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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
kolejny Biuletyn przedstawia wiele ważnych 
dla naszej Społeczności Zawodowej wydarzeń. 
Polecam serdecznie zapoznanie się z każdym 
artykułem. Sama okładka wprowadza już nas 
w ciepły, słoneczny, letni nastrój. Życzę zatem 
wiele pogody i optymizmu . W dniu 30 czer-
wca odbyły się obrady Prezydium oraz ORPiP 
w Gdańsku, które podsumowały całe kolejne 
pracowite półrocze. Cieszę się, iż możemy 
przekazać Wam następną już olbrzymią pulę 
pieniędzy (blisko ćwierć miliona złotych) 
pokrywającą refundację podjętego przez Was 
trudu ustawicznego doskonalenia zawodowego . 
Poinformować też pragnę, iż w celu skutecznego 
współdziałania na rzecz pielęgniarek i położnych 
w Województwie Pomorskim w dniu 30 czer-
wca zorganizowaliśmy spotkanie Przedstawicieli 
OIPiP w Gdańsku, OIPiP w Słupsku i OZZ-
PiP Regionu Pomorskiego z Dyrektorami ds . 
Pielęgniarstwa oraz Naczelnymi Pielęgniarkami 
podmiotów leczniczych naszego województwa 
celem omówienia problemów pielęgniarstwa, 
które dokuczliwie wpływają na coraz trudniejsze 
wykonywanie naszych zawodów . Fakt przyby-
wania wielu nowych obowiązków bez podwyżki 
wynagrodzeń oraz niedobory (topniejącej) kadry 
pielęgniarskiej wymagają skutecznych działań, 
wspólnej determinacji i strategii. Już Lincoln 
mówił, że Twoje postanowienie i wiara, żeby 
zwyciężyć jest ważniejsze niż cokolwiek innego. 
Aby iść naprzód mimo trudności należy umieć 
zadbać o swoją pozytywną energię. Z całego 
serca życzę zatem nam wszystkim, by lato dało  
dobrą energię, siły i optymizm. Potęga opty-
mizmu pozwala stawić czoło wielu trudnościom 
mimo braku natychmiastowych efektów. Wierzą 
jednak, że  jeśli wytrwa się na dobrej (choć wy-
boistej dla nas pielęgniarek i położnych) drodze, 
to jest spore prawdopodobieństwo, że za jakiś 
czas będzie można sobie pogratulować...

WYNIKI QUIZU nr 1-2/2014
W drodze losowania:

fartuch Med-Service wygrała Pani Wiesława Najda
koszulkę ufundowaną przez zabawnamedycyna.pl 

wygrała Pani Bożena Buchajczyk
Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2B - 3B - 4A

Prosimy o kontakt z daną firmą w celu odebrania nagrody.
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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.

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 

II półrocze 2014 roku

24.09.2014 r.  środa godz. 11.00 i 25.09.2014 r. czwartek godz. 13.00
„Hipercholesterolemia rodzinna.”
dr n. med. Paweł Lewandowski - Klinika Kardiologii UCK Gdańsk

29.10.2014 r. środa godz. 11.00 i 30.10.2014 r. czwartek godz. 13.00
„Praca czy służba? Specyficzne warunki służby funkcjonariuszy policji 
w odniesieniu do przepisów medycyny pracy.”
lek. med. Elżbieta Bugała - UCMMiT Gdynia

26.11.2014 r. środa godz. 11.00 i 27.11.2014 r. czwartek godz. 13.00
„Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy.”
mec. Marzenna Przytocka-Należyty -WOMP Gdańsk

17.12.2014 r. środa godz. 11.00 i 18.12.2014 r. czwartek godz. 13.00
„Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi 
wg. zasad dobrej praktyki.”
„Standardy postępowania orzeczniczego w medycynie pracy u pracowników 
chorych na cukrzycę.”
lek. med. Katarzyna Lewosiuk - WOMP Gdańsk

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 są przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia 
Pracujących działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Prezydium
Dnia 25 kwietnia 2014 r. odbyło się posie-
dzenie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu udział wzięło 6 osób, członków 
Prezydium. Zebranie przebiegało w nastę-
pujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

ca Annę Wonaszek. Wpisanie się na liste 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania .

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4. Podjęcie jednogłośnie Uchwał w spra-
wie prawa wykonywania zawodu od Nr 
604/Z/VI2014 do Nr 610/Z/VI2014 (5 
stwierdzeń, w tym 1 położna i 2 wpisy).

5. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 407/
VIP/14 w sprawie wydania zaświadczeń 
o odbytym przeszkoleniu, po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawo-
du dla 2 osób. 

6. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 408/
VIP/14 w sprawie skierowania na prze-
szkolenie, po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu dla 3 osób .

7. Podjęcie 4 Uchwał w sprawie wykreśle-
nia wpisów w rejestrze IPP: Uchwały 
Nr 63/IPP/2014/C, Uchwały Nr 64/IP-
P/2014/C, Uchwały Nr 65/IPP/2014/C, 
Uchwały Nr 66/IPP/2014/C.

8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Okręgowego Sądu PiP w sprawie 
pokrycia kosztu uczestnictwa i noclegu 
dla 3 osób – członków Sądu w konfe-
rencji ,,Położna a współczesne prawo”. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 409/
VIP/14. w ww. sprawie. 

9. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielę-

gnacji Ran Oparzeń i Odleżyn w sprawie 
pokrycia kosztu uczestnictwa dla 3 osób 
w konferencji naukowo-szkoleniowej 
PTLR. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 410/VIP/14 w ww. sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Profilaktyki, Edukacji, Pie-
lęgnacji Ran Oparzeń i Odleżyn i Prze-
wodniczącej Komisji ds. Opieki Długo-
terminowej w sprawie pokrycia kosztów 
organizacji XII Konferencji Opieki Dłu-
goterminowej. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 411/VIP/14 w ww. sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej w sprawie pokrycia kosztu uczest-
nictwa dla 4 rzeczników i noclegu dla 
2 rzeczników w konferencji ,,Położna 
a współczesne prawo”. Podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 412/VIP/14. 

12. Rozpatrzenie wniosku członka Prezy-
dium o pokrycie kosztów uczestnic-
twa i noclegu w konferencji ,,Położna 
a współczesne prawo”. Podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 413/VIP/14.

13. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 414/VIP/14 
w sprawie dokonania wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych. 
PULS-MEDIC. Kurs specjalistycz-
ny ,,Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 
wentylowanego mechanicznie”.

14. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 415/VIP/14 
w sprawie dokonania wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych. 
KORA Centrum Szkoleń – szkolenie 
specjalizacyjne ,,Pielęgniarstwo psy-
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chiatryczne dla pielęgniarek.”
15. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie jed-

nogłośnie Uchwały Nr 416/VIP/14 
w sprawie dokonania wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych. KORA Centrum Szkoleń – kurs 
dokształcający ,,Obsługa portu dostępu 
naczyniowego”.

16. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 417/VIP/14 
w sprawie dokonania wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych. 
KORA Centrum Szkoleń – kurs kwali-
fikacyjny ,,Pielęgniarstwo środowiska 
nauczania i wychowania”.

17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 418/VIP/14 
w sprawie dokonania wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych. 
KORA Centrum Szkoleń – szkolenie 
specjalizacyjne ,,Pielęgniarstwo zacho-
wawcze”.

18. Rozpatrzenie wniosku w sprawie współ-
organizacji akcji ,,Mamo, napisz list do 
mającego się urodzić dziecka”. Podjęcie 
Uchwały Nr 419/VIP/14 w ww. sprawie. 

19. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska 
Nauczania i Wychowania oraz Prze-
wodniczącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego o wyrażenie zgody na 
pokrycie kosztów organizacji konferen-
cji szkoleniowej ,,Wady postawy u dzie-
ci i młodzieży”. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 420/VIP/14. 

20. Rozpatrzenie wniosku o pomoc finansowa 
dla członka inne izby. Podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 421/VIP/14 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej. 

21. Zapoznanie się z kosztami druku Kodek-
su Etyki Zawodowej. Podjęcie jednogło-

śnie Uchwały Nr 422/VIP/14 w sprawie 
zakupu 1000 sztuk Kodeksu Etyki Pielę-
gniarki i Położnej. 

22. Rozpatrzenie wniosku działu szkoleń 
w sprawie zakupu 2 sztuk maski do 
sztucznej wentylacji. Podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 423/VIP/14.

23. Przedstawienie pisma od Wojewody Po-
morskiego w sprawie Konsultantów Wo-
jewódzkich, którym upłynęła kadencja. 
Zapoznano się z przesłanym wykazem 
konsultantów którym kadencja upływa 5 
czerwca 2014 r. Omówiono współpracę 
z poszczególnymi konsultantami i usta-
lono treść odpowiedzi do Wojewody.

24. Podejmiemy działania w Urzędzie Mar-
szałkowskim w sprawie schematu orga-
nizacyjnego który powstaje przy łącze-
niu Copernicusa ze szpitalem na Zaspie . 
W projekcie nowego schematu organi-
zacyjnego Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
podlega pod Dyrektora Medycznego, 
a powinien podlegać pod Zarząd.

25. Zakończenie zebrania.

Dnia 15 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie 
Prezydium ORPiP w Gdańsku. W zebraniu 
udział wzięło 7 osób, członków Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

ca Annę Wonaszek.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania. Wpisanie się na li-
stę obecności.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4. Podjęcie jednogłośnie Uchwał w spra-
wie prawa wykonywania zawodu od Nr 
611/Z/VI2014 do Nr 623/Z/VI2014 (7 
stwierdzeń, w tym 1 położna, 3 wpisy i 3 
skreślenia).

5. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 424/
VIP/14 w sprawie wydania zaświadczeń 
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o odbytym przeszkoleniu, po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawo-
du dla 1 osoby. 

6. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 425/
VIP/14 w sprawie skierowania na prze-
szkolenie, po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu dla 1 osoby. 

7. Podjęcie jednogłośnie 3 Uchwał w spra-
wie wykreślenia wpisów w rejestrze 
IPP: Uchwała nr 67/IPP/PPL/2014/C, 
Uchwała Nr 68/IPP/PPL/2014/C, 
Uchwała Nr 69/IPP/PPL/2014/C.

8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Położnych w sprawie uwol-
nienia środków finansowych na konfe-
rencję ,,Położna a współczesne prawo”. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 426/
VIP/13 w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z Komisji na konferencję 
,,Położna a współczesne prawo”.

9. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Neonatolo-
gicznego w sprawie pokrycia kosztów 
uczestnictwa dla 2 osób w konferencji 
,,Położna a współczesne prawo”. Pod-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 427/
VIP/14 w ww. sprawie. 

10. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjne-
go w sprawie pokrycia kosztów uczest-
nictwa w sympozjum ,,Blok operacyj-
ny – organizacja i funkcjonowanie”. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 428/
VIP/14 w ww. sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku o pomoc so-
cjalną dla członka innej izby. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 429/VIP/14 
w sprawie przyznania pomocy finanso-
wej członkowi innej Izby. 

12. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 430/
VIP/14 w sprawie dokonania wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe: KORA Cen-
trum Szkoleń, w zakresie prowadzenia 

szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniar-
stwo Położnicze.

13. Rozpatrzenie wniosku ze szpitala w Wej-
herowie o przeprowadzenie szkolenia 
w zakresie odpowiedzialności zawo-
dowej z uwzględnieniem poprawności 
prowadzenia dokumentacji medycznej . 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 431/
VIP/14 w ww. sprawie. 

14. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 432/
VIP/14 w sprawie pokrycia kosztu zaku-
pu nagród na XII Festyn organizowany 
w Prabutach dnia 7.06.2014 r. 

15. Rozpatrzenie wniosku pani Marzeny 
Olszewskiej-Fryc – Dyrektora ds. Pielę-
gniarstwa i Organizacji Opieki COPER-
NICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
w sprawie wsparcia finansowego w for-
mie pokrycia kosztów zakupu nagród 
rzeczowych dla dzieci, w związku z or-
ganizacją Sąsiedzkiego Festynu Rodzin-
nego w dniu 31 maja 2014r. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 433/VIP/14 
w ww . sprawie . 

16. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 434/
VIP/14 w sprawie pokrycia kosztu zaku-
pu abonamentu dostępu LEX Gamma, 
co umożliwia kontynuację korzystania 
z tego programu prawniczego na potrze-
by OIPiP .

17. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Onkologicz-
nego w sprawie pokrycia kosztu dojazdu 
na konferencję ,,Pielęgniarstwo Onko-
logiczne w praktyce klinicznej”, która 
odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 
21-23 maja 2014 r. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 435/VIP/14 w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie 
Złotych Czepków które wpłynęły do 
biura OIPiP. Podjęcie Uchwały Nr 436/
VIP/14 w sprawie przyznania odznaczeń 
,,Złoty Czepek”. Uchwała została pod-
jęta przy jednym głosie wstrzymującym 
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się. Złożone wnioski stanowią załącznik 
do niniejszej Uchwały.

19. Pani Przewodnicząca poinformowała, że 
w ostatnim wydaniu Rynku Zdrowia jest 
przytoczona jej wypowiedź na temat po-
mijania roli pielęgniarek w odniesieniu 
do jakości w placówkach medycznych. 

20. Zakończenie zebrania.

W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się po-
siedzenie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu udział wzięło 9 osób, członków 
Prezydium .
Przebieg zebrania wyglądał następująco:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

ca ORPiP Annę Wonaszek.  Podpisanie 
listy obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania . 

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie przedstawio-
nego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 645/Z/VIP/14 do Nr 
656/Z/VIP/14  w sprawie prawa wyko-
nywania  zawodu (wpis – 7, skreślenia 
– 4, nowe – 1 ).

5. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 438/VIP/14 w sprawie wy-
dania zaświadczeń o odbyciu przeszko-
lenia i zdanym egzaminie dla 5 osób.

6. Przedstawienie i omówienie projek-
tu Uchwały Nr 439/VIP/14 w sprawie 
wydania skierowania na przeszkole-
nie po przerwie dłuższej niż pięć lat 
w wykonywaniu zawodu dla 5 osób.

7. Rozpatrzenie wniosku przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego o sfinansowanie udziału człon-
ka Komisji w XII Zjeździe Komitetów 
i zespołów Kontroli Zakażeń. Finanso-
wanie odbyło się ze środków Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

8. Zapoznanie się z ofertą dotycząca za-

kupu teczek. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 440/VIP/14 w sprawie za-
kupu 1000 sztuk teczek z logo OIPiP 
w Gdańsku. 

9. Rozpatrzenie wniosku o uruchomienie 
kursu leczenia ran w szpitalu dla nerwo-
wo i psychicznie chorych w Starogardzie 
Gdańskim. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie. Będzie uruchomiona ko-
lejna edycja tego kursu na terenie naszej  
OIPiP .

10. Rozpatrzenie wniosku o uruchomienie 
kursu leczenia ran i kursu EKG w 7 Szpi-
talu Marynarki Wojennej. Wniosek zo-
stał rozpatrzony pozytywnie. Będzie 
uruchomiona kolejna edycja .

11. Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
– KORA – szkolenie specjalizacyjne 
Pielęgniarstwo geriatryczne. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 441/VIP/14 
w tej sprawie .

12. Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych – 
Akademia Zdrowia Izabela Łajs – szkole-
nie specjalizacyjne Pielęgniarstwo Pedia-
tryczne. Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 442/VIP/14 w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosków o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
– Akademia Zdrowia Izabela Łajs – szko-
lenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo Ope-
racyjne, - szkolenie specjalizacyjne Pielę-
gniarstwo Chirurgiczne. Złożone wnioski 
zawierają nieprawidłowe nazwy podmio-
tów leczniczych, takie podmioty nie funk-
cjonują na terenie naszej Izby, w związku 
z czym nie możemy dokonać wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe.  Taka informacja zo-
stanie przesłana do wnioskodawcy.
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14. Rozpatrzenie wniosku o zorganizowa-
nie kursu dokształcającego w dziedzinie 
zastosowania przymusu bezpośredniego 
w szpitalu w Wejherowie . Wniosek roz-
patrzono pozytywnie. Będzie urucho-
miona kolejna edycja tego kursu .

15. Podjęcie Aneksu Nr 1 do Uchwały Nr 
6/VIP/11 w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji ds. DPS. Przyjęcie 
Aneksu jednogłośnie.

16. Rozpatrzenie wniosku z OIPiP w Cie-
chanowie o pomoc finansową dla człon-
ka samorządu. Wniosek rozpatrzono po-
zytywnie. Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 442/VIP/14 w sprawie przyznania za-
pomogi losowej dla członka samorządu 
innej izby . 

17. Podjęcie jednogłośnie Uchwał o wykre-
śleniu praktyk zawodowych: Uchwała 
Nr 70/IPP/PPL/2014/C, Uchwała Nr 
71/IPP/PPL/2014/C, Uchwała Nr 72/
IPP/PPL/2014/C, Uchwała Nr 73/
IPP/PPL/2014/C, Uchwała Nr 74/IPA-
/2014/C.

