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Drogie Koleżanki i Koledzy…
oddaję w Wasze ręce biuletyn lipcowo-
-sierpniowy bogaty w relacje z wielu cie-
kawych wydarzeń, które miały miejsce na 
terenie działania naszej Izby. Działania 
te były dla Was i dzięki Wam. Niebawem 
ukaże się również dodatkowy biuletyn, 
który będzie zawierał relacje i fotorelacje 
z uroczystych obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, 
które ze względu na rozległość działania 
naszej OIPiP zakończyły się 30 czerwca. 
Wszystkie te wydarzenia są silną promocją 
naszych profesji.
Mimo wakacyjnych miesięcy nie wy-
poczywamy, lecz aktywnie działamy na 
rzecz poprawy warunków pracy i płacy 
Pielęgniarek i Położnych. W Minister-
stwie Zdrowia trwają prężne prace, aby zre-
alizować m.in. postulaty Okrągłego Stołu 
z lutego 2015 r., – na którym wskazaliśmy 
wprost konieczność ujęcia pracy Pielęgnia-
rek i Położnych w tzw. ustawie koszykowej 
co w efekcie związane jest z konkretną 
wyceną naszych świadczeń medycznych. 
Mam wielką nadzieję, że już we wrześniu 
będziemy mogli być świadkami oraz bene-
ficjentami oczekiwanych zmian na lepsze!

Tym, którzy mają szczęście mieć wakacyj-
ny urlop – życzę wspaniałego wypoczyn-
ku i relaksu, a tym, którzy musieli dzielnie 
pozostać „na posterunku” – życzę słońca 
i wypoczynku pomiędzy dyżurami...
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Adres
ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

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

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Wonaszek
przyjmuje codziennie w godzinach pracy biura, 
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

godziny spotkania

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

mgr Mariola Rusińska
przyjmuje w pierwszą i trzecią środę

każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Marzena Barton
pełni dyżury w ostatni czwartek miesiąca 

w godzinach od 1400 do 1500

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Wonaszek

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

Bezpłatny dla członków samorządu             Nakład: 2330 sztuk             ISSN 1427-8553
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeró-
bek redakcyjnych i poprawek stylistycznych w opracowaniach autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie 
zwraca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji oraz nie wypłaca honora-
rium autorom tekstów.

OkręgOwa Izba PIelęgnIarek 
I POłOżnych w gdańSku

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
Koordynator ds. Szkoleń

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

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek – czwartek 730-1530

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

Koordynator ds. Rejestru i Prawa 
Wykonywania Zawodu Pielęgniarki 

i Położnej
specj. Elżbieta Mazur

tel. 58 320-06-84

Koordynator ds. Rejestru 
Indywidualnych i Grupowych Praktyk 
Pielęgniarek, Położnych i Przeszkoleń

mgr Barbara Wysocka
tel. 58 320-06-85

KOntO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku

Komisja ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego przy OIPiP w Gdańsku
ma zaszczyt zaprosić na:

Konferencję szkoleniową

 „BEZPIECZEŃSTWO i ASPEKTY PRAWNE 
PRACY PIELĘGNIARKI w DIAGNOSTYCE 

OBRAZOWEJ”

Tematy wiodące:
1. Aspekty prawne pracy pielęgniar-

ki w ZDO, Anna Wonaszek – Prze-
wodnicząca OIPiP

2. Pacjent we wstrząsie, Sandra Lange 
– studentka pielęgniarstwa GUMed

3. Dokumentowanie działań pielę-
gniarskich w Pracowniach ZDO 
– warsztaty, Joanna Langa – Prze-
wodnicząca Komisji  ds. Pielę-
gniarstwa Diagnostycznego

4. Szkolenia  i kursy dokształcające dla pielęgniarek diagnostycznych, Joan-
na Langa – Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego

Zapraszamy pielęgniarki diagnostyczne do udziału w konferencji.

