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Drogie Koleżanki i Koledzy…
oddaję w Wasze ręce biuletyn majowo-
-czerwcowy obfitujący w relacje z wielu 
ciekawych wydarzeń, które miały miejsce 
na terenie działania naszej Okręgowej Izby. 
Niebawem ukaże się również dodatko-
wy biuletyn, który będzie zawierał relacje 
i fotorelacje z uroczystych obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej. Korzystając z tak pięknych mie-
sięcy pragnę złożyć Wam najserdeczniej-
sze życzenia z okazji naszego Święta oraz 
z okazji Dnia Matki, a także Dnia Dziecka, 
gdyż większość z nas w dużej części w za-
leżności od okoliczności jest każdym z nich 
– dlatego codziennie dajemy serce i potrze-
bujemy serca oraz serdeczności…
Życzę Wam, aby zrealizowało się moje ma-
rzenie i cel działań by, co miesiąc odbie-
rając godziwe wynagrodzenie każda Pie-
lęgniarka i Położna oraz każdy Pielęgniarz 
i Położny odczuwali święto i docenienie 
wartości swojej bardzo ważnej profesji 
skupionej na drugim człowieku.
Życzę również by nie tylko pensje były na 
poziomie UE, lecz również by praca Pie-
lęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych zorga-
nizowana była w taki sposób (przy odpo-

wiedniej obsadzie i współpracy z innym 
personelem), aby dla zdrowia można było 
zjeść nawet drugie śniadanie.
Życzę zatem wielu dobrych zmian!
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www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów
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mgr Anna Wonaszek
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po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

godziny spotkania
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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
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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
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Indywidualnych i Grupowych Praktyk 
Pielęgniarek, Położnych i Przeszkoleń

mgr Barbara Wysocka
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INFORMACJA PRASOWA O PROJEKCIE 
 

„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do 
małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” 

 
współfinansowany przez Szwajcarię oraz objęty patronatem Ministerstwa Zdrowia  
i Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Program będzie realizowany w całym kraju do grudnia 2016 r. 
Partnerem Projektu na terenie województwa pomorskiego jest Gdański Uniwersytet 
Medyczny.  

 
Założeniem Projektu jest dotarcie z edukacją stomatologiczną do ponad 300 tysięcy 

dzieci w wieku 0-5 lat oraz ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców 
przedszkolnych. Program ma na celu promowanie zachowań prozdrowotnych oraz 
profilaktyki chorób jamy ustnej u dzieci. W przedszkolach, które zgłoszą chęć udziału w 
Projekcie, edukatorzy zdrowotni poprowadzą lekcje w oparciu o prezentację multimedialną 
oraz bezpośredni instruktaż higieny jamy ustnej. Dzieci będą szczotkowały zęby 
indywidualnie, pod nadzorem opiekunów przedszkolnych. Każde dziecko biorące udział w 
Projekcie otrzyma własny zestaw do higieny jamy ustnej. Ponadto Projekt będzie obejmował 
kampanię informacyjną w zakresie: wykonywania zabiegów higienicznych, zasad właściwego 
sposobu żywienia oraz zwalczania szkodliwych nawyków i dysfunkcji. 

W populacji dzieci w wieku 0-2 lat zakłada się realizację działań za pośrednictwem 
lekarzy pediatrów, pielęgniarek i położnych oraz szkół rodzenia. Do tych grup 
zawodowych skierowane zostaną działania edukacyjne w formie szkoleń o jednorodnej 
tematyce związanej ze zdrowiem jamy ustnej dzieci. Do grudnia 2016 roku odbędą się dwa 
szkolenia skierowane do pielęgniarek i położnych. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat oraz 
dodatkowo ulotki informacyjne dla rodziców dzieci w wieku 0-2 lat, plakaty edukacyjne  
i informacyjne. 

 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: 

rekrutacjasppw@gumed.edu.pl, tel.501 764 433 
w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: 
 

Gdański Uniwersytet Medyczny 
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego 
ul. E. Orzeszkowej 18    
80-208 Gdańsk 
 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! 
 

Informacje o Projekcie: http://www.zebymalegodziecka.pl 
Kontakt: rekrutacjasppw@gumed.edu.pl, tel.501 764 433 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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Prezydium
W dniu 21 kwietnia odbyło się posiedze-
nie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W po-
siedzeniu udział wzięło 6 osób, członków 
Prezydium ORPiP w Gdańsku.
Zebranie przebiegało w następujący spo-
sób:
1. Otwarcie zebrania przez Wiceprze-

wodniczącą Danutę Adamczyk-Wi-
śniewską. Podpisanie listy obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu 
z poprzedniego zebrania . 

3 . Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 861/Z/VI/2015 
do Nr 892/Z/VI/2015 w sprawie pra-
wa wykonywania zawodu (wpis – 2, 
stwierdzenia – 28, w tym 3 położne, 
skreślenia – 2).

5. Przedstawienie projektu i przyjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 536/VIP/14 
w sprawie wydania skierowania na 
przeszkolenie po przerwie dłuższej 
niż pięć lat w wykonywaniu zawodu 
dla 1 osoby.

6. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
93/IPP/PPL/2015/C w sprawie wykre-
ślenia wpisu w rejestrze IPP: Uchwały 
Nr 94/ISPP/PPL/2015/C, Uchwały Nr 
05/GPP/2015/C rejestrze GPP.

7 . Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds. Położnych w spra-
wie pokrycia kosztów dodrukowanie 
broszurki informacyjnej ,,Jak zadbać 
o zdrowie – swoje i dziecka?”. Pod-

jęto jednogłośnie Uchwałę Nr 537/
VIP/15 w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komitetu Organizacyjnego VII 
Międzynarodowej Konferencji ,,Ko-
bieta w zdrowiu i chorobie” organi-
zowanej przez Katedrę Pielęgniarstwa 
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Gi-
nekologicznego w sprawie współorga-
nizacji. Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 538/VIP/15 w sprawie współorga-
nizacji konferencji .

9. Rozpatrzenie wniosku Studenckiego 
Koła Naukowego ,,Przyszłe Położne” 
w sprawie objęcia patronatem hono-
rowym akcji ,,Poznaj swoją położną”, 
która odbędzie się 8 maja w Gale-
rii Bałtyckiej. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 539/VIP/15 w sprawie 
objęcia patronatem honorowym ww. 
akcji .

10. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Położnych o sfinanso-
wanie ze środków komisji druku ulo-
tek przeznaczonych na akcję ,,Poznaj 
swoja położną”. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 540/VIP/15 w tej spra-
wie .

11. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
541/VIP/15 w sprawie wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych Kora Centrum Szkoleń – 
szkolenie specjalizacyjne ,,Pielęgniar-
stwo chirurgiczne”.

12. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 

542/VIP/15 w sprawie wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych Kora Centrum Szkoleń – kurs 
specjalistyczny ,,Monitorowanie do-
brostanu płodu w czasie ciąży i pod-
czas porodu” – dla położnych. 

13. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
543/VIP/15 w sprawie wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych Kora Centrum szkoleń – kurs 
specjalistyczny ,,Opieka nad kobietą 
ciężarną w okresie okołoporodowym” 
dla położnych.

14. Rozpatrzenie wniosku członków Pre-
zydium o pokrycie kosztów udziału 
w warsztatach psychologicznych . 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
544/VIP/15 w sprawie pokrycia kosz-
tów udziału i pobytu w warsztatach 
psychologicznych w Jastrzębiej Górze 
dla 2 członków Prezydium ORPiP.

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ds . 
Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki 
Szpitala Specjalistycznego w Wejhero-
wie w sprawie zorganizowania kursów 
dla pielęgniarek i położnych: wyko-
nywanie i interpretacja EKG, leczenie 
ran, terapia bólu ostrego u dorosłych, 
pielęgnowanie pacjenta dorosłego 
wentylowanego mechanicznie, przy-
gotowanie i podawanie leków prze-
ciwnowotworowych u dorosłych. Kur-
sy te zostaną zorganizowane w trakcie 
roku 2015 przez OIPiP w Gdańsku.

16. Rozpatrzenie wniosku Pielęgniarki 
Naczelnej w Kartuzach w sprawie re-
alizacji kursu RKO dla pielęgniarek 
i położnych. Wniosek rozpatrzono po-
zytywnie .

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ds . 
Pielęgniarstwa Szpitali Wojewódz-
kich w Gdyni w sprawie zorganizo-
wania kursu specjalistycznego RKO 
noworodka. Wniosek rozpatrzono po-
zytywnie . 

18. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cej PTP Oddziału w Gdańsku w spra-
wie objęcia patronatem honorowym 
konferencji ,,Zmiany w pielęgniar-
stwie – od zagadnień klinicznych, 
przez organizację pracy do badań 
naukowych”. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 545/VIP/15 w sprawie 
objęcia patronatem honorowym ww. 
konferencji .

19. Przedstawienie informacji nt . wygra-
nia konkursu ofert na organizację kur-
su specjalistycznego dla pielęgniarek 
i położnych w Kociewskim Centrum 
Zdrowia .

20. Podjęcie Uchwały Nr 546/VIP/15 
w sprawie przyznania Złotych Czep-
ków i Dyplomów Uznania. Złote 
Czepki przyznano w ilości 137, Dy-
plomy Uznania przyznano w ilości 
255 i Honorowe Złote Czepki przy-
znano w ilości 7. Listy imienne wy-
różnionych osób stanowią załącznik 
do Uchwały Nr 546/VIP/15.

21. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
547/VIP/15 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzami-
nacyjnej .

22. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
548/VIP/15 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego przez 
OIPiP w Gdańsku w formie kursów 
specjalistycznych i kursu kwalifika-
cyjnego i powołania kierownika. Kurs 
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Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagro-
dą jest odzież ufundowana przez firmę DOMINIKA.
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie OIPiP.
Konkurs polega na ułożeniu hasła z czerwonych liter 
znajdujących się w różnych tekstach tego wydania 
Biuletynu Informacyjnego .
Przykład (literka z przykładu nie wchodzi w skład 
hasła!):

Hasło wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem 
telefonu i adresem miejsca zatrudnienia prosimy 

przesyłać do 31 lipca 2015 r. na adres e-mail:
biuro@oipip.gda.pl

Zgłoszenia bez ww. danych 
nie wezmą udziału w losowaniu.

KONKURS specjalistyczny w zakresie ,,Pielęgno-
wanie pacjenta dorosłego wentylowa-
nego mechanicznie” dla pielęgniarek. 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
,,Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla 
pielęgniarek. Kurs specjalistyczny 
w zakresie ,,Szczepienia ochronne” 
dla pielęgniarek. 

23. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
549/VIP/15 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzami-
nacyjnej w zakresie kształcenia po-
dyplomowego prowadzonego przez 
Kora Centrum Szkoleń. 

24. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
550/VIP/15 w sprawie wytypowanie 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez Puls-Medic.

25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora In-
stytutu Psychologii Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie objęcia patro-
natem honorowym sympozjum na-
ukowo-praktycznego ,,Rodzicielstwo 
po stracie”. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 551/VIP/15 w tej spra-
wie . 

26. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
552/VIP/15 w sprawie pokrycia 
kosztu autokaru na wycieczkę dla 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Katolic-
kich (Skarszewy-Nowy Wiec-Łeba) 
w dniach 9-10 maja 2015 r.

27. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
553/VIP/15 w sprawie zakupu książek 
do biblioteki OIPiP, po 2 egzempla-
rze: ,,Alkoholiczka” – Mika Dunin, 
,,Podnieś głowę” – Ewa Woydyłło, 
,,Rak duszy” – Ewa Woydyłło.

28. Rozpatrzenie wniosku członka Pre-
zydium o pokrycie kosztów podróży 
do Warszawy na spotkanie w Naczel-
nej Radzie pielęgniarek środowiska 
nauczania i wychowania w dniu 27 
kwietnia 2015 r. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 554/VIP/15 w tej spra-
wie .

29. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarek Środowi-
ska Nauczania i Wychowania w spra-
wie pokrycia kosztów uczestnictwa 
4 osób w II Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej ,,Pielęgniarstwo pe-
diatryczne – nowe wyzwania”, która 
odbędzie się w Ostródzie w dniach 
17-18 czerwca 2015 r. Podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 555/VIP/15 w tej 
sprawie .

30. Pani Wiceprzewodnicząca Marze-
na Olszewska-Fryc poinformowała, 
że reprezentowała Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych na akcji 
charytatywnej w Tczewie, która była 
przeprowadzona 19 kwietnia na rzecz 
Hospicjum Tczewskiego, przekazała 
podziękowania od pani Prezes Sto-
warzyszenia ,,Ogrody Nadziei” które 
było organizatorem akcji za wspar-
cie tej akcji przez OIPiP w Gdańsku. 
Poinformowała także, że organizacja 
konferencji pediatrycznej w Urzędzie 
Marszałkowskim 6 marca organizo-
wana przez Copernicus w całości zo-
stała pokryta ze środków pozyskanych 
od sponsorów.

31. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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kalendarium
23 kwietnia
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc wzięła udział w uroczystości wręcze-
nie Złotych Czepków i Dyplomów Uznania 
w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego 
Wojciecha w Gdańsku Zaspie.

27 kwietnia
W Warszawie na zaproszenie dr Barba-
ry Kot-Doniec – Dyrektor CKPPiP Prze-
wodnicząca Anna Wonaszek uczestniczyła 
w konferencji zorganizowanej przez Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego Pielę-
gniarek i Położnych.

29 kwietnia
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w otwarciu Poradni 
i Oddziału Okulistyki w Szpitalu Woje-
wódzkim w Gdyni. 

8 maja
Odbyła się uroczystość Dnia Pielęgniarki 
i Położnej oraz nastąpiło wręczenie Złotych 
Czepków i Dyplomów Uznania w Szpi-
talu M. Kopernika – Copernicus, w której 
uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Marze-
na Olszewska-Fryc.

8 maja
Sekretarz Aldona Rogala brała udział z ra-
mienia Okręgowej Komisji Wyborczej w ze-
braniu wyborczym Rejonu 9 – Sopot.

12 maja
W SWPS w Sopocie Przewodnicząca Anna 

Wonaszek otworzyła konferencję zorgani-
zowaną przez Komisję ds. Pielęgniarstwa 
DPS, działającą przy OIPiP w Gdańsku pod 
przewodnictwem mgr Danuty Mataczyń-
skiej i przedstawiła wykład podkreślający 
rangę budowania marki Pielęgniarek w Do-
mach Pomocy Społecznej. W konferencji 
uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Ma-
rzena Olszewska-Fryc. Konferencja była 
bardzo ciekawa i cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem . Serdeczne gratulacje dla 
Organizatorów!

