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Spis treści Słowo wstępne

Koleżanki i Koledzy,

tradycyjnie już mamy przyjemność prze-
kazać Wam biuletyn obfity w ciekawe wy-
darzenia oraz informacje. Polecam prze-
czytanie wszystkiego uważnie, ponieważ 
każdy artykuł, pismo i apel kryje w sobie 
wiele istotnych i praktycznych spraw, któ-
re zarówno skłaniają do przemyśleń jak 
i do codziennej dyskusji, działań i zmian. 
To my, bowiem tworzymy MARKĘ na-
szych Zawodów: Pielęgniarki i Położnej. 
I tylko współdziałanie pozwoli ją wzmoc-
nić. Nasze profesje mają cudną historię, 
trudną teraźniejszość i przyszłość... jaką 
wypracujemy.

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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WYNIKI QUIZU 
nr 3-4/2014

W drodze losowania:
fartuch Med-Service 

wygrała Pani dorota zarzecka
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl 
wygrała Pani Jolanta Rydz

Prawidłowe odpowiedzi: 1B - 2C - 3B - 4A

Prosimy o kontakt z daną firmą 
w celu odebrania nagrody.

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 te-
lefonu i adresem miejsca zatrudnienia prosimy prze-
syłać do 31 października 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 3-4/2014 wygrały:

Pani Anna Kuzimska
Pani Joanna Ebertowska-Kot

Hasłem było słowo: KREMACJA

KONKURS
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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

uwaga! OSTrzeżenIe!!!

Do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zgłaszają się pie-
lęgniarki i położne, które otrzymały pisma z Centralnego Rejestru Płatni-
ków informujące o konieczności uiszczenia opłaty w wysokości 195 zł. za 
dokonanie wpisu w bazie. W piśmie zamieszczony jest zapis, że wpis jest 
obowiązkiem każdego podatnika oraz zapis, że opłata jest „woluntarna” co 
oznacza - nie obowiązkowa. Pismo łudząco przypomina te, które otrzymu-
jemy z urzędów. Do listu dołączony jest wypełniony przekaz, celem uła-
twienia wniesienia opłaty.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku przestrzega 
przed wysyłaniem przekazów!

 
Rejestr, o którym mowa w piśmie ma charakter komercyjny i żadna 
pielęgniarka i położna nie ma prawnego obowiązku dokonywania 
wpisu do ww. rejestru i uiszczania wskazanej opłaty. 

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Opracowała
Marzenna Przytocka-Należyty 

radca prawny  

Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku 

przestrzega przed 
Centralnym Rejestrem Płatników, 

który wyłudza 
od przedsiębiorców opłatę 

za rzekomo 
obowiązkowy wpis do bazy.
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Prezydium
W dniu 24 lipca 2014 r. odbyło się zebranie 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. W zebraniu udział wzięło 7 
osób, członków Prezydium. W toku zebra-
nia omówiono następujące kwestie:

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-
ca ORPiP w Gdańsku Annę Wonaszek.  
Podpisanie listy obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania. 

3. Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapropo-
nowanego porządku zebrania.

4. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał od Nr 
657/Z/VIP/14 do Nr 672/Z/VIP/14  
w sprawie prawa wykonywania zawo-
du (wpis – 2 osoby w tym 1 położna, 
stwierdzenia - 14 osób).

5. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 446/VIP/14 w sprawie wy-
dania skierowania na przeszkolenie po 
przerwie dłuższej niż pięć lat w wyko-
nywaniu zawodu dla 1 osoby.

6. Podjęcie dwóch Uchwał w sprawie wy-
kreślenia wpisu w rejestrze IPP: Uchwa-
ły Nr 75/IPP/MW/2014/C i Uchwałę Nr 
76/IPP/PPL/2014/C. Uchwały podjęto 
jednogłośnie.

7. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cych Komisji ds. Opieki Długotermino-
wej i Komisji ds. Profilaktyki, Eduka-
cji, Pielęgnacji Ran, Oparzeń i Odleżyn 
o sfinansowanie udziału 3 osób w XVII 
Międzynarodowej Konferencji Opieki 
Długoterminowej w Toruniu. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 447/VIP/14 
w tej sprawie. 

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu gdań-
skiego Oddziału PTP o przyznanie 
nagrody dla pielęgniarki ze Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie, która 
zajęła IV miejsce w ogólnopolskim eta-
pie konkursu ,,Pielęgniarka roku 2013”. 
Decyzją Prezydium ORPiP pani Pielę-
gniarce zostanie wręczony list gratula-
cyjny z OIPiP oraz teczka na dokumen-
ty z logo naszej Izby.

9. Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Agencja usług oświatowych ,,OMNI-
BUS” – szkolenie specjalizacyjne Pie-
lęgniarstwo Chirurgiczne. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 448/VIP/14.

10. Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych PULS-MEDIC – kurs kwali-
fikacyjny Pielęgniarstwo Epidemiolo-
giczne. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 449/VIP/14.

11. Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych KORA – kurs kwalifikacyjny 
Pielęgniarstwo Neonatologiczne. Pod-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 450/
VIP/14.

12. Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych KORA – kurs specjalistyczny 
Leczenie Ran. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 451/VIP/14.

13. Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych KORA – kurs specjalistyczny 
Podstawy Dializoterapii. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 452/VIP/14.

14. Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-

stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych – Akademia Zdrowia Izabela 
Łajs – szkolenie specjalizacyjne Pie-
lęgniarstwo Psychiatryczne. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 453/VIP/14.

15. Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych – Akademia Zdrowia Izabela 
Łajs – szkolenie specjalizacyjne Pielę-
gniarstwo Onkologiczne. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 454/VIP/14.

16. Rozpatrzenie wniosków o wpis do re-
jestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych – Akademia Zdrowia Izabela 
Łajs: szkolenie specjalizacyjne z Pie-
lęgniarstwa Operacyjnego, szkolenie 
specjalizacyjne z Pielęgniarstwa Chi-
rurgicznego. We wnioskach są zawarte 
nieprawidłowe dane. Zajęcia praktycz-
ne mają się odbywać w nieistniejących 
placówkach medycznych (nieprawi-
dłowe nazwy podmiotów leczniczych) 
oraz placówka medyczna znajdująca 
się poza terenem naszej Izby. Z powo-
dów tych nieprawidłowości nie można 
dokonać wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych. Do orga-
nizatora wysłano odpowiednie pismo 
zawierające informacje na ten temat.

17. Rozpatrzenie wniosków o wpis do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego TEACH-
MED s.c.: szkolenie specjalizacyjne 
pielęgniarstwo geriatryczne, szkolenie 
specjalizacyjne pielęgniarstwo onko-
logiczne, szkolenie specjalizacyjne 
pielęgniarstwo operacyjne, szkolenie 
specjalizacyjne pielęgniarstwo psychia-
tryczne. Wszystkie wnioski maja braki 

poradnia laktacyjna
Informujemy, że w Gdańsku Oruni przy 
ul. Trakt św. Wojciecha 22, działa porad-
nia laktacyjna, która jest sfinansowana 
przez Prezydenta Miasta Gdańsk w ramach 
programu Zdrowotnego pt. ,,Wspieranie 
i propagowanie karmienia piersią wśród 
mieszkańców miasta Gdańska’’.

Warsztaty edukacyjne
Informujemy, że 22 października 2014 
roku odbędą się warsztatach edukacyjnych 
dla personelu medycznego pracującego na 
terenie miasta Gdańsk w godzinach 13:00-
17:00 w Auli Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku przy ul. Klinicznej 
1A na temat:

,,Co każdy pracownik ochrony 
zdrowia o laktacji winien 

wiedzieć’’

Serdecznie zapraszamy.
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formalne, które uniemożliwiają do-
konania wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych: wszystkie 
ksera nie są potwierdzone za zgodność 
z oryginałem, brakuje decyzji CKPPiP 
oraz są podane nieprawidłowe nazwy 
placówek medycznych, w których mają 
się odbywać zajęcia praktyczne. Do or-
ganizatora wysłano odpowiednie pismo 
zawierające informacje na ten temat.

18. Rozpatrzenie odwołania od decyzji Ko-
misji Socjalnej. Prezydium zapoznało 
się z wnioskiem złożonym do Komisji 
Socjalnej oraz z załącznikami i treścią 
odwołania. Prezydium ORPiP w Gdań-
sku podtrzymało w mocy decyzje Ko-
misji Socjalnej. Pismo zawierające tą 
informację zostało wysłane do zainte-
resowanej.

19. Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska poinformowała o przygoto-
waniu zestawienia kosztów dotyczących 
organizacji szkoleń specjalizacyjnych 
organizowanych przez naszą Izbę, biorąc 
pod uwagę dużą rywalizacje na rynku. 

20. Rozpatrzenie wniosku wiceprzewodni-
czącej Danuty Adamczyk-Wisniewskiej 
o pokrycie kosztów uczestnictwa i do-
jazdu na XIV Ogólnopolski Zjazd Szkól 
Rodzenia, który odbędzie się w dniach 
15-17.10.2014 r. w Piechowicach.  Pod-
jęto jednogłośnie Uchwałę Nr 445/
VIP/14 w tej sprawie.

21. W związku z narastającym obciążeniem 
pracą pielęgniarek i położnych i coraz 
częściej zdarzającymi się hospitaliza-
cjami pacjentów niestabilnych psy-
chicznie na różnych oddziałach, a co za 
tym idzie występującymi zdarzeniami 
niepożądanymi Prezydium ORPiP pod-
jęło decyzję o wysłaniu do wszystkich 
dyrektorów i prezesów podmiotów lecz-
niczych na terenie naszej Izby pisma, że 
jako OIPiP zalecamy przeprowadzenie 
kursu zastosowania przymusu bezpo-
średniego dla pielęgniarek i położnych.

22. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

kalendarium
W miesiącach: lipiec, sierpień Przewodni-
cząca Anna Wonaszek brała czynny udział 
w spotkaniach z Przedstawicielami OIPiP 
w Słupsku oraz Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych Regionu Pomor-
skiego w celu wspólnych działań mających 
na celu poprawę warunków pracy i płacy 
pielęgniarek i położnych.

W miesiącach: lipiec, sierpień Przewodni-
cząca Anna Wonaszek prowadziła konkur-

sy na Pielęgniarki/Pielęgniarzy, Oddziało-
we/Oddziałowych.

W dniach 17-18 czerwca, 15-16 lipca oraz 
6 sierpnia Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc, jako reprezentant OIPiP 
w Gdańsku brała udział w Komisji ds. 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

W dniach: 24 lipca i 27 sierpnia odbyło się 
posiedzenie Prezydium ORPiP w Gdańsku.
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coś dla zdrowia:
dania wegetariańskie

Obecnie coraz więcej osób decyduje się zo-
stać wegetarianami, jest to spowodowane 
troską o dobro zwierząt lub po prostu wy-
borem zdrowej opcji żywieniowej. Ponie-
waż mięso i ryby są dobrym źródłem wielu 
substancji odżywczych, szczególnie białka, 
żelaza, cynku i witamin z grupy B, ważne 
jest, aby zastąpić te produkty w rozsądny 
sposób stosując właściwie skomponowaną 
i zbilansowaną dietę codzienną. Co zatem 
jadać? Ziarna, orzechy, jajka, warzywa 
strączkowe, soję i soczewicę oraz produkty 
z pełnego przemiału.

Wegetarianie powinni zwrócić uwagę na 
właściwe komponowanie różnych rodza-
jów białek w diecie, aby w połączeniu 
uzyskać pełnowartościowe białko.  Do nie-
dawna uważano, że białko roślinne (z wy-
jątkiem soi) jest „niekompletne” (ponieważ 
nie zawiera wszystkich niezbędnych ośmiu 
aminokwasów). Ostatnie badania wykazu-
ją jednak, że urozmaicona dieta dzienna 
zawierająca szeroki zestaw źródeł białka 
roślinnego jest wystarczająca. Bardzo do-
brym połączeniem jest spożywanie roślin 
strączkowych z ziarnami (fasola na pełno-

ziarnistym toście, chlebek pitta i hummus, 
ryż i sałatka z fasoli), ziarna z nabiałem 
(bułka pełnoziarnista z twarożkiem i kiełki, 
płatki śniadaniowe z mlekiem) albo roślin 
strączkowych ze skrobiowymi (potrawka 
z ziemniaków i soczewicy). 

Dania:

Makaron z bazylią i tofu
Makaron spagetti graham 50g surowego 
(np. Lubella lub fitness) ugotować w lekko 
osolonej wodzie. Ucieramy ząbek czosnku 
ze szczypta soli morskiej, dodajemy łyż-
kę orzeszków pinii i ponownie ucieramy 
w moździerzu, dodajemy posiekane listki 
bazylii, 3 łyżeczki oliwy z oliwek i nadal 
ucieramy, aż powstanie gęsty sos. Na oli-
wie prażymy 2 łyżki ziarenek słonecznika, 
dodajemy 6 pokrojonych drobno moreli su-
szonych, dodajemy pozostałe listki bazylii 
i kostki tofu  (60g), doprawiamy czubrycą 
i innymi przyprawami według smaku, ukła-
damy na makaron, całość polewamy sosem.
Podajemy z porcja uduszonego szpinaku 
(listki).

Porcja około 420kcal.

Dynia z soczewicą i imbirem
300g dyni o pomarańczowym miąższu, łyż-
ka oleju arachidowego, ½ cebuli pokrojonej 
w cienkie paski, posiekany ząbek czosnku, 
utarty kawałek korzenia imbiru (2cm), łyż-
ka sosu z czarnej fasoli, ½ puszki zielonej 
soczewicy, 150ml bulionu warzywnego, 1 
łyżka posiekanej świeżej kolendry. Miąższ 
dyni kroimy w małe kwadraty, w żarood-
pornym naczyniu lub patelni rozgrzewamy 
olej, smażymy cebulkę, dodajemy czosnek, 
dodajemy sos z czarnej fasoli i soczewicę, 
mieszamy. Wlewamy bulion, by przykryło 
dynię, doprowadzamy do wrzenia i dusimy 
pod przykryciem około 20 minut, aż dynia 

będzie miękka, dodajemy przyprawy, deko-
rujemy kolendrą.