Termin zgłoszenia: do 16.09.2015 r.  na adres: diagnostyka.gdansk@wp.pl 
Termin szkolenia: 16-18.10.2015 r. godz.: 15.00

Koszt uczestnictwa: 480 zł./os.
Dane do przelewu: „Dana-Art”,  Bank PKO BP SA 34 1020 4708 0000 7502 0019 8754

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Hotel Ułan SPA Bytów, ul. Tartaczna 10
Kontakt: Joanna Langa 664-740-877
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Prezydium
W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyło się ze-
branie Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku. W po-
siedzeniu udział wzięło 8 osób, członków 
Prezydium. Posiedzenie przebiegało w na-
stępujący sposób:  
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania. 

3. Przyjęcie jednogłośnie przedstawione-
go projektu porządku zebrania. 

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 915 /Z/VI/2015 
do Nr 929/Z/VI/2015 w sprawie pra-
wa wykonywania zawodu (wpis – 6, 
w tym 3 położne, stwierdzenia – 4, 
w tym 2 położne, skreślenia – 4, od-
mowa wydania PWZ – 1.).

5. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
566/VIP/15 w sprawie wydania za-
świadczeń o odbytym przeszkoleniu 
i zdaniu egzaminu dla 2 osób.

6. Podjęcie jednogłośnie 4 Uchwał 
w sprawie zamknięcia IPP: Nr 96/IPP/
PPL/2015C, Nr 97/IPP/PPL/2015/C, 
Nr 98/IPA/2015/C, Nr 99/IPP/
PPL/2015/C.

7. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cych komisji: ds. Pielęgniarek Środo-
wiska Nauczania i Wychowania, ds. 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, 
ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
w sprawie wyrażenia zgody i urucho-
mienia środków finansowych na or-
ganizację konferencji krajowej ,,Pro-

blemy epidemiologiczne w pediatrii” 
w roku 2016. Członkowie Prezydium 
nie podjęli Uchwały w tej sprawie, 
ponieważ środki finansowe są przy-
znawane Komisjom działającym przy 
OIPiP w Gdańsku na dany rok kalen-
darzowy, więc nie możemy uchwalać 
finansowania konferencji na rok 2016, 
ponieważ nie wiadomo czy i w jakiej 
wysokości będą przyznane środki fi-
nansowe dla komisji. Przewodniczące 
poszczególnych komisji, które złożyły 
ten wniosek zostaną o tym poinformo-
wane .

8. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
567/VIP/15 w sprawie pokrycia kosztu 
zakupu teczek z logo OIPiP w Gdań-
sku w ilości 200 sztuk. 

9. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego o sfinansowanie udzia-
łu w Ogólnopolskim Zjeździe Zespo-
łów i Komitetów ds. Zakażeń. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 568/VIP/15 
w sprawie dofinansowania udziału 
w Ogólnopolskim Zjeździe Zespołów 
i Komitetów ds. Zakażeń w Miedze-
szynie w dniach 22-24.06.2015 r. 

10. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
569/VIP/15 w sprawie pokrycia kosz-
tu zakupu kopiarki do biura Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. 

11. Rozpatrzenie wniosków przekierowa-
nych z Komisji Socjalnej. Po zapozna-
niu się z wnioskami do jednej z wnio-
skodawczyń został wykonany telefon, 

aby uzupełniła wniosek. Wniosek dru-
giej wnioskodawczyni jest adresowany 
do Rady, więc zostaje przekierowany 
do rozpatrzenia przez Okręgowa Radę 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

12. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
570/VIP/15 w sprawie dofinansowa-
nia udziału 2 osób, członków Prezy-
dium w konferencji ,,Innowacyjność 
w kształceniu, praktyce pielęgniar-
skiej i badaniach naukowych. 90-le-
cie powstania Uniwersyteckiej Szko-
ły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia 
w Krakowie”. Konferencja odbędzie 
się w dniach 11 – 12.09.2015 r. 

13. Rozpatrzenie wniosku o złożenie skar-
gi do MZ i właścicieli podmiotów 
leczniczych, w których dyrektorzy 
dyskryminują pielęgniarki. Pani Prze-
wodnicząca zaproponowała przedsta-
wienie tego wniosku na posiedzeniu 
Okręgowej Rady. Członkowie Prezy-
dium przychylili się do tej propozycji. 

14. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
571/VIP/15 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzamina-
cyjnej. 

15. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
572/VIP/15 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzamina-
cyjnej.