18. Rozpatrzenie wniosku członka Pre-
zydium o pokrycie kosztów udziału 
w XVIII Ogólnopolskim Sympozjum 
Diabetologicznym ,,Diabetica – Expo 
2014” i XII Ogólnopolskim Forum Pro-
filaktyki i Leczenia Otyłości, które od-
będzie się w Toruniu w dniach 26 – 27 

września 2014 r. i kosztu dojazdu. Wnio-
sek rozpatrzono pozytywnie.  Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 444/VIP/14 
w tej sprawie .

19. Rozpatrzono wniosek o pokrycie kosz-
tów udziału 2 osób członków Komisji 
Pielęgniarstwa w Środowisku Nauczania 
i Wychowania w XVIII Ogólnopolskim 
Sympozjum Diabetologicznym ,,Diabe-
tica – Expo 2014” i XII Ogólnopolskim 
Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości, 
które odbędzie się w Toruniu w dniach 
26 – 27 września 2014 r. i kosztu dojaz-
du . Wniosek rozpatrzono pozytywnie .  
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 445/
VIP/14 w tej sprawie. Środki finansowe 
pochodzić będą z Komisji.

20. Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk 
– Wiśniewska poinformowała, że trwają 
przygotowania dokumentacji do złożenia 
oferty na szkolenia specjalizacyjne finan-
sowane z Ministerstwa Zdrowia. Zależy 
nam na uzyskaniu dofinansowania, dlate-
go oferta będzie przygotowana po najniż-
szych kosztach, jak tylko się da. Człon-
kowie Prezydium wyrazili zgodę na takie 
opracowanie oferty .

21. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

z prac rady
W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się po-
siedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 23 osoby, w tym 19 członków Rady, 
Przewodnicząca OSPiP, Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej i 2 pełnomocników.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-
ca Annę Wonaszek.

2. Wpisanie się na listę obecności.
3 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania .
4. Przedstawienie projektu porządku zebra-

nia. Zaproponowany porządek zebrania 
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został przyjęty jednogłośnie.
5. Rozpatrzenie wniosku Komisji ds . Fi-

nansowania Doskonalenia Zawodowego . 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 154/
VIR/14 w sprawie przyjęcia i realiza-
cji wniosku Komisji ds . Finansowania 
Doskonalenia Zawodowego na kwotę 
225.337,00 zł. (dwieście dwadzieścia pięć 
tysięcy trzysta trzydzieści siedem zł.).

6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Sądu Pielęgniarek i Położnych i Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej 
w sprawie pokrycia kosztów organizacji 
konferencji z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej. Konferencja będzie kładła 
nacisk na zagadnienia prawne, odbędzie 
się w Sopocie w październiku 2014 r. 
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 155/
VIR/14 w tej sprawie.

7. Przedstawienie projektu Aneksu Nr 1 do 
Uchwały Nr 139/VIR/13 w sprawie po-
krycia kosztów programu ,,Niech plecy 
nie bolą”. Podjęta przez Radę Uchwała 
była na czas do końca czerwca tego roku, 
ale w związku z dużym zainteresowa-
niem i korzystaniem przez pielęgniarki 
i położne z tego programu proponujemy 
przedłużyć jego trwanie do końca roku 
2014. Członkowie Rady jednogłośnie 
przegłosowali Aneks Nr 1 do Uchwały 
Nr 139/VIR/13.

8. Omówienie przebiegu obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Położnej przez Przewodnicząca Annę 
Wonaszek . W wielu placówkach me-
dycznych pomimo że jest ciężko, są 
problemy i niepewność co do przyszło-
ści, było miło i optymistycznie. Ale są 
również placówki, które w tym roku nie 
organizowały uroczystości, w innych na 
uroczystości nie pojawił się żaden przed-
stawiciel Zarządu. Pani Przewodnicząca 
złożyła podziękowania dla pani Grażyny 

Stachowicz i pani Haliny Grabowskiej 
za ogromny wkład w organizację tego-
rocznego Festynu . Impreza w Prabutach 
była bardzo udana i wszyscy uczestnicy 
byli zadowoleni .

9. Rozpatrzenie wniosku PTP o pomoc 
w organizacji Konferencji Naukowo-
-Szkoleniowej ,,Historia i teraźniejszość 
praktyki pielęgniarskiej – dziedzictwo 
i rozwój”. Członkowie Rady zgodzili 
się na objęcie patronatem honorowym 
organizowanej konferencji, na przyjęcie 
w Okręgowej Izbie osób przyjezdnych 
z terenu Polski oraz na wypożyczenie au-
tokaru dla gości, żeby mogli odbyć wy-
cieczkę do Łeby ,,śladami Marty Wiec-
kiej”. Podjęto jednogłośnie  Uchwałę Nr 
156/VIP/14 w tej sprawie.

10. Przedstawione zostały podziękowania, 
jakie napływają do Izby za pomoc przy 
organizacji różnych akcji oraz z innych 
izb za pomoc finansową dla członków 
samorządu.

11. Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc podziękowała członkom Rady 
za nagrody ufundowane dla dzieci z oka-
zji Dnia Dziecka, które były rozdane na 
Festynie Rodzinnym organizowanym 
na terenie szpitala Copernicus i Urzędu 
Miejskiego. W festynie wzięły udział 
dzieci z miasta, ale również te przeby-
wające w szpitalu.

12. Wiceprzewodnicząca Danuta Adam-
czyk-Wiśniewska przekazała informa-
cje o akcjach: akcji społecznej ,,Poznaj 
swoją Położną” przeprowadzonej przez 
Studenckie Koło Naukowe ,,Przyszłe 
Położne” w Galerii Bałtyckiej w maju 
oraz akcji ,,Mamo - napisz list do swoje-
go dziecka, które ma się urodzić”, w któ-
rych swój udział także miała nasza Izba.

13. Członek Rady pani Beata Wieczorek-
-Wójcik podziękowała za zorganizowa-
nie w Szpitalu w Wejherowie konferen-
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kalendarium
W miesiącach: maj i czerwiec Przewodni-
cząca Anna Wonaszek wraz z Przedstawi-
cielkami Samorządu Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych uczestniczyły w ob-
chodach Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Dnia Położnej w poszczególnych 
placówkach medycznych oraz w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomor-
skiego. Dokładne relacje i fotorelacje 
przedstawione zostaną wkrótce w spe-
cjalnym wydaniu Biuletynu . Wszystkim 
Osobom zaangażowanym w organizację 
uroczystości bardzo serdecznie dziękuje-
my. Wszystkim Osobom wyróżnionym – 
składamy gratulacje.

10 maja 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc brała udział w konferencji szko-
leniowej lekarsko-pielęgniarskiej w Izbie 
Lekarskiej „Zrozumieć autyzm”.

11 maja 
W Tczewie w dniu Przewodnicząca Anna 
Wonaszek wraz z Przedstawicielkami Sa-
morządu Zawodowego Pielęgniarek i Po-
łożnych uczestniczyły w hospicyjnej mszy 
i uroczystości „Ogrody Nadziei”. Relacje 
polecamy w Biuletynie . 

15 maja
Odbyła się konferencja szkolenio-
wa „Położna a współczesne prawo”. 
Z ramienia OIPiP w Gdańsku udział wzię-
ły: Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz 
Wiceprzewodniczące Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska i Wiceprzewodnicząca Ma-
rzena Olszewska-Fryc .

16 maja 
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc i Anna Kosowska – Członek Rady 
OIPiP w Gdańsku czynnie uczestniczyły 
w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego w debacie nt. bieżących 
i planowanych zmian w onkologii . Za-
proszenie na zorganizowane przez siebie 
spotkanie z Panią Marszałek Zych-Cisoń 
oraz Ministrem Sławomirem Neumannem 
wystosował pamiętający o pielęgniarkach 
Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie – 
Szymon Chrostowski . 

24 maja 
Komisja ds. Pielęgniarstwa Anestezjolo-
gicznego działająca przy OIPiP w Gdań-
sku zorganizowała konferencję dotyczącą 
„Bezpieczeństwa w pracy pielęgniarki 

cji z udziałem sędziego. Zapytała, czy 
mamy odpowiedź z MZ odnośnie kom-
petencji pielęgniarek nabytych w czasie 
kursów i szkoleń, a z których nie może-
my wykorzystywać. Pismo w tej sprawie 
zostało wysłane do MZ, ale odpowiedzi 
nie ma. Wysłany zostanie monit, że cze-
kamy na odpowiedź.

14. Ustalenie terminu posiedzenia kolej-
nej Rady (wyjazdowej) w dniach 19-20 
wrzesień. Podjęcie jednogłośnie Uchwa-
ły Nr 157/VIR/14 w tej sprawie.

15. Zamknięcie posiedzenia.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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anestezjologicznej”. Z ramienia OIPiP 
w Gdańsku na konferencji gościła Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc .

2 czerwca 
W Urzędzie Marszałkowski Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc bra-
ła udział w pracach grupy roboczej doty-
czące - jakości w placówkach medycznych

5 czerwca 
Przewodnicząca Anna Wonaszek wraz 
z Przedstawicielkami Samorządu Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych uczest-
niczyły w kolejnej wspaniałej - XII Kon-
ferencji Opieki Długoterminowej zorga-
nizowanej przez Komisję ds. Opieki Dłu-
goterminowej i Komisji ds. Leczenia Ran 
działające przy OIPiP w Gdańsku. Relację 
polecamy w Biuletynie .

7 czerwca
W Prabutach licznie zgromadzeni Przed-
stawiciele Naszego Środowiska Zawo-
dowego czynnie uczestniczyli w kolej-
nym (tradycyjnym już dla naszej OIPiP 
w Gdańsku) Festynie Rodzinnym. W Biu-
letynie umieściliśmy przesłane refleksje 
Pielęgniarek z Tczewa. W specjalnym 
wydaniu Biuletynu umieścimy natomiast 
szczegółową relację i fotorelację. Skła-
damy wielkie podziękowania Wszystkim 
Osobom mocno zaangażowanym w wielo-
etapową i wielomiesięczną pracę włożoną 
w organizację Festynu.

10 czerwca 
W Pelplinie Przewodnicząca Anna Wo-
naszek uczestniczyła w pełnym podziwu 
i wzruszeń XI Przeglądzie Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych. Dziękujemy 
Panu Rufinowi Wysockiemu – Dyrektoro-
wi Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie 

oraz Pracownikom i Mieszkańcom za pa-
mięć o nas – pielęgniarkach. 

14 czerwca
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Sekre-
tarz Aldona Rogala uczestniczyły w ko-
lejnym już Pikniku na Zdrowie zorganizo-
wanym przez Gdańsku Uniwersytet Me-
dyczny w Gdańsku. ORPiP w Gdańsku 
chętnie wsparła tę inicjatywę. Liczne Koła 
Naukowe Pielęgniarek i Położnych pro-
mowały nasze profesje.

17 czerwca 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc wzięła udział w inauguracji 
programu ,,Wolontariat opiekuńczy’’ 
w ramach Pomorskiej Szkoły Wolontaria-
tu Opiekuńczego.

24 czerwca 
W Gdańsku odbyło się spotkanie, w któ-
rym udział z ramienia OIPiP w Gdańsku 
wzięła Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc dotyczące koordynatorów 
wolontariatu opiekuńczego.

25 czerwca
W Warszawie Przewodnicząca Anna Wo-
naszek i Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska uczestniczyły 
w obradach NRPiP .

26 czerwca 
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w konferencji szkoleniowej 
dotyczącej praktycznej strony ICNP. Bar-
dzo dziękujemy Panie Ewie Cieplikiewicz 
– Przewodniczącej Koła PTP w Gdańsku 
za zaproszenie .

27 czerwca
W Mińsku Mazowieckim w dniu Pani 
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kurs specjalistyczny rkO 
w Prabutach

Dzięki przychylności działu szkoleń 
OIPiP w Gdańsku  i zaangażowaniu kadry 
kierowniczej PL „Jasień” Sp z o.o. - ZOL 
i Szpitala Specjalistycznego w Prabutach 
Sp. z o.o. na przełomie marca i czerwca 
2014 r. odbyły się w 2 edycje kursu spe-
cjalistycznego Resuscytacji Krążeniowo- 
Oddechowej, której uczestnikami były 
pielęgniarki i położne pracujące w obu 
placówkach oraz koleżanki z Przychodni 
„Medicus” w Prabutach. 

Organizatorem kursu była OIPiP w Gdań-
sku, natomiast kierownikiem obydwu 
edycji był mgr Michał Grzegorczyk, któ-
ry wraz z dr W. Mędrzycką-Dąbrowską 
i mgr E. Bielską profesjonalnie zapoznali 
nas z teoretycznie z aspektami etycznymi, 
prawnymi oraz praktycznie przeszkolili 
w prowadzeniu RKO. Poznaliśmy – przy-

czyny i algorytm postępowania w NZK na 
poziomie BLS + AED oraz algorytm ALS 
i alternatywne metody udrażniania dróg 
oddechowych (LMA, rurka, Combitube, 
intubacja, konikotomia), a także podstawy 
wentylacji mechanicznej, monitorowania 
i rozpoznawania zaburzeń rytmu serca, de-
fibrylacji manualnej, kardiowersji i elek-
trostymulacji . 

Zajęcia były intensywne i ciekawe. Okaza-
ło się, że na przestrzeni tych kilku miesię-
cy mimo wielu lat pracy w zawodzie wie-
dza zdobyta na kurie okazała się bardzo 
aktualna - już w tak krótkim czasie kilka 
naszych koleżanek użyło zdobytą wiedzę 
w praktyce, niestety nie tylko w życiu 
zawodowym, ale też prywatnym. Dlate-
go nie znając dnia i godziny wystąpienia 
potrzeby naszej interwencji musimy się 

Władysława Murawska – Przewodnicząca 
I Kadencji ORPiP w Gdańsku oraz Prze-
wodnicząca Anna Wonaszek uczestniczy-
ły w ostatnim pożegnaniu Wyjątkowej 
Osoby, Pielęgniarki, Koleżanki - Pani Ilo-
ny Tułodzieckiej – Prezes II i III Kadencji 
NRPiP . Pokój Jej Duszy . . .

28 czerwca 
W Twierdzy Wisłoujście w dniu Przewod-
nicząca Anna Wonaszek uczestniczyła 
w charytatywnej uroczystości zorgani-
zowanej nt . rozwoju programu onkolo-

gicznego w Polsce zorganizowanej przez 
LC Gdańsk1 (Prezydent LC Prof. Janusz 
Jaśkiewicz), Polskie Towarzystwo On-
kologiczne (Prezes Prof. Jacek Jassem), 
Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego, Prezydentów: 
Miasta Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz Dy-
rektora Muzeum Historycznego Miasta 
Gdańska. Dziękujemy za zaproszenie pod-
kreślające pamięć o pielęgniarkach.
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ciągle doskonalić i praktykować, aby po 
zaistniałym fakcie nie mieć wątpliwości, 
że nasze działania były wystarczające. 
Dziękujemy organizatorom i wykładowcą 

za cenną wiedzę, a Prezesom naszych pla-
cówek za sfinansowanie kursu. 

Ewa Mędrek
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Otwarcie centrum 
Onkologii w gdyni

Dnia 9 maja 2014 r. odbyło się uroczy-
ste otwarcie nowego budynku – części za-
biegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii 
Szpitala Morskiego  im. PCK w Gdyni. Na 
uroczystość przybyli przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego w osobach:
Marszałka – M. Struka, Wicemarszałka - 
H. Zych-Cisoń, Dyrektora Departamentu 
Zdrowia – J. Sobierańskiej-Grendy.
Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego – 

J. Karpiński, Dyrektor Caritas archidiecezji 
gdańskiej – ks. J. Steć, Arcybiskup metro-
polita gdański – S.L. Głódź.
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku reprezentowała pani Aldona 
Rogala – sekretarz ORPiP i Katarzyna Ko-
gutowska – członek samorządu.
Prezes T. Sławatyniec powitał gości i pod-
kreślił zasługi i determinację  poprzedniej 
dyrekcji w dążeniu do powstania tego bu-
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dynku. Goście w swoich wystąpieniach 
składali gratulacje i podkreślali fakt bardzo 
dobrych warunków dla pacjentów i per-
sonelu oraz wysoką jakość świadczonych 
usług na nowych oddziałach. Pani Sekre-
tarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych Aldona Rogala w swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę na fakt, że jeśli mówi się 
o wysokiej jakości świadczonych usług, 
to należy zadbać o odpowiednie, zgodne 
z zapotrzebowaniem, zdroworozsądkowe 
obsady pielęgniarskie, w taki sposób żeby 
pacjenci byli zadowoleni, polecali tą pla-
cówkę i żeby personelowi dobrze się pra-
cowało w nowych warunkach. 
Profesor W.J. Kruszewski przedstawił wy-

Dyżurka pielęgniarska

kład na temat profilaktyki nowotworowej, 
następnie dokonano uroczystego przecię-
cia wstęgi, a Arcybiskup poświęcił budy-
nek i sale chorych . Prezes z pracownikami 
oprowadził gości po nowym budynku, go-
towym do przyjmowania pacjentów . Pierw-
si pacjenci mają być przyjmowani już  pod 
koniec maja . 
Wyposażenie sal chorych jest na najwyż-
szym światowym poziomie. Warunki dla 
pacjentów i dla pracowników są bardzo 
dobre .