Porcja około 250kcal.

zapiekana cukinia z kus-kusem
Łódeczka z połowy średniej cukini, wy-
drążona zawartość, pokrojona w kostkę. 
Dusimy na oliwie kawałki cukini, pokro-
jony w kostkę pomidor na ząbku czosnku, 
kawałki pokrojonej kolorowej papryki, 
fasolkę szparagową, dodajemy kus- kus, 
doprawiamy, doprowadzamy do wrzenia, 
uzupełniamy łódeczkę cukini, posypujemy 
utartym serem i zapiekamy w piekarniku.
Podajemy z porcją marcheweczek – karo-
tek i listkiem bazylii.

Porcja około 300kcal.

Biała i czerwona kapusta z morelami
200g białej i czerwonej kapusty, ½ pęczka 
koperku, pół pęczka natki, ząbek czosnku, 
sól, pieprzy, szczypta cukru brązowego, 
zioła do smaku, 2 łyżki soku z cytryny, 2 
gałązki mięty, 2 łyżeczki oliwy, 6 suszo-
nych moreli, płatki migdałowe.
Do dużej miski wlać sok z cytryny, dodać 
zmiażdżony ząbek czosnku, szczyptę cu-
kru, soli, pieprzu, dokładnie wymieszać. 
Dodać posiekany koper i natkę, mieszając 
dodawać oliwę, aż sos nabierze kremowej 
konsystencji. Obie kapusty drobno posie-
kać, pokroić morele, połączyć z kapustą, 
sałatkę skropić sosem, posypać płatkami 
migdałowymi, udekorować listkami mięty.

Porcja około 140kcal.

Smacznego!

Maria Fall-Ławryniuk
Dietetyk i terapeuta ruchowy

Sylwetka Sopot

Algorytm postępowania
czyli krok po kroku jak założyć Indywidualną/Grupową 

Praktykę Pielęgniarską lub Położniczą

Koleżanki i Koledzy – to bardzo ważne! 
Pamiętajcie, że aby móc pracować na umowie cywilno-prawnej (tzw. kontrakcie) 
KONIECZNIE należy zarejestrować DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ oraz IN-
DYWIDUALNĄ LUB GRUPOWĄ PRAKTYKĘ PIELĘGNIARSKĄ LUB POŁOŻ-
NICZĄ.
W związku z wieloma pytaniami wynikającymi ze złożoności tego procesu przygotowali-
śmy Wam algorytm postępowania jak „krok po kroku” założyć ww. praktyki  oraz szcze-
gółowe instrukcje jak uporać się z wypełnieniem Wniosku o wpis, zmianę i wykreślenie 
z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Przedstawiamy 
również jednocześnie bazę przedmiotowych przepisów. Mam nadzieję, że będzie to znacz-
ne ułatwienie dla Was a ten skomplikowany proces stanie się bardziej czytelny, przyjazny 
i zrozumiały.

Anna Wonaszek 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Algorytm zamieszczamy na stronach 27-38, 
jako DODATEK do Biuletynu Informacyjnego.
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Informacje z nrPiP

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
wyraża stanowczy sprzeciw wobec ko-
lejnego przejawu lekceważenia przez 
konstytucyjne organy władzy państwo-
wej samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych.

Projekt z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczą-
cy ustawy o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych 
innych ustaw wprowadza nowe regulacje, 
których celem jest rozszerzenie kompe-
tencji pielęgniarek i położnych oraz ich 
odpowiedzialności.

Jest to kolejny akt prawny dotyczący 
nas, który sporządzony został bez jakie-
gokolwiek współdziałania z samorzą-
dem zawodowym.

Tymczasem Minister Zdrowia po myśli 
art. 34 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
4 września 1997 r. o działach administra-
cji rządowej (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 743 
ze zm.) jest obowiązany do inicjowania 
i opracowywania polityki Rady Mini-
strów w stosunku do działu zdrowie, a tak-
że przedkładania w tym zakresie inicjatyw 
oraz projektów aktów normatywnych na 
posiedzenia Rady Ministrów, a wreszcie, 
zobowiązany jest do współdziałania z or-

ganami samorządu zawodowego pielę-
gniarek i położnych. Jego dotychczasowa 
postawa, ignorująca wszelkie propozycje 
wypracowania rozwiązań służących dobru 
publicznemu - w ocenie Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych - wskazuje, że 
tego obowiązku on nie wykonuje.

Brak dialogu w kwestii tak ważnej zarów-
no dla naszego środowiska pielęgniarek 
i położnych, a przede wszystkim dla pa-
cjentów powoduje, że samorząd zawodo-
wy pielęgniarek i położnych po raz ko-
lejny został pozbawiony jakiegokolwiek 
wpływu na decyzje jego dotyczące, a tym 
samym sprowadzony został do roli bier-
nego obserwatora zdarzeń, prowadzących 
nieuchronnie do obniżenia jakości udzie-
lanych świadczeń zdrowotnych w Polsce, 
która to okoliczność skutkować może na-
rażeniem życia i zdrowia pacjentów. War-
tości te powinny być nadrzędne zarówno 
dla rządzących, jak i realizujących opiekę 
zdrowotną.

Trzeba z całą mocą podkreślić, że zasadni-
czym celem działania Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych jest doprowadzenie 
do sytuacji, w której kluczowe decyzje 
z punktu widzenia członków samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych, 

będą zapadały z uwzględnieniem nasze-
go stanowiska. Umocowanie do działania 
samorząd zawodowy pielęgniarek i położ-
nych czerpie z treści art. 17 ust. 1 Konsty-
tucji RP, z którego wypływa prerogatywa 
ustawodawcy do tworzenia samorządów 
zawodowych reprezentujących osoby wy-
konujące zawody zaufania publicznego 
i sprawujące pieczę nad należytym wy-
konywaniem tych zawodów w granicach 
interesu publicznego i dla jego ochrony. 
Samorząd zawodowy pielęgniarek i po-
łożnych - jako osoba prawa publicznego 
- ma przede wszystkim chronić interes 
publiczny w granicach obowiązującego 
prawa. Wszelkie swe prerogatywy za-
tem, co wynika wprost z treści art. 17 ust. 
1 Konstytucji RP, samorząd zawodowy 
pielęgniarek i położnych realizuje w celu 
ochrony dobra wyższego, jakim jest szero-
ko pojęty interes publiczny, a w szczegól-
ności dobro tych, których życie i zdrowie 
jest zagrożone i którzy w tym trudnym 
czasie potrzebują naszej pomocy. Z tego 
powodu współdziałanie z samorządem za-

Stanowisko nr 17
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej 

polskiej.

wodowym pielęgniarek i położnych jest 
niezbędne.

Zdecydowanie podkreślamy, że wypraco-
wane przez Ministerstwo Zdrowia prze-
pisy i rozwiązania uważamy za wysoce 
szkodliwe. Prezentowane przez samorząd 
zawodowy pielęgniarek i położnych argu-
menty w tym zakresie pozostały bez od-
powiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Mając na uwadze powyższe, w imieniu 
wszystkich członków samorządu zawodo-
wego pielęgniarek i położnych Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych katego-
rycznie sprzeciwia się całości zapisów 
zawartych w projekcie z dnia 3 kwietnia 
2014 r. dotyczącym ustawy o zmianie 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położ-
nej oraz niektórych innych ustaw.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

 
Prezes NRPiP

Grażyna Rogala-Pawelczyk

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
popiera uwagi Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
wyrażone wobec projektu ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej i innych ustaw, 
w piśmie skierowanym do Ministra Zdro-
wia z dnia 12 czerwca 2014 roku.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielę-
gniarek i Położnych słusznie zwraca uwa-
gę, iż postępowanie Rządu RP i Ministra 
Zdrowia wobec naszej grupy zawodowej 
jest nieuczciwe. Proponowane rozwiąza-
nia problemów ochrony zdrowia poprzez 
zwiększenie obowiązków i odpowiedzial-

Stanowisko nr 18
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie poparcia działań podjętych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pie-
lęgniarek i Położnych dotyczący sprzeciwu wobec projektu ustawy o zawodach pie-

lęgniarki i położnej i innych ustaw.
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ności oraz konieczność dodatkowego 
kształcenia (ukończenie kursu specjali-
stycznego) bez dodatkowego wynagrodze-
nia lub mechanizmów jego wzrostu, nie 
zasługują na naszą akceptacje. Z tego też 
względu nie wyrażamy zgody na nałożenie 
kolejnych obowiązków zawodowych.

Uwzględniając powyższe Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych popiera stanowi-

sko Ogólnopolskiego Związku Zawodowe-
go Pielęgniarek i Położnych w przedmioto-
wej kwestii.

Sekretarz NRPiP  
Joanna Walewander  

 
Prezes NRPiP 

Grażyna Rogala-Pawelczyk

wspólny aPel

Ogromna przepaść finansowa jaka spowodowana jest olbrzymimi dyspro-
porcjami między wynagrodzeniami Wykonawców świadczeń medycznych 
jest według nas niedopuszczalna i wielce krzywdząca. Jednym głosem mó-
wimy zatem DOŚĆ!!! 

W zawiązku z tym OIPiP w Gdańsku i OIPiP w Słupsku (tzn. Samorząd 
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych całego naszego województwa) wraz 
z Ogólnopolskim Związkiem Pielęgniarek i Położnych Regionu Pomor-
skiego – zdefiniowały problemy „gryzące” nasze środowisko zawodowe 
i przedstawiły we wspólnym piśmie. Polecam zapoznanie się z tym pismem 
oraz przedmiotową odpowiedzią Pani Marszałek. 

Prawdą jest, że schematy organizacyjne zawodów medycznych po naszych 
działaniach (wraz z I Przewodniczącą OIPiP w Gdańsku - Władysławą Mu-
rawską oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa dr hab. 

UWAGA!
Koleżanki i Koledzy – w związku z kontrastującym w porów-
naniu z narastającą ilością zadań i ogromem odpowiedzialności, 
która jest wpisana w wykonywanie naszych zawodów, wielolet-
nim brakiem  podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych  
postanowiliśmy podjąć konkretne działania mające na celu doce-
nienie naszych grup zawodowych. 

Informujemy, iż na podstawie § 10 uchwały 
nr 149/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie try-
bu postępowania dotyczącego stwierdzenia 
i przyznania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu 
prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru 
położnych przez okręgowe rady pielęgnia-
rek i położnych:
„…Osoby, które ukończyły liceum medycz-
ne lub szkołę policealną albo szkółkę poma-
turalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki 
albo ukończyły szkołę policealną albo po-
maturalną kształcącą w zawodzie położ-
nej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa 
wykonywania, a spełniają inne wymagania 
określone w art. 28 albo w art. 31. Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, 
poz. 1039, ze zm.) mogą uzyskać stwierdze-
nie prawa wykonywania zawodu, jeśli do 
dnia 1 stycznia 2015 r. złożą stosowny wnio-
sek. Po upływie tego terminu prawo wyko-
nywania zawodu albo ograniczone prawo 
wykonywania zawodu wygasa.

Prawo wykonywania
zawodu
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W związku z boleśnie narastającymi od kilku lat bardzo niekorzystnymi zmia-
nami warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych w placówkach medycz-
nych, Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku i Samorząd Za-
wodowy Pielęgniarek i Położnych w Słupsku oraz Ogólnopolski Związek Zawo-
dowy Pielęgniarek i Położnych Regionu Pomorskiego podjęli wspólne działania.

Po konsultacjach z naszymi Członkami postanowiliśmy złożyć na ręce Pani 
Marszałek jako Reprezentanta Samorządu Wojewódzkiego odpowiedzialnego za 
politykę zdrowotną naszego regionu wnioski do realizacji przez Organy Założy-
cielskie:

1) Systematyczny wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w podmiotach 
działalności leczniczej od października 2014 r. przez następne 5 lat po 500 zł. 
miesięcznie każdego roku.

Aleksandrą Gaworską-Krzemińską) i korektach przywróciły autonomię na-
szych zawodów i naszych pionów zawodowych w strukturach organizacyjnych 
(tzn. nie zrealizowały się mrzonki, by pielęgniarki i położne podlegały leka-
rzom). 

Jest to faktycznie sukces, a jednocześnie powrót do prawidłowości! Inne punk-
ty natomiast są konieczne do naprawienia i podjęcia dalszych WSPÓLNYCH 
działań. Musimy się cenić i szanować (siebie i naszą pracę)/doceniać i wy-
magać. Takie dysproporcje w wynagrodzeniach nie mogą mieć miejsca! 
Cdn. …

Anna Wonaszek 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

2) Zagwarantowanie środków finansowych na kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i położnych i utrzymanie dotychczasowych 
związanych z tym dodatków finansowych (które niestety od lipca 2014 r. w ta-
kich podmiotach jak szpital Copernicus i na Zaspie zostają pielęgniarkom i po-
łożnym zabierane);

3) W schematach organizacyjnych pozostawienie odrębnego pionu pielęgniarskie-
go zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
podległego bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu lub Zarządowi Spółki;

4) W momencie zatrudnienia pielęgniarka i położna powinna otrzymać do wyboru 
propozycję formy zatrudnienia (obecnie zwiększa się niepokojąca tendencja 
proponowania jedynie umowy kontraktowej).

Uzasadnienie:

Polskie pielęgniarki i położne posiadają kompetencje i kwalifikacje zgodne 
z wymogami UE co ma odzwierciedlenie w Ich pracy, natomiast kompletnie nie 
ma odzwierciedlenia w Ich „zamrożonych” od lat, a nawet zmniejszonych wyna-
grodzeniach. Narastająca od lat ilość obowiązków, zadań i związanej z nimi odpo-
wiedzialności wymaga natychmiastowych/pilnych działań w celu odpowiedniego 
uregulowania płacowego.

W związku z powyższym wskazujemy i podkreślamy rangę nabrzmiałego pro-
blemu oraz niekorzystnego kierunku zmian, którego nasze środowisko zawodowe 
nie jest w stanie już wytrzymać. Wart podkreślenia jest fakt, iż pielęgniarki i po-
łożne to Niezbędne Profesjonalne Ogniwo, bez którego system ochrony zdrowia 
nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Prosimy o podjęcie działań w wyżej 
wymienionej sprawie. Na odpowiedź czekamy do 18 sierpnia 2014 roku.

OIPiP/X/1376/14
Gdańsk, 18.07.2014 r.