12 maja
W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na 
konferencji zorganizowanej przez uczelnię 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgnia-
rek i Dnia Położnych Przewodnicząca  Anna 
Wonaszek przedstawiła studentom Pielę-
gniarstwa i Położnictwa działania KOPiP 
na rzecz poprawy warunków pracy i płacy 
naszych grup zawodowych w Polsce .

12 maja 
Sekretarz Aldona Rogala brała udział z ra-
mienia Okręgowej Komisji Wyborczej w ze-
braniu wyborczym Rejonu 23 – Starogard 
Gdański.

13 maja
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w spotkaniu Grupy Ro-
boczej ds. Jakości w Placówkach Medycz-
nych, które odbyło się w Urzędzie Marszał-
kowskim . 

13 maja
Sekretarz Aldona Rogala brała udział z ra-
mienia Okręgowej Komisji Wyborczej w ze-
braniu wyborczym Rejonu 7 – MSW.

15 maja
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc wzięła udział w konferencji oraz uro-
czystości wręczenie Złotych Czepków i Dy-
plomów Uznania w Szpitalach Tczewskich 
S .A .

18 maja
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Prze-
wodniczący ORPiP w Słupsku – Sebastian 
Irzykowski uczestniczyli w Urzędzie Mar-
szałkowskim w spotkaniu z Członkiem Za-
rządu Województwa Pomorskiego Hanną 
Zych-Cisoń w sprawie współpracy na rzecz 
realizacji programu zdrowotnego dla Pielę-
gniarek i Położnych naszego województwa.

18 maja
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdań-
sku Przewodnicząca Anna Wonaszek wraz 
z innymi Członkami KOPiP uczestniczy-
ła w spotkaniu z Prezesami i Dyrektorami 
szpitali marszałkowskich. Celem spotkania 
było omówienie realizacji postulatów przy-
jętych na obradach Okrągłego Stołu KOPiP. 
Jak zwykle newralgicznym i bardzo emo-
cjonującym tematem spotkania było żądanie 
przez nas podwyższenia wynagrodzeń Pielę-
gniarkom, Pielęgniarzom i Położnym. Etap 
rozmów zakończono. Teraz KOPiP planuje 
przejście do kolejnych działań... cdn.

19 maja
Sekretarz Aldona Rogala wzięła udział 
w GUM w uroczystości nadania tytułu Dok-
tora Honoris Causa profesorowi Jerzemu 
Dybickiemu .

Uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Jerzemu Dybickiemu.
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20 maja
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc gościła na otwarciu pracowni dla stu-
dentek położnictwa w Katedrze Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego .

20 maja
Sekretarz Aldona Rogala brała udział z ra-
mienia Okręgowej Komisji Wyborczej w ze-
braniu wyborczym Rejonu 5 w Hospicjum 
w Gdańsku.

21 maja
Sekretarz Aldona Rogala brała udział w kon-
kursach na stanowisko ordynatorów oddzia-
łów w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycz-
nym w Gdańsku.

21 maja
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc gościła podczas uroczystości wręcze-
nia Złotych Czepków i Dyplomów Uznania 
w Kwidzynie .

21 maja
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła wraz z innymi Przedstawicielami KO-
PiP w spotkaniu w Starostwie ze Starostą 
Starogardu Gdańskiego, a następnie z Pielę-
gniarkami i Położnymi szpitala Kociewskie 
Centrum Zdrowia w celu omówienia proble-
mów dotyczących naszego środowiska za-
wodowego i szukania wspólnych rozwiązań 
na rzecz poprawy warunków pracy i płacy.

22 maja
Odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia 
Domu Pomocy Społecznej Orunia w NOT, 
w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca 
Marzena Olszewska-Fryc.

22 maja
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Sekre-
tarz Aldona Rogala brały udział z ramienia 
Okręgowej Komisji Wyborczej w zebra-
niach wyborczych Rejonu 24 – Wojewódzki 
Szpital Psychiatryczny i Rejonu 1 – UCK.

23 maja
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brała udział w PTP-ie w sprawie kon-
ferencji ogólnopolskiej organizowanej przez 
PTP .

25 maja
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc gościła na uroczystości obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Po-
łożnej w Ratuszu.

26 maja 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc wzięła udział w uroczystości wręcze-
nia Złotych Czepków i Dyplomów Uznania 
w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.

27 maja
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w spotkaniu Grupy Ro-
boczej ds. Jakości w Placówkach Medycz-
nych, które odbyło się w Urzędzie Marszał-
kowskim .

28 maja 
Odbyła się uroczystość wręczenia Złotych 
Czepków i Dyplomów Uznania w Uniwer-
syteckim Centrum Klinicznym, w którym 
uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Marze-
na Olszewska-Fryc.

28 maja 
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Sekretarz 

Aldona Rogala brały udział w spotkaniu 
z Rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego J. Morysiem.

29 maja 
Przewodnicząca Anna Wonaszek, Wiceprze-
wodnicząca Danuta Adamczyk-Wiśniew-
ska i Sekretarz Aldona Rogala brały udział 
w konkursach na stanowisko pielęgniarek 
oddziałowych w Szpitalu Specjalistycznym 
w Prabutach .

30 maja 
W Parku Naukowo-Technicznym w Gdań-
sku Przewodnicząca Anna Wonaszek otwo-
rzyła konferencję szkoleniową zorgani-
zowaną przez Komisję ds. Pielęgniarstwa 
Okulistycznego, działającą przy OIPiP 
w Gdańsku pod przewodnictwem mgr Bar-
bary Wysockiej, nt. „Nowoczesne metody 
komunikacji pielęgniarki z pacjentem ob-
ciążonym polipatologią. Nowe wyzwania 
w pełnieniu funkcji zawodowych pielęgnia-
rek. Wielokulturowość w pracy pielęgniar-
ki.” Serdeczne gratulacje dla organizatorów!

30 maja
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w Festynie Rodzinnym zorganizowa-
nym z okazji Dnia Dziecka przez Podmiot 
Leczniczy Copernicus w Gdańsku. Wśród 
nagród dla dzieci były także nagrody ufun-
dowanie przez ORPiP w Gdańsku promują-

ce nasze profesje medyczne. Uśmiechy dzie-
ci były najlepszą nagrodą dla organizatorów 
oraz sponsorów nagród! Jak mawiał Jan 
Paweł II: „Troska o dziecko jest pierwszym 
i podstawowym sprawdzianem stosunku 
człowieka do człowiek.” Serdeczne gratula-
cje organizatorom!
Poza wyżej opisanymi działaniami Prze-
wodnicząca Anna Wonaszek uczestniczyła 
również w uroczystościach organizowa-
nych z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej mając zaszczyt 
wręczać Złote Czepki oraz Dyplomy Uzna-
nia za wzorową pracę w Ochronie Zdrowia. 
Wszystkim Osobom wyróżnionym bardzo 
serdecznie gratuluje cała Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku!

Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w wyborach na Delegatów VII 
Kadencji. Dziękuję za tak liczną ilość gło-
sów oddanych na moją osobę – to ogrom-
ny mandat zaufania! Daje to pokłady wielu 
dodatkowych sił, by nadal z determinacją 
działać na rzecz naszego środowiska zawo-
dowego! Wszystkim wybranym Delegatom 
BARDZO SERDECZNIE GRATULUJĘ! 
To jest, bowiem ogromny dowód zaufania 
i wyróżnienie, lecz również wskazanie do 
wytężonej pracy na rzecz przede wszystkim 
poprawy warunków pracy i płacy Pielęgnia-
rek, Pielęgniarzy i Położnych!!!

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.oipip.gda.pl
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diabetologia w regionie

W dniu 7 marca 2015 r. odbyła się w Gdań-
sku konferencja warsztatowa ,,Diabetolo-
gia w regionie . Nowe spojrzenie na diabe-
tologię w pielęgniarstwie”, organizowana 
przez Polską Federację Edukacji w Diabe-
tologii. Była to jedna z cyklu konferencji 
organizowanych w całym kraju. Konferen-
cję otworzyła i poprowadziła pani Alicja 
Szewczyk – Przewodnicząca PFED, Kon-
sultant Krajowy Pielęgniarstwa Diabetolo-
gicznego .
Ciekawy wykład dotyczący żywienia 
w cukrzycy zaprezentowała pani Graży-
na Korzeniewska – dietetyk. Następnie 
pani Alicja Szewczyk w swoim wykładzie 
podkreśliła rolę i znaczenie pielęgniarki 
i edukacji w kontakcie z pacjentem cho-
rym na cukrzycę. Kolejny wykład dotyczył 
sposobów leczenia i leków dostępnych na 
naszym rynku mogących mieć zastosowa-
nie u chorych na cukrzycę typu II, zapre-

zentowany przez dr Bogumiła Wolnika – 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
Diabetologii. ,,Nowe spojrzenie na monito-
rowanie glikemii” przedstawił pan Maciej 
Wiącek poruszając problemy, jakie wystę-
pują w związku z używaniem penów i prze-
chowywaniem insulin .
Po przerwie pani Ewa Świątnicka – psy-
cholog przedstawiła problematykę wypale-
nia zawodowego, zwracając uwagę na ko-
nieczność skupienia się na sobie i zdefinio-
wania własnych potrzeb oraz przybliżając 
proste techniki relaksacji .
Na zakończenie konferencji odbyła się 
debata, w której udział wzięli przedstawi-
ciele Stowarzyszenia diabetologicznego 
w Gdańsku, Przewodnicząca ORPiP Anna 
Wonaszek, Konsultant Wojewódzki w dzie-
dzinie Diabetologii i prowadząca Alicja 
Szewczyk. W trakcie debaty podkreślono 
rolę i znaczenie edukacji w diabetologii, 

podkreślono bardzo dobrą współpracę Sto-
warzyszenia z lekarzami i pielęgniarkami 
w zakresie prowadzenia pacjentów, udzie-
lania im informacji i kierowania w odpo-
wiednie miejsca. Diabetologia jest jedną 
z niewielu dziedzin medycyny najlepiej 
zorganizowanych, jeśli chodzi o ukierun-

kowanie na pacjenta i jego potrzeby .
Konferencja cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem, udział wzięło ponad 100 osób 
z całego regionu pomorskiego.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Sztafeta nadziei
W dniach 21-22.03.2015 r. w Galerii Bał-
tyckiej w Gdańsku odbyła się akcja chary-
tatywna ,,Sztafeta Nadziei” zorganizowa-
na przez Gdańskie Hospicjum dla Dzieci. 
W sztafecie, która polegała na dwudzie-
stoczterogodzinnej ciągłej jeździe na rowe-
rze stacjonarnym oraz na bieganiu na bież-
ni, wzięli udział znani sportowcy. Sztafeta 
rozpoczęła się 21 marca o godzinie pięt-
nastej, a zakończyła równo po dwudziestu 

czterech godzinach 22 marca również o go-
dzinie piętnastej.
Organizatorzy jak i sportowcy, chcieli po-
kazać, jak trudno jest zbierać pieniądze na 
szczytne cele i jak bardzo trzeba się zaanga-
żować, aby osiągnąć cel w pomocy innym. 
Jednym ze współorganizatorów wydarzenia 
była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku, która miała swoje sta-
nowisko, gdzie chętni mogli zbadać sobie 

poziom cukru we krwi i dokonać pomiaru 
ciśnienia. Ratownicy uczyli technik udzie-
lania pierwszej pomocy. Poza tym można 
było obejrzeć występy taneczne dzieci, 
pomalować swoją twarz oraz spróbować 
szczęścia w loterii. Tego typu akcje na 
pewno są potrzebne, aby uświadomić spo-
łeczeństwu jak duża jest potrzeba pomocy 
innym . 

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

WYNIKI QUIZU 
nr 2/2015

W drodze losowania:
fartuch med-Service 

wygrała Pani Beata Zbielska
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl 
wygrała Pani Grażyna Krenska

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

Prosimy o kontakt z daną firmą 
w celu odebrania nagrody.
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ku zdrowej i bezpiecznej 
starości

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Hospicjum 
im. ks. Dutkiewicza w Gdańsku odbyła się 
konferencja zorganizowana przez Komi-
sję ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielęgnacji 
Ran, Oparzeń i Odleżyn i Komisję ds. 
Opieki Długoterminowej pt. ,,Ku zdrowej 
i bezpiecznej starości”. Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku re-
prezentowały dwie Wiceprzewodniczące: 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska i Marzena 
Olszewska-Fryc.
Konferencja składała się z dwóch sesji. 
Pierwsza odbyła się pod hasłem: ,,Mały 
błąd na początku staje się wielkim na koń-
cu”. W tej części zostały przedstawione 
następujące prezentacje: ,,Kompleksowa 

opieka nad pacjentem z problemami oto-
laryngologicznymi” którą zaprezentowa-
ła dr n. med. W. Mędrzycka-Dąbrowska, 
,,Produkty medyczne w opiece długoter-
minowej” przedstawione przez przed-
stawiciela firmy Skamex, ,,Nowoczesne 
rozwiązania w opiece nad pacjentem unie-
ruchomionym” – zaprezentował przedsta-
wiciel firmy Schulke, ,,Ryzyko upadku 
w wieku podeszłym” przedstawiła pani 
mgr B. Frymark, ,,Kompresjoterapia” zo-
stała przedstawiona przez przedstawiciela 
firmy Hartman, ,,Terapia ułożeniowa” zo-
stała zaprezentowana przez mgr I. Wernic-
ką oraz ,,Nowe uprawnienia i obowiązki 
pielęgniarek i położnych wynikające ze 

zmian w ustawodawstwie zawodowym” 
zaprezentowała dr hab. A. Zimmermann. 
Po przerwie odbyła się druga część kon-

ferencji pod hasłem: ,,Nic szybciej nie 
postarza człowieka, niż częste myślenie 
o tym, że się starzeje”.
W tej części zostały przedstawione: przez 
mgr B. Góralską ,,Problemy psycho-spo-
łeczne osób starszych”, przez mgr J. Li-
tewską ,,Aktywizacja seniorów”, przed-
stawiciel firmy Solpharm zaprezentował 
produkty firmy przydatne w opiece i pie-
lęgnacji pacjenta leżącego, a pani mgr M. 
Grochowska przybliżyła temat sprzedaży 
usług i towarów klienta 50+ w odniesieniu 
do promowania usług pielęgniarskich.
Na zakończenie konferencji uczestnicy 
otrzymali certyfikaty.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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aktualne Problemy 
neurologii i kardiologii 
dziecięcej