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP



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 sierpnia 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 1-2/2014 wygrały:

Pani Natalia Bir
Pani Urszula Brylowska

Hasłem było słowo: NARODZINY

KONKURS
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relacja z wycieczki koła 
emerytów OIPiP w gdańsku

Koło Emerytów działające przy Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku zorganizowało w tym roku 
wycieczkę do Puszczykowa koło Po-
znania, do muzeum Arkadego Fiedlera . 
Wycieczka odbyła się 23 maja. Na za-
proszenie  pań emerytek w wycieczce 
udział wzięła Przewodnicząca ORPiP 
Anna Wonaszek wraz z pracownikami 
biura oraz  członkowie Komisji Socjal-
nej. Autokar wyruszył z Gdańska przed 
godziną 7.00, droga upłynęła jak zwykle 
w miłej atmosferze, przy śpiewie. Nie-
zastąpiona pani Teresa Zielińska, jak co 
roku ukulturalniała wycieczkowiczów 
i mobilizowała do wspólnego śpiewania 
piosenek biesiadnych. W południe doje-
chaliśmy do Puszczykowa, gdzie zwie-
dziliśmy Muzeum – Pracownię Literacką 
Arkadego Fiedlera. Muzeum mieści się 
w starym domu rodziny Fiedlerów i jest 
prowadzone przez rodzinę Fiedlerów. 

W przymuzealnym parku znajdują się 
eksponaty nawiązujące do podróży Arka-
dego Fiedlera: statek, samolot, postacie 
Indian, kamienna głowa i inne, jest także 
piramida postawiona na wzór piramidy 
Cheopsa, dokładnie 23 razy mniejsza od 
pierwowzoru. Po zwiedzeniu Muzeum 
wycieczka ruszyła w drogę powrotną, za-
trzymując się w Gnieźnie, gdzie zwiedzi-
liśmy Katedrę Gnieźnieńską. Katedra ma 
85 m długości i 42 m szerokości i wznosi 
się na Wzgórzu Lecha. Jest jednym z naj-
bardziej znanych polskich kościołów. Do 
XIII w. świątynia była miejscem korona-
cji królów Polski. W 999r. pochowano 
w niej św. Wojciecha – srebrna trumna 
z relikwiami męczennika znajduje się 
w prezbiterium. Na uwagę zasługują 
także Drzwi Gnieźnieńskie  wykonane 
w 1175 r. składające się z 2 skrzydeł odla-
nych z brązu. Przedstawiono na nich w 18 
kwaterach sceny z życia św. Wojciecha. 
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Tuż obok Katedry stoi dzwonnica, w któ-
rej wisi jeden z największych dzwonów 
w Polsce: Wielki św. Wojciech, o wa-
dze 6,3 tony. Władysław IV przywiózł 
go w 1621 r. z wyprawy do Moskwy. Po 
zwiedzeniu Katedry nadszedł czas na za-
kup upominków i powrót do Gdańska. 
Droga powrotna, pomimo zmęczenia  
upłynęła w miłej i wesołej atmosferze 
wspólnych śpiewów, opowiadania kawa-
łów i wrażeń. Pomimo, że w tym roku 
nie mogła uczestniczyć w wycieczce pani 
Anna Pochwałowska – Przewodnicząca 
Koła Emerytów, to miała na bieżąco rela-
cję zdaną przez panią Teresę, a uczestni-
cy wycieczki odśpiewali Jej sto lat z ży-
czeniami zdrowia .

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP
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„kierunki rozwoju 
pielęgniarstwa operacyjnego” 
Szkolenie dla kadry kierowniczej pielęgniarek operacyjnych

W dniu 26 marca 2014 r. w siedzibie OIPiP 
w Gdańsku odbyło się spotkanie dla kadry 
kierowniczej pielęgniarek operacyjnych 
województwa pomorskiego zorganizowane 
przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Opera-
cyjnego OIPiP w Gdańsku. Miło nam było 
gościć przedstawicieli bloków operacyj-
nych szpitali oraz ośrodków chirurgii jed-
nego dnia z obszaru województwa . 
Podczas spotkania Wiceprzewodnicząca 
ORPiP pani Marzena Olszewska – Fryc 
przywitała zaproszonych gości, oraz zwró-
ciła uwagę na szczególną odpowiedzial-

ność zawodową pielęgniarek operacyjnych.
Pierwszy temat zaprezentowany uczest-
nikom dotyczył działalności Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Operacyjnego oraz aktual-
nych zadań Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Instrumentariuszek z którym ściśle 
współpracują członkowie komisji. Kolejny 
temat przedstawiła Wiceprzewodnicząca 
komisji Renata Grzebalska dotyczący stan-
daryzacji usług oraz jakości pracy pielę-
gniarek operacyjnych .
Żywa dyskusja rozwinęła się na temat kate-
goryzacji zabiegów i dostosowania do nich 
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procedur obowiązujących w bloku opera-
cyjnym czy sali operacyjnej. Pielęgniarki 
Koordynujące przedstawiły również pro-
blemy z jakimi spotykają się w swoich 
miejscach pracy . 

Pierwsze takie spotkanie w OIPiP to począ-
tek integracji środowiska pielęgniarek ope-
racyjnych z obszaru województwa pomor-
skiego. Wymiana doświadczeń, pomysłów 
nowych rozwiązań w pielęgniarstwie ope-

racyjnym pomoże usprawnić naszą pracę, 
mamy nadzieję na ścisłą współpracę i ko-
lejne spotkania w coraz większym gronie.
Dzięki funduszom przekazanym przez OR-
PiP mieliśmy możliwość zorganizowania 
poczęstunku, wydrukowania certyfika-
tów i wręczenia oryginalnych upominków 
uczestnikom szkolenia .

Aleksandra Nieżurawska
Przewodnicząca Komisji  ds. Pielęgniarstwa 

Operacyjnego OIPiP w Gdańsku

Ogród nadziei
Dnia 11.05.2014 r., już po raz dzie-

wiąty, przy Hospicjum w Tczewie, odbył 
się festyn połączony ze zbiórką pieniędzy, 
w ramach corocznej akcji charytatywnej 
„Ogród Nadziei” .
Celem akcji jest:
•	 Propagowanie w społeczeństwie al-

truistycznych postaw, otwartych na 
drugiego człowieka oraz zwrócenie 
uwagi na ludzkie cierpienie i potrzeby 
osób nieuleczalnie chorych .

•	 Pozyskiwanie środków pieniężnych, 
z których dochód przeznaczony bę-

dzie na zakup sprzętu dla Hospicjum 
w Tczewie ułatwiający pielęgnację 
chorego leżącego oraz poprawiający 
komfort i bezpieczeństwo pacjenta. 

•	 Pomoc duchowa dla chorych i ich Ro-
dzin .

Symbolem akcji jest żonkil, przypomina-
jący o pacjentach, oczekujących pomocy 
i opieki w trudnym czasie choroby, cier-
pienia i umierania. To międzynarodowy 
symbol nadziei, a także  jedności z osoba-
mi najbardziej potrzebującymi.
Organizatorzy akcji:
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•	 Stowarzyszenie „Ogród Nadziei”, 
działające przy Hospicjum w Tcze-
wie - Prezes Teresa Sychmeler (pielę-
gniarka oddziałowa Hospicjum)

•	 Szpitale Tczewskie S.A. reprezento-
wane przez Prezesa Janusza Boniec-
kiego i Wiceprezes Marzenę Mrozek.

Honorowy Patronat: 
• Prezydent Miasta Tczewa: Mirosław 

Pobłocki 

• Starosta Tczewski: Józef Puczyński
• Biskup Diecezji Pelplińskiej: J.E. Ry-

szard Kasyna
• Dziekan Dekanatu Tczewskiego: ks. 

Krzysztof Stoltmann 
Wartym podkreślenia jest fakt, że przed-
sięwzięcie cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem wśród młodych osób. Do ak-
cji włączyło się ok. 160 wolontariuszy 
z tczewskich szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, którzy kwestowali na 
terenie miasta i przy tczewskich Kościo-
łach.
W akcji udział wzięła także Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
ofiarowując kilkanaście sztuk lalek – pie-
lęgniarek wykonanych z ręcznika, które 
zostały zlicytowane w trakcie  trwania im-
prezy. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych reprezentowali: Przewodnicząca 
Anna Wonaszek, Wiceprzewodnicząca 
Marzena Olszewska-Fryc, Sekretarz Aldo-
na Rogala i członkowie samorządu: Anna 
Kosowska i Katarzyna Kogutowska . Or-
ganizatorzy zapewnili wiele atrakcji, mię-
dzy innymi występy dzieci z przedszko-
la, występy zespołu muzycznego z DPS 
w Damaszce, koncert Harcerskiej Orkie-
stry Dętej z Tczewa pod batutą Magdaleny 
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Kubickiej-Netka i wiele innych . W ogro-
dzie przy Hospicjum były rozstawione 
stoiska, gdzie można było nabyć  jedzenie 
i picie, a  kwoty uzyskane w ten sposób 
były  przeznaczone na zbiórkę. Dużym za-
interesowaniem cieszyło się stoisko z fan-
tami wypiekami ciast, które sam wypiekał 
personel Hospicjum. W tracie całej impre-
zy odbywały się licytacje lalek-pielegnia-
rek dostarczonych przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych – dochód z ich 

sprzedaży również wspomógł akcję.
Pomimo nienajlepszej pogody podczas ak-
cji, można ją uznać za bardzo udaną, bo 
zebrano ponad 30 000 zł. na doposażenie 
Hospicjum, a wszyscy uczestnicy dobrze 
się bawili.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Sprawozdanie z zakończenia 
V edycji kursu kwalifikacyjnego 
w dziedzinie Pielęgniarstwa 
nefrologicznego z dializoterapią

„Nie wystarczy zdobywać mądrość, 
trzeba jeszcze umieć 

z niej korzystać”
Cyceron

Już po raz PIĄTY Okręgowa Izba Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku była 
organizatorem  kursu kwalifikacyjnego 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Nefrologicz-
nego z Dializoterapią. Kurs odbywał się 
w terminie 29 listopada 2013 do 27 maja 
2014 r. Po 6 mie-
sięcznym okresie 
wytężonej nauki 
17 pielęgniarek 
złożyło egzamin 
państwowy w sie-
dzibie samorządu 
zawodowego. Egzamin stanowił test koń-
cowy (z całości zrealizowanego materiału) 
składający się z 40 pytań zamkniętych (4 
wektory odpowiedzi, w tym 1 prawidłowy) 
i trwał 45 minut. Za 1 pytanie można było 
zdobyć 1 punkt. Wyniki egzaminu odzwier-
ciedlają zaangażowanie uczestników oraz 
wysoki poziom kursu, ponieważ zdecydo-

wana większość uczestników zdobyła po-
nad 80% punktów. Należy podkreślić, że 4 
najlepsi kursanci (p. Katarzyna Trzaskow-
ska, p. Agnieszka Wałuszko, p. Marianna 
Woszkowska z UCK Gdańsk oraz p. Anna 
Zgirska Mydło ze Szpitala Specjalistycz-

nego Św. Wojciecha 
w Gdańsku-Zaspa) 
zdobyły aż 39 punk-
tów. Dominującą 
grupę uczestników 
kursu (16 osoby) 
stanowiły koleżanki 

pracujące w specjalności nefrologicznej 
(w ośrodkach dializ), natomiast 1 osoba 
nie jest obecnie związana bezpośrednio 
z wymienioną specjalnością. Większość 
kursantów pochodziła ze szpitali Trój-
miejskich do których należały następujące 
jednostki: UCK Gdańsk (10 osób), Szpital 
Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdań-
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sku-Zaspa (4 osoby), 2 Szpital Marynarki 
Wojennej w Gdańsku (4 osoby), NZOZ 
Zakład Toksykologii Klinicznej Pomorskie 
Centrum Toksykologii (1 osoba). Realiza-
cja zajęć teoretycznych oraz praktycznych 
odbywała się na terenie Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wykła-
dowcami kursu byli doświadczeni dydak-
tycy współpracujący z OIPiP w Gdańsku 
oraz pielęgniarki i lekarze związani z Uni-
wersyteckim Centrum Klinicznym oraz 

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. 
Zgodnie z założeniami programowymi 
kurs był podzielony na część ogólnozawo-
dową oraz część specjalistyczną. W części 
ogólnozawodowej kursanci poznali lub 
uzupełnili dotychczasową wiedzę m. in. 
na temat psychologii, socjologii zagadnień 
etyki zawodowej oraz organizacji pracy 
pielęgniarskiej. W części specjalistycznej 
uczestnicy kursu sukcesywnie zapozna-
li się z podstawami wiedzy w dziedzinie 
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nefrologii klinicznej oraz pielęgniarstwa 
nefrologicznego, a następnie szczegółowo 
omówiono postępowanie nefroprotekcyj-
ne w chorobach nerek. Ostatnim modułem 
realizowanym podczas kursu było lecze-
nie nerkozastępcze (hemodializa i dializa 
otrzewnowa). Zajęcia (wykłady i praktyki 
zawodowe) miały charakter interaktyw-
ny i przebiegały w bardzo przyjemnej at-
mosferze, co w szczególny sposób zostało 
zauważone przez kursantów. Ukończenie 
kursu przygotowuje pielęgniarkę w sposób 
teoretyczny i praktyczny do sprawowania 
opieki nad pacjentem leczonym nerkoza-
stępczo metodami hemodializy i dializy 
otrzewnowej. Ponieważ pielęgniarstwo 
nefrologiczne jest kojarzone w środowisku 
medycznym najczęściej z pielęgniarstwem 
dializacyjnym dlatego należy zwrócić uwa-
gę na fakt, że leczenie nerkozastepcze jest 
tylko częścią nefrologii jako dziedziny 
klinicznej, w której pielęgniarki zajmują 
ważne miejsce realizując procedury wy-
sokospecjalistyczne o najwyższym stop-

niu trudności. Pielęgniarki kończące kurs 
kwalifikacyjny są przygotowywane do 
pełnienia tego rodzaju zadań zawodowych. 
Profesjonalizm w pielęgniarstwie nefrolo-
gicznym jest kształtowany w wyniku dłu-
gotrwałej edukacji podyplomowej opartej 
na specjalizacji nefrologicznej, samokształ-
ceniu oraz klinicznej praktyce zawodowej . 
Ukończenie powyżej prezentowanego kur-
su upoważnia pielęgniarkę do świadomego 
i pełnego wykonywania zawodu w odnie-
sieniu do pacjentów dializowanych . Pozo-
staje mieć również nadzieję, że po ukoń-
czeniu kursu od dawna oczekiwane zmia-
ny w realizacji naszego zawodu pozwolą 
na szerszą niż dotychczas samodzielność 
w wykonywaniu zadań pielęgniarskich 
a tym samym odpowiednie wykorzystanie 
potencjału intelektualnego i praktyczne-
go . Kończąc analizę kolejnej edycji kursu 
kwalifikacyjnego pragnę zachęcić i zapro-
sić WSZYSTKIE KOLEŻANKI pracujące 
w specjalności nefrologicznej regionu Po-
morza do kontynuacji kształcenia pody-
plomowego w ramach SPECJALIZACJI 
w DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 
NEFROLOGICZNEGO zaplanowanej na 
początek 2015 roku. Należy podkreślić, że 
względu na wkrótce czekające nas zmiany 
w zakresie nowych form kształcenia pody-
plomowego jest to prawdopodobnie okazja 
ostatniej szansy.  Szczególnie dziękuję Pa-
niom z Działu Kształcenia Podyplomowe-
go OIPiP w Gdańsku (mgr Patrycji Mali-
nowskiej oraz mgr Danucie Wiśniewskiej 
Adamczyk) oraz Starościnie grupy (Annie 
Safianowskiej z UCK Gdańsk) za wsparcie 
i pomoc w zorganizowaniu i realizacji V 
edycji kursu kwalifikacyjnego w Dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Nefrologicznego z Dia-
lizoterapią.

mgr Beata Białobrzeska
Specjalista Pielęgniarstwa Nefrologicznego 

Kierownik Kursu



30 Biuletyn Informacyjny  5-6/2014

rodzinny Festyn Sąsiedzki 
w copernicus i urzędzie Miasta

W przededniu Dnia Dziecka we współ-
pracy z Urzędem Miasta Gdańska, a pod 
patronatem Marszałka Województwa Po-
morskiego zorganizowaliśmy Sąsiedzki 
Festyn Rodzinny. Impreza odbyła się na 
dziedzińcu obu placówek, gdzie na dzie-
ci czekały liczne zabawy i konkursy. Na 
Dniu Dziecka z wszystkich atrakcji ko-
rzystały bezpłatnie dzieci pielęgniarek 
i położnych nie tylko Szpitala Coperni-
cus, ale także z innych placówek medycz-
nych oraz mali pacjenci przebywający 
tego dnia w murach szpitalnych . W trak-
cie festynu oddano do dyspozycji dzieci 
ogromnego koguta-dmuchaną zjeżdżalnię, 
tor przeszkód, piłeczki do skakania dla 
najmłodszych oraz zorganizowano przez 
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gim-
nazjalnego nr 30 Słoneczna Szkoła punkt 
malowania twarzy. Ponadto każdy maluch 
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mógł na moment zamienić się w strażaka, 
siadając za kierownicą prawdziwego wozu 
straży pożarnej włączając syrenę. Od-
wiedził nas również Miejski Ogród Zoo-
logiczny w towarzystwie węża i innych 
gadów, a na scenie mogliśmy podziwiać 
występy taneczne kursantów z Centrum 
Tańca Gabi oraz popisy wokalne uczniów 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Gdańsku. Dodatkową atrakcją 
była nauka wiązania węzłów żeglarskich 
przez wolontariuszy Fundacji Naviga-
re Mateusza Kusznierewicza. Wśród gości 
znaleźli się również: eksperymentujący 
pracownicy Centrum Hewelianum, Klub 
Motocyklowy Wild Dogs, pan Dariusz Mi-
chalczewski, Fundacja Dr Clown, Panienka 
z Okienka oraz Stowarzyszenie Krew Ak-
tywni, które zdołało zebrać wnioski od 15 
potencjalnych dawców szpiku kostnego .