16. Przedstawiono informację z Mini-
sterstwa Finansów – w odpowiedzi 
na nasz apel zjazdowy o zwolnienie 
pielęgniarek i położnych z płacenia 
podatku od otrzymanych refundacji za 
dokształcanie się. Ministerstwo Finan-
sów odpowiedziało, że nie ma możli-
wości zwolnienia z płacenia podatku.

17. Przedstawienie wniosku od starosty 
w Wejherowie o objecie patronatem 
honorowym II Pomorskich obchodów 
Światowego Dnia FAS, które odbędą 
się w Wejherowie 11 września 2015 r. 
Członkowie Prezydium wyrazili zgo-
dę. Jako osobę reprezentującą Okrę-
gową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w tym zakresie wyznaczono panią Wi-
ceprzewodniczącą Danutę Adamczyk-
-Wiśniewską.

18. Przedstawiono informację z Naczel-
nej Rady odnośnie kampanii ,,Ostatni 
Dyżur”. Nasze działania, na terenie 
naszego województwa są daleko bar-
dziej zaawansowane, jeśli chodzi o na-
głaśnianie braku pielęgniarek i trudną 
sytuację całego środowiska zawodo-
wego. Władze centralne wzorują swoje 
działania na naszych, żeby dotrzeć do 
społeczeństwa. Obecnie zobowiązują 
wszystkie Izby do zakupu znaczków 
i plakatów. Plakaty zostały zakupione 
i zostaną rozdane członkom Rady do 
rozwieszenia w placówkach. Znacz-
ków nie będziemy kupować, ponieważ 
pielęgniarki podchodzące do pacjenta 
ze znaczkiem ,,Ostatni Dyżur” mogą 
się różnie kojarzyć, a pielęgniarka nie 
ma czasu na wyjaśnianie całej kampa-
nii i tego co ona ma na celu. Dlatego 
ograniczymy się do plakatów, na któ-
rych są dane do strony internetowej, 
gdzie można zapoznać się z kampanią 
i oddać swój głos podpisują petycję 
w formie recepty.

19. Zakończenie zebrania.
 

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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z prac rady
W dniu 19 czerwca odbyło się posiedzenie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.
W zebraniu udział wzięło 19 osób, w tym 
15 członków ORPiP, 2 pełnomocników, 
przewodniczący OKR i Okręgowy Rzecz-
nik Odpowiedzialności Zawodowej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Rozpoczęcie zebrania przez Przewod-

nicząca Annę Wonaszek. 
2. Podpisanie listy obecności.
3. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania.
4 . Przyjęcie jednogłośnie zaproponowa-

nego porządku zebrania.
5. Rozpatrzenie wniosku Komisji ds. 

Finansowania Doskonalenia Zawodo-
wego. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 185/VIR/15 w sprawie przyjęcia 
i realizacji wniosku. Przyznano refun-
dacje na sumę 412 035 zł. (czterysta 
dwanaście tysięcy trzydzieści pięć zł.).

6. Przedstawienie informacji z Naczel-
nej Rady odnośnie kampanii ,,Ostatni 
Dyżur”. Nasze działania, na terenie 
naszego województwa są daleko bar-
dziej zaawansowane, jeśli chodzi o na-
głaśnianie braku pielęgniarek i trudną 
sytuację całego środowiska zawodo-
wego. Władze centralne wzorują swoje 
działania na naszych, żeby dotrzeć do 
społeczeństwa. Obecnie zobowiązują 
wszystkie Izby do zakupu znaczków 
i plakatów. Plakaty zostały zakupione 
i wszyscy obecni są proszeni o wzięcie 
plakatów i rozwieszenie ich w swoich 
placówkach. Znaczków nie będziemy 

kupować, ponieważ pielęgniarki pod-
chodzące do pacjenta ze znaczkiem 
,,Ostatni Dyżur” mogą się różnie ko-
jarzyć, a pielęgniarka nie ma czasu na 
wyjaśnianie całej kampanii i tego co 
ona ma na celu. Dlatego ograniczymy 
się do plakatów, na których są dane do 
strony internetowej, gdzie można zapo-
znać się z kampanią i oddać swój głos 
podpisują petycję w formie recepty.