    Sz. pani
    Hanna Zych-Cisoń
    Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
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Szanowna Pani Przewodnicząca
Odpowiadając na pismo z dnia 18 lipca 2014 roku dotyczące niekorzystnych zmian 
warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych w placówkach medycznych oraz 
wypracowania wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Pomorskiego oraz Samorządem Zawodowym Pielęgnia-
rek i Położnych w Słupsku wniosków do realizacji przez Organy Założycielskie, 
uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
1. Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w podległych podmiotach leczni-

czych kształtowane są przez zarządzających w oparciu o obowiązujące prze-
pisy prawa z uwzględnieniem sytuacji finansowej podmiotu, która jest po-
chodną kontraktu z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Fun-
duszu Zdrowia w Gdańsku.

2. Środki na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych również są 
uzależnione od sytuacji finansowej konkretnego podmiotu leczniczego, która 
jest pochodną kontraktu z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w Gdańsku. Ewentualne dodatki finansowe związane 
z dokształcaniem pielęgniarek i położnych uzależnione są od obowiązujących 
w poszczególnych podmiotach wewnętrznych aktów prawnych. Zgodnie 
z informacją uzyskaną od Zarządu spółki Copernicus PL w spółce do dnia 
30.11.2013 r. pielęgniarkom i położnym, które podniosły kwalifikacje (uzy-
skały tytuł mgr, ukończyły studia licencjackie, ukończyły szkolenie specjali-
zacyjne) podwyższono wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Regulaminem 
Wynagrodzenia.

Z dniem 01.11.2013 r. wszedł w życie ZUZP podpisany przez Pracodaw-
cę i Organizacje Związkowe, który nie przewiduje automatyzmu w zakre-
sie podwyższenia wynagrodzeń w sytuacji, gdy pielęgniarka lub położna 
podniesie kwalifikacje zawodowe. Pielęgniarka lub położna, która podnosi 
kwalifikacje (np. uzyska tytuł specjalistki) jest automatycznie awansowana 
na stanowisko Pielęgniarki Specjalistki. Jeśli jej wynagrodzenie nie mieści 
się w widełkach jest ono automatycznie podwyższone do obowiązującego 
w tabeli wynagrodzeń. 
Pielęgniarki i położne w zakresie zmiany zasad wynagrodzenia podpisa-
ły Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy od dnia 01.12.2013 r. 
W Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha dodatki obowiązywały do dnia 
30.06.2014 r. i obowiązują nadal. Jakiekolwiek zmiany w treści indywidual-
nych umów o pracę wymagają wypowiedzeń zmieniających lub ewentualnie 
porozumień zmieniających w tym zakresie. Do czasu zmiany treści indywi-
dualnych umów o pracę zasady wynagrodzenia w Szpitalu Specjalistycznym 
św. Wojciecha nie ulegają zmianie.

3. Zmiany struktur organizacyjnych w podmiotach leczniczych, dla których 
podmiotem tworzącym jest Województwo Pomorskie, odbywają się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz przy poszanowaniu autonomii zawodów 
medycznych. Dotychczasowa praktyka funkcjonowania podmiotów leczni-
czych przekształconych w spółki kapitałowe w sferze zarówno funkcjonalnej, 
jak i organizacyjnej, gwarantuje szeroką autonomię zawodową pielęgniarek 
i położnych.

4. Forma zatrudnienia pielęgniarki i położnej uzależniona jest od woli zarządza-
jącego podmiotem leczniczym, aktualnymi potrzebami kadrowymi związany-
mi z realizacją kontraktów z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w Gdańku oraz sytuacją finansową podmiotu.

Mając świadomość wagi poruszanych przez Państwa problemów oraz aktywny 
udział środowiska pielęgniarek i położnych w procesie przekształceń podmiotów 
leczniczych chciałabym serdecznie podziękować za troskę i wsparcie w działa-
niach zmierzających do budowy sprawnego i efektownego systemu opieki zdro-
wotnej w naszym województwie.

Gdańsk, dnia 7 sierpnia 2014 roku

D.Z.N.9024.38.2014

     pani
     Anna Wonaszek
     Przewodnicząca
     Okręgowej Izby
     Pielęgniarek i Położnych
     w Gdańsku
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aPel

Koleżanki i Koledzy – konieczna jest jedność w działaniach! 
Sami przeczytajcie i odpowiedzcie sobie na pytanie 

- jak wiele tracimy na braku solidarności 
w naszym Środowisku Zawodowym.

Dowodem/potwierdzeniem mojej generalnie optymistycznej wizji świata jest 
wiara, że nie ma takich rzeczy, których cierpliwością i współdziałaniem nie da się 
osiągnąć. Najważniejszym zagadnieniem jest jednak doprowadzenie do tego, by 
nasze Środowisko Zawodowe było spójne i solidarne, by działało jak Jeden Orga-
nizm. Apeluję o to z całego serca i determinacją do wspólnych działań. Polecam 
Waszej uwadze niżej umieszczone pisma, które skłaniają do wielu poważnych 
przemyśleń i transformacji naszych postaw... Codziennie wymagajmy szacunku 
i docenienia!

Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

1. Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 lipca 2014 r., prze-
słane do Pana Tadeusza Jędrzejczyka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia, w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytania w kwestii dotyczącej in-
terpretacji brzmienia § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ „świadczenia 
udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowot-
nej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej;

2. Odpowiedź Pana Leszka Szalaka - Zastępcy Dyrektora Departamentu Świad-
czeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia na ww. korespon-
dencję NRPIP (skąd wysokość vel niskość cen za osobodzień w pielęgniar-
skiej opiece długoterminowej domowej świadczeniodawców wybranych 
w postępowaniach konkursowych na realizację przedmiotowych świadczeń 
w I poł. 2014r.?!? Dlaczego zostały składane, tak niskie oferty ???)

Szanowny Panie Prezesie,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie kwestii, które są przedmiotem zapy-
tań kierowanych od pielęgniarek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opie-
kuńcze w ramach opieki długoterminowej. 
Zgodnie z § 8 ust. 3 Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju: „świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 
opieki długoterminowej, ww. świadczenia udzielane w warunkach domowych, re-
alizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielę-
gniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdro-
wotnej”.
Wg opinii pielęgniarek, przepis ten jest różnie interpretowany przez przedstawi-
cieli Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego też pro-
szę o wyjaśnienie następującego przypadku. Pacjent przewlekle chory, przebywa-
jący w warunkach domowych, objęty opieką przez pielęgniarkę „opieki długoter-
minowej domowej” i jednocześnie zadeklarowany do pielęgniarki poz, ma jako 

NIPIP-NRPIP-DM.0021.97.14
Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r.

     pan
     Tadeusz Jędrzejczyk
     prezes
     Narodowego Funduszu zdrowia
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stałe zlecenie podawania leków np. drogą domięśniową/dożylną – 2 razy dziennie. 
W sytuacji, gdy pielęgniarka realizująca świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej z powodu objęcia opieką dużej liczby pacjentów 
ciężko i przewlekle chorych nie ma możliwości wykonania drugiej (zleconej przez 
lekarza) iniekcji wówdczas wydaje się, że obowiązek ten powinien spoczywać na 
pielęgniarce poz. Zdarzają się przypadki, że pielęgniarki poz odmawiają wykonania 
tego zlecenia, bo jak twierdzą „to nie jest ich zakres obowiązków”.
Uważam, że brak możliwości współpracy w zakrsie podziału czynności w ciągu jed-
nego dnia pomiędzy wskazane pielęgniarki może stanowić istotną przyczynę braku 
gwaracji jakości udzielanych świadczeń i przerwaniem kontynuacji leczenia.
W związku z powyższym proszę o wskazanie, jak należy prawidłowo interpreto-
wać brzmienie przepisu zawartego w § 8 ust. 3 Zarządzanie Nr 87/2013/DSOZ 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie okre-
ślenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyj-
ne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
Kolejnym problemem sygnalizowanym przez pielęgniarki jest procedura kon-
kursu ofert, przeprowadzonego w roku bieżącym. Narodowy Fundusz Zdrowia 
w ogłoszeniu konkursowym określa wartość zamówienia, w którym wskazuje: 
„… wynosi nie więcej niż…”. Wobec faktu, iż wartość osobodni w ramach opieki 
długoterminowej udzielanej w warunkach domowych zakupionych przez Fundusz 
jest niższa niż sugerowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pozostaną wolne 
środki finansowe. Pomimo takiej sytuacji, Wojewódzkie Oddziały Narodowego 
Funduszy Zdrowia nie zwiększyły zaplanowanej wcześniej do zakupu liczby oso-
bodni. Sytuacja ta rodzi obawę, że środki finansowe zostaną wykorzystane do za-
kupu innych świadczeń zdrowotnych.
Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o informację, jakie są w związku z tym plany 
Narodowego Funduszu Zdrowia, czy zostanie zwiększona liczba zakupionych oso-
bodni, czy środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie nadwykonań świad-
czeń w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach domowych.

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lipca 2014 r. znak NIPIP-NRPIP-DM.0021.97.14, 
dotyczące realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej, proszę przy-
jąć następując wyjaśnienie.
I. Zgodnie z przepisami zarządzania Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków za-
wierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej, zwanego dalej „zarządzeniem”, pielęgniarska 
opieka długoterminowa jest opieką nad przewlekle chorymi, którzy w ocenie skalą 
Bearthel uzyskali od  0 do 40 punktów, przebywającymi w domu, nie wymaga-
jącymi hospitalizacji, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają 
systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.
W tym miejscu należy nadmienić, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długo-
terminowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1480) oraz zgodnie z przepisami powyższego 
zarządzenia, pielęgniarka opieki długoterminowej może objąć opieką określoną 
liczbę pacjentów.
Jednocześnie § 8 ust 3 zarządzenia określa, że świadczenia pielęgnacyjne i opie-
kuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych, re-
alizowane są we współpracy m.in. z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.

Znak: NFZ/CF/DSOZ/2014/076/0948/W/24051/AZ
Warszawa, dnia 8.08.2014 r.

pani
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej udziela świadczeń gwarantowanych 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1248), obejmujących m.in. wizytę realizowaną w domu 
świadczeniobiorcy oraz w domu pomocy społecznej w przypadkach uzasadnio-
nych medycznie.

Jednocześnie nadmienić należy, że przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i po-
łożnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. NR 214, poz. 1816) okre-
ślają, że przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpra-
cuje m.in. z pielęgniarką opieki długoterminowej domowej.

Świadczenia opieki długoterminowej domowej są świadczeniami planowany-
mi a nie nagłymi, dlatego też w przypadku, gdy termin pierwszej wizyty pielę-
gniarki długoterminowej domowej jest rozbieżny z terminem rozpoczęcia realiza-
cji zabiegów określonych na skierowaniu lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np. 
iniekcje, zmiany opatrunków, wówczas pielęgniarka opieki długoterminowej do-
mowej informuje świadczeniobiorcę o konieczności zgłoszenia się do pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej, w celu realizacji zleceń lekarskich, zgodnie z § 
13 ust. 2 pkt 16 przedmiotowego zarządzenia. Wówczas pielęgniarka POZ powin-
na zapewnić udzielanie świadczeń realizowanych w domu pacjenta zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi udzielania świadczeń w remach pod-
stawowej opieki zdrowotnej.

Zakres wzajemnej współpracy pielęgniarek w okresie obejmowania pacjenta, 
zarówno opieką długoterminową jak i podstawową opieką zdrowotną, powinien 
zapewnić wymianę informacji, dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jego po-
trzeb zdrowotnych, jednak nie należy go utożsamiać z wzajemną zastępowalno-
ścią w realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy.

II. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych odbywa się na podstawie przeprowa-
dzonych przez dyrektorów OW NFZ postępowań konkursowych, zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. 
zm.) zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”. Wobec powyższego zarówno Prezes 
Funduszu, jak również dyrektor danego OW NFZ, nie ma wpływu na cenę zapro-
ponowaną przez świadczeniodawcę do postępowania konkursowego w złożonej 
ofercie.

Fundusz jest zobowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczenio-
dawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdro-

wotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej 
konkurencji.

Komisja konkursowa podejmuje działania zmierzające do wyboru oferty i zawar-
cie umów w takiej liczbie, która zapewni świadczeniobiorcom dostęp do świad-
czeń zdrowotnych określonego rodzaju. Celem działania komisji konkursowej nie 
jest jednak zawarcie umów ze wszystkimi oferentami, biorącymi udział w postę-
powaniu. Zgodnie z ideą konkursu ofert zadaniem komisji konkursowej jest wybór 
najkorzystniejszych ofert.

Procedura postępowania konkursowego nie gwarantuje oferentom kontynuacji 
dotychczas posiadanych umów podpisanych z NFZ, nie zapewnia również war-
tości wynegocjowanych kwot na takim samym jak w latach ubiegłych. Komisja 
Konkursowa negocjuje z oferentami wartość przyszłych umów, bierze pod uwagę 
zapewnienie świadczeniobiorcom jak najlepszej dostępności do kontraktowanych 
świadczeń opieki zdrowotnej.
Komisja dokonuje wyboru oferentów w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją 
w rankingu końcowym, aż do wyczerpania łącznej liczby planowanych do zakupu 
świadczeń lub wartości zamówienia określonego w ogłoszeniu.

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej sukcesywnie rosną, co obrazuje 
załączona do pisma Tabela 1. Nieuprawnione jest, zatem stwierdzenie o systema-
tycznym obniżaniu finansowanych świadczeń w zakresie opieki długoterminowej 
domowej. Tabela 2. zawiera dane, z których jasno wynika, że na świadczenia re-
alizowane przez pielęgniarki w domu pacjenta, sukcesywnie wzrasta kwota finan-
sowania przedmiotowych świadczeń oraz liczba zrealizowanych świadczeń (oso-
bodni). W 2010 r. wartość umów zawarta na pielęgniarską opiekę długoterminową 
domową wynosiła 274 267 848 zł, w 2013 r. wartość umów wynosiła 328 047 223 
zł, a w I półroczu 2014 r. wartość zawartych umów wynosiła 262 764 976 zł. 
Wzrasta również liczba zakontraktowanych świadczeń w omówionym zakresie 
– w 2010 r. liczba świadczeń (osobodni) wynosiła 9 893 430, w 2013 r. wynosiła 
12 968 611 osobodniami, a w I półroczu 2014 r. 10 607 808 osobodni.