W dniach 24-25 kwietnia 2015 roku 
w Krakowie odbyła się ogólnopolska Kon-
ferencja „Aktualne problemy neurologii 
i kardiologii dziecięcej”. W Konferencji 
udział wzięły członkinie Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Pediatrycznego oraz Komisji 
ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania 
i Wychowania.
Spotkanie zainaugurowane zostało przez 
prof. Krzysztofa Fyderek, prof. Marka  
Kacińskiego, prof. Andrzeja Rudzińskiego 
i dr hab . Macieja Kowalczyka . Profesoro-
wie w swoich wystąpieniach inauguracyj-
nych zwrócili uwagę na to, iż ta konferen-
cja odbywa się w 50-tą rocznicę rozpoczę-
cia działalności Krakowskiego Instytutu 
Pediatrii. Miłym akcentem dla nas była 
informacja, iż podwaliny pod założenie 
oddziału neurologii dziecięcej w Krako-
wie a co za tym idzie założenie Kliniki 
Neurologii Dziecięcej, były z Gdańska. To 
na naszym UMG szkoliła się kadra dla pa-
cjentów pediatrycznych tej Kliniki.
W ciągu dwóch dni trwania konferencji 
można było wysłuchać interesujących 
wykładów. Sesje wykładowe prowadzone 
były przez wybitnych specjalistów z kar-
diologii i neurologii dziecięcej z Kliniki 
Neurologii i Kardiologii Dziecięcej UJ 
CM. Poruszane tematy to:
•	 Zajęcie serca w chorobach nerwowo-

-mięśniowych - spojrzenie kardiologa 
i neurologa dziecięcego prowadzone 
przez Zbigniewa Kordona, Sławomira 
Kroczka,

•	 Układ nerwowy i krążenia w choro-
bach metabolicznych u dzieci - spoj-
rzenie neurologa i kardiologa dziecię-
cego dr n. med. Aleksandra Gergont, 
i dr n. med. Jacek Kuźma,

•	 Algorytm diagnostyki genetycznej 
w miopatiach i kardiomiopatiach 
u dzieci – dr n. med.Marek Bodzioch,

•	 Guzy serca za szczególnym uwzględ-
nieniem fakomatoz – dr n .med .Zbi-
gniew Kordon, lek. med. Małgorzata 
Steczkowska, lek. med. Ewa Weso-
łowska,

•	 Ewolucja poglądów na temat drożne-
go otworu owalnego u dzieci i mło-
dzieży – prof. dr. hab. n. med. Andrzej 
Rudziński, dr n. med. Piotr Weryński,

•	 Problemy neurologiczne i pułapki dia-
gnostyczne w poważnych arytmiach 
u dzieci i młodzieży – prof. Andrzej 
Rudziński, dr n. med. Maciej Pitak,

•	 Omdlenia neurokardiogenne – spojrze-
nie neurologa i kardiologa dziecięcego 
dr n. med. Aleksandra Gergont, dr n. 
med. Jolanta Oko-Łagan,

•	 Kardiogenny udar mózgu 
u dzieci – spojrzenie kardio-

loga i neurologa dziecięcego 
dr n. med. Jacek Kuźma, dr n. med. 
Sławomir Kroczka,

•	 Neuropsychologiczna ocena młodzie-
ży po leczeniu operacyjnym/interwen-
cyjnym wad wrodzonych serca – mgr 
psych. Urszula Stolarska-Weryńska, 
dr n. med. Piotr Weryński, prof. dr 
hab. n. med. Andrzej Rudziński, prof. 
zw. dr med. Marek Kaciński

•	 Wpływ emocji na reakcje autono-
miczne – mgr psych . Urszula Stolar-
ska-Weryńska

•	 Rozwój i zastosowanie GSR biofeed-
backu – mgr psych. Anna Bazarnik, dr 
n. med. Alicja Kubik,

•	 Wyniki stymulacji autonomicznego 
układu nerwowego u dzieci z migreną 

– dr n. med. Aleksandra Gergont, dr 
n. med. Agnieszka Biedroń, lek. med. 
Katarzyna Kurdziel,

•	 Ocena ryzyka próby samobójczej 
u nastolatków – dr n. med. Maciej Pi-
lecki

•	 Wpływ terapii poznawczo-behawio-
ralnej na endogenny potencjał P300 
u dzieci z napadami rzekomopadacz-
kowymi i napięciowymi bólami gło-
wy – lek. med. Małgorzata Steczkow-
ska, mgr psych. Urszula Stolarska-
-Weryńska, prof. zw. dr. hab. n. med. 
Marek Kaciński, lek. med. Barbara 
Skowronek-Bała, lek. med. Ewa We-
sołowska.

Ciekawym doświadczeniem było to, że 
poszczególne jednostki chorobowe oma-
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katolickie Stowarzyszenie 
Pielęgniarek i Położnych 
Polskich - Oddział Pomorski

11 kwietnia 2015 roku odbyło się spotka-
nie założycielskie Pomorskiego Oddziału 
Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgnia-
rek i Położnych Polskich. Stowarzyszenie 
zostało powołane podczas 58 pielgrzymki 
pracowników Służby Zdrowia w Często-
chowie na Jasnej Górze, 21 maja 1994 
roku . 
W obliczu silnych przemian społeczno – 
zawodowych, zauważono potrzebę ukon-
stytuowania Stowarzyszenia Pielęgniarek 
i Położnych Katolickich w regionie Po-
morskim. Zgodnie z preambułą statutu 
Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
i Położnych, Oddział Pomorski pragnie 
systematycznie pracować nad forma-
cją duchową oraz intelektualną naszych 
członków. Priorytetem dla nas jest godne 
reprezentowanie i ochrona zawodu Pielę-
gniarki i Położnej. Troska o kultywowanie 
tradycji i opieranie wszelkich działań spo-
łecznych, zawodowych oraz naukowych 

na wartościach chrześcijańskich, i nauce 
społecznej Kościoła Katolickiego. W służ-
bie Bogu i Pacjentowi, do której zostały-
śmy powołane, będziemy propagować za-
sady życia zdrowego moralnie, fizycznie 
i psychicznie .
Spotkanie Założycielskie rozpoczęło się 
mszą świętą w Kościele św. Jakuba przy 
Katedrze Oliwskiej, którą celebrował 
duszpasterz Pomorskiego Oddziału Sto-
warzyszenia, ks. Błażej Kwiatkowski. Po 
wspólnej modlitwie wysłuchałyśmy pre-
lekcji dotyczącej życia bł. Marty Wieckiej, 
która jednogłośnie została obrana patron-
ką naszego Oddziału. Gośćmi spotkania 
były przedstawicielki Katolickiego Sto-
warzyszenia Błogosławionej Marty Wiec-
kiej. Zgodnie z przyjętym porządkiem 
spotkania wybrano tymczasowy Zarząd 
Pomorskiego Oddziału KSPiP wraz ze 
skarbnikiem, w osobach: Przewodnicząca 

wiane były przez zespół terapeutyczny. 
Jednocześnie przez neurologa, kardiolo-
ga i psychologa. W swoich wystąpieniach 
wykładowcy wielokrotnie podkreślali 
istotną rolę pielęgniarki w pacy zespołu 
terapeutycznego . Przygotowane prezenta-
cje odzwierciedlają dokonujący się postęp 
naukowy i praktyczny w różnych dziedzi-

nach, to jest neurologii, kardiologii i psy-
chiatrii dziecięcej, a także neurofizjologii, 
neurogenetyki i neuropsychologii .

Komisja ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
i Komisja Pielęgniarek w Środowisku 

Nauczania i Wychowania.

– Barbara Rogosz, Sekretarz – protokolant 
– Michalina Dettlaff oraz Skarbnik – Bar-
bara Gajewska .
Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych do współpracy w Katolickim Sto-
warzyszeniu Pielęgniarek i Położnych. 
Informacje dotyczące spotkań oraz podej-
mowanych działań Stowarzyszenia będą 
umieszczane w Biuletynie Informacyjnym 

oraz na stronie internetowej Gdańskiej 
Izby Pielęgniarek i Położnych. Okazją do 
spotkania i wspólnej modlitwy była Piel-
grzymka do miejsca urodzenia bł. Marty 
Wieckiej – Nowego Wieca, 9 i 10 maja 
w 7 rocznicę beatyfikacji.

Michalina Dettlaff
Sekretarz Pomorskiego Oddziału KSPiPP

www.kspipp.pl

dział szkoleń - Fotorelacja

Uczestniczki kursu specjalistycznego leczenia ran dla położnych w Szpitalu Copernicus w Gdańsku..

gdańsk
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Egzamin wewnętrzny w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego dla 
pielęgniarek w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.

gdańsk

gdańsk

Kurs Specjalistyczny RKO Noworodka dla Pielęgniarek i Położnych w Szpital Specjalistyczny 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

Już po egzaminie, wszyscy uśmiechnięci.

kościerzyna

kościerzyna
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Kurs Specjalistyczny dla położnych - Monitorowanie dobrostanu płodu w ciąży i podczas porodu 
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy Sp. z o.o.

wejherowo

wejherowo

Szczęśliwi pielęgniarze, którzy zdali egzamin z EKG w Szpitalu Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. 
z o.o. Wraz z nimi  kierownik kursu Tomasz Aszyk i koordynator Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

Zakończenie Kursu Specjalistycznego z EKG dla pielęgniarek i położnych w Szpitalu Specjalistyczny 
w Kościerzynie Sp. z o.o. Na zdjęciu pielęgniarka z zaświadczeniem o ukończeniu kursu, która 
otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta w Bytowie, a obok specjalista Działu Szkoleń OIPiP 
w Gdańsku Patrycja Malinowska.

kościerzyna

kościerzyna
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Specjalizacja zachowawcza 
edycja Tczew

Szanowne koleżanki, właśnie zakończyły-
śmy jeden z ważniejszych etapów specja-
lizacji – zaliczenia z Badań Fizykalnych 
(BF). Ze względu na wagę tego modułu dla 
pracy pielęgniarki postanowiłam podzielić 
się z Wami refleksją. Wykłady z tego mo-
dułu prowadził mgr Władysław Grabow-
ski. Duży zakres materiału do przyswojenia 
jak również praktyczna nauka poprawnego 
przeprowadzania badań zamknięte w 100 
godzinach lekcyjnych nie jest łatwym za-
daniem. Jednak dzięki dużemu zaanga-
żowaniu zarówno słuchaczek jak i przede 
wszystkim naszego wykładowcy ten trud-
ny etap naszej specjalizacji zaliczyłyśmy 
pomyślnie. Umiejętność przeprowadzania  
badań fizykalnych w codziennej pracy pie-
lęgniarki, to synonim profesjonalnego po-
dejścia do zawodu oraz podniesienie rangi 

i prestiżu naszej profesji. Od stycznia 2016 
r. BF będą również jednym z warunków 
pozyskania uprawnień pielęgniarki do wy-
pisywania recept. To kolejny krok do więk-
szej niezależności naszego zawodu oraz do 
zalegalizowania czynności, które w wielu 
placówkach od dawna były realizowane 
przez pielęgniarki, jednak ze względu na 
brak uprawnień – nie zgodnie z prawem 
i oczywiście nieodpłatnie! Szanowne ko-
leżanki, jak widać podążamy w dobrym 
kierunku i jeżeli uda nam się utrzymać 
jednomyślność i determinację w przepro-
wadzanych działaniach jest duże prawdo-
podobieństwo, że przełoży się to również 
na warunki pracy, a przede wszystkim na 
kwestie finansowe, czyli lepsze wynagro-
dzenie naszej grupy zawodowej. Cieszę się 
z faktu, że zdecydowałam się na robienie 

tej Specjalizacji, jest to okazja nie tylko do 
zgłębiania wiedzy merytorycznej w toku 
wykładów ale również okazja do spotkań 

z pielęgniarkami innych ośrodków m. in.: 
Gdańsk, Chojnice, Starogard Gdański. 
W przerwach między wykładami zawsze 
znajdziemy chwilę, aby wymienić się na-
szymi doświadczeniami, omówić proble-
my, podzielić się spostrzeżeniami. Jest to 
również okazja do przekazania nowinek 
z konferencji, prac OIPiP istotnych dla na-
szego środowiska.
Zachęcam wszystkie Panie, które wahają 
się nad podjęciem decyzji o dalszym kształ-
ceniu do podjęcia wysiłku dalszej edukacji, 
koleżankom z grupy gratuluję pomyślnych 
zaliczeń i raz jeszcze dziękuję wykładowcy 
p. Władysławowi Grabowskiemu za profe-
sjonalizm i pasję w przekazywaniu wiedzy 
słuchaczkom.

Z pozdrowieniami,
Joanna Langa
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były położne oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego z Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Kartuzach. W ramach kursu 
nabyłyśmy wiedzę w zakresie interpreta-
cji prawidłowych i nieprawidłowych zapi-
sów KTG płodu w fizjologii oraz patologii 
ciąży i w trakcie porodu. Zrealizowano 35 
godzin wykładów oraz 55 godzin praktyk 
na oddziałach Patologii Ciąży, Sali Poro-
dowej oraz Położniczo-Ginekologicznej 
Izbie Przyjęć. Zapoznano nas z bada-

W dniach 13.03-24.04.2015 r. w Powia-
towym Centrum Zdrowia w Kartuzach, 
odbył się kurs specjalistyczny dla położ-
nych „Monitorowanie dobrostanu płodu 
w czasie ciąży i podczas porodu dla po-
łożnych”. Organizatorem była Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Kierownikiem kursu była położna mgr 
Ewa Lisius, a wykładowcami położna mgr 
Dorota Kawiak oraz lek . med . ginekolog 
Robert Nitkowski .  Uczestniczkami kursu 

Monitorowanie dobrostanu 
płodu w czasie
ciąży i podczas porodu

Programowanie żywieniowe 
w zapobieganiu nadwagi 
i otyłości wśród dzieci i młodzieży

Sprawozdanie z Konferencji „Programo-
wanie żywieniowe w zapobieganiu nad-
wagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży”
10 kwietnia 2015 roku w Parku Nauko-
wo Technologicznym w Gdańsku ul. Trzy 
Lipy odbyła się konferencja ,,Programo-
wanie żywieniowe jako jeden z elementów 
zapobiegania nadwagi i otyłości u dzieci 
i młodzieży”, zorganizowana przez Ko-
misję do spraw Pielęgniarek Pediatrycz-
nych oraz Komisję do spraw Pielęgniarek 
w Środowisku Nauczania i Wychowania. 
Tematyka konferencji dotyczyła narasta-
jącego problemu dotyczącego otyłości 
i nadwagi wśród dzieci i młodzieży
Na konferencję, jako wykładowcy zapro-
szeni zostali wybitni specjaliści w tej dzie-
dzinie . Tematyka konferencji przedstawia-
ła się następująco:

• ,,Żywienie jako jeden ze sposobów 
profilaktyki nadwagi i otyłości” – 
lek. med. Marta Stankiewicz Gdański 
Uniwersytet Medyczny Zakład Ży-
wienia Klinicznego i Dietetyki .