7. Przekazano informacje na temat orga-
nizacji konferencji informacyjno-szko-
leniowej organizowanej przez naszą 
Izbę i Słupską pt. ,,Podwyżki wynagro-
dzeń, oczekiwane postawy i kierunki 
zmian, czyli dokąd zmierzamy”, która 
odbędzie się 17 lipca w WSPS w So-
pocie . Poproszono o rozpowszechnia-
nie informacji o konferencji, żeby jak 
najwięcej osób wzięło w niej udział.

8. Przekazano informację z Ministerstwa 
Finansów – w odpowiedzi na nasz apel 
zjazdowy o zwolnienie pielęgniarek 
i położnych z płacenia podatku od 
otrzymanych refundacji za dokształca-
nie się. Ministerstwo Finansów odpo-
wiedziało, że nie ma możliwości zwol-
nienia z płacenia podatku, musiałyby 
się zmienić zapisy w naszej ustawie 
o zawodzie . 

9. Rozpatrzenie wniosku członka samo-
rządu o zwiększenie kwoty zapomogi 
losowej przyznanej przez komisje so-
cjalną. Członkowie Rady zapoznali się 
z wnioskiem i załącznikami. Podjęli 
decyzję, że nie ma podstaw do zwięk-
szenia kwoty zapomogi.

10. Przedstawienie informacji na temat ko-
nieczności wykonania umocnień muru 
budynku Izby. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 186/VIR/15 w sprawie 
naprawy muru oporowego i chodnika 
przy OIPiP. 

11. Przedstawienie podziękowań, jakie na-
płynęły za włączenie się w organizację 
Festynu rodzinnego w Sopocie i Fe-
stynu dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Osieku.

12. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
187/VIR/15 w sprawie zakupu sprzętu 
do nagrywania – kamery. W związku 
z prowadzeniem działań informacyj-
nych w ramach KOPiP-u potrzebuje-
my takiego sprzętu, aby nie musieć ko-
rzystać każdorazowo z firmy i ponosić 
z tego tytułu koszty.

13. Przedstawienie informacji na temat 
unieważnienia konkursu na Pielę-
gniarkę Naczelną w UCK i wymiany 
korespondencji na ten temat. Przedsta-

wienie informacji na temat konkursu 
na Naczelną Pielęgniarkę w szpitalu 
MSW i nie zatrudnienia osoby, która 
wygrała konkurs. Członkowie Rady 
wyrazili swoje oburzenie na takie 
lekceważące traktowanie zapisów 
prawnych przez dyrektorów szpitali. 
Podjęli decyzję o złożenie skargi na 
takie działania dyrektorów szpitali do 
Ministra Zdrowia i do Ministra Spraw 
Wewnętrznych. 

14. Przekazano informację, że jest znany 
termin Zjazdu Sprawozdawczo-Wy-
borczego, który odbędzie się w dniach 
23-24 października 2015 r. w IBM 
GUM w Gdańsku. 

15. Ustalono termin posiedzenia kolejnej 
Rady na dzień 11 września.

16. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsk

kalendarium
czerwiec 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w wyborach na Delegatów VII 
Kadencji. Dziękuję za Wasze zaangażo-
wanie! Wszystkim wybranym Delegatom 
BARDZO SERDECZNIE GRATULUJĘ! 
To jest, bowiem ogromny dowód zaufania 
i wyróżnienie, lecz również wskazanie do 
wytężonej pracy na rzecz przede wszyst-
kim poprawy warunków pracy i płacy Pie-
lęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych!!!

czerwiec 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła również w uroczystościach or-
ganizowanych z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
mając zaszczyt wręczać „Złote Czepki” 
oraz Dyplomy Uznania za wzorową pracę 
w Ochronie Zdrowia. Wszystkim Osobom 
wyróżnionym bardzo serdecznie gratuluje 
cała ORPiP w Gdańsku! (Niebawem wy-
damy biuletyn specjalny poświęcony tym 
wydarzeniom.)
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1 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brała udział w konkursie na Naczelną 
Pielęgniarkę MSWiA.

8 czerwca 
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala uczestni-
czyła w komisji konkursowej na ordynatora 
w UCK.

9 czerwca 
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala uczestni-
czyła z ramienia OKW w zebraniu wybor-
czym w szpitalu w Kartuzach.