I tak np. w Mazowieckim OW NFZ cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu 
konkursowym na 2014 r. i na lata następne, wynosiła 23 zł, natomiast pielęgniar-
ski składały oferty, proponując realizację przedmiotowych świadczeń w cenie 
17,90 zł na osobodzień. W województwie warmińsko-mazurskim cena oczekiwa-
na przez oddział NFZ wynosiła 28 zł, a najniższa cena złożonej oferty wynosiła 
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21 zł, a w województwie lubelskim cena oczekiwana w ogłoszonym postępowa-
niu konkursowym wynosiła 26 zł, natomiast pielęgniarki składały oferty propo-
nując realizację przedmiotowych świadczeń w cenie 16 zł. Wobec powyższego 
nieuprawnione jest stwierdzenie, że stawki za osobodzień w pielęgniarskiej opiece 
długoterminowej domowej obniżane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W za-
łączeniu przekazuję również dane dotyczące cen zakontraktowanych świadczeń 
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w latach 2010-2014, zawarte 
w Tabeli 3., sporządzonej na podstawie informacji przekazanych przez oddziały 
wojewódzkie NFZ.

Ponadto, proponowane przez świadczeniodawców ceny za osobodzień w pielę-
gniarskiej opiece długoterminowej domowej, którzy zostali wybrani w postępo-
waniach konkursowych na realizację przedmiotowych świadczeń w I poł. 2014 r., 
wynoszą od 16 zł do 28 zł.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że procedura postępowania konkursowego 
nie gwarantuje oferentom kontynuacji dotychczas posiadanych umów podpisa-
nych z NFZ, nie gwarantuje również wartości wynegocjowanych kwot na pozio-
mie z lat ubiegłych. Komisja konkursowa negocjuje z oferentami wartość przy-
szłych umów, bierze pod uwagę zapewnienie świadczeniobiorcom jak najlepszej 
dostępności do kontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dostęp-
nych środków finansowych, a nie indywidualny interes oferenta.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, zadaniem Funduszu jest zabezpiecze-
nie świadczeń poprzez zawarcie umów ze świadczeniodawcami, spełniającymi 
warunki określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy 
o świadczeniach.
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I. KROK PIERWSZY
1. zapoznaj się z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiąz-
kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą

2. Załóż działalność gospodarczą (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej – CEIDG) i wydrukuj dokument

UWAGA!

W jaki sposób wydrukować  dokument  informujący o założeniu ,zmianach bądź wy-
kreśleniu  działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG): 

• Wejdź na stronę internetową www.firma.gov.pl

• Znajdź zakładkę „Znajdź przedsiębiorcę„ ,następnie kliknij na „Baza przedsię-
biorców”

• Wpisz NIP, który Tobie nadano

• Na dole formularza przepisz kod z obrazka i kliknij „Szukaj”

• Program przekieruje Ciebie na następną stronę

• Następnie kliknij „Historia wpisu”

• Później kliknij „WPIS”

Algorytm postępowania
czyli krok po kroku jak założyć Indywidualną/Grupową 

Praktykę Pielęgniarską lub Położniczą  
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(www.rpwdl.csioz.gov.pl) i załóż Aktywne Konto Użytkownika, po założeniu konta złóż 

Wniosek o wpis/ zmianę/wykreślenie (Patrz – strona OIPIP w Gdańsku - zakładka Indy-
widualna i Grupowa Praktyka Pielęgniarska/Położnicza) i wyślij przez platformę RPWDL 
do OIPIP w Gdańsku.

Instrukcję, jak wypełnić wniosek znajdziesz na stronie internetowej OIPIP w Gdań-
sku – Zakładka Indywidualna i Grupowa Praktyka

IV. KROK CZWARTY
Jeżeli Wniosek zostanie prawidłowo złożony to otrzymasz na e- maila zaświadczenie, któ-
re należy złożyć u pracodawcy.

Szczegółowa Instrukcja – w jaki sposób wypełnić Wniosek o

Wpis 
(dla osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy)

do Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą (RPWDL)

1. Wejdź na stronę internetową www.rpwdl.csioz.pl

2. Lewy panel – znajdź „Praktyki Pielęgniarek i Położnych”, wybierz „Aplikacja dla 
praktyk zawodowych”

3. Jeżeli nie masz założonego konta użytkownika wybierz: „Jeżeli nie masz konta 
w systemie załóż je tutaj”

4. Wpisz wymagane do rejestracji dane, zapisz i zapamiętaj hasło oraz login (najlepiej 
zapisz w małym notesiku), po założeniu konta zaloguj się na własną skrzynkę e – 
mailową i potwierdź założenie konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który 
został  przesłany przez system.

5. Wejdź ponownie do Rejestru (www.rpwdl.csioz.pl) 

6. Zaloguj się na konto w RPWDL, wpisz hasło i login, który wpisałeś podczas rejestracji

7. Wybierz „Nowy wniosek praktyka pielęgniarek i położnych”

• Wybierz opcję „Pobierz PDF”

• Następnie „Pobierz plik” , następnie wydrukuj  i zeskanuj dokument 

3. Załóż własnego e-maila

4. Załóż profil zaufany w ePUAP (www.epuap.gov.pl) za pomocą „Instrukcji Zakła-

dania konta” oraz „Instrukcji zakładania profilu zaufanego za pomocą jednorazowych 
kodów przesłanych przez SMS” dostępnej  na stronie internetowej www.epuap.gov.pl

II. KROK DRUGI
Zeskanuj dokumenty:

1. Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
(RPWDL), 2014 r. - 77 zł.

2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIG 
(www.firma.gov.pl)

3. Obowiązkowe ubezpieczenie – Polisa OC (1 zdarzenie – 30 tyś EURO, na wszystkie 
zdarzenia – 150 tyś EURO)

4. Zaświadczenie o odprowadzeniu składek członkowskich do OIPIP w Gdańsku z po-
twierdzeniem okresu zatrudnienia (wg. w/w Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. pielęgniar-
ka/położna musi posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu 
zawodu)

5. Opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków 
umożliwiających udzielenie świadczeń zdrowotnych, gdy działalność będzie prowa-
dzona w gabinecie

6. Certyfikat zaświadczenia o uzyskanym tytule specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa/ 
Położnictwa w przypadku wpisywania Praktyki Specjalistycznej

III. KROK TRzECI
Wejdź na stronę internetową  Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  
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19. Gdy dodasz wszystkie załączniki kliknij „DALEJ”

20. Sprawdź („Informacje dodatkowe”), czy wypełniony wniosek został podpisany Two-
im Imieniem i Nazwiskiem, następnie wybierz Izbę, do której chcesz wysłać Wniosek.

21. Kliknij „Zakończ i Zweryfikuj Wniosek”. Jeżeli Wniosek będzie prawidłowo wypeł-
niony to przeniesie dalej, a jeżeli nie to wyświetli się informacja  co trzeba poprawić.

22. Po pomyślnej weryfikacji wyświetli się kilka opcji:

• „Modyfikuj wniosek” – możesz powrócić do wniosku  w celu poprawy bądź 
dodania niektórych zmian

• „Wyświetl” – możesz zobaczyć treść wypełnionego wniosku

• „Usuń wniosek” – możesz usunąć wniosek, jeżeli nie chcesz go wysłać

23. Jeżeli nie chcesz dokonywać już zmian i chcesz Wniosek przesłać do Izby to wybierz 
„Podpisz Wniosek profilem zaufanym ePUAP”, a następnie kliknij „Dalej”

24. Zostaniesz przekierowany przez system do strony ePUAP, zaloguj się na swoje konto 
na  platformie ePUAP, wybierz „ Podpisz profilem zaufanym”, (postępuj zgodnie 
z wyświetlanymi komunikatami przesłanymi przez system), po podpisaniu, żeby po-
wrócić do systemu naciśnij „OK” i powrócisz do systemu.

25. Pojawi się kilka opcji, naciśnij „WYŚLIJ WNIOSEK” i Wniosek zostanie przesłany 
do Okręgowej Izby, którą wybrałeś.

26. Pracownik OIPIP zweryfikuje Wniosek i na wpisanego przez Ciebie we Wniosku  a- 
maila otrzymasz Zaświadczenie, wydrukuj je i złóż ofertę  w podmiocie leczniczym.

27. W przypadku, gdy wniosek zostanie zweryfikowany jako niepoprawnie lub niekomplet-
nie wypełniony - wniosek zostanie przez pracownika Izby zwrócony z informacją co 
należy poprawić, czy uzupełnić  - znajdziesz ten komunikat w zakładce „Dokumenty”.

28. Należy wówczas wybrać opcję na zakładce po lewej stronie „Wnioski zwrócone”, 
następnie wybierz „Przywróć wniosek do stanu roboczego”, później „Modyfikuj 
wniosek” i wprowadź zmiany zgodnie z informacją zawartą w zakładce „dokumen-
ty” przesłaną  przez pracownika OIPIP.

29. Jak naniesiesz wszystkie poprawki naciśnij opcję „Zakończ i Zweryfikuj Wniosek”, 
Podpisz profilem zaufanym ePUAP” (postępowanie wg. pkt. 22 – 24)

UWAGA

Jeżeli nie chcesz jeszcze przesłać tego wniosku to na górze Wniosku znajduje się  
opcja „zapisz i Wyjdź” – Wniosek zostanie zapisany we „Wnioskach roboczych”.  
Informacje, które wpisałeś do Wniosku zapiszą się w  nim automatycznie i aby po-
wrócić do tego Wniosku:

8. W zależności od praktyki wybierz wniosek o rejestrację praktyki indywidualnej 
albo grupowej

9. Wypełnianie Wniosku podzielone jest na 5 części:

• Praktyka

• Adresy udzielanych świadczeń i przyjmowania wezwań

• Akredytacje i ubezpieczenia

• Załączniki

• Informacje dodatkowe

W pierwszej części praktyka wypełnij dane i jak je wpiszesz naciśnij „DALEJ”, aby 
przejść do  następnej części

10. Następnie kliknij „dOdAJ adres i zakres świadczeń” i kliknij dAlEJ

11. Wybierz rodzaj praktyki, którą będziesz realizować, rodzaj działalności pielęgniar-
skiej oraz wypełnij pola dotyczące rodzaju i zakresu  udzielanych świadczeń  wpisu-
jąc „TAK” lub „NIE”, a w rubryce inne wpisz np. EKG, leczenie ran 

Jeżeli zaznaczysz, że zakładasz praktykę specjalistyczną to wpisz obok kodu (np. 94) 
w małym prostokącie nazwę specjalizacji

12. Wpisz dane poniżej dotyczące adresu udzielanych świadczeń.

13. Jeżeli będziesz prowadził praktykę na wezwanie (95, 96) to wpisz dane dotyczące ad-
resu przyjmowania wezwań oraz miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

14. Jeżeli będziesz prowadził praktykę w gabinecie (98, 99) to wpisz adres miejsca udzie-
lania świadczeń w pomieszczeniu

15. Jak wypełnisz dane adresowe to kliknij „DODAJ” i następnie kliknij „DALEJ”

16. W kolejnej części dodaj dane obowiązkowego ubezpieczenia OC, kliknij „dodaj 
Ubezpieczenie”, wpisz w rubryce rodzaj ubezpieczenia, okres  obowiązywania ubez-
pieczenia, wybierz sumę gwarancyjną na wszystkie zdarzenia w walucie EuRO - 
kliknij „DODAJ”, a następnie „DALEJ”

17. Dodaj załączniki (wykonaj scany dokumentów  i zapisz je  sobie na pulpicie wcze-
śniej przed wypełnianiem WNIOSKU) – Patrz strona OIPIP w Gdańsku – Zakładka 
Indywidualna i Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych 

18. Dodając załącznik należy wskazać odpowiedni plik klikając „DODAJ plik”, a na-
stępnie „Załaduj Plik”, opisz załącznik i wybierz opcję „DODAJ” Załącznik, który 
został dodany pojawi się poniżej w tabelce. W ten sposób dodaj kolejne załączniki.
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9. Lewy panel – znajdź „Praktyki Pielęgniarek i Położnych” i wybierz „Aplikacja dla 
praktyk zawodowych”

10. Wybierz „Nowy wniosek praktyka pielęgniarek i położnych”, następnie wybierz 
„Wniosek o zmianę”

11. W zależności od rodzaju wprowadzanych zmian wejdź do odpowiedniej zakładki 
i wprowadź zmiany we właściwych rubrykach, jak wypełnisz dane to na dole każ-
dej zakładki znajdują się 2 opcje: „Dalej”- aby przejść do następnej zakładki, bądź 
„Wstecz” – gdy chcesz wrócić do poprzedniej zakładki

12. Jeżeli np. chcesz zmienić dane osobowe to wejdź do zakładki „Praktyka” nanieś 
tylko te zmiany, które nastąpiły

13. W przypadku jeżeli chcesz zmienić rodzaj praktyki np. na specjalistyczną to obok 
danego kodu (np. 94) w małym prostokącie wpisz nazwę specjalizacji.

14. Po wypełnieniu wszystkich rubryk naciśnij „Dalej”

15. Gdy chcesz zmienić lub dodać nowy adres twojej praktyki  kliknij opcję „dodaj ad-
res i zakres świadczeń”

16. Wybierz rodzaj praktyki, wybierz rodzaj działalności pielęgniarskiej oraz wypełnij pola 
rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych wpisując słowo „TAK” jeżeli bę-
dziesz realizować dane świadczenia, a w rubryce inne wpisz, np. EKG, Leczenie ran itp.