• ,,Znaczenie aktywności fizycznej 
w profilaktyce i leczeniu otyłości 
u dzieci” – dr Aleksandra Niedziel-
ska z-ca Dyrektora Ośrodka Promocji 
Zdrowia i Sprawności Dziecka 

• ,,Rola pielęgniarki w profilaktyce 
nadwagi i otyłości dzieci i młodzie-
ży” – mgr Paulina Metelska sekretarz 
programu dla zdrowia 6-10-14.

• ,,Problemy emocjonalne dzieci i mło-
dzieży z nadwagą i otyłością” – mgr 
Małgorzata Kaźmierczak psycholog

Prezentację wygłosili również przedstawi-
ciele sponsorów konferencji; mgr Łukasz 

niem Dopplerowskim płodu. Nauczo-
no, jako prawidłowo odczytywać EKG 
płodu, kiedy zwrócić szczególną uwagę 
w obliczu zagrożenia. Do ćwiczeń przy-
gotowano wybrane przypadki zapisów 
KTG płodu z naszej codziennej praktyki. 
24 kwietnia 2015 roku odbył się egzamin, 
który ukończyły wszystkie położne z wy-
nikiem pozytywnym.  Serdeczne podzię-
kowanie kierujemy na ręce mgr Danuty 
Adamczyk-Wiśniewskiej koordynatora 

do spraw szkoleń, za zorganizowanie 
i przygotowanie kursu.  Wyrazy uznania 
i ogromne podziękowania dla naszych 
wspaniałych wykładowców w szczegól-
ności dla Pań położnych mgr Ewy Lisius 
i mgr Doroty Kawiak za przekazanie ogro-
mu wiedzy, przeprowadzenie ciekawych 
zajęć, za cierpliwość i wyrozumiałość.

Natalia Bir
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Trofimowicz firma Nestle Nutrition oraz 
Pani Agnieszka Gadzicka firma Nuk Me-
dicpro .
W trakcie omawiania programu 6-10-
14 wywiązała się dyskusja zwłaszcza 
Pań pielęgniarek środowiska nauczania 
z Gdańska, które przedstawiły uwagi i spo-
strzeżenia dotyczące realizacji programu 
w placówkach oświatowo – wychowaw-
czych. Uwagi wypływały ze spostrzeżeń 
Pań pielęgniarek, jak i Panie pielęgniarki 
przekazały spostrzeżenia grona pedago-
gicznego ze szkół, w których program jest 
realizowany .
Zasygnalizowany został fakt braku włą-
czenia pielęgniarek szkolnych w realiza-
cję programu. Dałoby to okresową kontro-
lę i stały nadzór nad dziećmi i młodzieżą, 
u której zostały stwierdzone nieprawidło-
wości.
Kolejnym punktem dyskusyjnym było 

stosowanie różnych siatek centylowych. 
Pielęgniarki środowiska nauczania i wy-
chowania używają siatek centylowych za-
lecanych przez Instytut Matki i Dziecka 
w Warszawie. Natomiast niektóre podmio-
ty realizujące świadczenia u dzieci i mło-
dzieży stosują inne siatki centylowe. Z tego 
też powodu powstają rozbieżności dotyczą-
ce odczytywania pozycji centylowej .

Po żywej dyskusji Panie reprezentujące 
realizatora programu podziękowały za 
wniesienie konstruktywnych uwag . Or-
ganizatorzy Konferencji mają nadzieję, 
że zostaną one uwzględnione w realizacji 
programu 6-10-14.

Komisja ds. Pielęgniarek Pediatrycznych
Komisja ds. Pielęgniarek w Środowisku 

Nauczania i Wychowania

relacja ze spotkania Pielęgniarek 
Środowiska nauczania 
i wychowania w warszawie

Dnia 27 kwietnia 2015 roku w Naczelnej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych odbyło 
się spotkanie przedstawicieli Pielęgnia-
rek Środowiska Nauczania i Wychowania 
celem omówienia bieżących problemów 
oraz ustalenia zakresu działań zmierzają-
cych do poprawy sytuacji w pielęgniar-
stwie szkolnym. Z ramienia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
udział brała Przewodnicząca Komisji do 

Spraw Pielęgniarek w Środowisku Na-
uczania i Wychowania Jolanta Zając
Zostały przedstawione istotne problemy 
naszego środowiska, które winny ulec 
zmianie, a są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania między innymi:
Ujednolicenie stawki kapitacyjnej dla 
każdego typu szkoły – zlikwidowaniu za-
pisu niekorzystnych przeliczników dzie-
ci w klasach integracyjnych, sportowych 

z nauką w warsztatach na terenie szkoły 
w szkołach sportowych, szkołach kształ-
cenia specjalnego i ośrodkach szkolno – 
wychowawczych .
Zwiększenia stawki kapitacyjnej na pro-
wadzenie grupowej profilaktyki fluorko-
wej ze względu na znaczny wzrost ceny 
zakupu preparatów fluorkowych i innych 
środków niezbędnych do zrealizowania 
tego świadczenia.
Zmianę zapisu w Rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia z 22 października 2010 roku, 
które wymusza przemieszczanie się pielę-
gniarki w jednym dniu do kilku placówek 
szkolno – wychowawczych .
Powrót do poprzednich zapisów i stworze-
nia możliwości zatrudniania pielęgniarek 
bez kursu kwalifikacyjnego w dziedzi-
nie pielęgniarstwa środowisku nauczania 
i wychowania z koniecznością ukończenia 
go w terminie dwóch lat od rozpoczęcia 
pracy w środowisku nauczania i wycho-
wania. Jednocześnie z rozszerzeniem 
o możliwości zatrudnienia specjalistek 
pielęgniarstwa pediatrycznego.
Poruszona została konieczność stosowa-
nia ujednoliconych siatek centylowych 
dla wszystkich podmiotów realizujących 
świadczenia dla dzieci i młodzieży.
Omówiona została możliwość pozyskania 
przez Dyrektorów placówek oświatowo – 
wychowawczych subwencji oświatowej 
na wyposażenie Gabinetów Profilaktyki 
Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej .
Dokonanie jednoznacznych zapisów 
w aktach prawnych ze wskazaniem, kto 
jest zobligowany do wyposażenia gabine-
tów medycznych na terenie szkół oraz po 
czyjej stronie jest ponoszenie kosztów ich 
utrzymania .
Zwrócono uwagą na nieścisłe zapisy do-

tyczące wykonywania badań profilak-
tycznych u 6-latków, 10-latków itd. Aby 
jednoznacznie został dokonany zapis, czy 
badania należy przeprowadzać uwzględ-
niając rok życia dziecka czy klasę do któ-
rej uczęszcza. Zasygnalizowana została 
potrzeba zmiany terminów wykonywania 
badań profilaktycznych z klas pierwszych 
gimnazjum, pierwszych szkoły ponadgim-
nazjalnej na ostatnią klasę szkoły podsta-
wowej i ostatnią klasę szkoły gimnazjal-
nej .
Podkreślony został fakt braku ujednoli-
cenia pracy pielęgniarek w środowisku 
nauczania i wychowania na terenie ca-
łego kraju, który wynika z braku jedno-
znacznych przepisów. Pojawił się wniosek 
o powołanie konsultanta krajowego w tej 
dziedzinie .
Uczestniczki spotkania zostały poproszo-
ne o opracowanie propozycji standardów 
opieki dla Pielęgniarek w Środowisku Na-
uczania i Wychowania i przesłanie ich do 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Kolejne spotkanie ma odbyć się w zmniej-
szonym składzie osobowym termin zosta-
nie ustalony .

Jolanta Zając
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek 

w Środowisku Nauczania i Wychowania 
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dumni absolwenci 
Pielęgniarstwa

Pamiętacie pierwszy raz na tej sali?
Nie byliście tacy uśmiechnięci i zadowo-
leni z siebie, dumni absolwenci. Każdy 
z nas był zdezorientowany, przestraszony, 
spoglądał na drugiego niepewnie, nie było 
tak kolorowo jak dziś. Mieliśmy przed sobą 
3,5 roku studiów, ponad 3000 tysiące go-
dzin zajęć teoretycznych i praktycznych. 
Obawialiśmy się trudności. Zaczęły się se-
sje, nieprzespane noce, poprawki, wszystko 
wyglądało tak jakby miało nie mieć końca. 
Z czasem jednak czarne chmury zaczęły 
odchodzić, a studenckie niebo przejaśniać... 
Poznaliśmy się bliżej, nietypowo, bo od 
pierwszego wkłucia! Niektórzy poznali się 

podskórnie, inni śródskórnie, a jeszcze inni 
od strony mięśnia pośladkowego wielkiego. 
Wspólnie wydeptaliśmy stałe kwidzyńskie 
ścieżki do biblioteki, baru mlecznego, do ka-
wiarni, na ławki w parku i do sklepu nocne-
go... oczywiście po lody, gdy już zamknięto 
kawiarnię. Zaprzyjaźniliśmy się na dobre i na 
złe. Niektórzy z nas uwieńczyli swoją przy-
jaźń nawet przeprowadzką po kilkanaście 
kilometrów i wspólnym zamieszkaniem, inni 
wspólnym kontem bankowym, a jeszcze inni 
planami na wspólną przyszłość. 
Atmosfera, jaką sobie wypracowaliśmy, 
pozwoliła przebrnąć przez studia wyższe 
z trudem, ale też z uśmiechem na twarzy. 

Poznaliśmy tajniki wielu skomplikowa-
nych zagadnień naukowych, zgłębiliśmy 
meritum zabiegów pielęgniarskich, na-
uczyliśmy się prawidłowego holistyczne-
go podejścia do człowieka, jako podmiotu 
naszej opieki pielęgniarskiej. Osiągnęliśmy 
niewymiernie wiele .
Jednak sama atmosfera pomiędzy nami 
studentami i nasze zaangażowanie to jedy-
nie kropla w morzu na drodze do naszego 
obecnego sukcesu . . . Prawdziwym przepi-
sem na udane i efektywne studia wyższe 
była nasza wspaniała kadra naukowa. Dla-
tego Wam, drodzy wykładowcy, pragniemy 
złożyć szczególne podziękowania za nasze 
dzisiejsze osiągnięcia, za nasz dzisiejszy 
sukces. Zaszczytem było dla nas móc pozy-
skiwać wiedzę, od profesjonalnych i kom-
petentnych wykładowców. Składamy Wam 
szczere podziękowania za wszystko, co dla 
nas zrobiliście, za setki godzin wykładów 
i konwersatoriów, za nabyte umiejętności 
praktyczne, a przede wszystkim podzięko-
wania i szacunek należą się Wam za aniel-
ską cierpliwość do nas, studentów. To dzię-
ki Wam, drodzy wykładowcy, jesteśmy tu 
dziś, jako licencjaci pielęgniarstwa, dobrze 
wykształceni ludzie. 
Za trud włożony w nasza edukację – ser-
decznie dziękujemy!
Jednak nasza edukacja i nawet największe 
zaangażowanie spełzłyby na niczym gdyby 
nie poświęcenie władz i pracowników tej 
uczelni. Szczególne podziękowania należą 
się naszym pomocnym paniom z Dziekana-
tu, wiemy jak trudno było poskromić kolej-
ki wszystko chcących „na już” studentów 
niemogących zrozumieć, że takich jak oni 
jest jeszcze kilkuset. Przepraszamy Was, 
miłe Panie, za nadgorliwość i dziękujemy 
za Wasze kompetencje i zrozumienie. 

Dziękujemy też kancelarii, kwesturze i biu-
ru rekrutacji za to, że byliście Państwo dla 
nas życzliwi, otwarci i zawsze pomocni. 
Gorące podziękowania należą się też na-
szym kochanym rodzinom, za to, że w nas 
wierzyły, wspierały nas i chętnie służyły, 
jako fantom do ćwiczeń. Wiemy jak ciężko 
było Wam, drodzy mężowie, pogodzić się 
z faktem, że żona wyjeżdża w piątek przed 
kolacją, a wraca w niedzielę po obiedzie, 
i to w dodatku zmęczona i bez chęci na 
przygotowanie mężowi kolacji. Wiemy też 
jak ciężko było Wam, drogie żony zrozu-
mieć, że dzwoni do męża piąta z kolei kole-
żanka ze studiów poinformować go o zmia-
nie terminu zaliczenia z jakiegoś dziwnie 
brzmiącego przedmiotu mającego coś 
wspólnego z fizykalnością. Wiemy też jak 
ciężko było Wam drogie dzieci zrozumieć, 
dlaczego mamusia siedzi w książkach, ale 
tym razem nie tych z Waszej szkoły pod-
stawowej czy gimnazjum. Drogie rodziny, 
dziękujemy Wam z całego serca za to, że 
byliście i jesteście dziś z nami. 
Po ponad trzech latach studiów spędzonych 
w murach Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
jesteśmy dziś zgodni potwierdzić, że był 
to niezmiernie dobrze spędzony czas, że 
były to dobrze zainwestowane lata i że 
mamy, co wspominać. Fakt zdobycia do-
brego wykształcenia i miłych wspomnień 
jednocześnie jest chyba najpiękniejszym 
z możliwych doświadczeń życiowych. To 
wszystko dzięki Wam, zgromadzonym na 
tej sali. Przyczyniliście się do naszego suk-
cesu, za co jeszcze raz serdecznie i szczerze 
dziękujemy!!!