Pielęgniarki ze szpitala zapewniły 
profesjonalny punkt medyczny, w którym 
wszystkim chętnym zmierzono ciśnienie 
krwi, poziom cukru, obliczono BMI, 

a zainteresowani rodzice mogli skorzystać         
z konsultacji pediatrycznych . Rodzice, 
którzy poddali się badaniu pomiaru cukru 
we krwi zostali namówieni przez swoje 
pociechy, bo dzięki badaniu otrzymali 
w nagrodę maskotkę. Ratownicy medyczni 
ze Szpitala im. Mikołaja Kopernika 
przeprowadzili szkolenie z zakresu 
pierwszej pomocy, które cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Na festyn przyjechały 
również psy ratownicze, które razem ze 
swoimi opiekunami zaprezentowały swoje 
umiejętności na specjalnie zbudowanym 
torze. Na scenie przez cały czas trwania 
festynu odbywały się występy. Dużą 
atrakcją był aktor teatralny i telewizyjny 
Mirosław Baka, który deklamował znany 
wiersz ,,Lokomotywa” a podczas jego 
występu składające się z dzieci wagoniki 
prowadził sam mistrz boksu Dariusz  
Michalczewski. Zabawy manualne dla 
dzieci z nagrodami ufundowanymi przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku były wielką radością i z wielu 
nagród ufundowanych przez sponsorów 
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,,lalki pielęgniarki” były prawdziwym 
hitem. Festyn Rodzinny na dziedzińcu 
Copernicusa oraz Urzędu Miasta był ucztą 
nie tylko dla ducha ale i ciała, bo można 
było się posilić bezpłatnie rozdawanymi 
słodyczami, drożdżówkami, watą cukrową 
oraz wodą Natą i kiełbaskami z bułkami, 
których rozdano podczas grillowania 85 
kilo .
W tym miejscu chcemy serdecznie 
podziękować wszystkim bez których 
Sąsiedzki Festyn Rodzinny nie mógłby 
się odbyć: Marszałkowi Województwa 
Pomorskiego, Prezydentowi Miasta 
Gdańska, Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, uczniom 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Gdańsku, Centrum Tańca Gabi, 
Konsorcjum Pralniczemu Gdynia, 
Zespołowi Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 30 Słoneczna Szkoła, 

FaS 
konferencja interdyscyplinarna

W dniu 12 kwietnia 2014 r w Audytorium 
im. prof. Zdzisława Kieturakisa w Cen-
trum Medycyny Inwazyjnej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego odbyła się 
konferencja „Alkoholowy Zespół płodo-
wy /FAS/ - problem interdyscyplinarny”. 
Organizatorami konferencji byli: Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego, Okręgowa Izba Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku, Gdański 
Uniwersytet Medyczny, Urząd Miejski 
w Gdańsku oraz Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-
-Poland O/Gdańsk. 

Uroczystego otwarcia konferencji doko-
nały: Krystyna Dominiczak- Dyrektor Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego i Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska-Wiceprzewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku
Z wpływem alkoholu na płód oraz roli 
pracowników poradni ginekologicznych 
w profilaktyce FAS wprowadziła Nas dr n. 
med. Zofia Pankrac. Uświadomiła nam, iż 
pijąc alkohol w ciąży dochodzi do umyśl-
nego lub nieumyślnego krzywdzenia dzie-
ci już w okresie ich życia płodowego. 

Toruńskim Zakładom Materiałów 
Opatrunkowych, Piekarni Szydłowski, 
firmom NATA i TYMBARK, firmie 
SYNEVO, firmie ELINTEX, firmie PZU, 
Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu 
w Gdańsku, Muzeum Historycznemu 
Miasta Gdańsk, Centrum Hewelianum, 
Klubowi Motocyklowemu Wild Dogs, 
straży pożarnej, Stowarzyszeniu 
KrewAktywni, Fundacji Dr Clown, 
Fundacji Żyć z Pompą i panu Mirosławowi 
Bace, Fundacji Navigare Mateusza 
Kusznierewicza, Fundacji Równe 
Szanse Dariusza Michalczewskiego oraz 
wszystkim tym, którzy bezinteresownie 
pomagali w organizacji dbając o dobrą 
i bezpieczną zabawę.

Marzena Olszewska- Fryc
Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki 

Copernicus 
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Dowiedzieliśmy się, że historia prac nad 
poalkoholowym uszkodzeniu płodu jest 
stosunkowo krótka. Paul Lemoine, francu-
ski lekarz, w roku 1968 opublikował pracę 
o charakterystycznych cechach występu-
jących u dzieci alkoholiczek. Co oznacza 
skrót?  FAS (Fetal Alcohol Syndrom) jest 
to Alkoholowy Zespół Płodowy. Dr hab. 
med. Jolanta Wierzba wprowadziła nas 
w arkana tego zespołu. Jako genetyk 
kliniczny i ordynator Oddziału Patolo-
gii Wieku Niemowlęcego w co dziennej 
pracy spotyka się z dziećmi i rodzicami, 
których dotknął ten problem, jak i konse-
kwencje zdrowotne . Jednym z bardziej in-
teresujących prelekcji był wykład prof. dr 
hab. n. med. Andrzeja Urbaniaka, radiolo-
ga z Katedry Radiologii Centrum Medycz-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan 
Profesor zajmuje się projektami badaw-
czymi dotyczącymi wpływu alkoholu na 
centralny układ nerwowy u dzieci, których 

matki piły alkohol w ciąży. Badania swoje 
przeprowadził za pomocą zaawansowa-
nych technik rezonansu magnetycznego . 
W bardzo przystępny, zrozumiały spo-
sób pokazał i wytłumaczył uczestnikom 
konferencji, jak wyglądają trwałe zmiany 
w strukturach mózgu badanych dzieci .
W konferencji uczestniczyło 380 osób 
różnych profesji jak: położne, pielęgniar-
ki, lekarze, fizjoterapeuci, psychiatrzy, 
psycholodzy, pedagodzy oraz studenci 
medycyny, socjologii .

Osobą, która przyczyniła się w głównej 
mierze do zorganizowania i naświetlenia 
problemu FAS była doktor Grażyna Ry-
maszewska, której serdecznie dziękujemy.

mgr położnictwa Anna Grochowska
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
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XII konferencja 
opieki długoterminowej

Dnia 5.06.2014 r. odbyła się już XII co-
roczna konferencja opieki długotermino-
wej pod tytułem „Tylko życie poświęcone 
innym warte jest przeżycia”. Konferen-
cja została tradycyjnie zorganizowana 
przez dwie Komisje współpracujące od 
wielu lat w OIPiP w Gdańsku – Komisja 
ds. Opieki Długoterminowej oraz Komi-
sji ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielęgnacji 
Ran, Oparzeń i Owrzodzeń. Mimo wielu 
edycji cieszy się ona nadal dużym zain-
teresowaniem środowiska pielęgniarskie-
go i nie tylko pielęgniarskiego z naszego 
województwa i koleżanek z województw 
sąsiednich. Wzięło w niej udział ok 150 
osób, co jest dowodem na to, że problemy 
wieku podeszłego i niepełnosprawności 
nie są dla nich obojętne.  
Odbyła się ona w Hospicjum im. Ks. Eu-
geniusza Dutkiewicza dzięki uprzejmości 
ks. Jędrzeja Orłowskiego – Dyrektora Ho-
spicjum, który otworzył obrady.
Swoją obecnością zaszczyciły nas:
• przedstawicielki Pomorskiego Cen-

trum Zdrowia Publicznego – Wydział 
Zdrowia – Panie Anna Czarnota oraz 
Justyna Eichmann

• Przewodnicząca OIPiP w Gdańsku - 
Anna Wonaszek

• Wiceprzewodnicząca OIPiP w Gdań-
sku - Danuta Adamczyk-Wiśniewska

• Konsultant Wojewódzki ds. Pielę-
gniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego 
- Alina Malinowska

• Przewodnicząca PTP w Gdańsku - Ewa 
Cieplikiewicz

• Wiceprezes Puls-Medic - Jolanta Resiak

• Dyrektor DPS w Sopocie - Cysewska 
Agnieszka

• Dyrektor DPS w Kwidzynie - Kazi-
mierz Gorlewicz

• Dyrektor DPS Polanki – Danuta Pod-
ogrodzka – Oleńko.

Konferencję rozpoczęły serdecznym przywi-
taniem Przewodniczące Komisji: Irena Sam-
son oraz Ewa Mędrek. Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście, złożone zostały również 
życzenia z okazji minionego Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Położnej.
Spotkanie było również okazją do uro-
czystego wyróżnienia i wręczenia przez 
Przewodniczącą OIPiP mgr Annę Wona-
szek oraz Wiceprzewodniczącą mgr Da-
nutę Adamczyk-Wiśniewską odznaczeń 
i Dyplomów Uznania za zaangażowanie 
w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych 
i środowiska pielęgniarskiego. 
Złoty Czepek otrzymała:

1. Teresa Beling – DPS Oliwa
Dyplom Uznania otrzymały:

1. Sylwia Partyka – Wejherowo
2. Ewa Jaromek – Kartuzy .

Natomiast za wieloletnią współpracę oraz 
wspieranie rozwoju pielęgniarstwa Hono-
rowy Złoty Czepek otrzymał: Kazimierz 
Gorlewicz – Dyrektor DPS w Kwidzynie .
Wszystkim Wyróżnionym serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej oraz życiu osobistym.
W trakcie konferencji omawiano niezwy-
kle ciekawe tematy dotyczące aktualnych 
problemów w opiece długoterminowej. 
Poruszano tematykę wprowadzenia wo-
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lontariatu opiekuńczego oraz aktywizację 
podopiecznych w ramach opieki długo-
terminowej stacjonarnej i domowej, któ-
re w dobie starzejącego społeczeństwa 
wydają się niezbędne i konieczne w celu 
zabezpieczenia narastających potrzeb śro-
dowiskowych. Niezwykle ważna w opie-
ce długoterminowej jest też komunikacja 
pomiędzy opiekunami, a podopiecznymi 
– co w bardzo interesujący sposób zostało 
przedstawione w trakcie wykładu. Uczest-
ników konferencji zapoznano też z przy-
kładowym dniem z życia pielęgniarki 
OPD w środowisku chorego, co spotkało 
się z dużym zainteresowaniem. Przekaza-
no informacje na temat dotyczący profi-
laktyki stopy cukrzycowej oraz właściwej 
edukacji pacjenta w celu zapobiegania am-
putacji stóp. O tym jak niezwykle ważna 
jest jakość świadczonej opieki uczestnicy 
konferencji dowiedzieli się z prelekcji nt.: 
Certyfikaty jakościowe – dlaczego, po co? 
- koszty i korzyści. Na konferencji prze-
kazane zostały również niezwykle cenne 
informacje dotyczące wsparcia pacjentów 
w zakresie pozyskiwania środków pomoc-
niczych oraz ich refundacji . 

Gorąco i serdecznie dziękujemy wszyst-
kim wykładowcom za zaangażowanie 
i nieodpłatne podzielenie się wiedzą 
z uczestnikami konferencji .
Był też poczęstunek, a uczestnicy otrzy-
mali materiały informacyjne i edukacyjne 
oraz drobne upominki, które mogliśmy 
zapewnić dzięki sponsorom, którym na 
łamach biuletynu pragniemy ponownie 
serdecznie podziękować. Byli nimi OIPiP 
i firmy współpracujące z naszymi zespoła-
mi od wielu lat: ConvaTec, SOLPHARM, 
HARTMANN, SCHULKE, TZMO SA
MED-CARE. 
Z podziękowaniem dla uczestników za 
przybycie i bardzo miłą atmosferę oraz 
z zaproszeniem na kolejne spotkanie 
w roku 2015 r. pozdrawiamy członkowie 
komisji OPD i EPR przy OIPiP w Gdań-
sku .
 

Ewa Mędrek
Ewa Wodzikowska
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Położna a współczesne prawo
IV Ogólnopolska konferencja

W pięknej scenerii hotelu Nowotel na 
granicy Gdańska i Sopoty nad brzegiem 
morza, odbyła się w dniach 15-16 maja 
IV Ogólnopolska Konferencja Położnych 
- „POŁOŻNA A WSPÓŁCZESNE PRA-
WO”. Organizowana przez Komisję ds. 
Położnych działającą przy Okręgowej 
Izbie Pielęgnia-
rek i Położnych 
w Gdańku przy 
w s p ó ł p r a c y 
z Wiceprzewod-
niczącą ORPiP 
w Gdańsku Da-
nutą Adamczyk-
-Wiśn i ewską .  
Współorganiza-
torem konferen-
cji był Uniwer-
sytet Warszaw-
ski Wydział 
Prawa i Administracji . Patronat honorowy 
objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położ-
nych .
Uczestników i zgromadzonych na sali 
gości przywitały członkinie Komisji ds. 
Położnych: Dorota Kawiak, Ewa Lisius 
oraz Anna Grochowska, a część oficjalną 

otworzyła Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
i poprosiła o głos Annę Wonaszek – Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. Pani Przewod-
nicząca ORPiP w Gdańsku dziękując za 
ogromny trud i pracę wszystkich człon-
ków komisji w zorganizowanie, tak dobre-

go planu konfe-
rencji,  wyraziła 
także swoją ra-
dość, iż na kon-
ferencji goszczą 
położne i pielę-
gniarki z całej 
Polski, pomimo 
licznych konfe-
rencji dla tych 
grup zawodo-
wych w tym sa-
mym terminie .
Anna Wonaszek 

mówiła – temat konferencji jest tematem 
trudnym, ale niezbędnym, gdyż prewen-
cja jest najważniejsza, ponieważ wolimy 
spotykać się w sytuacjach sympatycz-
nych, niż gdy kartka z napisem „proszę 
nie wchodzić, trwa przesłuchanie” wisi 
na drzwiach. Dlatego taką radość sprawi-
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ły organizatorom konferencji najmłodsze 
adeptki zawodu – studentki położnictwa 
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Przewodnicząca dodała także, iż ma na-
dzieję, że młode pokolenie nie wyjedzie 
za granicę w poszukiwaniu chleba, lecz 
zostanie pracować w Polsce po zakończe-
niu studiów .
Głos zabrali także zgromadzeni na sali 
goście z Urzędu Marszałkowskiego – dr 
Zbigniew Krzywosiński, Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego – dr n. med. Jolan-
ta Olszewska, Prezes COPERNICUS Pod-
miot Leczniczy Sp. z o .o . – Pan Dariusz 
Kostrzewa, Wiceprzewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku – Marzena Olszewska-Fryc, 
a także Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
- Konsultant Wojewódzki Wojewody Po-
morskiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Ginekologiczno-Położniczego. Ważnym 
głosem zaproszonych gości okazały się 

słowa „Prawo nie broni, lecz chroni – 
mamy świadomość, że coraz częściej pra-
wo stosuje się przeciwko pielęgniarkom, 
położnym, lekarzom”. Dlatego, tak waż-
ne jest organizowanie konferencji zwią-
zanych z aspektami prawa w codziennej 
praktyce dla personelu medycznego .
Miłym akcentem całej konferencji było 
honorowe wręczenie jednej z organizato-
rek pani położnej Ewie Lisius odznacze-
nia „Złoty Czepek” przyznawanego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. Wyróżnienie to jest dowodem 
ciężkiej pracy nie tylko na rzecz poprawy 
ochrony zdrowia i sprawowania doskona-
łej opieki nad pacjentami, ale także pracę 
na rzecz samorządu zawodowego, jak i sa-
mego wykonywanego zawodu. Wyróżnio-
na położna, była bardzo wzruszona i dum-
na z faktu docenienia wykonywanej przez 
nią pracy. Mówiła: „Wzruszyłam się. Nie 
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są to prawdziwe Oskary, ale dla mnie są! 
Dziękuję.”
I sesję rozpoczęła Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska – Wiceprzewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku, Konsultant Wojewódzki Wo-
jewody Pomorskiego w dziedzinie Pielę-
gniarstwa Ginekologiczno-Położniczego 
tematem prezentacji było „Realizacja stan-
dardu z zakresu opieki okołoporodowej- 
skutki prawne”. Prelegentka opowiedziała 
o realizacji standardów opieki okołoporo-
dowej w naszym województwie, a także 
o jego skutkach prawnych dla personelu 
medycznego i dyrekcji szpitali . Podsumo-
wała swoje wystąpienie zdaniem -
Położna ponosi odpowiedzialność zawo-
dową za przewinienia  zawodowe, które 
stanowią naruszenie przepisów prawnych, 
oraz takie, które są naruszeniem zasad 
etyki zawodowej. Należy  zaznaczyć, że 
analizowany standard jako rozporządze-
nie wykonawcze do ustawy o działalno-
ści leczniczej, zawiera przepisy prawne 
regulujące w sposób normatywny postę-
powanie medyczne w zakresie opieki oko-
łoporodowej, a jego naruszenie stanowi  
jednocześnie naruszenie obowiązującego 
prawa .
 