17. Wpisz dane poniżej dotyczące adresu udzielanych świadczeń.

18. Jeżeli będziesz prowadził praktykę na wezwanie (95, 96) to wpisz dane dotyczące ad-
resu przyjmowania wezwań oraz miejsce przechowywania dokumentacji medycznej

19. W przypadku praktyki z gabinetem (98, 99) zaznacz adres miejsca udzielania świad-
czeń w pomieszczeniu

20. Jeżeli chcesz zmienić lub usunąć istniejący adres kliknij „ Edytuj”, lub „Usuń”

21. Po wypełnieniu danych adresowych naciśnij „Dalej”

22. W następnej zakładce dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia OC w celu dodania 
nowego ubezpieczenia kliknij „Dodaj ubezpieczenie” i wpisz zakres ubezpieczenia, 
sumę gwarancyjną dla wszystkich zdarzeń  w walucie EuRO, kliknij „Dodaj”, a na-
stępnie „Dalej”

23. Dodaj dokumenty w postaci scanów do załączników:

- gdy dokonujesz zmiany imienia i nazwiska to dołącz do załączników scan prawa 
wykonywania zawodu ze stronami zawierającymi dane urzędowe o zmianie imienia 
i nazwiska oraz scan Wydruku  z Centralnej Ewidencji informujący o zmianach (wy-
druk ze strony internetowej www.firma.gov.pl)

• Wejdź na stronę internetową www.rpwdl.csioz.pl

• Lewy panel – znajdź „Praktyki Pielęgniarek i Położnych”, wybierz „Aplika-
cja dla praktyk zawodowych”

• Zaloguj się na konto w RPWDL, wpisz hasło i login, wejdź we „Wnioski ro-
bocze”- Przywróć Wniosek do Stanu Roboczy - ‘Modyfikuj Wniosek’ jeżeli  
chcesz dokonać wpisu, to uzupełnij Wniosek, a jeżeli chcesz go podpisać i wy-
słać to postępuj wg. punktu 21 - 25

Szczegółowa Instrukcja – w jaki sposób wypełnić Wniosek o

Zmianę 
do Rejestru Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą (RPWDL)

1. Wejdź na stronę internetową www.rpwdl.csioz.pl

2. Lewy panel – znajdź „Praktyki Pielęgniarek i Położnych” i wybierz „Aplikacja dla 
praktyk zawodowych”

3.  Jeżeli nie masz założonego konta użytkownika wybierz: „Jeżeli nie masz konta 
w systemie załóż je tutaj”

4. Wpisz wymagane do rejestracji dane, zapisz i zapamiętaj hasło oraz login (najlepiej 
zapisz w małym notesiku), po założeniu konta zaloguj się na własną skrzynkę e-ma-
ilową i potwierdź założenie konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który 
został  przesłany przez system.

5. Wejdź ponownie do Rejestru (www.rpwdl.csioz.pl) 

6. Zaloguj się na konto w RPWDL, wpisz hasło i login, który wpisałeś podczas rejestracji

7. Jeżeli składałeś Wniosek w 2012 r. w wersji papierowej to jesteś już wpisany 
w RPWDL i musisz złożyć wniosek o nadanie uprawnień, wybierz opcję „Jak uzy-
skać uprawnienia do ksiąg rejestrowych”, wydrukuj  wniosek o nadanie uprawnień, 
wypełnij „Wniosek o nadanie uprawnienia do tworzenia wniosków dotyczących 
zmian w księdze rejestrowej” i prześlij go do OIPIP w Gdańsku, pracownik Izby 
nada Tobie uprawnienia i poinformuje Ciebie drogą e-mailową o nadaniu uprawnień 
do Księgi Rejestrowej.

8. Po nadaniu uprawnień wejdź na stronę internetową www.rpwdl.csioz.pl
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27. Kliknij „Zakończ i zweryfikuj wniosek”, program sprawdzi poprawność wypełnie-
nia Wniosku, jeżeli będą błędy to wskaże co masz poprawić, a jeżeli będzie popraw-
nie wypełniony to przeniesie Ciebie dalej.

28. Wyświetli się kilka opcji:

• „Modyfikuj wniosek” – możesz powrócić do wniosku  w celu poprawy bądź 
dodania niektórych zmian

• „Wyświetl” – możesz zobaczyć treść wypełnionego wniosku

• „Usuń wniosek” – możesz usunąć wniosek, jeżeli nie chcesz go wysłać

• „Podpisz wniosek profilem zaufanym” – klikasz na tę opcję, jeżeli nie chcesz 
dokonywać już zmian i chcesz Wniosek przesłać do Okręgowej Izby, a następ-
nie kliknij „Dalej”, zostaniesz przekierowany przez system do strony ePUAP, 
zaloguj się na swoje konto na  platformie ePUAP, wybierz „Podpisz profilem 
zaufanym”, po podpisaniu, żeby powrócić do systemu naciśnij „OK” i powró-
cisz do systemu.

29. Pojawi się kilka opcji, naciśnij „WYŚLIJ WNIOSEK” i Wniosek zostanie przesłany 
do Okręgowej Izby, którą wybrałeś.

30. Pracownik OIPIP zweryfikuje Wniosek i na wpisanego przez Ciebie do Wniosku e- 
maila otrzymasz Zaświadczenie, wydrukuj je.

31. W przypadku, gdy wniosek zostanie zweryfikowany jako niepoprawnie lub niekom-
pletnie wypełniony- wniosek zostanie przez pracownika Izby zwrócony z informacją 
co należy poprawić, czy uzupełnić - znajdziesz ten komunikat w zakładce „doku-
menty”.

32. Należy wówczas wybrać opcję na zakładce po lewej stronie „Wnioski zwrócone”, 
następnie wybierz „Przywróć wniosek do stanu roboczego”, później „Modyfikuj 
wniosek” i wprowadź zmiany zgodnie z informacją zawartą w zakładce „dokumen-
ty” przesłaną  przez pracownika OIPIP.

33. Jak naniesiesz wszystkie poprawki naciśnij opcję „Zakończ i Zweryfikuj Wniosek”, 
Podpisz profilem zaufanym ePUAP” (postępowanie wg. pkt. 28 – 29)

UWAGA

Jeżeli nie chcesz jeszcze przesłać tego wniosku to na górze Wniosku znajduje się  
opcja „zapisz i Wyjdź” – Wniosek zostanie zapisany we „Wnioskach roboczych”.  
Informacje, które wpisałeś do Wniosku zapiszą się w  nim automatycznie i aby po-
wrócić do tego Wniosku:

• Wejdź na stronę internetową www.rpwdl.csioz.pl

UWAGA!

W jaki sposób wydrukować  dokument  informujący o założeniu ,zmianach bądź wy-
kreśleniu  działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji  o dzia-
łalności Gospodarczej (CEIDG): 

1. Wejdź na stronę internetową www.firma.gov.pl

2. Znajdź zakładkę „Znajdź przedsiębiorcę„ ,następnie kliknij na „Baza przed-
siębiorców”

3. Wpisz Nip, który Tobie nadano

4. Na dole formularza przepisz kod z obrazka i kliknij „Szukaj”

5. Program przekieruje Ciebie na następną stronę

6. Następnie kliknij „Historia wpisu”

7. Później kliknij „WPIS”

8. Wybierz opcję „Pobierz PDF”

9. Następnie „Pobierz plik” , następnie wydrukuj  i zeskanuj dokument 

- gdy dodajesz kolejne ubezpieczenie OC dołącz do załączników scan obowiązkowej 
polisy OC

- gdy zmieniasz praktykę na specjalistyczną to dodaj do załączników scan dyplomu 
specjalizacji

- w przypadku zmian dotyczących dopisania praktyki (98, 99) dołącz scan opinii wła-
ściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- gdy zawieszasz działalność leczniczą dołącz scan Wydruku z Centralnej Ewidencji 
z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej

- scan umieszczenia opłaty za dokonanie zmian w Rejestrze, z wyjątkiem obowiązko-
wej polisy (zmiana obowiązkowej polisy jest bezpłatna)

24. Aby dodać załącznik należy kliknąć „Dodaj plik”, następnie kliknąć „Załaduj plik”, 
opisz załącznik i kliknij przycisk „Dodaj”. Załącznik, który dodałeś pojawi się po-
niżej w tabelce.

25. Jak dodasz wszystkie załączniki to kliknij „Dalej”

26. Sprawdź, czy Wniosek został prawidłowo podpisany Twoim imieniem i nazwiskiem 
oraz wybierz Izbę, do której chcesz przesłać Wypełniony Wniosek
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10. Wybierz „Nowy wniosek praktyka pielęgniarek i położnych”, następnie wybierz 
„Wniosek o wykreślenie”

11. Wypełnij Wniosek wpisując dane dotyczące daty zakończenia działalności gospodar-
czej oraz wpisz miejsce przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu 
przez Ciebie działalności.

12.  Do Wniosku dodaj wymagane załączniki:

A. scan zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej (CEID) informujący o wykreśleni (www.firma.gov.pl )

UWAGA!

W jaki sposób wydrukować  dokument  informujący o założeniu ,zmianach bądź wy-
kreśleniu  działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji  i Informacji o dzia-
łalności Gospodarczej (CEIDG)

1. Wejdź na stronę internetową www.firma.gov.pl

2. Znajdź zakładkę „Znajdź przedsiębiorcę„ ,następnie kliknij na „Baza przed-
siębiorców”

3. Wpisz Nip, który Tobie nadano

4. Na dole formularza przepisz kod z obrazka i kliknij „Szukaj”

5. Program przekieruje Ciebie na następną stronę

6. Następnie kliknij „Historia wpisu”

7. Później kliknij „WPIS”

8. Wybierz opcję „Pobierz PDF”

9. Następnie „Pobierz plik” , następnie wydrukuj  i zeskanuj dokument 

B. w przypadku praktyki grupowej prowadzonej w formie spółek osobowych należy 
dołączyć scan zaświadczenia o wykreśleniu z KRS oraz uchwałę wspólników spółki 
informującą o rozwiązaniu spółki bądź przekształceniu spółki w podmiot leczniczy

Aby dodać załącznik należy kliknąć „Dodaj plik”, następnie kliknąć „Załaduj plik”, opisz 
załącznik i kliknij przycisk „Dodaj”. Załącznik, który dodałeś pojawi się poniżej w tabelce.

13. Jak dodasz wszystkie załączniki to kliknij „Dalej”

14. Sprawdź, czy Wniosek został prawidłowo podpisany Twoim imieniem i nazwiskiem 
oraz wybierz Izbę, do której chcesz przesłać Wypełniony Wniosek.

• Lewy panel – znajdź „Praktyki Pielęgniarek i Położnych”, wybierz „Aplika-
cja dla praktyk zawodowych”

• Zaloguj się na konto w RPWDL, wpisz hasło i login, wejdź we „Wnioski ro-
bocze”,- Przywróć Wniosek do Stanu Roboczy – Modyfikuj Wniosek jeżeli  
chcesz dokonać wpisu, to uzupełnij Wniosek, a jeżeli chcesz go podpisać i wy-
słać to postępuj wg. punktu 27 - 29

Szczegółowa Instrukcja – w jaki sposób wypełnić Wniosek o

 Wykreślenie 
z Rejestru Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą (RPWDL)

1. Wejdź na stronę internetową www.rpwdl.csioz.pl

2. Lewy panel – znajdź „Praktyki Pielęgniarek i Położnych” i wybierz „Aplikacja dla 
praktyk zawodowych”

3. Jeżeli nie masz założonego konta użytkownika wybierz: „Jeżeli nie masz konta 
w systemie załóż je tutaj”

4. Wpisz wymagane do rejestracji dane, zapisz i zapamiętaj hasło oraz login (najlepiej 
zapisz w małym notesiku), po założeniu konta zaloguj się na własną skrzynkę e-ma-
ilową i potwierdź założenie konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który 
został  przesłany przez system.

5. Wejdź ponownie do Rejestru (www.rpwdl.csioz.pl) 

6. Zaloguj się na konto w RPWDL, wpisz hasło i login, który wpisałeś podczas rejestracji.

7. Jeżeli składałeś Wniosek w 2012 r. w wersji papierowej to jesteś już wpisany 
w RPWDL i musisz złożyć  wniosek o nadanie uprawnień, wybierz opcję „Jak uzy-
skać uprawnienia do ksiąg  rejestrowych”, wydrukuj  wniosek o nadanie uprawnień, 
wypełnij „Wniosek o nadanie uprawnienia do tworzenia wniosków dotyczących 
zmian  w księdze rejestrowej” i prześlij  go do OIPIP w Gdańsku, pracownik Izby 
nada Tobie uprawnienia i poinformuje Ciebie drogą e- mailową o nadaniu uprawnień 
do Księgi Rejestrowej.

8. Po nadaniu uprawnień wejdź na stronę internetową www.rpwdl.csioz.pl

9. Lewy panel – znajdź „Praktyki Pielęgniarek i Położnych” i wybierz  „Aplikacja 
dla praktyk zawodowych”
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15. Kliknij „Zakończ i zweryfikuj wniosek”, program sprawdzi poprawność wypełnie-
nia Wniosku, jeżeli będą błędy to wskaże co masz poprawić, a jeżeli będzie popraw-
nie wypełniony to przeniesie Ciebie dalej.

16. Wyświetli się kilka opcji:

• „Modyfikuj wniosek” – możesz powrócić do wniosku  w celu poprawy bądź 
dodania niektórych zmian

• „Wyświetl” – możesz zobaczyć treść wypełnionego wniosku

• „Usuń wniosek” – możesz usunąć wniosek, jeżeli nie chcesz go wysłać

• „Podpisz wniosek profilem zaufanym” – klikasz na tę opcję, jeżeli  nie chcesz 

dokonywać już zmian i chcesz Wniosek przesłać do Okręgowej  Izby ,a następnie 
kliknij „Dalej”, zostaniesz przekierowany przez system do strony ePUAP, zaloguj 
się na swoje konto na platformie ePUAP, wybierz „Podpisz profilem zaufanym”, po 
podpisaniu, żeby powrócić do systemu naciśnij „OK” i powrócisz do systemu.

17. Pojawi się kilka opcji, naciśnij „WYŚLIJ WNIOSEK ” i Wniosek zostanie przesła-
ny do Okręgowej Izby, którą wybrałeś.

18. Jeżeli Wniosek będzie prawidłowo wypełniony z dołączonymi wymaganymi dokumen-
tami wówczas Okręgowa Rada na posiedzeniu Prezydium podejmie Uchwałę o Wy-
kreśleniu Twojej Praktyki z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
i decyzję o wykreśleniu  otrzymasz  drogą e-mailową, na podany przez Ciebie adres.