Agnieszka Dąbek wraz z absolwentami 
4 roku Powiślańskiej Szkoły Wyższej 

w Kwidzynie
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dyplomatorium 
w kwidzynie

Dnia 21.03.2015 r. w Kwidzynie w Te-
atrze Miejskim rozdano kilkadziesiąt dy-
plomów ukończenia studiów na kierunku 
Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole 
Wyższej. W obecności Senatu Powiślań-
skiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie zosta-
ły wręczone dyplomy ukończenia studiów 
I stopnia w systemie stacjonarnym i pomo-
stowym. 124 absolwentów otrzymało tytuł 
licencjata . 
Najważniejszym momentem podczas uro-
czystości było czepkowanie. Paniom absol-

wentkom zostały nałożone czepki na gło-
wę, a panom zostały przyczepione przypin-
ki w kształcie czepka, został odśpiewany 
Hymn Pielęgniarski.  Absolwenci i wykła-
dowcy wysłuchali gratulacji od przybyłych 
gości: senatora Leszka Czarnobaja, z-cy 
przewodniczącego Rady Miasta Mariusza 
Wesołowskiego i sekretarz ORPiP w Gdań-
sku Aldony Rogala, która w imieniu pani 
Przewodniczącej Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, swoim własnym 
i całej Rady złożyła serdeczne gratulacje 
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wszystkim absolwentom, zaznaczyła rolę 
samorządu zawodowego i zapewniła, że 
samorząd podjął działania i będzie je kon-
tynuował, aby podnieść prestiż zawodu pie-
lęgniarki i poprawić warunki pracy i płacy. 
Młodzi ludzie zostali powitani w gronie 
zawodowym pielęgniarek i zachęceni do 

podjęcia pracy w kraju.
Cała uroczystość odbyła się w podniosłej 
atmosferze, w obecności rodzin i znajo-
mych absolwentów. 

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP

XII konferencji OPd
15 kwietnia po raz trzynasty spotkaliśmy 
się w gościnnych progach Hospicjum im. 
Ks . E . Dutkiewicza . I jak co roku gospoda-
rzami oraz organizatorami konferencji były 
– Komisja ds. Opieki Długoterminowej 
oraz Komisja ds. Profilaktyki, Edukacji, 
Pielęgnacji Ran, Oparzeń i Odleżyn. Pa-
tronatem zaszczycili nas OIPiP w Gdańsku 
i PTLR.
Hasło tegorocznej konferencji – „Ku zdro-
wej i bezpiecznej starości” .
Zaproszonych gości oraz uczestników kon-
ferencji przywitały nasze Przewodniczące 
Komisji – mgr Irena Samson oraz mgr Ewa 
Mędrek. Wzięło w niej udział  148 osób. 
Wśród zaproszonych gości miło nam było 
powitać Panią 
Marszałek Hannę 
Zych-Cisoń, Pa-
nią mgr Danutę 
Adamczyk-Wi-
śniewską, Panie 
Prezes Puls-Me-
dic mgr Janinę 
Markiewicz oraz Panią mgr Jolantę Resiak, 
ks. Jędrzeja Orłowskiego. 
Zanim rozpoczęła się sesja merytoryczna 
odbyła się mała uroczystość. Nasze zespo-
ły w imieniu wszystkich pielęgniarek oraz 
osób współpracujących z opieką długoter-
minową uroczyście podziękowały Pani Ire-
nie Samson za lata pracy jako Konsultanta 
Wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Prze-
wlekle Chorych i Niepełnosprawnych. To 
była chwila ogromnych emocji, wzruszeń 
i łez.

Pani Irena przez te wszystkie lata uczyła, 
wspierała nas radą, pomocą, konsultacją 
czy wsparciem . 
Dla nas jest osobą niezastąpioną. W po-
dziękowaniu otrzymała od nas anioła, na-
malowanego przez naszą zdolną Basię Wy-
pustek, bo Pani Irena  sama jest jak anioł, 
który zawsze czuwa nad nami.
Tegoroczna konferencja składała się 
z dwóch sesji. Pierwsza sesja pod hasłem: 
„Mały błąd na początku staje się wielkim 
na końcu” rozpoczęła się wykładem  
dr W.Mędrzyckiej-Dąbrowskiej „Kom-
pleksowa opieka nad pacjentem z proble-
mami otolaryngologicznymi”. W swoim 
wykładzie dr. Mędrzycka wyczerpująco 

przedstawiła pro-
blemy opieki nad 
pacjentem leżącym, 
nieprzytomnym . Po-
dzieliła się z nami 
ogromną wiedzą 
z zakresu pielęgno-
wania jamy ustnej, 

drzewa oskrzelowego, oczu, uszu. Przed-
stawiła standardy i algorytmy postępowa-
nia . 
W nawiązaniu do wykładu swoje produk-
ty medyczne wykorzystywane w opiece 
długoterminowej zareklamowała nam fir-
ma Skamex oraz nowoczesne rozwiązania 
w opiece nad pacjentem unieruchomionym 
firma Schulke. 
Nowe uprawnienia i obowiązki pielę-
gniarek i położnych wynikające ze zmian 
w ustawodawstwie zawodowym dogłębnie 

Hasło tegorocznej konferencji:

„Ku zdrowej i bezpiecznej 
starości”
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przedłożyła dr hab. Agnieszka Zimmer-
mann, która jak i dr. Mądrzycka jest wykła-
dowcą w Katedrze Pielęgniarstwa GUM. 
Stoją przed pielęgniarkami nowe wyzwania 
– wypisywanie recept. Znajomość niektó-
rych przepisów prawnych oraz ustawy pra-
wa farmaceutycznego stanie się wręcz obo-
wiązkowe w codziennej pracy pielęgniarki 
i położnej. Bardzo przystępnie i kompe-
tentnie pani dr hab . A . Zimmermann nakre-
śliła nadchodzące zmiany, wytłumaczyła 
zawiłości przepisów prawnych i zakres 
uprawnień i obowiązków pielęgniarek i po-
łożnych, jakie nas czekają w 2016 roku. 
Następnym prelegentem była mgr Brygi-
da Frymark z prezentacją „Ryzyko upadku 
w wieku podeszłym”. Ukazała nam, jak 
ważna jest właści-
wa opieka nad pa-
cjentem geriatrycz-
nym i profilaktyka, 
by zabezpieczyć 
go przed upadkiem 
i poważnymi kon-
sekwencjami z tym związanymi. Należy 
zwracać uwagę nie tylko na stan pacjen-
ta, ale również  kompleksowo oceniać 
środowisko życia i przebywania seniora. 
Również i tutaj warto posiłkować się stan-
dardami postępowania, skalami czy narzę-
dziami do kompleksowej oceny pacjenta 
geriatrycznego. W swojej codziennej pracy 
pani mgr wykorzystuje zalecenia konsul-
tanta krajowego w dziedzinie pielęgniar-
stwa „Dla dobrej praktyki pielęgniarskiej 
bezpieczny szpital – bezpieczny pacjent . 
Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożą-
danych . Projekt bezpiecznej praktyki me-
dycznej – Profilaktyka ryzyka upadku”.
Pani Sylwia Kulaszewicz z firmy Hartmann 
w krótkim wykładzie ukazała nam błędy 

i sukcesy kompresjoterapii, jakże niedoce-
nianego tzw. „złotego standardu” w lecze-
niu owrzodzeń podudzi.
Kolejnym mówcą była mgr Iwona Wer-
nicka z wykładem „Terapia ułożeniowa”. 
W zwięzłej i treściwej prezentacji przedsta-
wiła terapie ułożeniowe w różnych jednost-
kach chorobowych .
Po wykładzie Pani Irena Samson zaprosiła 
wszystkich na przerwę, na której mogliśmy 
delektować się smakołykami firmy caterin-
gowej .
Tuż po przerwie rozpoczęła się  druga sesja 
pod hasłem:
„Nic szybciej nie postarza człowieka, niż 
częste myślenie o tym, że się starzeje”.
Pani mgr Beata Góralska w piękny i bardzo 

empatyczny sposób 
przedstawiła  „Pro-
blemy psycho-spo-
łeczne osób star-
szych”. W swojej 
prezentacji uzmysło-
wiła nam, personelo-

wi medycznemu, jak ważne jest komplek-
sowe podejście do pacjenta geriatrycznego 
i jak często taki pacjent jest samotny, zagu-
biony, zdezorientowany nie tylko w czasie 
choroby, ale i wówczas, gdy się starzeje. 
Wszyscy możemy zaradzić temu proble-
mowi. Zależy to od naszych chęci, wie-
dzy, umiejętności. W Polsce jest już sporo 
organizacji służących pomocą starszym 
ludziom. Nie sposób tutaj nie wspomnieć 
o rozwijającym się Wolontariacie Opie-
kuńczym, który ma za zadanie jak Wolon-
tariat Hospicyjny otoczyć opieką i pomóc 
w czynnościach dnia codziennego lub spę-
dzając czas z osobami starszymi, niepełno-
sprawnymi, chorymi, samotnymi, niezdol-
nymi do samodzielnej opieki. W naszym 

„Nie starzeje się ten, kto 
nie ma na to czasu” 

Benjamin Frankilin

województwie działa już Pomorska Szkoła 
Wolontariatu Opiekuńczego to projekt, któ-
rego celem jest stworzenie i rozwój wolon-
tariatu w długoterminowej opiece domowej 
oraz w placówkach ochrony zdrowia i po-
mocy społecznej.
Nasz coroczny sponsor firma Convatec za-
prezentowała system Flexi Seal w zaopa-
trywaniu pacjenta z biegunką. Pan Robert 
Jagodnicki w obrazowy sposób i również 
z tabelkowym wyliczeniem ukazał plusy 
i oszczędności w prowadzeniu chorego 
z przewlekłą biegunka na systemie Flexi 
Seal .
Następnie mgr Joanna Litewska kierownik 
ZOL w Wejherowie przedstawiła prezen-
tację „Aktywizacja seniorów”. To kolejna 
prezentacja mówiąca, że seniorzy powin-
ni być aktywizowani, wówczas podniesie 
się ich komfort i jakość życia. Aktywność 
to recepta na długowieczność i dobre sa-
mopoczucie. Aktywność to nie tylko ruch, 
ale i szeroko pojęta tematyka dotycząca 
opieki nad seniorem – higiena odżywia-
nia, regularne kontrolne badanie okresowe, 
projekty i zajęcia skierowane do seniorów. 
To również edukacja seniorów – Uniwer-
sytety Trzeciego Wieku, Akademie Seniora 
i wszelkie kursy, zajęcia, inicjatywy de-
dykowane osobom starszym. Bo czyż nie 
prawdziwe jest motto naszej konferencji 
„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to cza-
su”.
Kolejna firmowa prezentacja – opieka 
i pielęgnacja pacjenta leżącego – firma Sol-
pharm. Przedstawiciele firmy pokazali wie-
le nowych i funkcjonalnych produktów do 
pielęgnacji chorego.
Ostatnim prelegentem konferencji była mgr 
Marzena Grochowska, która poprowadziła 
wykład „Sprzedaż usług i towarów klienta 

50 +. Promowanie usług pielęgniarskich”.
Dowiedzieliśmy się, jak efektywnie pro-
mować usługi pielęgniarskie, do jakiego 
klienta i w jaki sposób je kierować. Jak 
zawsze wykład Pani mgr M. Grochowskiej 
był pełen entuzjazmu i energii.
Nasza XIII Konferencja OPD zakończyła 
się rozdaniem certyfikatów i jak co roku 
drobnych upominków wraz z materiałami 
edukacyjnymi od firm, które były sponso-
rami tegorocznego spotkania . Serdecznie 
DZIĘKUJEMY wszystkim firmom, które 
tak licznie prezentowały się na stoiskach. 
W tym roku firmy wystawiające swoje 
stoiska  na naszym sympozjum w hospi-
cjum to – Convatec, Hartmann, Lohman-
n&Rauscher, Nutricia, Schulke, MedCare, 
Skamex, Salts, FreseniusKabi, Solpharm, 
Abena .
Organizatorzy konferencji pragną bardzo 
podziękować  wszystkim tak licznie przy-
byłym gościom i uczestnikom. Tematyka 
opieki nad seniorem w dwóch sesjach, ujęta 
w tym roku w wymiarze interdyscyplinar-
nym, cieszyła się dużym zainteresowaniem 
i uwagą. Jest to temat i dziedzina, w której 
cały czas trzeba się dokształcać oraz zdo-
bywać coraz to nowe umiejętności.
Już teraz zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych na XIV Konferencję, która odbę-
dzie się w przyszłym roku.

Ewa Marchel
Pielęgniarka OPD Puls Medic
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Pacjent w centrum opieki 
nefrologicznej – multidyscyplinarne 
podejście do zdrowia

W dniach 16-18 kwietnia 2015 roku od-
była się „IV Gdańska Konferencja Pie-
lęgniarek Nefrologicznych – meeting 
post EDTNA/ERCA”, zorganizowana 
przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek 
Nefrologicznych przy wsparciu Fundacji 
Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologicznego 
i Transplantologicznego . Patronem me-
dialnym niniejszej Konferencji była Na-
czelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.