Podczas krótkiej przerwy głos zabrały 
zgromadzone na sali położne z Ostro-
wa Wielkopolskiego, które opowiedziały 
o standardzie obowiązującym w ich szpi-
talu o zwyczaju przedstawiania się każ-
dej pacjentce na początku zmiany dyżuru 
i podczas przybycia nowego pacjenta na 
ich oddział.
Następną prelegentką była mgr Anna Gro-
chowska położna z Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku, Zastęp-
ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej w Gdańsku. Przedstawi-
ła temat „Analiza skarg dotyczących po-
łożnych w świetle odpowiedzialności za-
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wodowej”. Podczas prowadzenia wykładu 
na sali nastąpiła żywa dyskusja, w której 
głos zabrał prawnik mgr Wojciech Wojtal 
z Uniwersytetu Warszawskiego mówiąc 
„Istotne jest to, jak rozłoży się odpowie-
dzialność w danej placówce. Jaka będzie 
struktura prawna w procesie udzielania 
świadczeń w podmiocie leczniczym. Jaka 
będzie zgodność regulaminu placówki 
z obowiązującym prawem”.
Na konferencji nie zabrakło prelegentów 
z branży ubezpieczeniowej, firma Inter 
Polska tłumaczyła najważniejsze zapisy 
z umowy ubezpieczeniowej dla położ-
nych .
Radca prawny dr Marek Koenner popro-
wadził wykład dotyczący procedur me-
dycznych, a bezpieczeństwa w podmio-
cie leczniczym. Mgr Wojciech Wojtal 
opowiedział o dokumentacji medycznej 
w kontekście odpowiedzialności zawo-
dowej i prawnej dla położnych. Dr Iwo-

na Wrześniewska-Wal przybliżyła tema-
tykę procesów sądowych w cywilnych 
sprawach medycznych . Ochrona danych 
osobowych w placówkach medycznych 
została dokładnie omówiona przez Jacka 
Zontka .
Drugi dzień konferencji przyniósł uczest-
nikom konferencji kolejną dawkę informa-
cji i nowych wiadomości. Mgr Agnieszka 
Fiutak opowiedziała o aspektach praw-
nych odpowiedzialności położnych za 
zadania zespołowe. Personal branding – 
czyli wszystko co trzeba wiedzieć o marce 
osobistej w zawodach medycznych to te-
mat kolejnego wystąpienia autorstwa mgr 
Marzeny Grochowskiej.
Polski Bank Komórek Macierzystych 
przedstawił swoją ofertę uczestniczką 
konferencji, jednocześnie podkreślając 
nowinki ze świta transplantologii. Głos 
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PATRONAT HONOROWY:

zabrała także mgr Małgorzata Moczul-
ska – psycholog współpracujący z OIPiP 
w Gdańsku wygłaszając wykład na temat 
pracy emocjonalnej położnej i radzenia 
sobie ze stresem i trudnymi emocjami .
Mgr Małgorzata Głowacka wygłosiła 
niezwykle interesujący wykład dotyczą-
cy prawa matki do opieki nad dzieckiem, 
a prawami dziecka do posiadania wystar-
czająco dobrej matki w kontekście dyle-
matów etycznych, prawnych i psychote-

rapeutycznych na podstawie pracy z bez-
domną pacjentką.
Na konferencji nie zabrakło także licznych 
sponsorów, a także wystawców. Do naj-
ciekawszych nowinek należą: przyrząd do 
ćwiczeń mięśni kegla (dostępny do kupie-
nia w aptekach), smoczek do badań RTG, 
który uławia podawanie małym dzieciom 
kontrastu (dzięki wejściu na strzykawkę, 
przez którą można podać leki). Pragniemy 
podziękować wszystkim sponsorom za 
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pomoc w organizacji konferencji .
Była to pierwsza tego typu konferencja 
poświęcona w całości zagadnieniem praw-
nym w nawiązaniu do aspektów psycho-
logicznych, psychospołecznych, jak i do-
brze rozumianego marketingu w zawodzie 
położnej. W konferencji udział wzięło ok. 
100 położnych i pielęgniarek z całego kraju 
oraz liczna grupa przeszło 40 studentek 
położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. 

Konferencja upłynęła wszystkim uczestni-
kom i organizatorom w bardzo przyjaznej 
atmosferze . 
W imieniu uczestników serdecznie dzięku-
ję organizatorom za profesjonalizm i wyso-
ki poziom  merytoryczny konferencji .

mgr położnictwa 
Elżbieta Wiśniewska 

W dniu 7 czerwca odbył się Festyn Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych. Pogoda 
jak i uczestnicy dopisali wspaniale . W im-
prezie uczestniczyło ponad 800 pielęgnia-
rek i położnych z rodzinami. Niezliczona 
ilość konkursów z nagrodami oraz smacz-
ne potrawy z grila sprawiły, że w pamięci 
uczestników na długo pozostaną wspo-
mnienia z udanej zabawy .
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pre-

Festyn Pielęgniarek i Położnych
Prabuty 2014

zydenta Miasta Tczewa p. Zenona Drewy, 
który udzielił wsparcia finansowego w fe-
stynie liczną grupę stanowiły również pie-
lęgniarki z Tczewa.
W imieniu uczestniczek składam serdeczne 
podziękowanie za udzielone pomoc
i umożliwienie uczestnictwa.

Joanna Langa 
Pielęgniarka Nadzorująca, MCM Euromedic
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akcja „Poznaj swoją położną” 
w galerii bałtyckiej

9 maja 2014 r. w Galerii Bałtyckiej w Gdań-
sku odbyła się akcja społeczna “Poznaj swo-
ją położną” zorganizowana przez Studenc-
kie Koło Naukowe “Przyszłe Położne” pod 
patronatem GUMed oraz Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych. Kobiety w róż-
nym okresie swojego życia, począwszy od 
wczesnej młodości do 
okresu okołomenopau-
zalnego mogły uzy-
skać wiele ważnych 
i praktycznych infor-
macji – od pielęgnacji 
noworodka, poprzez 
porady w zakresie 
ciąży, porodu i poło-
gu, edukacji na temat 
chorób przenoszonych 
drogą płciową aż po 
styl życia w okresie 
klimakterium . Do 
studentek dołączyli: 
firma Medela, diete-
tyk, Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiolo-
giczna i Szkoła Rodze-
nia “Dobry Początek”.
Jednym z celów akcji było rozpowszechnie-
nie zawodu położnej wśród kobiet.
Studentki przekazywały jak najwięcej infor-
macji dotyczących tego kim jest położna, ja-
kie są jej kwalifikacje zawodowe, prawa oraz 
obowiązki. Ponadto wyjaśniały w czym po-
łożna może być pomocna dla kobiety i czego 
kobieta może od niej oczekiwać. Wiele pań 
zainteresowanych akcją było zdziwionych 
jak szeroką wiedzą i kompetencjami wyróż-
niały się studentki położnictwa.

Aby zbadać poziom elementranej wiedzy na 
temat zawodu położnej oraz sprawdzić po-
trzebę prowadzenia takich akcji wśród spo-
łeczeństwa, w czasie trwania imprezy stu-
dentki przeprowadziły anonimowe ankiety, 
które wypełniło
75 kobiet.  3 spośród 5 pytań odnosiły się 

do zawodu i kom-
petencji położnej. 
Pozostałe dotyczyły 
przydatności takich 
eventów dla społe-
czeństwa.
Na pytanie, dotyczą-
ce miejsca pracy po-
łożnej prawidłowo 
odpowiedziało 77% 
ankietowanych . Na-
tomiast 17% pań 
uważa, że położne 
pracują tylko na sali 
porodowej, a po-
zostałe 6% respon-
dentek jest zdania, 
że położne pracują 
na tych samych od-
działach, co pielę-

gniarki .
Według 70% badanych kobiet, do kompe-
tencji położnej głównie należy rozpoznawa-
nie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą 
w przebiegu ciąży i porodu fizjologicznego. 
Jednak pozostałe 30% pań żyje w przekona-
niu, że położna przy porodzie jedynie asy-
stuje lekarzowi .
Aż połowa ankietowanych zaznaczyła, że 
zadaniem położnej jest tylko opieka nad 
kobietami w ciąży. 17% uważa, że położna 
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opiekuje się tylko noworodkami, natomiast 
poprawną odpowiedź, która brzmi, że za-
daniem położnej jest opieka nad kobietami 
we wszystkich okresach jej życia, zaznaczy-
ły tylko 33% spośród Pań biorących udział 
w badaniu .
Pozostałe 2 pytania dotyczyły przydatności 
akcji społecznych tego typu. Aż 94% bada-
nych uważa, że takie eventy są potrzebne 
społeczeństwu. Według Pań, akcja «Poznaj 
swoją Położną» pogłębiła znacząco ich wie-
dzę dotyczącą zawodu i kompetencji położ-
nej oraz praw kobiet, dotyczących opieki 
okołoporodowej.
Ankietowane podkreśliły, że dzięki takim 
akcjom zwiększa się świadomość kobiet 
odnośnie własnego zdrowia i zdrowia ich 
dzieci. Wiele Pań przyznało, że dzięki akcji 
rozwiały wątpliwości na nurtujące i krępu-
jące je pytania, które bały lub wstydziły się  
zadać lekarzowi. Według odpowiedzi ankie-
towanych, większość kobiet doceniła moż-
liwość ćwiczeń na fantomach i konsultacji 

z położnymi. Tylko 6% spośród badanych 
spotkało się wcześniej z akcją społeczną 
o podobnej tematyce .
Podsumowując wyniki ankiety, można 
stwierdzić, że zawód położnej jest słabo 
dostrzegany przez społeczeństwo, o czym 
świadczą braki w elementarnej wiedzy na 
temat kim jest położna i czego każda kobieta 
może od położnej oczekiwać. Przypisywa-
nie położnej tylko do sali porodowej lub 
przeświadczenie, że położna opiekuje się 
tylko kobietami w ciąży to stereotypy, które 
obalić mogą akcje i kampanie społeczne, ta-
kie jak ta w Galerii Bałtyckiej.
Kobiety wykazują potrzebę przybliżenia im, 
co może zrobić dla nich położna. Koleżanki 
położne, pokażmy zatem wszystkim kobie-
tom, że jesteśmy strażniczkami kobiecych 
tajemnic i przewodniczkami przez ich zdro-
wie i życie!

Maria Teleżyńska
studentka położnictwa
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relacja z ,,Pikniku na zdrowie”

Dnia 14 czerwca 2014 r. odbył się Pik-
nik ,,Na Zdrowie” organizowany przez 
Gdański Uniwersytet Medyczny. Otwarcia 
dokonał prof. dr hab.  Jacek Bigda, przy 
udziale Kanclerza Marka Langowskiego 
i Wiceprezydent Gdańska Ewy Kamińskiej. 
Cały Park Zielony i ulica M. Skłowowskiej-
-Curie były zastawione namiotami. Ponad 
sześćdziesiąt stoisk, kilka tysięcy wykona-
nych badań i kilkaset udzielonych porad, 
konkursy plastyczne dla dzieci, zdrowe 
jedzenie i mnóstwo dobrej zabawy.  Chęt-
ni mogli wykonać m.in. bezpłatne badanie 
poziomu cukru na glukometrach i chole-
sterolu we krwi, nauczyć się samobadania 
piersi i zasad udzielania pierwszej pomocy 
przy użyciu automatycznego defibrylatora 
(AED), dowiedzieć się jak rzucić palenie 
czy nauczyć się szycia chirurgicznego. Od-

wiedzający mogli zbadać swoje ciśnienie. 
Nie zabrakło też cieszących się co roku du-
żym powodzeniem pokazów ratownictwa 
medycznego . Hitem tegorocznego Pikniku 
były badania anty-HCV. Akcja zrealizo-
wana została w ramach kampanii “Cichy 
zabójca WZW C działa w ukryciu. Twoja 
niewiedza utrzymuje go przy życiu”. Pod-
czas Pikniku każda zdrowa osoba w wieku 
18-50 lat mogła także zostać potencjalnym 
dawcą szpiku. Na stanowisku Zakładu Fi-
zjoterapii rodzice i ich pociechy mogły się 
dowiedzieć jakie plecaki są bezpieczne dla 
dzieci. Dla chętnych zorganizowano kon-
kurs “Jak dbać o swój kręgosłup”. Studenc-
kie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Ratun-
kowego edukowało w zakresie pierwszej 
pomocy w cukrzycy i udarze mózgu . Za-
kład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psy-
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chiatrycznego i Klinika Neurologii Doro-
słych edukowali w zakresie rozpoznawania 
objawów udaru mózgu i  profilaktyki tej 
jednostki chorobowej. Studenckie Koło 
Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
prowadziło bilans czterdziestolatka. Udzie-
lano informacji o obowiązkowych bada-
niach po 40 r. ż., o akcjach profilaktycz-
nych na terenie Trójmiasta, wykonywano 
pomiar BMI. Studenckie Koło Naukowe 
,,Przyszłe Położne” prowadziło edukację 
na temat przebiegu ciąży, porodu, połogu, 
omawiane były metody antykoncepcji, pie-

lęgnacji i higieny noworodka. Studenckie 
Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycz-
nego działało pod hasłem  ,,Witaminki, 
witaminki dla chłopczyka i dziewczynki ‘’. 
,,Bezpieczne wakacje’’.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku jak co roku była jednym z wielu 
sponsorów Pikniku Na Zdrowie . Przekaza-
ne środki finansowe zostały wykorzystane 
na doposażenie stanowisk SKN Pielę-
gniarstw .

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

BIBlIOTEKA 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku 
będzie NIECzyNNA 

od 7 lipca do 26 sierpnia 2014 r.
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Kampania
„dziewięć pierwszych miesięcy...”

W dniu 18 czerwca 2014 r. w Ratuszu Sta-
romiejskim w Gdańsku, Okręgowa Izba  
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz 
Gdański  Oddział Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego zorganizowały przy 
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem  Po-
lityki Społecznej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego uroczyste 
spotkanie podsumowujące Akcję „Mamo, 
napisz list do dziecka, które wkrótce uro-
dzisz”. 
Patronat honorowy objął Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego - Mieczysław Strug, 
a patronat medialny objęło Radio Plus.

Akcja organizowana jest w ramach Kampa-
nii „Dziewięć pierwszych miesięcy”, której 
celem jest zwrócenie uwagi na to, jak waż-
ny w życiu każdego człowieka jest czas, 
w którym rozwija się on w łonie matki. Jest 
to czas najbardziej dynamicznego rozwoju . 
Z zapłodnionej komórki jajowej, o mikro-
skopijnej wielkości, rozwija się dziecko, 
które w chwili urodzenia waży już kilka 
kilogramów . 
Na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku przesłano 16 li-
stów, których autorkami były mamy, które 
wkrótce miały urodzić swoje maleństwa. 

„Życie jest talentem powierzonym nam, aby go przekształcać, pomnażać i czynić darem dla innych.”

św. Jan Paweł II
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Kochany Synku…

Masz zaledwie 24 cm długości i ważysz 
923 gram wg dzisiejszego badania. Twoje 
serce bije tuż pod moim już 26 tygodni. 
Trudno uwierzyć, że tak malutka istota 
powoduje każdego dnia ogrom radości, 
szczęścia, podekscytowania oraz miłości 
i pragnienia .

Od początku Twojego istnienia towa-
rzyszy mi odrobina lęku i obawy o Twoje 
zdrówko, prawidłowy rozwój oraz szczę-
śliwe rozwiązanie . Każda wizyta lekarska 
jest jednak wyciszeniem i uspokojeniem 
tych obaw. Ale myślę, 
że każda (a przynaj-
mniej tak mi się wy-
daje ) matka oczeku-
jąca  swojego dziecka 
ma momenty słabości 
i strachu, oby wszyst-
ko było dobrze.                                                      

Gdy piszę ten list 
towarzyszy mi uczu-
cie szczęścia i mam 
nadzieję, że kiedyś Ty 
czytając go będziesz 
czuł to samo, co ja 
czuję w tej chwili.

Chciałabym, byś  
wiedział że wraz 
z Twoja ukochaną sio-
strzyczką Oleńką i tatą 
Grzesiem nie możemy 
się już Ciebie docze-
kać. Organizujemy 
z wielkim zapałem 
wszystko to, czego 
będziesz potrzebował 
tuż po przyjściu na 
świat. Wszystkie rzeczy związane z Two-
imi narodzinami powodują wiele pozytyw-
nych emocji i to, co „buduje” mnie bardzo 
jako matkę-ekscytacja Twojej starszej sio-

stry. Oleńka ma 4 latka i jest bardzo mądrą, 
śliczną i niesamowicie troskliwą, jak na 
swój wiek małą dziewczynką. A fakt, iż za 
3 miesiące zostanie starszą siostra napawa 
Ją dumą, troską i ogromną wrażliwością 
oraz radością. Pyta o Ciebie każdego dnia. 
Całuje Cię przez mój brzuszek i czasami 
opowiada, co wydarzyło się w przedszko-
lu. Częstując mnie ciasteczkiem, czy ka-
wałkiem jabłka dodaje…. ”To dla Ciebie 
mamo i dla braciszka”. A to, co wzruszyło 
mnie do łez ostatnio przy niedzielnym śnia-
daniu, to Jej komentarz odnośnie ostatniego 
4 krzesła przy stole…. „Mamo, a tu będzie 

siedział mój brat i już 
wszyscy będziemy ra-
zem”.