UWAGA

Jeżeli nie chcesz jeszcze przesłać tego wniosku to na górze Wniosku znajduje się  
opcja „zapisz i Wyjdź” – Wniosek zostanie zapisany we „Wnioskach roboczych”.  
Informacje, które wpisałeś do Wniosku zapiszą się w  nim automatycznie i aby po-
wrócić do tego Wniosku:

• Wejdź na stronę internetową www.rpwdl.csioz.pl

• Lewy panel – znajdź „praktyki Pielęgniarek i Położnych”, wybierz „Aplika-
cja dla praktyk zawodowych”

• Zaloguj się na konto w RPWDL, wpisz hasło i login, wejdź we „Wnioski ro-
bocze” - Przywróć Wniosek do Stanu Roboczy – Modyfikuj Wniosek jeżeli  
chcesz dokonać wpisu, to uzupełnij Wniosek, a jeżeli chcesz go podpisać i wy-
słać to postępuj wg. punktu 15 - 17

OIPiP w Gdańsku
Opracowała: mgr Tatiana Wojciechowska

Zatwierdziła: Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku mgr Anna Wonaszek
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mgr Ewa USS przedstawiła pracę pielęgniarek w chirurgii jednego dnia

Specjalista Chorób Oczu Julian Chorążewicz omawia badania wykonywane przed zabiegiem 
usunięcia zaćmy

goście ze Szwecji
Komisja ds. Pielęgniarstwa Okulistycz-
nego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku razem z Kołem 
PTP przy Katedrze Pielęgniarstwa GUMed 
w dniach 23 i 24 maja 2014 roku zorgani-
zowała dwudniową drugą edycję konferen-
cji naukowo-szkoleniowej  z dziedziny pie-
lęgniarstwa okulistycznego. Tematem były: 
„Jakość opieki pielęgniarskiej w opiece 
nad pacjentem leczonym z powodu zaćmy. 
Wielokulturowość w pracy pielęgniarek”. 
Gośćmi konferencji były pielęgniarki i le-
karze Oddziału Okulistycznego ze Szpitala 
Uniwersyteckiego z Uppsale w Szwecji. 
Pierwszy dzień poświęcony był na zwie-
dzanie Kliniki Chorób Oczu i Bloku Ope-
racyjnego Uniwersyteckiego Centrum Kli-
nicznego w Gdańsku. Goście mieli okazję 

obejrzeć w sali seminaryjnej Kliniki Cho-
rób Oczu transmisję z zabiegu operacyjne-
go usunięcia zaćmy. Poznali warunki pracy 
polskich pielęgniarek. Mieli możliwość 
obejrzenia wyposażenia oddziału szpital-
nego, przychodni oraz bloku operacyjnego 
w sprzęt i aparaturę medyczną. Szwedz-
kie pielęgniarki miały okazję porównania 
sprzętu, na którym pracują u siebie z tym 
co zobaczyły w Polsce. 
W Szpitalu Uniwersyteckim w Uppsale 
to pielęgniarka wykonuje badanie angio-
graficzne oka. Jeżeli nie stwierdza zmian 
opisuje badanie i wydaje wynik pacjento-
wi. W przypadku zmian odsyła pacjenta do 
lekarza, który ocenia badanie, opisuje i za-
leca odpowiednie leczenie. W Polsce pie-
lęgniarki okulistyczne nie mają możliwości 

Zaproszeni goście z zadowoleniem uczestniczyli w konferencji
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6. Biometria z obliczeniem mocy so-
czewki wewnątrzgałkowej (pomiar 
długości osiowej gałki ocznej oraz od-
ległości między różnymi strukturami 
oka),

7. Badanie USG gałki ocznej,
8. Gonioskopia (badanie kąta przesącza-

nia gałki ocznej przy pomocy specjal-
nej soczewki – gonioskopu),

9. Pachymetria (badanie grubości rogów-
ki).

Omówione były również badania laborato-
ryjne i w zależności od obciążenia pacjen-
ta chorobami współistniejącymi potrzebne 
konsultacje lekarzy specjalistów i dodatko-
we badania specjalistyczne. 
Jako drugi głos zabrał dr Paweł Lipowski, 
specjalista z wieloletnim stażem operatora 
zaćmy. Przedstawił temat: „Ogólne zało-
żenia operacji fakoemusyfikacji zaćmy”. 
Wprowadzeniem do tematu było krótkie 
omówienie historii leczenia zaćmy. Ope-
racje zaćmy były wykonywane już kilka 

tysięcy lat temu. Znany jest amulet z rysun-
kiem oka Horusa, który pokazuje sposoby 
leczenia egipskich kapłanów. Ze źródeł pi-
sanych najbardziej znane są Kodeks Ham-
murabiego z Babilonu, Księgi Wedy oraz 
Księgi Charaka i Susruty z Indii oraz Ko-
deks Medyczny Hipokratesa z Grecji. Na 
przestrzeni dziejów zmieniały się sposoby 
leczenia zaćmy. Na początku naszej ery 
zmętniałą soczewkę spychano do wnętrza 
oka. W XVIII w. francuski okulista JA-
CQUES DAVIEL dokonał przełomowego 
wydarzenia, zewnątrztorebkowego usunię-
cia zaćmy. W latach 1960-1980 stosowa-
no na całym świecie nową metodę krio-
ekstrakcji, opracowaną przez polskiego 
profesora z Lublina TADEUSZA KRWA-
WICZA. Soczewkę usuwano za pomocą 
zamrożonego aplikatora. Od 1967 r. prof. 
Ch. Kelman wprowadził nową technikę ze-
wnątrztorebkowego usunięcia zaćmy przy 
pomocy fakoemulsyfikacji tj. rozdrobnie-
nia zmętniałej soczewki wewnątrz torebki  

Katarzyna Somerlik ze Szpitala w Wejherowie przygotowuje sie do prelekcji

rozwoju zawodowego w dziedzinie, w któ-
rej pracują. Jest niewiele szkoleń i publika-
cji z dziedziny pielęgniarstwa okulistycz-
nego. Uważa się, że jest ono zbyt wąską 
dziedziną, aby było traktowane oddzielnie. 
W Szwecji widzi się dynamiczny rozwój 
okulistyki i potrzebę rozwoju pielęgniar-
stwa okulistycznego. Pielęgniarki mogą 
zdobyć specjalizację okulistyczną ucząc 
się przez 1 rok (dwa semestry) na studiach 
specjalizacyjnych z okulistyki. Są tylko 
dwie uczelnie prowadzące specjalizację 
okulistyczną dla pielęgniarek: w Geteborgu 
i Halmstad. Teoria jest łączona z praktyką. 
Osoba, która ukończy kurs specjalizacyjny 
jest przygotowana do pracy na stanowisku 
pielęgniarki okulistycznej i nie wymaga 
wprowadzenia/przyuczenia do procedury 
w miejscu pracy.
W drugim dniu w Katedrze Pielęgniarstwa 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  
od godziny 9.00 rozpoczęły się wykłady. 

Konferencja była podzielona na dwie czę-
ści. W pierwszej tzw. „Części Polskiej” 
zaprezentowano jak przebiega opieka nad 
pacjentem leczonym z powodu zaćmy 
w Polsce. Jako pierwszy wystąpił Specja-
lista Chorób Oczu Julian Chorążewicz, 
który omówił temat „Zaćma – diagnostyka 
i postępowanie przedoperacyjne”. 
Przedstawił kompleksowe badania 
okulistyczne wykonywane przed zabiegiem 
usunięcia zaćmy, w skład którego wchodzą: 
1. Ocena ostrości wzroku,
2. Pomiar przedniego i tylnego odcinka 

gałki ocznej,
3. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego 

(tonometria),
4. Refraktometria (badanie mocy ukła-

du optycznego oka w celu określenia 
wady wzroku),

5. Keratometria - (pomiar promienia 
krzywizny i mocy łamiącej rogówki 
w poszczególnych południkach),

dr Paweł Lipowski przedstawił ogólne założenia fakoemulsyfikacji zaćmy
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w odpowiednim miejscu. Soczewki mogą 
być w szczególnych przypadkach umiesz-
czane w przedniej komorze oka. Głównie 
w przypadkach uszkodzenia torebki so-
czewki. Soczewki mogą być jednoognisko-
we tworzące tylko jedno ognisko skupienia 
światła oraz coraz bardziej popularne so-
czewki dwuogniskowe i progresywne. No-
wością są akomodujące soczewki, które są 
sterowane przez ciśnienie ciała szklistego 
w czasie akomodacji. 
W następnej kolejności Pani Katarzyna 
Somerlik, licencjat pielęgniarstwa, przed-
stawiła temat „Zaćma. Opieka pielęgniar-
ska w oddziale okulistycznym”, w którym 
omówiła przygotowanie oraz opiekę nad 
pacjentem przed i po operacji zaćmy w od-
dziale okulistycznym Szpitala Specjalistycz-
nego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, 
w którym pełni funkcję pielęgniarki.
Pacjent planowo przyjmowany jest 
na oddział w dzień przed terminem ope-
racji. Ma zakładaną przez pielęgniarkę hi-
storię procesu pielęgnowania. Zbierany jest 

wywiad, pielęgniarka rozpoznaje potrzeby 
biologiczne, psychiczne, społeczne, ducho-
we i kulturowe pacjenta. Pacjent podaje 
osobę, którą upoważnia do otrzymywania 
informacji na temat jego opieki pielęgniar-
skiej. Chory powinien być zaszczepiony 
przeciwko WZW typu B, nie powinien 
przyjmować leków rozrzedzających krew 
od 5 dni. Jest badany przez lekarza okuli-
stę oraz lekarza anestezjologa. Pobiera się 
krew na zlecone badania. W razie potrzeby 
wykonuje się na zlecenie lekarza EKG. Przy 
obciążeniu wielochorobowością zlecane są 
konsultacje lekarzy specjalistów. Wieczo-
rem podaje się lekką kolacje i leki według 
zlecenia lekarskiego. Rano pacjent jest na 
czczo, a leki podaje się według zlecenia 
lekarza anestezjologa. Leki okulistyczne 
zleca lekarz okulista. Specjalnego trakto-
wania wymagają osoby chore na cukrzy-
cę. Podaje się insulinę i glukozę dożylnie. 
Kontroluje się poziom glukozy we krwi. 
Również osoby z innymi schorzeniami, jak 
np. z niewydolnością nerek wymagających 

W sali seminaryjnej Kliniki Chorób Oczu goście obejrzeli transmisję z bloku operacyjnego

i odessanie mas. Metoda ta zrewolucjoni-
zowała chirurgię zaćmy. Dzięki niej moż-
na operować zaćmę w różnych stadiach 
jej rozwoju. Nie trzeba czekać, aż zaćma 
dojrzeje i soczewka będzie twarda. Obec-
nie zaćmę operuje się w momencie, kiedy 
zaczyna obniżać jakość życia.
Sam zabieg fakoemulsyfikacji soczewki 
trwa krótko – ok. 20 min. Po znieczuleniu 
miejscowym wykonuje się małe nacięcie 
na brzegu rogówki (ok. 2,2 – 2,8 mm) co 
nie wymaga zakładania szwów. Zmętnia-
łą soczewkę zmiękcza się ultradźwiękami 
przy użyciu fakoemulsyfikatora. W przy-
padku, kiedy soczewka jest zbyt twarda, 
co w obecnych czasach zdarza się bardzo 
rzadko, stosuje się metodę pośrednią i wy-
konuje większe nacięcie, usuwa zmętniałą 
soczewkę i na zakończenie zabiegu za-
kłada się szwy. Po usunięciu zmętniałych 

mas wszczepia się sztuczną soczewkę IOL 
(Intra Ocular Lens). Doktor Paweł Lipow-
ski przedstawił 6 generacji wszczepów 
IOL. Wspominał, że prawdziwy rozwój 
chirurgii zaćmy nastąpił kiedy to Harold 
Ridley wykorzystał obserwacje z czasów 
II wojny światowej u rannych brytyjskich 
lotników, u których nie zauważono odczy-
nów zapalnych w oku po zranieniu szybą 
z kabiny samolotu. Szyba wykonana była 
ze szkła organicznego polimetylmetakry-
latu (PMMA, perpeks). Powyższy fakt Ri-
dley wykorzystał po raz pierwszyw 1949 
r. wszczepiając w Szpitalu Św. Tomasza 
w Londynie 45 – letniej kobiecie sztuczną 
soczewkę wykonaną z PMMA. Obecnie 
soczewki IOL są wykonywane z akrylu hy-
drofobowego i akrylu hydrofilnego, co daje 
możliwość ich zwijania, a po wprowadze-
niu do tylnej torebki rozwijają się i fiksują 

W Klinice Chorób Oczu goście oglądają sprzęt i aparaturę do badań diagnostycznych
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czy ze schorzeniami neurologicznymi lub 
psychiatrycznymi. Przy znieczuleniu miej-
scowym ważny jest kontakt z pacjentem, 
dlatego też osoby z ograniczonym kontak-
tem nie nadają się do zabiegów w systemie 
jednego dnia. O tym, czy pacjent nadaje się 
do operacji decyduje lekarz anestezjolog. 
W kwestii okulistycznej decyzje podejmu-
je okulista. Pacjent po operacji wraca do 
domu jeszcze tego samego dnia. W kra-
jach rozwiniętych chirurgia jednego dnia 
uważana jest za najlepsze rozwiązanie do 
wykonania zabiegów planowych. W Polsce 
również coraz częściej wykonuje się zabie-
gi w trybie jednego dnia. Najczęściej wy-
konują je podmioty prywatne, które często 
mają podpisane kontrakty z NFZ. W czasie 
leczenia w trybie jednego dnia zmniejsza-
ją się koszty procedur operacyjnych oraz 
opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. 
Po przerwie o godzinie 12.00 rozpoczę-
ła się druga część konferencji „CZĘŚĆ 
SZWEDZKA”, ale o tym napiszę w następ-

nym biuletynie. Na koniec muszę wspo-
mnieć o sponsorach, serdecznie im podzię-
kować za wsparcie finansowe, bez którego 
nie byłoby możliwości zaproszenia gości 
z zagranicy.
Sponsorem strategicznym była firma 
ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SP. 
J. z Sopotu. 
Finansowo wsparli nas również: 
• firma Prime Car Management S.A.
• Stowarzyszenie „Gdyński Szwadron 

Krakusów”
• Manufaktura Michał Gancarz 
• Med.-Studio Dominika
• osoba prywatna Pan Czesław Popławski
• Fundacja Nauki Polskiej im. inż. Wi-

tolda Zglenickiego 

Barbara Wysocka
Przewodnicząca

Komisji ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego
przy OIPiP w Gdańsku