Gdańsk po raz czwarty gościł około 300 
pielęgniarek z całej polski. Uroczyste 
otwarcie konferencji nastąpiło, już po raz 
kolejny, w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. 
Ceremonię otwarcia prowadziły  mgr 
Beata Białobrzeska – Przewodnicząca 
Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Ne-
frologicznego i Transplantologicznego 
oraz mgr Agnieszka Bach przedstawi-
ciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 
Nefrologicznych. Oficjalnego otwarcia 
Konferencji dokonał prof. Bolesław Rut-

kowski wieloletni przyjaciel pielęgniarek 
Nefrologicznych . Uroczyste otwarcie tego 
ciekawego wydarzenia swoją obecnością 
zaszczycili między innymi: Pani dr Graży-
na Rogala Pawelczyk – Prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Pani prof. 
nadz. GUM-edu Aleksandra Gaworska 
Krzemińska – Konsultant Województwa 
Pomorskiego w Dziedzinie Pielęgniar-
stwa, mgr Danuta Adamczyk Wiśniewska  
– Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, pani 
Marszałek Hanna Zych Cisoń – przed-
stawiciel Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego . 
Podczas gali inauguracyjnej po raz pierw-
szy zostały rozdane wyróżnienia przyzna-
ne przez Zarząd Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Nefrologicznych. Specjalne 
wyróżnienia: „Zasłużona/y dla Polskiego 

Pielęgniarstwa Nefrologicznego” dla osób 
wybranych z naszego środowiska otrzy-
mały osoby, które pozyskały wyjątkowe 
zaufanie społeczne i wyróżniają się
„WZOROWĄ POSTAWĄ ETYCZNĄ 
i AKTYWNYM ZAANGAŻOWANIEM 
NA RZECZ ROZWOJU ZAWODU PIE-
LĘGNIARSKIEGO”.
Pierwszą wyróżnioną była mgr Krysty-
na Reperowska, zaangażowana na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa pediatrycznego 
i nefrologicznego. Autorka i współautor-
ka wielu prac, między innymi pionierskiej 
publikacji „Wybrane standardy opieki 
pielęgniarskiej w nefrologii dziecięcej”. 
Od wielu lat współpracuje z Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie. Wraz z zespo-
łem ekspertów brała udział w opracowa-
niu Ramowego programu specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicz-



44 Biuletyn Informacyjny  5-6/2015  Biuletyn Informacyjny  5-6/2015 45

nego oraz Ramowego programu podstawy 
dializoterapii. Wielokrotnie również była 
kierownikiem kursu i specjalizacji oraz 
była członkiem komisji egzaminacyjnych.
Kolejną wyróżnianą została Anna Bere-
zowska, emerytowana pielęgniarka ne-
frologiczna, której całe życie zawodowe 
związane było z pielęgniarstwem nefrolo-
gicznym, a dokładnie z dializą otrzewno-
wą i ze szpitalem na ul. Szaserów w War-
szawie . Pani Anna Berezowska jest bez 
wątpienia zasłużoną pionierką, instruk-
torką, nauczycielką wielu pokoleń pielę-
gniarek i lekarzy zainteresowanych istotą 
dializy otrzewnowej.  Jest także współau-
torem wydanego wspólnie z Firmą Baxter 
opracowania Standardy Postępowania 
w Dializie Otrzewnowej oraz współautor-
ką rozdziału „Zasady Szkolenia Pacjenta 
w Dializie Otrzewnowej”. 
Należy podkreślić, że zarówno pani Anna 

Berezowska jak i pani Krystyna Reperow-
ska całym swoim życiem udowodniły i na-
dal udowadniają, że pielęgniarstwo może 
być prawdziwą pasją i źródłem satysfakcji 
zawodowej .

Trzecią uhonorowaną osobą został prof. 
Bolesław Rutkowski, wieloletni konsul-
tant Krajowy w dziedzinie Nefrologii . 
Całe swoje życie zawodowe poświęcił ne-
frologii, pracy z pacjentami i edukacji ko-
lejnych pokoleń nefrologów. Pan profesor 
niewątpliwie ma wpływ na obecny kształt 
polskiego pielęgniarstwa nefrologicznego. 
Poprzez inspirowanie do pracy, motywo-
wanie i angażowanie wielu przedstawi-
cieli pielęgniarek nefrologicznych całego 
kraju przyczynił się do pojawienia się 
wielu publikacji przeznaczonych dla pie-
lęgniarek nefrologicznych. Należą do nich 
„Dializoterapia w codziennej praktyce” 

(1996 r.), „Dializoterapia w praktyce pie-
lęgniarskiej” (1998 i 2001) „Leczenie ner-
kozastępcze w praktyce pielęgniarskiej” 
(2008).  Ponadto, w założonym przez sie-
bie w 2008 r. czasopiśmie Forum Nefro-
logiczne zainicjował stworzenie działu dla 
pielęgniarek „Aktualności w pielęgniar-
stwie nefrologicznym”, w którym ukazu-
ją się prace pielęgniarek nefrologicznych 
naszego kraju. Od maja br. Forum Nefro-
logiczne jest oficjalnym periodykiem Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefro-
logicznych. To właśnie z inicjatywy pana 
profesora podczas corocznych konferencji 
Nefroedukacja odbywa się sesja pielę-
gniarska, w której możemy prezentować 
i dyskutować na ważne tematy dotyczące 
naszej specjalności. 
Warto również podkreślić, że dzięki po-
parciu pana profesora możliwe było pod-
jęcie decyzji przez Zarząd Polskiego To-
warzystwa Nefrologicznego o otwarciu 

i prowadzeniu portalu internetowego Ne-
froEdu przez pielęgniarki nefrologiczne. 
Po uroczystym rozdaniu wyróżnień pierw-
szy wykład „Historia dializy otrzewno-
wej” wygłosił pan profesor Bolesław Rut-
kowski. Następnie równie ciekawy wy-
kład przedstawiła pani dr Grażyna Roga-
la-Pawelczyk, która była jednym z gości 
honorowych uroczystości. Tytuł wykładu 
„Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem 
społeczeństwa – szanse i zagrożenia” 
Ceremonię otwarcia uświetnił spektakl 
w reżyserii Adama Orzechowskiego „(g)
DZIE-CI FACECI”.  Po tak intensywnym 
dniu wszyscy udali się do hotelu na zasłu-
żony odpoczynek.
Zasadnicza część Konferencji miała miej-
sce w Hotelu Marina w Gdańsku. Program 
szczegółowy niniejszej obejmował 20 wy-
kładów o zróżnicowanej tematyce podzie-
lonych na VI sesji. Należy podkreślić, że 
dominującą grupę wykładowców stanowi-
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ły pielęgniarki pochodzące z 10 wiodących 
ośrodków nefrologicznych całego kraju 
(Łódź, Poznań, Zabrze, Warszawa WUM, 
Warszawa CZD, Gdańsk, Bielsko-Biała, 
Szczecin, Szczecinek, Wrocław). Zgodnie 
z obowiązującym hasłem konferencyj-
nym „Pacjent w Centrum opieki nefro-
logicznej – multidyscyplinarne podejście 
do zdrowia” zaprezentowano aktualny 
dorobek pielęgniarstwa nefrologicznego 
minionych dwóch lat. Uzupełnieniem ele-
mentów wiedzy klinicznej były trzy wy-
stąpienia lekarzy nefrologów Gdańskiego 
Ośrodka Nefrologicznego oraz Gdańskie-
go Ośrodka Kardiologicznego. Pierwszą 
sesję w drugim dniu Konferencji zdomi-
nował temat EDTNA/ERCA poruszany 
przez mgr Annę Kliś z obecnego przed-
stawiciela EDTNA/ERCA w Polsce  i tym 
samy zachęciła wszystkie zgromadzone 
pielęgniarki do brania czynnego udziału 
w rozwoju organizacji. Poruszono również 

nieznany od strony praktycznej temat na-
kłuwanie przetoki tętniczo-żylnej metodą 
buttonhole przedstawiony przez mgr Lidię 
Wiśniewską z Poznania.  Niezwykle cie-
kawymi tematami okazały się te dotyczą-
ce aferezy (mechaniczną metodą usuwania 
cząstek LDL z surowicy). Przedstawione 
przez mgr Marię Piątak ze Szczecina i dr 
Agnieszkę Węgrzyn z Gdańska. Po krót-
kiej przerwie na oddech nastąpił szereg 
kolejnych interesujących tematów. Nie-
zwykle ważne zagadnienie niedokrwisto-
ści i sposobów leczenia przedstawiły prof. 
Alicja Dębska Ślizień i mgr Beata Biało-
brzeska z Gdańska. Zwrócono uwagę,  iż 
u chorego dializowanego liczy się każda 
kropla krwi i nie należy tego lekceważyć.  
Specyfikę leczenia stopy cukrzycowej 
przedstawiła mgr Sylwia Rodak (Sopot), 
wskazując, iż konieczne jest zaangażo-
wanie całego zespołu multidiscyplinarne-
go.  Należy również dodać, że w drugim 
dniu Konferencji odbyło się walne Ze-
branie Członków Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Nefrologicznych W czasie 
zebrania odchodzący zarząd podsumował 
dotychczasowe dokonania i określił nad-
chodzące wyzwania.  Następnie, zgodnie 
ze statutem wybrano nowy zarząd. Prze-
wodniczącą została Anna Wruk-Złotow-
ska ze Szczecinka .
 
W trakcie porannej sesji w ostatnim dniu 
Konferencji omawiano bardzo istot-
ną rolę pielęgniarki w ocenie przewod-
nienia u chorego dializowanego . Temat 
ten przedstawiła mgr Małgorzata Klim 
(Szczecinek). Następnie dyskutowano 
o usprawnianiu stacji dializ poprzez budo-
wę odpowiedniej infrastruktury, rozmiesz-
czenie sprzętu aż po zatrudnianie odpo-
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wiednio wyspecjalizowanego personelu 
posiadającego umiejętności posługiwania 
się odpowiednimi procedurami. Wykład 
na wymieniony wcześniej temat został 
zaprezentowany przez Przewodniczącą 
PTPN mgr Annę Wruk Złotowską. Trudny 
temat Międzynarodowej Klasyfikacji Dia-
gnoz Pielęgniarskich ICN przedstawiła 
mgr Katarzyna Babska z Łodzi. Ostatni-
mi tematami omawianej Konferencji były 
zagadnienia transplantacyjne . Pierwszym 
w niezwykle ciekawy sposób tematem 
była rola pielęgniarki w tansplantacji wą-
troby wygłoszony przez dr Martę Hreń-
czuk (Warszawa), a następnie poruszono 
zagadnienia urologiczne i specyfikę opie-
ki pielęgniarskiej w odniesieniu do dzieci 
i dorosłych. O zagadnieniu tym w stosun-
ku do dzieci mówiła mgr Renata Wien-
cław z Warszawy, a trudny temat pęcherza 
neurogennego u dorosłych omówiła mgr 

Aneta Trzcińska z Katowic. Konferencja 
została zakończona wczesnym sobotnim 
popołudniem, gdyż wszystkich czekała 
długa droga powrotna do domu. 

Organizatorzy Konferencji pragną bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim spon-
sorom, którzy przyczynili się do ukazania 
dorobku naukowego POLSKIEGO PIE-
LEGNIARSTWA NEFROLOGICZNE-
GO. Bez zaangażowania i udziału finan-
sowego firmy Fresenius Medical Care,  
ROCHE Polska, Nipro Europe, Amgen, 
Apotex, TEVA, NOVARTIS, PLphar-
ma, i OIPiP w Gdańsku, nie byłoby moż-
liwe zorganizowanie tak niezwykle waż-
nej Konferencji dla środowiska polskich 
pielęgniarek nefrologicznych.

Beata Białobrzeska

cyber-Oko 
jako proteza mowy dla ludzi 
z „zespołem zamknięcia”

W dniu 30 maja 2015 r. odbyła się konfe-
rencja naukowo-szkoleniowa połączona 
z warsztatami  zorganizowana przez Ko-
misję ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego 
działającą przy ORPiP w Gdańsku. Tema-
tem konferencji było: „Nowoczesne meto-
dy komunikacji pielęgniarki z pacjentem 
obciążonym polipatologią. Nowe wyzwania 
w pełnieniu funkcji zawodowych pielęgnia-
rek. Wielokulturowość w pracy pielęgniar-
ki.”
Była to już trzecia nasza edycja konferencji 
z dziedziny pielęgniarstwa okulistycznego. 
Tym razem miejscem spotkania był Park 
Naukowo-Techniczny w Gdańsku. 
Konferencję naukowo-szkoleniową otwo-
rzyła Pani Przewodnicząca ORPiP w Gdań-
sku mgr Anna Wonaszek. Po powitaniu 

uczestników konferencji w swojej wypo-
wiedzi zwróciła m.in. uwagę na bardzo 
ciekawą tematykę konferencji i pogratulo-
wała organizatorom takich działań. Życzyła 
wszystkim miłego spędzenia czasu przy po-
szerzaniu wiedzy zawodowej.  Głos zabrała 
również Pani Wiceprzewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku mgr Marzena Olszewska-Fryc. 
Prowadząca konferencję mgr Barbara Wy-
socka, jako pierwszą do wystąpienia zaprosi-
ła dr hab. Agnieszkę Zimmermann, Adiunk-
ta w Zakładzie Zarządzania w Pielęgniar-
stwie Katedry Pielęgniarstwa GUMed. Te-
mat wystąpienia „Nowe uprawnienia i obo-
wiązki pielęgniarek i położnych wynikające 
ze zmian w ustawodawstwie zawodowym.” 
Temat niezwykle aktualny ze względu na 
nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych 
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od dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Usta-
wą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie usta-
wy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1136). Po spełnieniu określonych kry-
teriów pielęgniarka i położna będą miały 
prawo samodzielnie ordynować leki, środki 
spożywcze, wyroby medyczne. Dr. hab. A. 
Zimmermann omówiła, co rozumie się pod 
pojęciem „Produkt leczniczy – potocznie 
zwany lekiem” oraz produkty z pogranicza 
„bordeline products”, czyli takie produkty, 
które mogą odpowiadać wymogom wielu 
różnym rodzajom produktów. W temacie 
omówiona została również Charakterystyka 
Produktu Leczniczego – (można znaleźć ją 
w internecie pod adresem:  www.urpl.gov.
pl). Każdy produkt leczniczy dopuszczony 
do obrotu jest wpisany do Rejestru Produk-
tów Leczniczych Dopuszczonych do Obro-
tu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . 
Wystawianie recept refundowanych przez 

NFZ będzie możliwe dopiero po podpisaniu 
z NFZ umowy upoważniającej do wysta-
wiania recept. Spis leków refundowanych 
można znaleźć w internecie pod adresem 
www.mz.gov.pl . 
Receptę na leki pielęgniarka i położna bę-
dzie mogła wystawić dopiero po wcześniej-
szym wykonaniu badania fizykalnego. Było 
omówione również wystawianie recept za-
ocznych oraz projekt rozporządzenia MZ 
w sprawie recept wystawianych przez pie-
lęgniarki i położne. Podjęto temat skiero-
wań wystawianych przez pielęgniarki i po-
łożne na określone badania diagnostyczne 
i zgłaszanie niepożądanego działania leku.  