10 czerwca 
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala uczestni-
czyła z ramienia OKW w zebraniu wybor-
czym w szpitalu w Wejherowie.

10 czerwiec
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brała udział w uroczystości z okazji 
Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Po-
łożnej oraz wręczenie Złotych Czepków 
i Dyplomów Uznania w Szpitalu im. Cej-
nowy Sp. z o.o. w Wejherowie.

12-13 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc czynnie uczestniczyła w Ogólnopol-
skiej konferencji naukowej Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego ,,Zmiany w pielę-
gniarstwie – od zagadnie klinicznych przez 
organizację pracy do badań naukowych’’. 

13 czerwca 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w Sopocie w konferencji poświęco-
nej tematyce: Matki z Dzieckiem (relacja 
w niniejszym biuletynie).

13 czerwca 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w Sopocie w akcji społecznej 
Młodzieżowego Domu Kultury z OIPiP 
w Gdańsku (relacja w niniejszym biulety-
nie).

14 czerwca
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w Dniu Dziecka Niepełnosprawnego 
w Osieku (relacja w niniejszym biuletynie).

14 czerwca
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w X Przeglądzie Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych  w DPS w Pelplinie 
(relacja w niniejszym biuletynie).

20 czerwca
Na zaproszenie Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Słupsku na czele z Prze-
wodniczącym Sebastianem Irzykowskim, 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w uroczystości Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Słup-
sku. Wszystkim Osobom wyróżnionym 
SERDECZNIE GRATULUJĘ! Dziękuję 
również za wyróżnienie Anny Wonaszek 
ODZNAKĄ ZA SZCZEGÓLNE ZASŁU-
GI dla Samorządu Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych – którą z dumą dedykuję 
CAŁEMU NASZEMU ŚRODOWISKU 
ZAWODOWEMU z nadzieją, iż efekty 
naszej współpracy i determinacji dadzą już 
wkrótce oczekiwane owoce działań.

24 czerwca 
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala brała 
udział w posiedzeniu Rady Społecznej 
WSPL w Gdyni.

25 czerwca
Czynny udział Wiceprzewodniczącej Ma-
rzeny Olszewskiej-Fryc w konferencji do-
tyczącej wolontariatu opiekuńczego zorga-
nizowanej w Gdańskim Parku Technolo-
gicznym .

24-25 czerwca
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w obradach NRPiP w Warszawie, na 
których wystosowała wniosek do Orga-
nów Założycielskich oraz Pracodawców 
z zakazem zlecania Pielęgniarkom i Po-
łożnym zadań poniżej Ich kwalifikacji 
(pracodawcy „oszczędzają” tak na zatrud-
nianiu gońców, ekip sprzątających, obsługi 
kas fiskalnych czy sekretarek). Wniosek 
został oparty na wielu aspektach prawnych 
i został pozytywnie przyjęty przez NRPiP. 
Obecnie jest w trakcie realizacji.

27 czerwca 
Przewodnicząca Anna Wonaszek otworzy-
ła kolejną konferencję z cyklu konferencji 
o tematyce onkologicznej organizowanych 
wspólnie przez Komisję ds. Pielęgniarstwa 
Onkologicznej przy OIPiP w Gdańsku oraz 
Akademię Nowoczesnych Technik Me-
dycznych .

30 czerwca
Czynny udział Wiceprzewodniczącej Ma-
rzeny Olszewskiej-Fryc w uroczystości 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Położnej zorganizowanego przez 
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. 
z o .o .

czerwiec-lipiec
Przewodnicząca Anna Wonaszek przewod-
niczyła konkursom na stanowiska kierow-

nicze Pielęgniarek i Położnych objęte po-
stępowaniem konkursowym. Wszystkim 
wygranym GRATULUJĘ oraz ŻYCZĘ, 
BY WASZA PRACA PODKREŚLAŁA 
I WZMACNIAŁA RANGĘ PIELĘNIAR-
STWA! Grupa zawodowa, bowiem zawsze 
jest tak silna, jak jej liderzy oraz siła jed-
ności rzeszy zawodowej! Siła, zatem grupy 
zawodowej może być powodem do dumy 
lub głębokich przemyśleń… Bądźmy siłą!