Na bloku operacyjnym UCK w Gdańsku

dializy są wpasowani w okres wolny od 
zabiegu dializy. W tym przypadku również 
jest prowadzona specjalna dieta. W zależno-
ści od obciążenia pacjenta chorobą współist-
niejącą wymagana jest odpowiednia opieka 
pielęgniarska polegająca na prawidłowym 
postępowaniu z pacjentem w danej jednost-
ce chorobowej. Po operacji pacjent wraca na 
salę pooperacyjną, gdzie jest monitorowany, 
a następnie na salę chorych i w zależności 
od stanu ogólnego jest uruchamiany. Chorzy 
są operowani w znieczuleniu miejscowym 
i w sadacji zmniejszającej stres związany 
z operacją. Leki, które pacjent przyjmuje na 
stałe są podawane według zlecenia lekarza. 
Wieczorem chory może zjeść lekką kolację. 
Na następny dzień, po kontroli operowanego 
oka przez lekarza okulistę i otrzymaniu zale-
ceń pooperacyjnychod lekarza i pielęgniarki 
pacjent wychodzi do domu. Dalsza kontro-
la okulistyczna jest prowadzona w poradni 

okulistycznej. W przypadku powikłań pobyt 
pacjenta w oddziale może się wydłużyć. 
Część polską zamknęła mgr pielęgniarstwa 
Ewa USS przedstawiając „Jakość opieki 
pielęgniarskiej nad pacjentem operowanym 
w chirurgii jednego dnia z powodu zaćmy”. 
Na przykładzie firmy LAGUNA MEDI-
CAL Pomorskie Centrum Zdrowia w Gdy-
ni przedstawiła możliwości operacji zaćmy 
w trybie jednego dnia. Nie każdy pacjent 
nadaje się do tego typu operacji. Panuje 
przekonanie, że w trybie jednego dnia ope-
ruje się tylko łatwe przypadki, a powikłania 
odsyła się do leczenia szpitalnego. Rzeczy-
wiście pacjenci, których stan jest ciężki lub 
zabieg wiąże się z dużym ryzykiem są ope-
rowani w szpitalu. Nie operuje się w try-
bie jednodniowym pacjentów zagrożonych 
powikłaniami ogólnymi, szczególnie przy 
dużej niewydolności krążeniowo-oddecho-
wej, zaawansowanej  niewydolności nerek 

W punkcie pielegniarskim Kliniki Chorób Oczu w Gdańsku
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KURSY KWALIFIKACYJNE

Dziedzina
Tryb kształcenia/ 

System
Kształcenia

Miejsce 
prowadzenia 
kształcenia

Planowane terminy  
rozpoczęcia

kursu kwalifikacyjnego 

Planowana 
liczba 

uczestników 
w jednej edycji

w tym:

Piel. Poł.

Pielęgniarstwo 
anestezjologiczne 

i intensywnej 
opieki dla 

pielęgniarek

niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Listopad 2014 r. 25

Pielęgniarstwo 
kardiologiczne 
dla pielęgniarek

niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Październik/Listopad 
2014 r. 25 -

Pielęgniarstwo 
pediatryczne dla 

pielęgniarek
niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Październik/Listopad 
2014 r. 25 -

Pielęgniarstwo 
neonatologiczne 
dla pielęgniarek 

i polożnych

niestacjonarny Gdańsk Listopad 2014 r. 20 5

KuRSy SpECJAlISTyCzNE

Zakres

Tryb 
kształcenia/ 

System
Kształcenia

Miejsce 
prowadzenia 
kształcenia

Planowane terminy  
rozpoczęcia

kursu specjalistycznego

Planowana 
liczba 

uczestników 
w jednej edycji

w tym:
Piel. Poł.

Leczenie ran 
(Nr 11/07) dla 
pielęgniarek

mieszany
Starogard 
Gdański,  
Gdańsk

Wrzesień, Październik,
Listopad 2014 r. 30 -

Leczenie ran 
(Nr 12/07) dla 

położnych
mieszany

Gdańsk,
Gdynia,

Starogard 
Gdański

Październik, Listopad 
2014 r. - 25

PLANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA 
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 

w II PÓŁROCZU 2014 ROKU

SzKOlENIA SpECJAlIzACyJNE

Dziedzina

Tryb 
kształcenia/ 

System
Kształcenia

Miejsce 
prowadzenia 
kształcenia

Planowane terminy  
rozpoczęcia

poszczególnych edycji 
specjalizacji

(miesiąc, rok)

Planowana 
liczba 

uczestników 
w jednej edycji

w tym:

Piel. Poł.

Pielęgniarstwo 
zachowawcze dla 

pielęgniarek
mieszany Gdańsk, 

Tczew

Druga połowa 
Września 2014 r./

Październik
30 -

Pielęgniarstwo 
psychiatryczne dla 

pielęgniarek
niestacjonarny Gdańsk

Uruchomienie 
uzależnione od 
postępowania 
przetargowego

30 -

Pielegniarswo 
chirurgiczne

dla pielęgniarek
mieszany Wejherowo początek Października 

2014 r. 30 -

Pielęgniarstwo 
kardiologiczne dla 

pielęgniarek
mieszany Gdańsk Październik/Listopad 

2014 r. 30 -

Pielegniarstwo 
anestezjologiczne  

i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek

niestacjonarny Gdańsk, 
Kościerzyna

II połowa 
Października/Listopad 

2014 r.
30 -

Pielęgniarstwo 
epidemiologiczne 
dla pielęgniarek  

i położnych

niestacjonarny Gdańsk Październik 2014 r.

dział szkoleń
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KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Zakres
Miejsce 

prowadzenia 
kształcenia

Planowane terminy  
rozpoczęcia

kursu 
dokształcającego 

Planowana 
liczba 

uczestników 
w jednej edycji

w tym:
Piel. Poł.

Zasady przygotowania i podawania 
leków cytostatycznych dla 

pielęgniarek
Gdańsk

Uruchomienie 
uzależnione od ilości 

zgłoszeń
20 -

Zasady stosowania i dokumen-
towania środków przymusu 
bezpośredniego. Pielęgnacja 

pacjenta wobec którego zasto-
sowano przymus bezpośredni 

w postaci unieruchomienia. Etyc-
zne aspekty stosowania przymusu 
bezpośredniego, przeznaczony dla 

pielęgniarek

Obszar 
działania OIPiP 

w Gdańsku

Uruchomienie 
uzależnione od ilości 

zgłoszeń
15 -

Przygotowały: 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska oraz Patrycja Malinowska

Dział szkoleń OIPiP w Gdańsku

INVIMED GDYNIA 
ZAPRASZA PIELĘGNIARKI 
ANESTEZJOLOGICZNE DO WSPÓŁPRACY

Klinika usytuowana w doskonałym punkcie ko-
munikacyjnym – CENTRUM KWIATKOW-
SKIEGO, zaprasza do współpracy pielęgniarki 
anestezjologiczne,
Główne arterie Śródmieścia zapewniają kom-
fortowy i szybki dojazd komunikacją miejską 
i samochodem oraz wygodne parkowanie w 
garażu podziemnym, a najbliższa okolica z roz-
budowaną infrastrukturą (sklepy, firmy usługowe, 
biura itp.) Serdecznie zapraszamy! 

ZESPÓŁ INVIMED GDYNIA
W RAMACH WSPÓŁPRACY ZAPEWNIAMY: 
• grafik pracy dopasowany do Państwa potrzeb, 
• dostęp do funkcjonalnej sali zabiegowej, wypo-

sażonej w defibrylator, aparat do znieczulenia, 

ssak elektryczny, laryngoskop, worek ambu, 
tacę przeciwwstrząsową, łóżko do zabiegów 
ginekologicznych z opcją do zmiany na chi-
rurgiczne, lampę stojącą, zestaw narzędzi do: 
biopsji, szycia oraz narzędzia ginekologiczne), 

• dostęp do 3-osobowej sali pozabiegowej,
• współpracę z doświadczonym i kompetentnym 

personelem medycznym, 
• profesjonalną recepcję do obsługi administra-

cyjno-finansowej.

Szczegółowych informacji 
na temat współpracy udziela: 

AGNIESZKA GÓRTOWSKA
695 890 107   e-mail: a-gortowska@invimed.pl

Wykonanie 
i interpretacja 
zapisu elektro-
kardiograficz-

nego (nr 03/07) 
dla pielęgniarek 

i położnych

Niestacjonarny
Gdańsk, 

Chojnice, 
Dzierżążno

Wrzesień, Październik 
2014 r. 20 10

Resuscytacja 
krążeniowo 
-oddechowa 
noworodka 

(nr 01/07) dla 
pielęgniarek 
i położnch

Niestacjonarny Gdańsk Wrzesień 2014 r. 25 5

Resuscytacja 
krążeniowo 

– oddechowa 
noworodka 

(NR 01/07)  dla 
pielęgniarek 
polożnych

niestacjonarny Gdańsk Listopad 2014 r. 10 10

Opieka 
pielęgniarska 
nad chorymi 
dorosłymi 
w leczeniu 

systemowym 
nowotworów 

dla pielęgniarek 
i położncyh

Niestracjonarny
Obszar 

działania OIPiP 
w Gdańsku

Listopad 2014r. 10 10

Monitorowanie 
dobrostanu 

płodu w czasie 
ciąży i pod-
czas porodu 

dla położnych 
(KTG)

Niestracjonarny Gdańsk Wrzesień 2014r. - 25

Żywienie 
enteralne 

i parenteralne 
dla pielęgniarek

Gdańsk Listopad 2014 r. 20 -
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FOTOrelacJa ze szkoleń organizowanych przez OIPiP w gdańsku
EKG - 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku 

- zakończenie kursu specjalistycznego
EKG WEJHEROWO - kurs specjalistyczny
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kurs specjalistyczny 
w zakresie leczenia ran

Kurs specjalistyczny w zakresie Leczenia 
Ran - dla położnych OIPiP w Gdańsku zor-
ganizowała już kolejny raz.
Rozpoczęcie zajęć, które cieszyły się du-
żym zainteresowaniem, nastąpiło 9 maja 
2014 r. w gościnnych progach Szpitala 
Morskiego im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni. 
Zespół szkoleniowy liczył 43 położne po-
dzielone na dwie grupy. Uczestników przy-
witały: 
1. mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska - 

Koordynator działu szkoleń OIPiP
2. Zofia Augusewicz - Specjalista w dzie-

dzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego, 
Kierownik kursu

3. mgr Grażyna Woźniak - Zastępca Na-
czelnej Pielęgniarki Szpitala

Kurs został zrealizowany zarówno w sys-
temie wykładowym jak i ćwiczeniowym, 
co pozwoliło nam wzbogacić juz posiadaną 
przez nas wiedze. 
Omówione i zobrazowane materiałami 
dydaktycznymi zagadnienia objęły lecze-
nie ran o różnych podłożu etiologicznym 
(cukrzycowym, naczyniowym, urazowym 
oraz odparzenia, odmrożenia i odleżyny.
Ukończenie kursu pozwoli nam położnym 
znaleźć się w szerokim gronie zespołu te-
rapeutycznego, działającego profesjonalnie 
w procesie leczenia pacjentek z trudno go-
jącymi sie ranami.
Dnia 27 czerwca 2014 r. wszystkie Panie 
położne decyzją komisji egzaminacyjnej 

Egzamin z kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
nefrologicznego z dializoterapią.
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z powodzeniem ukończyły wyżej wymie-
niony kurs.
Dziękujemy bardzo Okręgowej Izbie Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku na cze-
le z przewodniczącą mgr Anną Wonaszek, 
kadrze dydaktycznej prowadzącej zajęcia 
teoretyczne, mgr Irenie Samson i Zofii Au-
gusewicz, oraz wszystkim opiekunom za-
jęć praktycznych.

Zdobyta przez nas wiedza od doświadczo-
nych koleżanek znacząco ułatwi nam dzia-
łania w trudnym i długotrwałym procesie 
leczenia ran oraz pozwoli na poszerzenie 
zakresu zadań o zdejmowanie szwów z ran 
pooperacyjnych.

Położne 
Uczestniczki kursu

Apel!

Koleżanki i Koledzy,

w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi do rad powiatów oraz 
sejmików województw, apeluję o aktywność i zgłaszanie się do czynnego w nich 
uczestnictwa. Bardzo ważne jest, by przedstawiciele naszych grup zawodo-
wych weszli w te struktury i biorąc sprawy w swoje ręce wzmacniali pozycję 
pielęgniarek i położnych. Chętnie na łamach naszego biuletynu przedstawimy 
Wasze sylwetki i oferty działań. Obecnie nikt z włodarzy, bowiem nie chce zro-
zumieć, iż pogarszające się warunki pracy (np. zmniejszająca się obsada pielę-
gniarska) i zamrożenie od lat naszych wynagrodzeń powoduje znaczny spadek 
atrakcyjności naszych zawodów w Polsce. Godność zawodowa to ogrom wiedzy 
i odpowiedzialności, którą posiadamy oraz godziwe wynagrodzenie, którego brak 
jest coraz bardziej dokuczliwy. Zachęcam, zatem do aktywności. Nikt o nas nie 
pomyśli, bowiem jak nie my sami. Zadbajmy, więc o to, jako Pielęgniarki i Położ-
ne, ale także, jako przyszli Pacjenci.

 
mgr Anna Wonaszek

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

WYBORY SAMORZĄDOWE
2014
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pierwszych chwil i czuła się z nią zwią-
zana przez całe swoje zawodowe życie, 
chociaż kilkakrotnie rozstawała się z Od-
działem Psychiatrii (Oddział Neurologii, 
Otolaryngologii). 
Te chwilowe odejścia miały dać Jej nowe 
doświadczenie, odświeżyć spojrzenie na 
ukochany oddział. Były to epizody, które 
ostatecznie utwierdziły Adę w przekona-
niu o kontynuowaniu dalszej zawodowej 
drogi życiowej z Oddziałem Psychiatrii. 
W 2007 roku w czerwcu obroniła tytuł li-
cencjata pielęgniarstwa w Gdańskiej Aka-
demii Medycznej, a w styczniu 2010 roku 
rozpoczęła pracę w Oddziale Psychiatrii 
na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej. 
Ada lubiła się uczyć, zdobywać nowe do-
świadczenia. Była bardzo pracowita, wy-
trwale dążyła do celu… Nie szukała go-
towej życiowej drogi – budowała ją sama.
2 Września 2013 r. - odeszła od nas, po 
długiej i ciężkiej chorobie, cicho, skrom-
nie, tak w pół słowa… Bardzo trudno się 
z tym pogodzić. 
Dzisiaj, po upływie tych kilkunastu mie-
sięcy, wiem, że chwile z Nią spędzone już 
nie powrócą. Pozostało w pamięci mnó-
stwo pozytywnych wspomnień... dla kole-
żanek, kolegów, dla rodziny, znajomych, 
przyjaciół. Ale pozostała również pustka, 
smutek, żal, tęsknota...
Bardzo dotkliwie czuć nieobecność Ady, 
zwłaszcza w Oddziale Psychiatrii. Brakuje 
Jej uśmiechu, opanowania, pogody ducha, 
skromności, chęci pomocy i wielkiej woli 
walki. 
Pielęgniarstwo było Jej życiowym powoła-
niem. Do końca była zaangażowana w przy-
gotowanie remontowanego oddziału do pra-
cy. Z niecierpliwością oczekiwała na otwar-
cie oddziału w nowym budynku. Te plany, 
koncepcje, pomysły, projekty i zamierzenia 
będą kontynuowane. Oddział Psychiatrii bę-
dzie taki, jaki chciałaby, aby był. 