Jako druga wystąpiła lek. med. Joanna Py-
rzanowska, pracująca w Klinice Chorób 
Oczu UCK w Gdańsku. Przedstawiła temat 
„Możliwości percepcyjne narządu wzroku”. 
Przy pomocy ciekawej animacji temat był 
bardzo dobrym wprowadzeniem do następ-

nego tematu dotyczącego Cyber-Oka. 
Dr inż. Bartosz Kunka, Prezes AssisTech 
Sp. z o.o. w temacie „System C-Eye w ko-
munikacji z pacjentem i w diagnozie wy-
branych zaburzeń okulistycznych.” Prele-
gent przedstawił „protezę mowy” w postaci 
urządzenia zwanego „Cyber-Oko”. Jego 
działanie polega na interakcji wzrokowej 
pacjenta z wyświetlaną na ekranie treścią 
w postaci różnych ikon obrazkowych i ha-
seł oraz wirtualnej klawiatury. Urządzenie 
daje możliwość diagnozowania świado-
mości, neurorehabilitacji oraz komunikacji 
z pacjentem. Warunkiem niezbędnym do 
stosowana Cyber-Oka jest w miarę spraw-
ny aparat okoruchowy i zdolność widzenia.  
System C-Eye ma zastosowanie u osób star-
szych, które maja problemy z komunikowa-
niem się, u osób wybudzonych ze śpiącz-
ki, z ograniczoną świadomością, u osób 

z czterokończynowym porażeniem mózgo-
wym, u osób ze stwardnieniem rozsianym, 
stwardnieniem zanikowym bocznym jak 
również u osób z afazją i dyzartią. Dotyczy 
pacjentów pozostających w tzw. „zespole 
zamknięcia”.  Uczestnicy konferencji oso-
biście mogli przetestować Cyber-Oko, które 
było prezentowane przed salą wykładową.  
Po przerwie mgr Elżbieta Rojek, Kierownik 
ZOLu w Copernicus Podmiot Leczniczy 
Sp. z o.o. przedstawiła studium przypadku 
z wykorzystaniem Cyber-Oka.  Temat wy-
stąpienia „Terapia i rehabilitacja pacjentów  
z wykorzystaniem systemu śledzenia wzro-
ku Cyber-Oko w Zakładzie Opiekuńczo-
-Leczniczym na podstawie studium przy-
padku”.  Opisany został pacjent w wieku 49 
lat, który trafił do ZOLu 10 stycznia 2013 
r. Po przyjęciu pacjent był przytomny, ale 
nie nawiązywał kontaktu logicznego, z bra-
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kiem aktywności werbalnej, z niedowładem 
spastycznym czterokończynowym, karmio-
ny przez PEG, zacewnikowany.  Pacjent 
był poddany opiece psychologa i logope-
dy. Opieka pielęgniarska opierała się na 
procesie pielęgnowania. Ważna w opiece 
nad pacjentem była obserwacja oraz wraż-
liwość pielęgniarek i całego zespołu tera-
peutycznego, który wychwytywał subtelne 
próby komunikacji pacjenta z otoczeniem. 
U pacjenta posłużono się Cyber-Okiem, 
które umożliwiło mu nawiązanie kontaktu 
z otoczeniem, początkowo w formie nie-
werbalnej, a później w formie komunikacji 
słownej. Prelegentka zwróciła szczególną 
uwagę na wkład pracy całego zespołu tera-
peutycznego ZOL-u. Na konferencji podję-
ty był temat „Problemy w pielęgnacji oka 
u pacjenta nieprzytomnego wentylowanego 
w Oddziale Intensywnej Terapii”. Temat 
przedstawiła Magdalena Król, która repre-
zentowała Studenckie Koło Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 
GUMed.  Prelegentka przedstawiła aktual-
ne zalecenia w pielęgnacji oka u pacjentów 
nieprzytomnych wentylowanych mecha-
nicznie w oddziale intensywnej terapii na 
podstawie analizy aktualnego piśmiennic-
twa naukowego opartego na EBM. Wyko-
rzystano analizę 27 artykułów z lat 2004 
do 2014. W opiece nad pacjentem nieprzy-
tomnym w OIT można wyróżnić trzy grupy 
działań pielęgniarskich:
1. Utrzymanie higieny ciała. 
2. Utrzymanie zamkniętych powiek.
3 . Zapobieganie wysychaniu powierzchni 

oka . 
Ważne jest, aby prowadzono w tym zakresie 
badania w oddziałach Intensywnej Terapii. 
Na chwilę obecną brak jest standardów po-

stępowania w pielęgnacji oka chorego nie-
przytomnego wentylowanego w OIT . 
Niezwykle ciekawym i zawsze aktualnym 
tematem jest „Higiena rąk”.  Badania na-
ukowe dowodzą, iż tam gdzie prowadzo-
ne są często szkolenia z higieny rąk jest 
mniej zakażeń szpitalnych. Temat wspa-
niale i wnikliwie przedstawiła mgr Anna 
Ciecholewska, pielęgniarka pracująca na 
bloku operacyjnym w Powiatowym Cen-
trum Zdrowia  w Malborku, specjalista 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. 
Przedstawiła m.in. Program „Higiena rąk 
to bezpieczna opieka”, do którego Polska 
przystąpiła 2013 r. To jest niezwykle waż-
ny i aktualny temat na rzecz naszego bez-
pieczeństwa oraz naszych podopiecznych. 
Konferencję zakończył wykład z modułu 
wielokulturowości, przedstawiony przez 
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mgr Marzenę Łońską, pielęgniarkę oddzia-
łową 7 szpitala Marynarki Wojennej z Przy-
chodnią w Gdańsku pt. „Opieka pielęgniar-
ska nad pacjentem wyznającym judaizm.”
Wszystkie tematy podjęte w czasie kon-
ferencji były ocenione w rozmowach 
z uczestnikami, jako bardzo interesują-
ce. Moment oczekiwania na rozpoczęcie 
warsztatów był czasem rozmowy uczestni-
ków na tematy bieżące dotyczące środowi-
ska pielęgniarek. Podjęto wątek integracji 
grupy zawodowej pielęgniarek oraz pręż-
nych działań naszych liderów na rzecz po-
prawy środowiska pracy i płacy. Obecność 
wielu osób pokazała, że takie rozmowy 
są potrzebne. W materiałach konferencyj-
nych uczestnicy otrzymali Receptę (apel) 
do polskich decydentów o niezwłocz-
ne podjęcie działań w celu opracowania  
i wdrożenia programu zabezpieczenia spo-
łeczeństwa polskiego w świadczenia reali-

zowane przez pielęgniarki i położne.  Re-
cepty zwrócone i podpisane zostały już wy-
słane do NIPiP.  
Warsztaty pt. „Asertywność w kontaktach 
zespołu interdyscyplinarnego pracującego 
na rzecz pacjenta” poprowadził mgr psy-
chologii Bartosz Karcz, Asystent w Kate-
drze Zastosowań Psychologii Szkoły Wyż-
szej Psychologii Społecznej Wydział Za-
miejscowy w Sopocie . Uczestnicy warszta-
tów zostali wyposażeni w wiedzę dotyczącą 
zachowań w różnych sytuacjach stresowych 
i sposobach reagowania na dane problemy . 
Czas minął uczestnikom konferencji bardzo 
szybko, a jej zakończenie nastąpiło o godzi-
nie 16:30.
Do zobaczenia na następnej konferencji. 

mgr Barbara Wysocka

Masz II śniadanie?
Często pomijamy II śniadanie, przez kilka 
godzin nic nie jemy w najbardziej aktywnej 
części dnia, a są to godzinny intensywnej 
pracy naszego organizmu, musimy zatem 
dostarczyć odpowiednią porcję energii, aby 
nie tylko nasze mięśnie utrzymać w dobrej 
formie, ale głównie nasze procesy myślo-
we, koncentrację, zapamiętywanie, po-
dzielność uwagi, opanowanie, uodpornić 
się na stres codzienny… a zatem co zabie-
ramy do pracy na II śniadanie? 

Do pracy zabieramy (oczywiście nie 
wszystko na raz):
1. Plastry szynki drobiowej na liściach 

sałaty, do środka paski papryki czer-
wonej, kiełki, patyczki z selera nacio-
wego, całość zwijamy,

2. Sałatka z łososia i pomarańczy na li-
ściach sałaty, zioła

3 . Pomarańczowy koktajl z imbirem,
4 . Sałatka ze świeżymi warzywami i pie-

czoną piersią kurczaka,
5. Jogurt naturalny z cząstkami banana 

i cynamonem,
6. Sok wyciskany: ananas, jarmuż, jabłko 

zielone,
7 . Twarożek z orzechami i płatkami 

owsianymi,
8. Aromatyczne pieczone jabłko z imbirem,
9. Cząstki nektarynki z jogurtem natural-

nym i płatkami migdałowymi,
10. Koktajl ze świeżymi owocami i sie-

mieniem lnianym,
11. Mus waniliowy z cząstkami pomarańczy,
12. Roladki z szynki drobiowej z plasterka-

mi gruszki na liściach sałaty, zrolować,

13. Razowy pancakes z sosem truskawko-
wym,

14. Humus na sojowej bułeczce z kiełkami 
z fasoli mung,

15. Sałatka z tofu, winogron, orzechów 
włoskich, rodzynek królewskich z cy-
trynowym vinegrette,

16. Serek wiejski z cząstkami jabłka i mio-
dem,

17. Koktajl z wiórkami kokosowymi i ka-
wałeczkami gorzkiej czekolady, mali-
ny i listki mięty,

18. Ciasteczka z płatków owsianych, 
otrąb, żurawiny,

19. Cząstki melona, kolorowe winogrona, 
płatki migdałowe, listki mięty,

20. Kasza jaglana z natką, kosteczkami 
czerwonej papryki, czubryca, oliwa.

Maria Fall-Ławryniuk
Sylwetka Sopot

www.twojasylwetka.pl  501772594
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2. Zdarzenia na świecie dzielą się na ta-
kie, na które mamy wpływ, i na takie, 
na które wpływu nie mamy.

3. Nie ma takiego człowieka, który 
wszystko robiłby doskonale.

4. Nie ma takiej rzeczy na świecie, która 
absolutnie wszystkim by się spodobała.

5. To, że Ty coś myślisz, nie znaczy, że 
inni myślą to samo.

W kolejnym poradniku myśl nr 6.
Poniżej zamieszczam kilka pisemnych 
anonimowych wypowiedzi Uczestników 
warsztatów, z ostatnich spotkań.
„Szkolenie dało mi wzór postępowania 
z trudnym pacjentem i nie tyko pacjentem . 
Wzór ten można zastosować w życiu co-
dziennym. Wzmocniło poczucie własnej 
wartości.”
„Szkolenie dało mi wiedzę jak mam postę-
pować w stresujących sytuacjach dla mnie.”
„Przydałoby się co jakiś czas powtarzać 
takie warsztaty. Dobrze by było więcej pra-
cowników przeszkolić w tym zakresie.”
„Szkolenie było bardzo potrzebne. Tematy 

ciekawe, prowadzone interesująco. Całość 
dobrze przygotowana. Dziękuję.”
„Temat szkolenia przydatny, ale wymaga-
jący większej ilości godzin. Po szkoleniu 
z pewnością bardziej zwrócę uwagę na to ja-
kie potrzeby kierują zachowaniem innych.”
„Od dziś wiem jak radzić sobie w sytu-
acjach stresowych w pracy. Dla wrażliwej, 
nieśmiałej pielęgniarki, to bardzo ważne, 
żeby wiedzieć jak odpowiadać. Dziękuję.”
„Szkolenie b. profesjonalne, zaskoczyło 
mnie, że to są tak naprawdę proste rozwią-
zania, lecz trudno na nie „wpaść”. Takie 
szkolenia są bardzo potrzebne i powinny 
być organizowane częściej. Myślę, że bar-
dzo przydadzą się w mojej pracy i oczywi-
ście także w życiu prywatnym.”
„Dziękujemy! Za merytoryczne przygoto-
wanie i przeprowadzenie warsztatów, nie-
ocenionych wskazówek i technik, w pełni 
przygotowanych do zastosowania w naszej 
pracy zawodowej”.

Małgorzata Moczulska
psycholog

Poradnik Psychologicznego 
Myślenia (5)

„PORADNIK PSYCHOLOGICZNEGO 
MYŚLENIA (5)” – refleksje ze spotkań 
z pielęgniarkami i położnymi w szpitalach, 
podczas warsztatów Programu Promocji 
Zdrowia „Profilaktyka Wypalenia Zawodo-
wego Pielęgniarek i Położnych”.

Szanowni - Czytelniczko i Czytelniku,
„To, że Ty coś myślisz, nie znaczy, że inni 
myślą to samo”.
To kolejna, piąta myśl z „Apteczki dobrych 
myśli”, do których warto sięgać na co 
dzień, wg psycholog Ewy Wilk. 
Dlaczego musimy sobie o tym przypomi-
nać, przecież jest rzeczą oczywistą, że ni-
gdy nasz rozmówca nie myśli dokładnie 
tak, jak my. Każdy ma inne doświadczenia, 
potrzeby i system ocen, inny katalog zacho-
wań, które uważa za stosowne, miłe, obu-
rzające i niedopuszczalne.
Wyciągnąć wnioski z powyższej myśli, to 
od dzisiaj:
• przestać się denerwować faktem, że 

ktoś myśli inaczej,
• nie mieć za złe rozmówcy, że się de-

nerwuje faktem, że ja myślę inaczej.
Jak to zrobić? Powtarzać sobie w myślach, 
w sytuacjach niezgody, kłótni czy konflik-
tu: „każdy ma prawo myśleć co innego, 
zgodnie ze swoimi potrzebami – i on i ja”.
A na zewnątrz? - DZIAŁAĆ! DWUTOROWO!
„Z szacunkiem” wobec człowieka – mó-
wiąc np.: „słyszę, jakie jest twoje zdanie; 
rozumiem, że ty tak to widzisz; dobrze, że 

wiem, co ty myślisz w tej sprawie…
jednak,
„zdecydowanie” wobec tematu – mówiąc: 
np.: „mam inne zdanie w tej sprawie; myślę 
inaczej; w części nasze zdania są podobne, 
a w części nie; ja to widzę tak…”.
Co mi da takie działanie? Pozwoli mi wy-
rażać się i porządkować komunikację zgod-
nie z założeniami wzajemnego szacunku, 
na każdym kroku, w rzeczach drobnych, 
ważnych i najważniejszych. 
Dlaczego tak bardzo chcemy, aby inni my-
śleli to samo co my? Ponieważ podobień-
stwo powoduje wzajemną sympatię, uspo-
kaja, daje poczucie przynależności do gru-
py ludzi myślących tak samo. Natomiast 
różnienie się zdaniem rodzi najczęściej 
wzajemną wrogość, mobilizuje do obrony 
własnej osoby i niesie ryzyko odrzucenia 
przez ludzi myślących inaczej. Ale tylko 
wtedy, gdy nie oddzielamy poglądów od 
ich autorów i nie działamy dwutorowo!
Twój rozmówca nie myśli tak samo jak ty. 
– „Jakie to denerwujące!” czy „Jakie to cie-
kawe!”?
Każdorazowo wybór należy do Ciebie. 
Jeśli częściej wybierasz pierwszą opcję, 
i chcesz to zmienić – zapraszam do udziału 
w warsztatach!
Autoterapia antystresowa – „apteczka my-
śli”, które warto mieć zawsze w pamięci 
wg. Ewy Wilk:
1. Nie ma takiego człowieka, któremu abso-

lutnie wszystko idzie zawsze po jego myśli.
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Podziękowania
Paniom: Łońskiej Marzenie, 

Dębickiej Mirosławie gratulacje 
z okazji pomyślnego zdania egzaminu 

państwowego z Pielęgniarstwa Opieki 
Długoterminowej i uzyskania tytułu 

Specjalisty .