Więc jak widzisz 
synku, jest wiele cu-
downych chwil, które 
umacniają Nas jako 
rodzinę i dają Nam 
wiele szczęścia każ-
dego dnia . Wspólne 
wizyty u lekarza po-
budzają Naszą wy-
obraźnię (najbardziej 
Oleńki), kiedy obraz 
USG jest coraz bar-
dziej czytelny i coraz 
bardziej przedstawia 
Nam Twoja postać. 
Zdjęcie zrobione na 
ostatniej wizycie 
przez pana doktora, 
Oleńka trzymała przy 
serduszku do momen-
tu powrotu do domu, 
a kiedy odwiedziła 
ukochaną babcię Ber-

nadetkę, tłumaczyła jej, gdzie masz nosek, 
oczka, usta i jaki jesteś jeszcze malutki. 
Niesamowite i bardzo wzruszające.

Chciałabym Ci synku podziękować za 
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to, że JESTEŚ. Za to, że czynisz mnie wy-
jątkowym człowiekiem i niejednokrotnie 
powodujesz wzruszenie moje, taty i Oleń-
ki. Za to, że scalasz w Nas rodzinę i powo-
dujesz większe Nasze szczęście. Za to, że 
Twoje istnienie wywołuje ogromną, nieza-
pomnianą radość Twojej siostry. 

Niestety ja nie zaznałam tych uczuć 
jako siostra, gdyż jestem jedynakiem. I po-
mimo, ze moja mama-babcia Bernadetka, 
wychowując mnie sama dała mi w życiu 
wszystko to, co mogła i starała się z całych 
sił, by nie brakowało mi ojca i rodzeństwa 
poświęcając  wiele, by wychować mnie na 
dobrego i szczęśliwego człowieka…gdzieś 
w głębi brakowało mi rodzeństwa, by wy-
pełnić radość dzieciństwa.

Dlatego tak bardzo pragnęłam Ciebie 
synku. Nie tylko dla siebie, ale również 
dla Oleńki, by w życiu nie była sama i nie 
czuła momentami tej tęsknoty za rodzeń-
stwem….jak ja. By kiedy Nas-rodziców za-

braknie miała bratnią duszę na dobre i złe, 
na która zawsze można liczyć. By dzieliła 
nie tylko szczęście i radość  ale i troski oraz 
smutek z kimś, kogo kocha i przez kogo 
jest kochana…..z Tobą synku.

W życiu układa się różnie, ale moim 
i taty życzeniem oraz pragnieniem jest 
przede wszystkim to byś był zdrowy, rósł 
i cieszył się w życiu wszystkim tym, co 
spowoduje Ci radość u boku kochających 
Cie osób i był w życiu dobrym i szczęśli-
wym człowiekiem, pełnym życzliwości 
i dobroci dla innych ludzi….

Byś był jasnym promykiem słońca dla 
Tych, którzy w życiu mają go zbyt mało….i  
by Tobie nigdy nie zabrakło słońca, pogo-
dy ducha i szczęścia….

Bardzo Cię kochamy !!!!

Kochająca Mama Ania, 
Tata Grześ i siostra Oleńka

Listy zawierały informacje o tym jak mama 
i cała rodzina dba o zdrowie swoje i dziec-
ka , które wkrótce przyjdzie na świat. Treść 
listów była przepełniona radością, czasa-
mi niepewnością, troską i w dużej mierze 
ogromną dawką miłości!
Komisja konkursowa w składzie: dr Zo-
fia Pankrac – położnik – PTG, Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska – położna – OIPiP 
w Gdańsku, Dorota Pehnke-Sosnowska 
– położna i Anna Grochowska – położna- 
UCK , Katarzyna Tułowiecka i Katarzyna  
Szwed – Radio Plus  wyróżniła pięć listów, 
co dla Komisji było sprawą niezwykle trud-
ną , gdyż każdy z nadesłanych listów był 
jedyny w swoim rodzaju!
Mamy, których listy zostały wyróżnione to 
Panie:
Aleksandra Krajewska, Justyna Ostanek, 
Wioletta Szyszkowska, Anna Dyrmo, Anna 

Dominiak-Rojewska . Gratulujemy!
Na uroczystość przybyły mamy, które pi-
sały listy, położne, pielęgniarki, psycholo-
dzy, fizjoterapeuci, pedagodzy, kuratorzy 
sądowi, lekarze i studenci medycyny oraz 
socjologii .
 Wszystkich gości powitała Wiceprze-
wodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku Danuta Adamczyk 
-Wiśniewska, a następnie poprosiła Panią 
Marszalek Hannę Zych-Cisoń o uroczyste 
otwarcie spotkania. Wśród zaproszonych 
gości był także Pan Antoni Szymański-Za-
stępca Kuratora Okręgowego ds. Rodzin-
nych w Gdańsku 
Kolejnym punktem programu było wrę-
czenie upominków mamom, które napisa-
ły listy, pamiątkowe zdjęcie i wysłuchanie 
wykładów:
„Jak wspomóc rozwój niemowlęcia? Wska-
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Skarbie nasz maleńki

Zaczyna się 8 miesiąc  odkąd jesteś 
w moim brzuszku. Na samym początku 
kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży 
niedowierzałam, dziesięć razy patrzyłam na 
wynik badania  zanim uwierzyłam, że rośnie 
we mnie nowe życie. Nigdy nie zapomnę 
momentu gdy zadzwoniłam do Twojego 
taty, który był równie zaskoczony i pytał 
kilkukrotnie czy dobrze odczytałam wynik. 
Zaledwie 3 miesiące wcześniej zostaliśmy 
małżeństwem, oboje bardzo chcieliśmy 
żeby w naszym życiu pojawił się maleńki 
człowieczek, ale żadne z nas nie przypusz-
czało, że będzie nam to dane tak szybko.

Nigdy nie wierzyłam w wierzenia ludo-
we i zawsze negatywnie na nie reagowałam, 
ale jedno z nich się sprawdziło. Na kilka dni 
po naszym ślubie moi rodzice byli na dział-
ce, wrócili bardzo radośni. Nie musiałam 
o nic pytać, od razu oznajmili nam, że przy 
naszym domku pojawił się ptaszek z piskla-
kami, a sąsiadka zapowiedziała, że w takim 
razie szybko zostaną dziadkami. Potrakto-
wałam to jako przesąd choć tak naprawdę 
bardzo chciałam żeby to była prawda. Jed-
nak moje wcześniejsze problemy zdrowotne 
i przewidywania lekarzy nie pozwalały mi 
w to wierzyć, od razu odrzuciłam taką moż-
liwość, by potem nie czuć ogromnego roz-
czarowania . 

Dzień w którym dowiedziałam się o Two-
im istnieniu jest niezapomniany. Pamiętam 
go jakby był wczoraj bo stało się coś, co 
wydawało mi się niemożliwe, ale również 
dlatego, że jednego dnia splotły się ze sobą 
dwa skrajne wydarzenia . Rano dowiedzia-
łam się, że mój wujek przegrał walkę z ra-
kiem i umarł, a dwie godziny później wyniki 
badań powiedziały: ,,będziesz mamą’’. Nie 
sposób było przejść obok tych wydarzeń 
obojętnie. Płakałam sama nie wiedząc jakie 
uczucie wygrywa: smutek czy radość, ból po 

stracie bliskiej osoby czy szczęście wynika-
jące z faktu, że będę mieć dziecko. 28 Li-
stopada dowiedzieliśmy się, że zostaniemy 
rodzicami. Pisząc to nadal słyszę w głowie 
zdziwienie, niedowierzanie męża na wieść 
o mojej ciąży i widzę przed oczami siebie 
siedzącą na schodach wpatrującą się raz po 
raz w kartkę jakbym podejrzewała, że widzę 
coś czego nie ma. 

Bardzo chcieliśmy Twoim dziadkom, 
zarówno jednym jak i drugim powiedzieć 
o tym osobiście zatem na ogłoszenie rado-
snej nowiny wybraliśmy Święta Bożego Na-
rodzenia. Mieliśmy zaplanowane dwie ko-
lacje wigilijne, pierwszą u moich rodziców, 
drugą u rodziców Twojego taty. Od rana 
byliśmy przejęci i zastawialiśmy się jak im 
to powiedzieć, jakich słów użyć i w którym 
momencie. Ustaliliśmy, że ogłosimy im tę 
cudowną nowinę jeszcze przed składaniem 
sobie życzeń, ja powiem swoim rodzicom, 
a twój tata swoim. Gdy nadeszła ta chwila 
zdołałam jedynie łamiącym się głosem po-
wiedzieć: ,,Chcieliśmy wam powiedzieć, 
że nie musicie nam już życzyć dziecka’’ 
i zalałam się łzami. Twój tata zachował spo-
kój i dokończył radosną nowinę, a już po 
chwili moi rodzice płakali, przytulali nas, 
gratulowali. Cudownie było zobaczyć ich 
tak szczęśliwych. Kolacja dobiegła końca, 
poszliśmy zatem na drugą najważniejszą 
kolację wigilijną w naszym życiu. Również 
jeszcze przed życzeniami Twój tata dumny 
jak nigdy odważnie poprosił o ciszę i oznaj-
mił wszystkim: ,,Nie musicie nam życzyć 
dziecka, Justyna jest w ciąży’’. Nie wiem 
dokładnie czy to te ogromne szczęście czy 
hormony spowodowały kolejny potok łez 
w moim wykonaniu, zapewne jedno i dru-
gie, ale jak wytarłam oczy w chusteczkę 
dostrzegłam, że płaczą też Twoi dziadko-
wie. Równie szczęśliwa byłam chyba tylko 
w Dniu Ślubu, kiedy patrząc w oczy Two-
jemu tacie składałam przysięgę małżeńską. 
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Wiadomość, że nasi rodzice zostaną dziad-
kami była najpiękniejszym prezentem jaki 
mogliśmy im dać, myślę, że nikt z nas nie 
zapomni 24 Grudnia 2013 roku. Ta Wigilia 
była magiczna. 

Oboje z tatą wiedzieliśmy, że jesteś 
w moim brzuszku, ale tak naprawdę do-
cierało do nas to dopiero za każdym razem 
kiedy byliśmy na badaniu i widzieliśmy 
Cię na monitorze. Niesamowite, co czło-
wiek czuje gdy pierwszy raz słyszy bicie 
serduszka swojego dziecka, kiedy widzi jak 
się rusza podczas badania, jak przeżywa się 
każde badanie i wierzy, że na koniec usły-
szy: ,,Wszystko w porządku’’. Na samym 
początku 4 miesiąca pojechaliśmy na ko-
lejne USG, byliśmy nastawieni na kolejne 
rutynowe badanie, a tymczasem z ust Pani 
ginekolog padło pytanie: ,,Chcecie poznać 
płeć dziecka?’’. Chcieliśmy, bardzo chcie-
liśmy ale w głowie było mnóstwo myśli: 
,,Już?’’ , ,,Tak szybko?’’ , ,,Myślałam/myśla-
łem, że trzeba dłużej poczekać’’. Z gonitwy 
myśli wybiła nas odpowiedź: ,,chłopiec’’. 
Nigdy nie zapomnę spojrzenia swojego 
męża, a Twojego taty, tego błysku w oku, 
uśmiechu, przesłania miłości, jakie dał mi 
w tamtym momencie. Mieliśmy ambitny 
i teraz wiem, że niemożliwy do realizacji 
plan, by powiadomić dziadków dopiero jak 
się z nimi zobaczymy, ale entuzjazm, zasko-
czenie, wielka radość wygrały. Dowiedzieli 
się jeszcze tego samego dnia przez telefon. 
Przestałeś być tylko dzieckiem, wiedzieli-
śmy już, że jesteś chłopcem, naszym syn-
kiem . 

Wiedzieć, że tam jesteś, wierzyć bo po-
twierdzają to badania, a czuć Twoją obecność 
i nie przez dolegliwości jakie towarzyszą cią-
ży, a Twoje ruchy to niezwykłe doświadcze-
nie. Pierwszy raz kiedy poczułam Twoje ru-
chy to było jak gilgotanie, niczym dotknięcie 
skrzydłami motyla. Z czasem czułam Cię co-
raz wyraźniej, tylko mi dane było cieszyć się 

tym, ale przyszedł moment kiedy i Twój tata 
zaczął czuć Twoje ruchy i kopniaki kładąc 
dłoń na moim brzuchu. Żałuję, że nie mogłeś 
zobaczyć Jego uśmiechu kiedy pierwszy raz 
to poczuł, śmiechu kiedy zobaczył jak faluje 
mi brzuch, bo zacząłeś się wiercić i nie sły-
szałeś, a może jednak, jak tata pierwszy raz 
powiedział: ,,Kocham Was’’. 

Zaczyna się 8 miesiąc naszego wspól-
nego wyczekiwania na Ciebie . Wraz z mi-
jającymi miesiącami dojrzewamy do nowej 
roli, najważniejszej roli jaka nas czeka- ro-
dzicielstwa . Jeszcze kilka tygodni temu by-
liśmy przerażeni, niepewni swojej wiedzy, 
umiejętności, intuicji i powtarzaliśmy jak to 
dobrze, że ciąża trwa 9 miesięcy, bo moż-
na się odpowiednio przygotować. Nadszedł 
nowy etap gdyż nie możemy się doczekać 
Twoich narodzin, pierwszych chwil razem, 
poznawania się nawzajem, doszukiwania się 
podobieństwa do mnie i taty, powiadamiania 
wszystkich, że jesteś już z nami. 

Dziękuję Ci synku za to, że nie dajesz 
o sobie zapomnieć, za kopniaki, które cza-
sem naprawdę bolą, za rozpychanie się 
w moim brzuchu tak bardzo, że miewam 
wrażenie jakbyś chciał mi zrobić dziurę 
w brzuchu, za nadmierną aktywność wtedy, 
kiedy ja chcę wypoczywać. Dziękuję za to 
wszystko, bo już teraz przygotowujesz mnie 
do bycia mamą, a także do poświęcenia, 
znoszenia bólu i złego samopoczucia, co po-
może mi zaakceptować i znieść trudne chwi-
le gdy zdecydujesz się wyjść na świat. 

W ostatnim czasie całe nasze życie kręci 
się wokół Ciebie, bardzo Cię kochamy i cze-
kamy. Czekają na Ciebie również dziadko-
wie, Twoja chrzestna Anetka, mnóstwo cioć 
i wujków, którzy już zapowiadają, że będą 
Cię rozpieszczać. Czas oczekiwania na Cie-
bie nie byłby taki wyjątkowy, gdyby nie nasi 
rodzice, najbliższa rodzina i wszyscy przyja-
ciele, z którymi od pierwszych chwil Twoje-
go istnienia dzielimy swoje szczęście. 
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Mam nadzieję, że dobrze Ci w moim 
brzuszku . Jeszcze nigdy tak o siebie nie 
dbałam jak teraz. Wszystko co robię, ro-
bię dla Ciebie. Zawsze miałam silną wolę 
i z łatwością unikałam fast foodów, napojów 
gazowanych, chipsów i podobnych smako-
łyków, ale teraz przychodzi mi to znacznie 
trudniej . Dla Ciebie odmawiam sobie tych 
przyjemności. Kiedy mam ochotę na sło-
dycze będące moją słabością, staram się je 
zastąpić jogurtem, owocami świeżymi i su-
szonymi, koktajlami owocowymi i  sokami . 
Od zawsze jestem zwolenniczką warzyw, 
lubię wszystkie zielone warzywa, ale teraz  
jem ich jeszcze więcej i sięgam po warzywa 
różnego rodzaju, a nie tylko swoje ulubione. 
Muszę Ci się przyznać, że zanim pojawiłeś 
się w moim brzuszku nie lubiłam czekać aż 
ból głowy sam mi przejdzie, nie próbowałam 
się zdrzemnąć i przeczekać tego stanu, a od 
razu sięgałam po środki przeciwbólowe. Od-
kąd jesteś ze mną zawsze na początku wal-
czę z bólem bez farmakologii i sięgam po 
dozwolone tabletki dopiero, kiedy sytuacja 
tego wymaga. Dzięki Tobie w zmobilizowa-
łam się, by odwiedzić stomatologa i zadbać 
o swoje zęby. Zrobiłam wszystko co mo-
głam w czasie ciąży, by sobie pomóc, a To-
bie nie zaszkodzić. Pamiętam, że jak dowie-
działam się, że jesteś ze mną wyszukałam 
w poradnikach dla przyszłych mam, jakie 
produkty powinnam wykluczyć ze swojej 
diety, a na jakie uważać, a lista tych potraw 
wisi na drzwiach lodówki i skrupulatnie jej 
przestrzegam . Oczekiwanie na Ciebie uczy 
mnie silnej woli, walki ze swoimi słabościa-
mi, przezwyciężania pokus i wytrwałości 

w swoich postanowieniach . Nigdy wcze-
śniej nie zażywałam witamin, teraz zgodnie 
z zaleceniami lekarza dostosowuje zestawy 
witamin do trymestru ciąży i dostarczam Ci 
wszystkiego, co potrzebne do prawidłowego 
rozwoju. Jestem wysoką i szczupłą kobietą 
i mój ciążowy brzuszek zaczął być widoczny 
stosunkowo niedawno, moje ruchy nie były 
ograniczone i do niedawna funkcjonowałam 
zupełnie normalnie dlatego musiałam pilno-
wać się i pamiętać, że jesteś ze mną. Jestem 
osobą energiczną i aktywną, nie lubię sie-
dzieć bezczynnie, wszędzie mnie pełno, a te-
raz staram się więcej wypoczywać, słuchać 
swojego organizmu i pozwalam sobie na 
drzemki kiedy organizm prosi o sen. Wierzę, 
że robię wszystko, co możliwe żebyś urodził 
się zdrowy, a nie zrobiłam niczego, co mo-
gło Ci zaszkodzić. 

Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, 
a mając tak kochającego męża, jak Twój ta-
tuś niemożliwe jest by było inaczej. Mogę 
się obawiać jak ja sobie poradzę, czy będę 
dobrą mamą, czy podołam wychowaniu 
Ciebie, ale w tatę nie wątpię. Mam nadzieję, 
że w dużej mierze będziesz do Niego podob-
ny. Twój tata jest bardzo inteligentny, ambit-
ny, rozsądny i rozważny, twardo stąpa po 
ziemi, a jednocześnie jest czuły, uczuciowy, 
troskliwy, kochający i jak kogoś kocha to 
okazuje to każdym swoim gestem i czynem. 
Widać to we wszystkim co robi. Myślę, że 
pokochasz Go tak bardzo jak Ja, a może na-
wet bardziej o ile to możliwe. 

Do zobaczenia 
Mama Justyna

zówki logopedy i fizjoterapeuty” 
 mgr Sylwia Nowosadko - logopeda - Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Damnicy, Centrum Rozwoju dziecka 
„Dać skrzydła” w Słupsku, mgr Anna Dyr-
mo - fizjoterapeuta - Centrum Rozwoju 

dziecka „Dać skrzydła” w Słupsku, „Insty-
tucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat 
trzech. Za i przeciw.”
mgr Krystyna Konieczny - psycholog, 
dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków. 
Poproszono także, o wystąpienie Panią 
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dr Grażynę Rymaszewską, która była 
współpomysłodawcą akcji i całej kampanii.
Na zakończenie odczytano Psalm o Miłości 
z 1 listu do Koryntian dedykowany wszyst-
kim obecnym na uroczystości.

Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

W imieniu organizatorów Kampanii składa-
my serdeczne podziękowania sponsorom:
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Poradnik psychologicznego
myślenia (2)

Witam Państwa ponownie!
W drugim „odcinku” tego cyklu arty-
kułów, chcę posłużyć się kolejną myślą 
z „apteczki myśli” psycholog Ewy Wilk. 
Myśli ratujących życie, nie dosłownie, 
lecz w sensie psychologicznym. Bo też 
w cywilizowanym świecie, w XXI wieku 
i w tej części Europy, więcej codziennych 
czynników bezpośrednio zagraża naszemu 
bezpieczeństwu psychicznemu niż biolo-
gicznemu . 
Myśl nr 2 brzmi następująco:
„Nie ma takiego człowieka, któremu ab-
solutnie wszystko idzie zawsze po jego 
myśli.”
To jest przypomnienie, na te codzienne 
chwile w pracy, w których coś nie poszło 
po naszej myśli, żeby nie katastrofizować 
i nie złościć się na siebie lub na innych; 
tylko ratować się budującą myślą: że cza-
sami sprawy idą po naszej myśli, a cza-
sami nie. To ryzyko jest wpisane w pracę 
z drugim człowiekiem, a jeszcze bardziej 
w pracę o charakterze zespołowym. 
Nie może „wszystko” i „zawsze” iść po 
mojej myśli, ponieważ gdzie byłaby wte-
dy myśl mojego pacjenta / współpracow-
nika? Żeby zawsze i wszystko - to cel nie-
osiągalny i nastawienie życzeniowe. Gdy 
jednak chcemy próbować go osiągnąć, to 
możemy, ale wypalenie zawodowe i niska 
samoakceptacja gwarantowana .
Nie może też „nic” i „nigdy” nie iść po 

mojej myśli, ponieważ wtedy spada do 
zera mój wskaźnik skuteczności i poczu-
cia kontroli nad otoczeniem, niezbędny do 
działania. Bez niego nie podejmuję żad-
nych działań, nie mam motywacji, gdy nie 
mam wizji sukcesu. Uważa się, że poczu-
cie kontroli w miejscu pracy jest ważnym 
determinantem odczuwanego stresu zawo-
dowego . Subiektywne odczuwanie stresu 
u pracownika jest wysokie gdy: wykonuje 
tylko polecenia innych, ma poczucie bycia 
kontrolowanym i posiada mały wpływ na 
rodzaj zadań, jakie wykonuje. 
Najprawdziwsze jest jednak stwierdzenie 
ze środka skali, czyli „trochę” i „czasami” 
idzie po mojej myśli. 
Jeśli czasami idzie, to dobrze jest docenić 
własne działania, poczuć satysfakcję, za-
stanowić się, jakie moje zachowania i wy-
powiedzi wpłynęły na powodzenie danej 
sytuacji. Żeby je powtarzać w następnych 
podobnych sytuacjach zawodowych . Nie 
uciekać od docenienia siebie w myślach, 
tłumacząc sukces: zrządzeniem losu, czy 
zasługą innych osób.
Jeśli czasami nie idzie i przypomina się 
wtedy dotychczasowe stresogenne stwier-
dzenie: „nigdy nic nie idzie w pracy po 
mojej myśli”, to dobrze jest zamienić ją 
na nowe, prawdziwsze i nie budzące ne-
gatywnych emocji, a pozwalające działać, 
stwierdzenie: „właśnie teraz nie poszło 
coś po mojej myśli, czasami tak jest” i „nie 

Porady i refleksje ze spotkań z paniami pielęgniarkami i położnymi pod-
czas warsztatów Programu Promocji Zdrowia „Profilaktyka Wypalenia 
Zawodowego”.
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ma takiego człowieka, któremu absolutnie 
wszystko idzie zawsze po jego myśli”. 
Z takim zadaniowym, a nie emocjonalnym 
nastawieniem, można działać: czyli wy-
ciągając wnioski z bieżącej sytuacji, zmie-
nić swoje zachowanie i wypowiedzi przy 
następnej podobnej sytuacji zawodowej. 
Żeby okazywać szacunek do siebie i swo-
jej pracy, a przez to wpływać na własną 
satysfakcję i na postrzeganie swojej pracy 
przez otoczenie . Pacjent skorzysta na tym 
również.

Spróbują Państwo? Zachęcam! 
Tylko (i tu uśmiecham się do Uczestników 
warsztatów, którzy wiedzą, co mam na 
myśli) nie zaczynajcie Państwo od dzisiaj!

Małgorzata Moczulska
tel. 603 58 24 27

m .moczulska@psychoplastykon .pl
psycholog, prowadząca warsztaty „Profilak-
tyka Wypalenia Zawodowego Pracowników 
Ochrony Zdrowia” WOMP/OIPiP w ramach 

działalności szkoleniowo – doradczej pod 
nazwą PSYCHOPLASTYKON.

W dniu 30.04.2014 r. w PCZ Sp. 
z o.o. im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król 
w Malborku odbył się egzamin kończą-
cy dwumiesięczny kurs specjalistyczny 
w zakresie „Terapia bólu ostrego u doro-
słych „.Kurs został zorganizowany przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. Celem jego było podniesienie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji w za-
kresie uśmierzania bólu ostrego u pacjen-
tów .

W szkoleniu udział wzięło 28 osób 
w tym 20 pielęgniarek i 4 położne z mal-
borskiego szpitala i 4 pielęgniarki ze szpi-
tala w Prabutach .

Kierownikiem kursu była dr n. med. W. 
Mędrzycka-Dąbrowska, która służyła po-
mocą podczas przebiegu całego szkolenia. 

Zajęcia teoretyczne odbywały się 
w Szkole Rodzenia w Szpitalu PCZ nato-
miast zajęcia praktyczne w naszej placów-
ce oraz w Szpitalu w Prabutach . Opieku-
nami praktyk w oddziałach zabiegowych 
były pielęgniarki posiadające specjalizację 
z pielęgniarstwa anestezjologicznego i in-
tensywnej opieki . 

Wszystkie uczestniczki kursu zdały 
egzamin z wynikiem pozytywnym . Wi-
ceprzewodnicząca i równocześnie Koor-
dynator Działu szkoleń OIPiP w Gdańsku 
mgr Danuta Adamczyk Wiśniewska i kie-
rownik kursu dr n. med. W. Mędrzycka-
-Dąbrowska, złożyły gratulacje i wręczyły 
zaświadczenia.

Pielęgniarki i położne były zgodne, że 
kurs był zorganizowany i przeprowadzony 
w sposób profesjonalny a szkolenie o tej 
tematyce bardzo potrzebne .

Wierzę, że wiedza zdobyta w toku 
szkolenia zostanie przez nas umiejętnie 
wykorzystana w działaniach praktycz-
nych . 

Organizatorom i wykładowcom w imie-
niu swoim i koleżanek serdecznie dziękuje-
my. Podziękowania należą się również Dy-
rekcji Szpitala w Malborku - Dyrektorowi 
Arturowi Piotrowiczowi i Pani Dyrektor 
Ewie Karamon za sponsorowanie szkolenia .

Irena Stelmach 
pielęgniarka oddziału chirurgicznego 

PCZ w Malborku

Wygrywamy walkę z bólem u pacjentów!
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Przygotowanie do karmienia piersią

Najczęściej kobiety są tak bardzo sku-
pione na samym porodzie, że nie potrafią  
wybiegać poza to zdarzenie. Przyszłe mat-
ki często nie zdają sobie sprawy, że naro-
dziny dziecka trwają kilka lub kilkanaście 
godzin, karmienie piersią – rok czy dwa, 
a przede wszystkim przez pierwsze naj-
częściej trudne tygodnie. Czas oczekiwa-
nia na poród nie jest najlepszą chwilą, na 
uświadamianie na temat karmienia piersią, 
chociaż wymaga umiejętności i wiedzy 
oraz samozaparcia .

Jednak wiele kobiet, szczególnie te, 
które spodziewają się pierwszego dziecka 
mają obawy, czy będą miały odpowiednią 
ilość pokarmu i czy będą mogły wykar-
mić własne dziecko. Wówczas niezbędne 
jest uspokojenie matki oraz udzielenie 
jej pomocy i wsparcie ze strony persone-
lu medycznego oraz najbliższej rodziny. 
Wówczas należy wyjaśniać matkom, że 
prawidłowe przystawianie noworodka 
i ssanie piersi pobudzi gruczoł piersiowy 
do większej produkcji pokarmu. Mat-
ki zachęcane i stosujące się do zaleceń 
częstego karmienia szybko zauważają, 
że pojawia się coraz więcej pokarmu. 
Doświadczenia kliniczne potwierdzają,  
że niemalże każda kobieta może wykar-
mić swoje dziecko, a nawet bliźnięta. Na-
tarczywe myśli o zbliżającym się porodzie 
powodują, że odwracają uwagę kobiety 
od przygotowywania się do karmienia 
piersią. Jednak po porodzie naturalnym, 
a szczególnie po porodzie aktywnym, pod-
jęcie karmienia piersią następuje bez du-
żych problemów. Pierwsze tygodnie mogą 
dostarczać wiele rozczarowań. Rozpoczy-
nając naukę karmienia piersią należy przy-
gotować kobietę, informując ją również 

o fizjologii laktacji. Tylko prawidłowe 
ssanie i przystawianie do piersi powoduje 
pobudzenie i uwolnienie pokarmu . 
W pierwszych dniach po porodzie matka 
najczęściej obawia się, czy ma wystar-
czającą  ilość pokarmu dla dziecka. Wąt-
pliwości te biorą się z przekonania, że 
pokarm powinien tryskać z piersi, lub wy-
pływać w chwili naciskania na pierś. Jed-
nak pierwsze doby to czas, gdy organizm 
kobiety przestraja się. Kobieta wytwarza  
niedużo pokarmu, jednak potrzeby nowo-
rodka są niewielkie. Pojemność żołądka 
noworodka jest ograniczona. Parę kropli 
może zaspokoić głód. Zmiany, które ota-
czają dziecko po urodzeniu powodują, że 
odczuwa ono zagrożenie. Najczęściej do-
nośnie krzyczy, domagając się kontaktu 
z matką, tak jak w łonie. Noworodek może 
bez przerwy trzymać pierś i ssać, protestu-
jąc  podczas odłączenia. Wówczas, gdy 
trzyma pierś matki w ustach, czuje się 
bezpieczne. Częsty kontakt matki z no-
worodkiem, w czasie karmienia piersią, 
ułatwia tworzeniu się miłości macierzyń-
skiej. Karmienie piersią umożliwia matce 
opiekowanie się dzieckiem. 

Bardzo ważny jest  moment rozpoczę-
cie karmienia piersią. Powinno rozpocząć 
się karmienie piersią w pierwszych dwóch 
godzinach po porodzie, zgodnie z krokiem 
4 zalecanym przez WHO. Noworodek po-
winien uchwycić całą brodawkę głęboko 
tak, aby wypełniała usta noworodka. Pod-
czas ssania, matka nie powinna czuć bólu.

Pokarm kobiecy jest zgodny gatunko-
wo i doskonale przystosowany do częste-
go karmienia dziecka i tempa jego wzrostu 
dziecka. Mleko kobiece w porównaniu do 
pokarmu innych ssaków jest bardziej roz-
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cieńczonym pokarmem, dlatego niemow-
lę potrzebuje karmienia z przerwami  co 
około 1-2 godziny. 
Matki niepokoją się tym, że niemowlę 
często potrzebuje ssać pierś, odczytując 
te potrzebę jako objaw głodu, co jest oba-
wą zupełnie nieuzasadnioną. Naturalnym 
jest, że noworodek powinien być często 
przystawiany do piersi, a fizjologicznie 
po godzinie wytwarza się następna por-
cja pokarmu. Toteż obawy matek o to, że 
zabraknie pokarmu do następnych kar-
mień są nieuzasadnione. Zatem noworo-
dek może być praktycznie cały czas przy 
piersi szczególnie w pierwszych dniach 
po porodzie. Zapewnia mu to niezbędny 
dla prawidłowego rozwoju częsty kontakt 
z matką.

Czasami kobietom wydaje się, że mają 
za mało pokarmu, wówczas rozpoczynają 
dokarmianie dziecka mieszanką za pomo-
cą butelki. Jest to najczęściej popełniany 
błąd. Ssanie brodawki sutkowej jest bodź-
cem uruchamiającym produkcję pokarmu. 
Kobiety które nie przystawiają niemow-
lęcia do piersi, nie pobudzają odruchu 
pobudzającego wytwarzanie pokarmu. 
Dokarmianie noworodków mieszankami 
może spowodować zaprzestanie karmie-
nia piersią. 

Podczas karmienia piersią bardzo 
istotna jest motywacja matki, jej przeko-
nanie o korzyściach karmienia naturalne-
go i przekonanie o tym, że sobie poradzi.

Po porodzie, wiele kobiet szczególnie 
nieprzygotowanych do kamienia piersią, 
ma nadzieję, że w krótkim czasie powró-
ci do „normalnego” życia. Jednakże gdy 
tak się nie dzieje, matka czuje bezsilność 
wobec występujących trudności i próbuje 
przystosować się do zmienionej sytuacji, 
z różnym skutkiem.
Przyczyny problemów:
•	 zmiany wywołane okresem ciąży,

•	 kończy się oddziaływanie hormonów, 
produkowanych przez łożysko w cza-
sie ciąży co wiąże się z produkcją po-
karmu,

•	 podczas karmienia piersią, wzrasta 
produkcja pokarmu, szczególnie w 3, 
4 dniu po urodzeniu dziecka oraz wy-
stępowanie problemów związanych 
z laktacją, 

•	 matka i dziecko wymagają czasu na 
przyzwyczajenie się do siebie,

•	 uświadomienie sobie przez matkę, 
że dziecko wymaga opieki przez całą 
dobę, a  to z kolei wymaga od niej  
czasu i pracy,

•	 zmiana zachowań znajomych i przy-
jaciół nagle unikają spotkań, w prze-
konaniu, że dla kobiety, która urodziła 
dziecko najważniejsze jest teraz tylko 
jej dziecko, matka odczuwa więc izo-
lację,

•	 najbliżsi oczekują, że kobieta będzie 
czuła się uszczęśliwiona, a jeśli tak 
nie jest i czuje, że nie spełnia oczeki-
wań otoczenia obwinia się.