A my…, cóż… będziemy brać przykład 
z Ady. Wiele nas nauczyła. Pokazała, że 
nie można się poddawać, że silna wola nie 
przegrywa nigdy, że trzeba wykorzystać 
czas do końca. Nauczyła by doceniać to, 
co mamy…, o co walczymy…, o czym 
marzymy… 
Śmierć stawia nas wszystkich w obliczu 
zniewalającej bezsilności, która nas para-
liżuje i przeraża prowadząc w nieznane. 
A kiedy zabiera bliską nam osobę, czuje-
my krzywdę i rozpacz. Świadomość straty 
sprawia wielki ból. To wszystko uświada-
mia nam stale, jacy jesteśmy wobec niej 
bezsilni. 
Rodzinie Ady przekazuję wyrazy szczere-
go, głębokiego współczucia i zrozumienia 
w imieniu swoim oraz koleżanek i kole-
gów, z którymi współpracowała.  
Wierzę, że czas omija wszystko to, co 
wspominamy. Stąd pomysł na ten artykuł. 
Trudno jest pisać o kimś bliskim, kto jesz-
cze do niedawna był wśród nas. W Oddzia-
le Psychiatrii ciągle czuć obecność Ady, 
Jej serdeczność, życzliwość. Wszyscy 
mieliśmy szanse korzystać z Jej dobrych 
rad, pomocy, koleżeńskości i życzliwości. 
Posiadaną wiedzą, doświadczeniem 
i umiejętnościami chętnie dzieliła się 
z współpracownikami. Mimo ciężkiej, 
długotrwałej i nieuleczalnej choroby 
z ogromną radością i zaangażowaniem 
wracała do pracy. Żyła sprawami pielę-
gniarstwa. Będziemy kontynuować Jej 
działalność pielęgniarską i wkład w roz-
wój zawodu.  

mgr Jolanta Skobejko

wspomnienia

Adę poznałam w czasie oczekiwania na 
konkurs na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej w 7 Szpitalu Marynarki Wojen-
nej. Tego dnia odbywały się dwa konkur-
sy. Pierwszy – na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Okulistyki, drugi 
- Oddziału Psychiatrii.
Przybliżył nas do siebie podobnie odczu-

wany lęk, stres i wielka chęć wygranej. Po 
to przecież brałyśmy udział w konkursie. 
Później wielokrotnie spotykałyśmy się 
w czasie cotygodniowych odpraw kie-
rowniczej kadry pielęgniarskiej. Wtedy, 
w 2010 roku, byłyśmy Pielęgniarkami 
Oddziałowymi z najkrótszym stażem pra-
cy na tym stanowisku. 

Wspólnie uczyły-
śmy się, przy pomo-
cy koleżanek Pielę-
gniarek Oddziało-
wych z większym 
doświadczeniem za-
wodowym, układać 
harmonogram czasu 
pracy, rozwiązywać 
bieżące problemy 
w oddziale, uczy-
łyśmy się krok po 
kroku wprowadzać 
elektroniczny sys-
tem dokumentacji 
medycznej. Zawsze 
mogłam liczyć na 
pomoc i wsparcie ze 
strony Ady. 
Ada pracowała w 7 
Szpitalu MW dłużej 
ode mnie. Karierę 
zawodową wiązała, 
rozpoczynając pra-
cę w październiku 
1975 roku, z Od-
działem Psychiatrii.  
Tę dziedzinę medy-
cyny pokochała od 

Wspomnienie o Adzie Urban 06.04.1958 r. – 02.09.2013 r.
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Z okazji przejścia na emeryturę wyrazy 
szacunku i podziękowania za wieloletnią 

pracę na stanowisku pielęgniarki 
koordynującej AiIT pani leokadii 

Truchanowskiej składają: pielęgniarka 
naczelna i pielęgniarki koordynujące  

z PCZ Malbork. Życzymy zdrowia i wiele 
radości oraz sukcesów w życiu osobistym.

Z okazji przejścia na emeryturę 
wyrazy szacunku i podziękowania za 

wieloletnią pracę na bloku operacyjnym 
Pani Elżbiecie Urbańskiej składają: 

pielęgniarka naczelna i koleżanki z bloku 
operacyjnego z PCZ Malbork.

Życzymy zdrowia i wiele radości oraz 
sukcesów w życiu osobistym.

Wyrazy uznania, szacunku i 
podziękowania za pracę pełną 
poświęceń z okazji przejścia na 

emeryturę pielęgniarkom Reginie 
Zarębskiej i Barbarze Myszkowskiej 
wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i radości na dalsze lata 

składają koleżanki i koledzy z Oddziału 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 

Św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

Podziękowania dla mgr Ewy Muchy 
za wspólne lata pracy, wcale niełatwe, 
za cierpliwość, zaufanie i stworzenie 
rodzinnej atmosfery, za okazywaną 

pomoc w trudnych sytuacjach. Dziękują 
pielęgniarki, położne i rejestratorki 

medyczne z Przychodni Jagiellońska.

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

oddanie, życzliwość w czasie wieloletniej 
pracy w zawodzie wraz z życzeniami 

zdrowia i dalszych sukcesów w pracy oraz 
życiu osobistym PIELĘGNIARKOM 

I POŁOŻNYM NZOZ „Przychodnia” 
Sp. z o.o. w Kościerzynie z okazji 

jubileuszu:

45-lecia pracy:
Kulińska Ewa

40-lecia pracy:
Liedtke Irena

30-lecia pracy:
Przytarska Zofia

Knitter Ewa
Landowska Violetta

Szulta Ewa

25-lecia pracy:
Bruska Barbara.

Podziękowanie dla pielęgniarki pani Ewy 
Humbli, która zajmowała się moim synem 
podczas ostrego dyżuru w lipcu tego roku 

w Szpitalu w Helu (115 szpital wojskowy). 
Serdecznie dziękuję za 

troskę, profesjonalizm, zrozumienie, 
działania dla dobra (małego) pacjenta 
i za wszystkie cenne informacje, których 

nam udzieliła. Mogłabym tylko sobie 
życzyć, by w trudnych chwilach trafiać 
tylko na takie osoby i na taką opiekę. 

dr Aleksandra Cisłak

Podziękowania
pani
mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Serdecznie dziękujemy za kontynuację programu „Niech plecy nie bolą”, 
tak ważnego dla naszego środowiska. Każda forma poprawy zdrowia i dba-
nia o to, abyśmy jak najdłużej w dobrej kondycji zdrowotnej wykonywa-
ły zawód pielęgniarki jest przez nas bardzo doceniana. Dziękujemy Panu 
Jarkowi Dobrenko za profesjonalne wykonywanie zajęć terapeutycznych. 
Co ważne możemy również skorzystać z porad dotyczących dodatkowych 
ćwiczeń wpływających na poprawę sylwetki ciała, właściwego podnosze-
nia, noszenia  i dźwigania oraz jak sobie radzić z różnego rodzaju proble-
mami tego typu. Ponieważ plany organizacyjne na przyszłe lata wykonuje 
się wcześniej, dlatego też zwracam się z prośbą o możliwość kontynuacji 
programu w przyszłych latach. Pielęgniarki z racji wykonywanego zawo-
du narażone są na urazy. Wykonują wiele dodatkowych prac i możliwość 
korzystania z oferowanych przez Państwa zajęć terapeutycznych jest jedną 
z form rehabilitacji i dbania o własne zdrowie.

Cieszy nas, że Pani, jako Przewodnicząca OIPiP zauważyła, że te problemy 
są i pielęgniarki oraz położne mogą z fachowej opieki terapeutycznej ko-
rzystać. Jak nam się wydaje to tylko nasza OIPiP w Gdańsku zorganizowała 
taki program i tym bardziej należą się Pani ogromne podziękowania.

Pielęgniarki Kliniki Onkologii i Radioterapii
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Naszej koleżance, Przewodniczącej 
Komisji Jolancie Zając wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci 
TEŚCIA 

składają koleżanki z Komisji ds. 
Pielęgniarek Środowiska Nauczania i 
Wychowania działającej przy OIPiP w 

Gdańsku.

Koleżance Katarzynie Michańczyk 
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MAMy 

składa Renata Woźnicka.

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność.” 

Emily Dickinson

Naszej koleżance Kamili zakrzewskiej 
oraz Jej Bliskim wyrazy głębokiego 

żalu i współczucia z Bloku Operacyjnego 
Chirurgicznego i Sterylizatorni 

z powodu śmierci 
TATy 

składają koleżanki PCZ w Malborku.

„Naszej drogiej koleżance Małgorzacie 
Jurkiewicz wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

MAMy 
składają wszyscy pracownicy 

NZOZ Kosakowo.

Ani Chmielewskiej serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

TEŚCIA 
składa cały zespół Kliniki 

Gastroenterologii i Hepatologii 
UCK w Gdańsku.

Naszej Koleżance Teresie Banna wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TATy składają Koleżanki z Kliniki 
Otolaryngologii UCK w Gdańsku.

Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas.  
Pięknie życie w zachwycie zdarza się tylko raz.

Szanownej Pielęgniarce Jadwidze 
Jankowskiej serdeczne 

wyrazy głębokiego utulenia w żalu 
z  powodu śmierci 

MAMy 
składają pielęgniarki operacyjne  wraz 
z zespołem  Bloku Operacyjnego EMC 

Zdrowie Kwidzyn.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Pani Dyrektor Jolancie Zając wyrazy 
głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci 
TEŚCIA 

kondolencje składa Zarząd oraz 
pracownicy „PROFIL-MED” 

Medycyna Szkolna.

Gratuluję Pielęgniarce Kasi Nawrockiej 
z okazji uzyskania tytułu magistra 
pielęgniarstwa oraz pielęgniarkom 

Izie Biluk, Joli Szydłowskiej, Beacie 
Wasilewskiej, Anecie Żyndzie z okazji 

uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa 
składa Joanna Mularczyk pielęgniarka 

oddziałowa Oddziału Kardiologii Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Wojciecha w 

Gdańsku Sp. z o.o.

 Na ręce Pani Elżbiety Grunholz 
pragniemy złożyć gorące podziękowania 

za wspólną, wieloletnią 
pracę, za olbrzymi wkład w tworzeniu 
historii oddziału AiIT w Wejherowie, 
za pomoc i osobiste zaangażowanie 

w kształceniu kolejnych pokoleń 
pielęgniarek. 

Wyrażając słowa uznania życzymy dużo 
zdrowia i owocnego spędzania wolnego 
czasu, spełnienia marzeń i dużo świetnej 

zabawy na EMERYTURZE składają 
Pielęgniarki oddziału Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii w Wejherowie.

z żałobnej karty
Naszej Drogiej Koleżance Położnej 

Wiolecie Czarnowskiej wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu tragicznej śmierci 
MĘŻA 

Dariusza składają: Dyrekcja i Zespół 
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 

Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.

Pielęgniarce Irenie Żołnowskiej wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TATy 
składają: Pielęgniarka Naczelna oraz cały 

Zespół Pielęgnacyjno-Lekarski Bloku 
Operacyjnego SP ZOZ MSW w Gdańsku.

Szczere wyrazy współczucia Pielęgniarce 
Oddziałowej Ewie Janus 

z powodu śmierci 
MAMy 

składają: Kadra Kierownicza oraz Zespół 
Pielęgniarsko-Lekarski Oddziału Chorób 

Wewnętrznych SP ZOZ MSW w Gdańsku.

,,Ci, którzy nas kochają, nie umierają nigdy, bo 
miłość to nieśmiertelność”

Naszej Koleżance Bożenie Grabowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
MĘŻA 

składają: Naczelna Pielęgniarka 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej wraz z koleżankami 

Bloku Operacyjnego.
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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.

Naszej koleżance lilianie zawiercie 
wyrazy głębokiego współczucia 

i szczerego żalu z powodu śmierci 
MAMy 
składają:

Naczelna Pielęgniarka 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej wraz całym 
personelem Oddziału Psychiatrii.

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
Pielęgniarki Aliny Śmierczyńskiej 

z powodu śmierci 
TATy 

skadają: Pielęgniarka Naczelna oraz 
cały zespół pielęgniarsko-lekarski Bloku 
Operacyjnego SP ZOZ MSW w Gdańsku.
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Wypełniony kupon prześlj do 31 października 2014 r. na adres: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

OIPiP w Gdańsku ostrzega przed 
wyłudzeniami ze strony:
a)  Centralnego Rejestru Działalności
     Gospodarczej
b)  Centralnego Rejestru Płatników
c)  Okręgowego Rejestru Działalności
     Leczniczej

Platforma ePUPAP jest to:
a)  Elektroniczna Platforma Usług
     Administracji Publicznej
b)  Elektroniczna Platforma Usług
     Administracyjno-Publicznych
c)  Elektroniczny System Wystawiania
     Faktur Medycznych

Strona Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą (RPWDL) to:
a)  www.rpwdl.pl
b)  www.ppwdl.com.pl
c)  www.rpwdl.czioz.pl

Śp.  Ada Urban rozpoczynała karierę 
zawodową w 1975 roku na oddziale:
a)  Psychiatrii
b)  Izbie Przyjęć Ogólnej
c)  Chirurgii Ogólnej
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