Paniom: Turkot Katarzynie, Radziej 
Katarzynie, Olszta Justynie, 

Urbaniak Katarzynie, Raźniewskiej 
Elżbiecie, Trepkowskiej Stefani, 

Kobielskiej Beacie serdeczne gratulacje 
z okazji pomyślnego zdania egzaminu 

państwowego z Pielęgniarstwa 
Chirurgicznego i uzyskania tytułu 

Specjalisty .

Paniom: Okuła Barbarze, Szczodry 
Elżbiecie gratulacje z okazji pomyślnego 

zdania egzaminu państwowego 
z Pielęgniarstwa Zachowawczego 

i uzyskania tytułu Specjalisty

Pani Muchowskiej Annie serdeczne 
gratulacje z tytułu ukończenia studiów 
II stopnia na Wydziale Pielęgniarstwa 

i uzyskania tytuły magistra pielęgniarstwa.

Składam wszystkim Paniom życzenia 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 

oraz sukcesów w pracy zawodowej.

mgr Elżbieta Brożyniak
Naczelna Pielęgniarka wraz z zespołem 

pielęgniarskim
7 Szpital Marynarki Wojennej 

z Przychodnią w Gdańsku.

Serdeczne gratulacje dla Małgorzaty 
Młynarskiej z okazji otrzymania 

wyróżnienia Złoty Czepek i Justyny 
Olszta z okazji otrzymania Dyplomu 
Uznania. Życzymy dalszego rozwoju 

zawodowego, wytrwałości w realizacji 
zamierzonych celów oraz samych 

radosnych chwil w życiu osobistym.  
Pielęgniarka Oddziałowa i cały zespół 

Oddziału Urologii 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej.

Wspaniałym współpracownikom - 
położnej Marii Kempińskiej, wyróżnionej 
Złotym Czepkiem i pielęgniarce marzenie 

Skibrowskiej, wyróżnionej Dyplomem 
Uznania OIPiP . Z okazji naszego 

święta gratulacje i serdeczne życzenia 
spełnienia marzeń, satysfakcji w życiu 
osobistym i zawodowym, determinacji 

w podnoszeniu kwalifikacji. Wytrwałości 
w pracy zawodowej oraz dalszej 
wzajemnej współpracy składają

Pielęgniarka Oddziałowa z zespołem 
Pielęgniarek

Oddziału Chirurgii Ogólnej, Chirurgii 
Onkologicznej i Ginekologii

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie.
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Z okazji Dnia Położnej 
i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, 
najserdeczniejsze życzenia satysfakcji 

zawodowej i osobistej, wielu słonecznych 
dni, udziału w odkrywaniu nowych 

możliwości i podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych, aktywności w działaniu 
na rzecz środowiska pielęgniarskiego. 
Wzajemnego zrozumienia i wsparcia 

w zespole . 
Całemu zespołowi pielęgniarskiemu 

składa 
Mirosława Kuczyńska Pielęgniarka 

Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
Chirurgii Onkologicznej i Ginekologii 

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie.

Życie jest jak gra w karty to, co Ci rozdano 
- to przeznaczenie; 

w jaki sposób zagrasz - to Twoja wolna wola.
Jawaharlal Nehru

 Serdeczne gratulacje koleżankom 
Katarzynie Turkot, Justynie Olszta 
i Katarzynie radziej z okazji zdania 

Egzaminu Specjalizacji z Pielęgniarstwa 
Chirurgicznego  z życzeniami dalszych 

sukcesów w karierze zawodowej 
i realizacji zamierzonych celów oraz 
dużo zdrowia i pomyślności w życiu 

osobistym składają Katarzyna Pilecka 
Pielęgniarka Oddziałowa oraz cały zespół 

Oddziału Urologii 
7 Szpitala Marynarki Wojennej. 

Serdeczne gratulacje koleżankom 
Katarzynie, Elżbiecie i Steni Oddziału 

Chirurgii Urazowej i Ortopedii 
z okazji zdania Egzaminu Specjalizacji 

z Pielęgniarstwa Chirurgicznego dalszego 
rozwoju zawodowego, pomyślności 
w życiu osobistym oraz dalszej miłej 

współpracy życzą  Koleżanki Oddziału 
Urologii 7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku.

„Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą
Trzeba pojąć całą głębię tej służby

Pielęgniarską codzienną pracę.
Niestrudzona, choć bardzo zmęczona
Własnym życiem i chorymi sprawami

Zawsze służyć ludziom gotowa
słowa swoje pokrywa czynami...”

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej

Wszystkim Pielęgniarkom, 
Pielęgniarzom i Położnym 

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku 

składam życzenia wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy 

zawodowej. Życzę również spełnienia 
wszystkich zamierzeń, a także drobnych 
zachwytów w codzienności oraz pogody 

ducha i serdeczności.

mgr Elżbieta Brożyniak
Naczelna Pielęgniarka

Szanowni Państwo
Miło mi przekazać informację ze strony Władz naszej Uczelni:
Z wielką radością informujemy, że Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej uzyskała status uniwer-
sytecki i zmieniła nazwę na Uniwersytet SWPS. Ten zaszczytny tytuł nadała nam Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 1 czerwca 2015 roku. Tym samym staliśmy się pierwszym w historii prywat-
nym uniwersytetem w Polsce. 
Spełnienie przez naszą Uczelnię wszystkich kryteriów, niezbędnych do stania się uniwersytetem w tak 
krótkim czasie, jest dla nas powodem nieskrywanej satysfakcji. Wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitne 
zadanie, którego realizacja wymagała odwagi i zaangażowania całej naszej społeczności – wykła-
dowców, pracowników administracyjnych i studentów. W ciągu 19 lat wspólnie zbudowaliśmy uczel-
nię naszych marzeń - Uniwersytet SWPS. Miejsce, z którego jesteśmy dumni.
Od samego początku naszym celem było połączenie wysokiej jakości studiów i badań naukowych na 
najwyższym światowym poziomie. Osiągnięty sukces nie tylko potwierdza słuszność tej strategii, ale 
również dopinguje nas dalszej pracy.

Korzystając z tej okazji szczególnej chcieliśmy/chciałabym również serdecznie podziękować za lata 
naszej dotychczasowej współpracy i wyrazić nadzieję na równie udaną kooperację w przyszłości.

Pozdrawiam
Dorota Piekarska, Kierownik projektów

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

GRATULACJE!

W związku z wyżej opisanym wydarzeniem i sukcesem pragnę w imieniu Samorządu 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych złożyć na ręce Władz Uniwersytetu SWPS naj-
serdeczniejsze gratulacje i słowa podziwu oraz uznania za osiągnięcie, które jest wyni-
kiem wielu lat ciężkiej, sumiennej i owocnej pracy oraz zaangażowania całej Społeczności 
SWPS. Wasz sukces jest dowodem na to, że wyznaczony cel i odpowiednia strategia oraz 
determinacja w działaniach, a także współdziałanie prowadzi do oczekiwanych zmian! 

Gratulując pragnę wyrazić nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Z wyrazami podziwu
Anna Wonaszek

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Szanowna pani 
Marzena Olszewska-Fryc

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji 
Opieki Szpitala im. Mikołaja Kopernika

Życzenia z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarek i Położnych 

Życzę wielu sukcesów na tak 
zaszczytnym stanowisku. Spełnienia 

marzeń i zadowolenia z wykonywania 
osiągniętych celów i zamierzeń, które 

przyczyniają się do poprawienia systemu 
funkcjonowania opieki nad chorymi . 

Jednocześnie pragnę przekazać serdeczne 
życzenia dla wszystkich pielęgniarek 
i położnych zatrudnionych w Spółce 

Copernicus PL.

Z pozdrowieniami,
Helena Glińska

Szanowna pani 
Anna Wonaszek

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Życzenia z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarek i Położnych 

Wszelkiego dobra w życiu osobistym. 
Satysfakcji z wykonywanej pracy . 

Ludzkiej życzliwości. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu, mądrości i zdolnościom 
organizacyjnym, stanęła Pani odważnie 

w obronie narastających problemów 
Pielęgniarek i Położnych, stając się 

strażnikiem ich praw i godności. 

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska

Serdeczne podziękowania również dla 
pielęgniarek i położnych pracujących 

w Biurze Okręgowej Izby.
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z żałobnej karty
Naszej Koleżance Marzenie Łońskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ 
składa Naczelna Pielęgniarka 

z Pielęgniarską Kadrą Kierowniczą 
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia koledze 
Janowi Rybkowskiemu z powodu śmierci 

OJCA 
składają współpracownicy Zakładu 

Opiekuńczo Leczniczego, 
Copernicus Sp . z o .o .

„Słowa nie ukoją bólu, ale nas łączą”
Drogiej koleżance Joannie Klinkosz 

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach .

Wyrazy głębokiego współczucia 
Koleżance Marioli Grzebielucha 

z powodu śmierci 
mamy 

składa Personel Oddziału 
Kardiologicznego w Chojnicach wraz 

z Zastępcą Dyrektora ds. pielęgniarstwa.

Łącząc się w bólu z naszą Koleżanką 
Krystyną Landowską serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 
mamy 

składają koleżanki i współpracownicy 
Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala 

Specjalistycznego w Chojnicach wraz 
z Zastępcą Dyrektora ds. pielęgniarstwa

Drogiej Koleżance Katarzynie Szulc 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

wsparcia z powodu śmierci 
mamy 

składają koleżanki Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Chojnicach wraz 

z Zastępcą Dyrektora ds. pielęgniarstwa.

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

Drogiej koleżance Lucynie Hirsz 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
OJCA 

składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach .

Drogiej Koleżance Marii Miszewskiej 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

wsparcia z powodu śmierci 
OJCA 

składają koleżanki Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Chojnicach wraz 

z Zastępcą Dyrektora ds. pielęgniarstwa.

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia dla Pani Urszuli 
Żardeckiej Kierownika Ośrodka 

Opiekuńczego w Gdyni z powodu śmierci 
MĘŻA 

składają pracownicy Ośrodka 
Opiekuńczego dla osób przewlekle 

chorych w Gdyni .

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA 
naszej koleżance Jolancie Janik 

składają koleżanki i koledzy z oddz. 19D 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

w Gdańsku.

„Człowiek odchodzi, lecz żyje 
w naszej pamięci”

Drogiej koleżance Alicji Wnuk serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MATKI 
składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach .

Koleżance Annie Lech serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

mamy 
składa Zarząd i Koleżanki z NZOZ 

,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 
SZKOLNA w Gdańsku.

Naszej Koleżance Beacie Nazaruk 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

wsparcia z powodu śmierci 
mamy 

składają Koleżanki z NZOZ „Bedama” 
Sp. z o.o. w Wejherowie.

„Kochany człowiek nigdy nie umiera,
Żyje w naszych myślach, słowach, 

wspomnieniach.”
 

Z wielkim żalem i smutkiem 
powiadamiamy o odejściu naszej 

koleżanki, przyjaciółki i wieloletniej 
Pielęgniarki 

MARIANNY WYPIJEWSKIEJ . 
Wyrazy głębokiego współczucia dla 

rodziny i znajomych .

,,Słowa nie ukoją bólu, ale nas łączą”

Przewodnicząca Koła Emerytek 
Anna Pochwałowska

wraz z całym zespołem Koła Emerytek.
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Naszej koleżance Ani Dębskiej wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TATY 

składa zespół pielęgniarek Oddziału 
Chirurgii Ogólnej, Chirurgii 
Onkologicznej i Ginekologii 

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie.

Pani Marzenie Łońskiej wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ 

składają współpracownicy Oddziału 
Okulistycznego 

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku.

Naszej Koleżance Annie Dębskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TATY 
składa 

Naczelna Pielęgniarka z Pielęgniarską 
Kadrą Kierowniczą 

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku.

Naszej koleżance Pielęgniarce 
Oddziałowej Barbarze Okuła 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
TEŚCIA 

składa personel pielęgniarski 
i lekarski z Oddziału Wewnętrznego 

i Gastroenterologii 
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Oliwie.

Naszej serdecznej koleżance
Ani Dębskiej

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia z powodu śmierci

TATY
składają koleżanki 

Przychodni Przyszpitalnej 
7 Szpitala Marynarki Wojennej.

Wyrazy głębokiego współczucia i otuchy 
z powodu śmierci 

OJCA 
koleżance Marzenie Małkowskiej 

składają Pielęgniarki Oddziału 
Neurochirurgii Szpitala 

Copernicus PL Sp. z o. o.
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QUIZ
Nagrody:

Q
U

IZ
5

-6
/1

5

fartuch
ufundowany przez

T-shirt
ufundowany przez

Imię i nazwisko .........................................................................
Adres koresp. ............................................................................
.............................................................. tel. .................................
Miejsce zatrudnienia ...............................................................
......................................................................................................
e-mail (obowiązkowo) ............................................................

Odpowiedzi:
1.   A    B    C
2.   A    B    C
3.   A    B    C
4.   A    B    C

Wypełniony kupon prześlj do 31 lipca 2015 r. na adres: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

Konsultantem Krajowym 
Pielęgniarstwa Diabetologicznego jest:
A) pani Alicja Szewczyk
B) pan Antoni Szwadziński
C) pani Anna Sroka

„Sztafeta Nadziei” zorganizowana 
została przez:
A) Gdańskie Hospicjum dla Dzieci
B) Trójmiejskie Hospicjum dla Dzieci
B) Sopocie Hospicjum dla Dzieci

Strona www Katolickiego 
Stowarzyszenia 
Pielęgniarek i Położnych Polskich to:
A) www.ksppip.pl
B) www.kspp.org.pl
C) www.oipip.kspp.pl

Tytuł licencjata pielęgniarstwa w 
Kwidzynie w roku 2015 otrzymało:
A) 124 absolwentów
B) 127 absolwentów
C) 229 absolwentów

1.

2.

3.

4.


