość i takt tych osób 
sprawiły, że w sposób godny mogłyśmy 

pożegnać najbliższą nam osobę.

Z wyrazami szacunku i uznania 
Władysława Murawska z rodziną

Serdeczne podziękowania 
Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku 

składa Marzena Olszewska-Fryc .

Podziękowanie dla 
Agnieszki Malinowskiej .

Droga Agnieszko! Dziękujemy Ci za 
wszystkie lata wspólnej pracy. Jesteśmy 
wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za 

Twój uśmiech i dobre rady... W ciągu tych 
wszystkich lat byłaś dla nas przyjaciółką, 

na której zawsze można polegać, która 

zawsze służy pomocą i wsparciem. Za to 
wszystko bardzo Ci dziękujemy i gratu-

lujemy zmiany pracy. Życzymy suksesów 
w realizowaniu nowych wyzwań, jakie 

czekają w nowym miejscu pracy, sympa-
tycznych współpracowników oraz zacho-

wania pogody ducha i uśmiechu 
na co dzień.

Koleżanki i koledzy 
z Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie

Od 2006 r. Europejskie Stowarzyszenie 
Pielęgniarek Operacyjnych EORNA orga-

nizuje Dzień Pielęgniarki Operacyjnej 
Hasło tegorocznego święta to:

“Be Safe - Be Seen, Be Heard”
“Bądź bezpieczny 

- Bądź widoczny, Bądź słyszalny”

Z okazji Dnia Pielęgniarki Operacyjnej 
- przydający na 15 lutego w imieniu wła-
snym oraz pozostałych członków Komisji 

ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy 
OIPiP w Gdańsku składam pielęgniarkom 
i pielęgniarzom operacyjnym życzenia 
wszelkiej pomyślności zarówno w życiu 
osobistym, jak i w trudnej pracy zawo-

dowej oraz determinacji i zaangażowania 
w dokonywaniu pozytywnych zmian 

w pielęgniarstwie operacyjnym.

mgr Aleksandra Nieżurawska
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa 

Operacyjnego OIPiP w Gdańsku

z żałobnej karty
Naszej koleżance 

Danusi Borowicz wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
składają koleżanki i koledzy z oddzialu 

neurologicznego wraz z Z-cą Dyrektora ds. 
pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego 

w Chojnicach.

Naszej Drogiej Koleżance 
Dorocie Stawiarskiej-Ścisłowskiej 
oraz jej bliskim skaładamy wyrazy 

najgłębszego współczucia oraz łączymy 
się w bólu z powodu śmierci 

MĘŻA 
skaładają koleżanki i kolega Oddziału 

Intensywnej Terapii Szpitala 
Specjalistycznego Gdańsk-Zaspa.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Ewie Głąbale z powodu śmierci 

BRATA 
składa Zarząd i Pracownicy 

NZOZ ,,PROFIL-MED” 
MEDYCYNA SZKOLNA.

Koleżance Aleksandrze Szczepańskiej 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MAMy 
zespół Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

Szpitala Specjalistycznego im. Św. 
Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o.

Naszej Koleżance Beacie Kamińskiej 
oraz Jej Rodzinie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
TEŚCIA 

składa personel Oddziału Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Spec. 

Św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o.

Naszej koleżance Beacie Czarnowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
OJCA 

składają kolezanki z Oddziału Chorób 
Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń 

Endokrynologicznych Szpitala Morskiego 
im. PCK w Gdyni-Redłowie.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY 
pielęgniarce Jolancie Sinickiej oraz jej 

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

Naszej koleżance 
Eli Wegner-Magulskiej 

wyrazy najgłębszego współczucia 
i zrozumienia z powodu śmierci 

MAMy 
składają przyjaciele z Oddziału 

Wewnętrznego i Gastrologii 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej w Oliwie.
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„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, 
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane. 

A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, 
przeszywa serce bólem 

i odznacza w nim swoje piętno, 
które przypomina nam stale 

jacy jesteśmy wobec niej bezsilni”.

Przyjaciółce 
Elżbiecie Wegner-Magulskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
MAMy 

składają Ewa Grabowska i Hania Kisera.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
drogiej koleżance Marzenie Ciesielskiej 

z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ 

składa cały zespół pielęgniarek Oddziału 
Chirurgii, Onkologii i Ginekologii 

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
im.kontradmirała prof. Wiesława 
Łasińskiego w Gdańsku Oliwie.

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 12 grudnia 2013 r. po długiej 

i wyczerpującej walce z chorobą
odeszła nasza koleżanka 
MARTA ADAMSKA

- położna zaangażowana w pomoc swoim 
pacjentkom i nam wszystkim.

Zrobiła wszystko, by pozostać z nami 
jak najdłużej... Na zawsze pozostanie 

w naszych sercach 
oddana swojemu powołaniu, była wzorem 

niezwykłej walki z chorobą. Rodzinie 
i przyjaciołom kondolencję składają 

Pielęgniarki i Położne EUROMEDICUS 
Gdynia.

Lucynce Szafraniec serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

TATY 
składają koleżanki z Kliniki Alergologii 

i Pneumonologii UCK.

Koledze Krzysztofowi Nowak serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MAMy 
składają koleżanki z Kliniki Alergologii 

i Pneumonologii UCK.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Pani dyrektor Jolancie Zając wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu śmierci ukochanej 
MAMy

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

w Gdańsku.

Mojej drogiej koleżance 
Katarzynie Michańczyk 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY 
składa Renata Woźnicka.
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Wypełniony kupon prześlj do 31 marca 2014 r. na adres: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

OIPiP w Gdańsku organizuje konferencję 
„Położna a współczesne prawo” wraz z:
a)  Uniwersytetem Warszawski
b)  Uniwersytetem Poznańskim
c)  Politechniką Gdańską

Bohaterką artykułu „Koleżanka 
z wielkim sercem” jest:
a)  Beata Góralska
b)  Beata Czarnowska
c)  Krystyna Szafrańska

Strona internetowa Akademii 
Nowoczesnych Technik Medycznych to:
a)  www.oipip.gda.pl
b)  www.antm.pl
c)  www.akademiatechniki.pl

15 lutego obchodzimy święto
a)  pielęgniarki operacyjnej
b)  pielęgniarki oddziałowej
c)  położnej

1.

2.

3.

4.