Karmienie piersią i laktacja tworzą 
ogniwo multidyscyplinarnej opieki me-
dycznej, sprawowanej przez profesjonal-
nie przygotowany zespół terapeutyczny. 
Sukces w karmieniu naturalnym jest czę-
sto związany jest z tym, czy matce towa-
rzyszyć będzie osoba, która umiejętnie 
i życzliwie będzie edukować i wspierać 
matkę w pokonywaniu trudności.
W nowoczesnej opiece położniczej nie tyl-
ko kobieta, ale i jej rodzina powinni otrzy-
mywać profesjonalną opiekę medyczną, 
wsparcie emocjonalne i pomoc . 

dr n. med. Bogumiła Kiełbratowska
Klinika Położnictwa GUMed
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Podziękowania
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Z okazji Dnia Położnej i Dnia Pielęgniarki 
całemu zespołowi Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
serdeczne życzenia wielu radości, 
satysfakcji zawodowej o osobistej 
z podziękowaniem za wspaniałą 
współpracę składa pielęgniarka 

Mirosława Kuczyńska.

Ania M., Ania N., Ania P., Basia Z., 
Beatka C., Beatka G., Beatka K., 

Bożenka R., Iwonka K., Joanna W., 
Kasia Ł., Małgosia P., Marzenka C., 
Marzenka S., Maryla K., Natasza T., 

Renia S.  z Oddziału  Chirurgii, Onkologii 
i Ginekologii 7 Szpitala Marynarki 

Wojennej Im. profesora kontradmirała 
Wiesława Łasińskiego w Gdańsku Oliwie 

dla was wszystkich z okazji Dnia  Położnej 
i Dnia Pielęgniarki najcieplejsze życzenia 

wielu radości i wytrwałości w pracy, 
zapału w podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych i siły w budowaniu dobrej 
atmosfery. Również w życiu osobistym 
i rodzinnym spełnienia  marzeń i wielu 
słonecznych chwil, życzy pielęgniarka 

oddziałowa Mirosława Kuczyńska.

Koleżance  Jadwidze Sass Pielęgniarce 
Specjaliście OZP serdeczne gratulacje 

z okazji 35 - lecia pracy zawodowej oraz 
życzenia dobrego zdrowia, satysfakcji 
i radości we wszystkich sferach życia
Składają uczestniczki SS OZP wraz 

z kierownikiem specjalizacji .

„Życie  jest talentem powierzonym nam, aby go 
przekształcać, pomnażać i czynić darem dla innych”.

św. Jan Paweł II
Pragnę złożyć z całego serca serdeczne 

podziękowania  
Pani Danucie Miałkowskiej, 

Pielęgniarce Oddziałowej
i wszystkim pielęgniarkom

Kliniki Endokrynologii i Chorób 
Wewnętrznych 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku za profesjonalna opiekę, 
niespotykaną empatię, cierpliwość 

i uśmiech. 
Słowa Św. Jana Pawła II żyją w tej Klinice 
i są odczuwalne w codziennej opiece nad 

chorym pacjentem .
Z wyrazami szacunku i uznania

Władysława Murawska

Z okazji otrzymania Złotego Czepka 
składamy

Beacie Czarnowskiej gratulacje .
Życzymy również wytrwałości w pracy 
zawodowej, zdrowia, zadowolenia oraz 

pomyślności w życiu osobistym
w imieniu Koleżanek i Całego Zespołu 

Oddziału Chorób Wewnętrznych 
i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych 
w Gdyni Redłowie Szpitala Morskiego im 

PCK Sp z .o .o

Serdecznie Podziękowania Całemu 
Personelowi Wojskowej Specjalistycznej 
Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Gdyni 

ul. Pułaskiego 4 za okazane wsparcie, 
życzliwość oraz pomoc w trudnych dla 
mnie chwilach związanych ze śmiercią 
mojej mamy składa Jadwiga Koniec.
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Studenckie Koło Naukowe Przyszłe Położne działające przy 
Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego GUMed 

składa podziękowania:

mgr Annie Wonaszek – Przewodniczącej OIPiP w Gdańsku 

mgr Danucie Adamczyk-Wiśniewskiej – Wojewódzkiemu 
Konsultantowi ds. Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego 

oraz Wiceprzewodnicząca OIPiP w Gdańsku

za pomoc i wsparcie organizacji Akcji Społecznej „Poznaj swoją Położną”, 
która odbyła się 9 maja 2014 r. w Galerii Bałtyckiej.

PODZIĘKOWANIE
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Jestem emerytowaną pielęgniarką, 
która wielokrotnie leżała w szpitalach 

celem diagnostycznym związanym 
z moim serduszkiem. Mało pisze 

się o podziękowaniach personelowi 
pielęgniarskiemu a uważam, że to 
ogromny błąd. Więc czynię swoją 
powinność i z całego serca pragnę 

podziękować Paniom Pielęgniarkom 
z Oddziału Intensywnej Terapii 

Kardiologicznej Uniwersyteckiemu 
Centrum Klinicznemu za profesjonalną 

opiekę za dobre słowo i życzliwość. Byłam 
pacjentką na tym oddziale pod koniec maja 

bieżącego roku. Początkowo leżałam na 
kozetce w ciągu dostawek. Jedna przemiła 

Pani pielęgniarka zrobiła wszystko 
żebym nie leżała w takich warunkach 
i pożyczyła łóżko z innego oddziału. 

Następnego dnia miałam wyjść do domu, 
ale nie było opisu badania i zostałam. 

Miałam możliwość poobserwowania pracy 
pielęgniarek. Mimo dużego zamieszania 
kolejnymi przyjęciami i niespokojnymi 

pacjentami Panie pielęgniarki miały czas 
porozmawiać z pacjentami ich uspokoić. 
Są to Panie z powołania. Każdy starszy 

człowiek potrzebuje ciepłego słowa, które 
można było zauważyć ze strony Pań.
Nie pamiętam wszystkich imion pań 

pielęgniarek. Serdeczne podziękowania za 
życzliwość Pani Ani, Paulinie, Magdzie 
przekażcie moje drogie podziękowania 

reszcie zespołu pielęgniarskiemu.
Pozdrawiam serdecznie,

Pacjentka .

Serdeczne podziękowania za 35 
letnia pracę w zawodzie Pielęgniarce 
Oddziałowej Oddziału Intensywnej 
Opieki i Anestezjologii Pani Iwonie 

Palusiak. Całe życie zawodowe związana 

z 7 Szpitalem Marynarki Wojennej 
w Gdańsku. Dziękujemy za życzliwość 

i serce okazane pacjentom, za wieloletnią 
współpracę i koleżeństwo.

Jagódko życzymy wielu nowych wyzwań, 
realizacji marzeń, satysfakcji w życiu 

osobistym oraz wielu radości i życzliwości 
z otaczającego świata. 

 Wspominaj miło czas, miejsca, zdarzenia 
i ludzi, wśród których spędziłaś 

ważne dla siebie chwile.

Pielęgniarka Naczelna i Pielęgniarki 
Oddziałowe 7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Sp ZOZ-em  im. kontradmirała profesora 
Wiesława Łasińskiego w Gdańsku-Oliwie

Wyrazy uznania, szacunku 
i podziękowania za szczególną postawę 
i zaangażowanie w pracy zawodowej, 

oddanie życzliwość w czasie wieleloteniej 
pracy w zawodzie wraz z życzeniami 
zdrowia i dalszych sukcesów w pracy 

i życiu osobistym Pielęgniarkom 
i Położnym 

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku z okazji 

jubileuszu:

40-lecia pracy:
Szostak Teresa 

Różnowicz Beata
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35-lecia pracy:
Kempińska Maria

Kisera Hanna
Pawelczyk Elżbieta

Zimna Krystyna

30-lecie pracy:
Jechanowska Urszula

Budziło Dorota
Stepnowska Anna 
Podgórna Alina

Mamzer Małgorzata 

25-lecie pracy:
Drews Iwona

Szemis Bożena 
Schmulta Aleksandra

Łońska Marzena
Czykier Jolanta

Chmielewska Irena
Górnowicz-Niewola Kornelia

Gawlik Beata
Pogonowska Alina

20-lecie pracy:
Turkot Katarzyna
Kijanka Grażyna
Balewska Oliwia 

Gizińska Agnieszka
Gajcy Ewa

Bożek- Kuta Anna

Kobylińska Mirosława
Płotka Bożena

15-lecie pracy:
Grabowska Grażyna
Polańska Małgorzata
Skibrowska Marzena

5-lecie pracy:
Butwin Aleksandra

życzy
mgr Elżbieta Brożyniak  

Naczelna Pielęgniarka 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej z całym zespołem

„Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału”- 
tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.” 

James Medison
Pani Elżbiecie Brożyniak serdeczne 
gratulacje z okazji objęcia stanowiska 

Pielęgniarki Naczelnej 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej w Gdańsku 

oraz pani Katarzynie Erdanowskiej 
z okazji objęcia stanowiska Pielęgniarki 

Oddziałowej Oddziału Psychiatrii 
składają Pielęgniarki z Oddziału Chirurgii 
Urazowej i Ortopedii 7 Szpitala Marynarki 

Wojennej w Gdańsku

z żałobnej karty
,,Ci, którzy nas kochają, nie umierają nigdy, 

bo miłość to nieśmiertelność„
Naszej Koleżance Beacie Kobielskiej 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci 
MĘŻA
składają

Naczelna Pielęgniarka 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej wraz 

z koleżankami Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
Chirurgii Onkologicznej i Ginekologii

Ani Chmielewskiej serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

TEŚCIA
składa cały zespół Kliniki 

Gastroenterologii i Hepatologii UCK 
w Gdańsku.
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„Kochany człowiek nigdy nie umiera żyje w naszych 
myślach, słowach, wspomnieniach”

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że zmarła nasza 

koleżanka pielęgniarka
KAROlINA SIUDEM

Rodzinie i przyjaciołom wyrazy 
głębokiego współczucia

składa Koło Emerytek Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Naszej koleżance Korneli Górnowicz-

Niewola wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMy 
Naczelna Pielęgniarka składają koleżanki 

i koledzy z Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii 7 Szpitala Marynarki 

Wojennej w Gdańsku.

„Umysł i serce człowiecze nie są w stanie pojąć ani 
przeczuć, czym jest wieczna szczęśliwość.” 

św. Teresa Benedykta od Krzyża
Naszej kochanej koleżance Elżbiecie 

Chętnik wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu odejścia do domu Pana naszego 

Jezusa Chrystusa ukochanej 
MAMy

składają Władysława Murawska
Danuta Adamczyk-Wiśniewska

Anna Wonaszek
oraz pracownicy biura OIPiP w Gdańsku

„Na nasze życie można spojrzeć, jako na pielgrzymkę 
do domu Ojca, przechodząc przez bramę, którą jest 

Jezus Chrystus. Moc, która pozwala nam przejść 
przez tę bramę, czerpiemy z wiary, nadziei i miłości.”

św. Jan Paweł II

Z głębokim żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy dnia 27 czerwca 2014 roku 
naszą ukochaną koleżankę pielęgniarkę 

IlONĘ TUŁODZIECKĄ,
 Prezesa II i III Kadencji Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych. Ilonka 
odeszła do domu Pana, a my mamy 

nadzieję i wiarę, że tam z góry będzie nas 
wspierała w naszych działaniach na rzecz 

środowiska pielęgniarek i położnych, 
tak jak to czyniła za życia, całym swoim 

sercem i oddając całe swoje zdrowie.

Przewodniczące I, II, III, IV, V i VI Kadencji 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku
Władysława Murawska

Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Anna Wonaszek

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

Naszej Drogiej Koleżance Małgosi Szulta 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci 
TATY 

składają koleżanki z Kliniki Chorób 
Tropikalnych i Pasożytniczych UCMMiT 

w Gdyni .  

Pielęgniarce Beacie Kobielskiej wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA 
składają pracownicy Oddziału Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej Szpitala  św. 

Wojciecha w Gdańsku.
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Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
koleżance Bożenie Pierzowskiej 

z powodu śmierci 
TATY 

składają Koleżanki 
z Bloku Operacyjnego Kliniczna .

“Pamięć o Rodzicach trwa wiecznie...”
Drogiej Koleżance Małgorzacie Doleckiej 

wyrazy serdecznego współczucia 
z powodu śmierci 

uKOCHANEJ MAMy 
składają koleżanki NZOZ “Śródmieście” 

w Gdyni .

Naszej Koleżance Barbarze Jakusz 
z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ

 najszczersze kondolencje składają 
Koleżanki i Cały Zespół Oddziału Chorób 

Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń 
Endokrynologicznych w Gdyni Redłowie 

Szpitala Morskiego im PCK Sp z.o.o

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

wkroczy radość.”
Kardynał Stefan Wyszyński

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
naszej koleżance Helenie Kropidłowskiej

z powodu śmierci 
OJCA 

składają koleżanki z HOSPICJUM 
STACJONARNEGO w Szpitalu 

Specjalistycznym Sp z.o. w Kościerzynie.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
naszej koleżance Renacie Góralskiej 

z powodu śmierci 
MAMy 

składają koleżanki 
z oddziału Neonatologicznego Szpitala 

Specjalistycznego św. Wojciecha 
w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
koleżanki Aliny Ptak 

z powodu śmierci 
MAMy

 składają koleżanki 
z oddziału Neonatologicznego Szpitala 

Specjalistycznego św. Wojciecha 
w Gdańsku.

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
Bożeną Czepanko wyrazy szczerego 

współczucia 
z powodu śmierci 

MAMy
 składają koleżanki z Oddziału Chirurgii 
Kobiecej Szpitala Specjalistycznego im . 

św. Wojciecha w Gdańsku. 



Chciałbym pożegnać Beatę w imieniu koleżanek 
i kolegów ze Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. 
w Gdyni oraz Szpitala św. Wincentego a Paulo (daw-
niej Szpitala Miejskiego), a w szczególności w imieniu 
współpracowników z ZMN.

Jej, tak bardzo przedwczesna śmierć, była dla nas wszystkich ogromnym wstrząsem. W wieku 
50 lat, nagle i brutalnie zostały przerwane wszystkie Jej plany osobiste i zawodowe. Strasznie 
trudno się z tym pogodzić.
Beatka całe swoje życie zawodowe związała z gdyńskimi szpitalami: najpierw ze Szpitalem 
św. Wincentego a Paulo, później ze Szpitalem Morskim im. PCK Sp. z o.o.. Rozpoczęła pracę 
w 1983 roku w Oddziale Noworodków Szpitala Miejskiego, w 1987 roku przeniosła się na 
Oddział Wewnętrzny. Tam, w Pododdziale Hematologii przepracowała 13 lat. W 2000 roku 
przeszła do ZMN. Od tego czasu, aż do teraz pracowaliśmy razem.
W roku 2011 wraz z zespołem przeniosła się do nowopowstałego Zakładu Medycyny Nuklear-
nej Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK. Powiedziałem „przeniosła 
się”, ale tak naprawdę Beata współtworzyła ten Zakład. Była moją „prawą ręką”, osobą, na 
której można było zawsze polegać. Mogę śmiało powiedzieć, iż była naszym przyjacielem.
W nowym miejscu pracy miała znacznie więcej obowiązków. Jako Pielęgniarka Koordynująca 
pracę zespołu pielęgniarskiego musiała łączyć pracę pielęgniarki z rozbudowanymi obowiąz-
kami  administracyjnymi i szkoleniem nowych pracowników .
Dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i inteligencji, a także Jej wielkiej pracowitości – wszyst-
kie obowiązki wykonywała wzorowo. Była wspaniałą pielęgniarką, świetnie wyszkoloną, kom-
petentną, mającą naprawdę znakomity kontakt z pacjentami.
Ustawicznie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe, pracując ukończyła studia wyższe. Była 
ceniona i lubiana przez kolegów oraz współpracowników. Świadczyć może o tym to, jak wiele 
osób przyszło Ją pożegnać. Była też osobą lubianą i popularną w środowisku polskiej medycy-
ny nuklearnej, czego wyrazem może być obecność na pogrzebie koleżanek z zaprzyjaźnionego 
ZMN w Grudziądzu oraz liczne kondolencje przesłane przez inne polskie ośrodki Medycyny 
Nuklearnej .
Żegnamy Beatę z ogromnym żalem, ale czuję głęboki, że Ona pozostanie z nami i że zawsze 
będziemy o Niej pamiętać.

Kierownik ZMN
Krzysztof Łuka

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 26 lutego 2014 roku po ciężkiej 

i wyczerpującej walce z chorobą 
odeszła nasza koleżanka 

BEATA TRUDZIńSKA JACKOWSKA 

Pielęgniarka Koordynująca 
Zakładu Medycyny Nuklearnej

POŻEGNANIE
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Imię i nazwisko .........................................................................
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Odpowiedzi:
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2.   A    B    C
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Wypełniony kupon prześlj do 31 sierpnia 2014 r. na adres: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

Koło Emerytów działające przy OIPiP 
w Gdańsku zorganizowało w tym roku 
wycieczkę do Muzeum:
a)  Jana III Sobieskiego
b)  Jana Paderewskiego
c)  Arkadego Fiedlera

Sąsiedzki Festyn Rodzinny odbył się:
a)  31 maja w Gdyni
b)  31 maja w Gdańsku
c)  30 maja w Gdańsku

Alkoholowy Zespół Płodowy to:
a)  AZP
b)  ZAP
c)  FAS

Akcja „Poznaj swoją położną” 
odbyła się w:
a)  Galerii Bałtyckiej
b)  Galerii Rumia
c)  Galerii Przymorze

1.

2.

3.

4.