9 lipca 
W Warszawie Przewodnicząca Anna Wo-
naszek w ramach promocji naszych zawo-
dów uczestniczyła w brefingu prasowym 
nowo powołanej koalicji Polskiej Koalicji 
Pacjentów Onkologicznych i NRPiP w ra-
mach kampanii społecznej „Ostatni dyżur”.

15 lipca
W Ministerstwie Zdrowia w Warszawie 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w obradach Rady Społecznej ROPS.

17 lipca
W SWPS w Sopocie Przewodnicząca Anna 
Wonaszek otworzyła i prowadziła konfe-
rencję zorganizowaną wspólnie z ORPiP 
w Słupsku oraz Członkami KOPiP nt. kon-
kretnych działań na rzecz poprawy warun-
ków pracy i płacy Pielęgniarek i Położnych.

24 lipca
W siedzibie OIPiP w Gdańsku Przewodni-
cząca Anna Wonaszek gościła grupę stu-
dentów pielęgniarstwa z Turcji – pokazując 
zasady i cele funkcjonowania naszego sa-
morządu zawodowego.
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Festyn rodzinny 
Mdk w Sopocie 

W dniu 13.06.2015 r. w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Sopocie odbył się festyn 
rodzinny, którego jednym ze współorganiza-
torów była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku.
Festyn cieszył się bardzo dużym zaintereso-
waniem. W trakcie festynu odbył się pokaz 
karate dla dzieci, pokazy tańca różnych grup 
wiekowych oraz pokaz baniek mydlanych 
w rozmiarze XXL .
Festyn był kolejną okazją do promocji zawo-
dów Pielęgniarki i Położnej wśród Społecz-
ności. Swoje stanowisko czynnie prowadzi-
ła również OIPIP w Gdańsku, przy którym 
można było zmierzyć ciśnienie tętnicze i po-
zom cukru oraz spróbować swoich sił z fan-
tomem w ramach nauki udzielania pierwszej 

pomocy. Prowadziliśmy również pielęgniar-
ską edukację zdrowotną.
Przez cały czas trwania festynu każdy mógł 
również skorzystać z wielu atrakcyjnych i za-
bawnych rozrywek tj. np. pomalowania sobie 
twarzy, skakania na trampolinie, zabaw z ani-
matorami w tym kręcenia hula hop i wielu 
innych. Dzieci były w pełni szczęścia!!!
Każdy, kto poczuł głód mógł skorzystać 
z pysznego jedzenia z grilla czy bigosu lub 
ciast i gofrów. W trakcie festynu odbywała się 
loteria, a na zakończenie festynu była losowa-
na nagroda główna, którą był rower. Wszyscy 
uczestnicy radośnie się edukowali oraz bawi-
li, a pogoda dopisała.

OIPiP w Gdańsku
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kampania – „dziewięć 
pierwszych miesięcy...” 

„Życie jest talentem powierzonym nam,
aby go przekształcać, pomnażać i czynić 

darem dla innych.”
św. Jan Paweł II 

W dniu 1 czerwca 2015 r. w Ratuszu Staro-
miejskim w Gdańsku, Okręgowa Izba Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku zorgani-
zowała uroczyste spotkanie podsumowują-
ce II Akcję „Mamo, napisz list do dziecka, 
które wkrótce urodzisz”. 
Patronat honorowy objął Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysław Strug, 
a patronat medialny – Radio Plus.

Akcja organizowana jest w ramach Kampa-
nii „Dziewięć pierwszych miesięcy”, której 
celem jest zwrócenie uwagi na to, jak waż-
ny w życiu każdego człowieka jest czas, 
w którym rozwija się on w łonie matki. Jest 
to czas najbardziej dynamicznego rozwoju. 
Z zapłodnionej komórki jajowej, o mikro-
skopijnej wielkości, rozwija się dziecko, 
które w chwili urodzenia waży już kilka 
kilogramów. 
Na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku przesłano 36 li-
stów, których autorkami były mamy, spo-
dziewające się niebawem swojego maleń-
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stwa. Listy zawierały informacje o tym jak 
mama i cała rodzina dba o zdrowie swoje 
i dziecka, które wkrótce przyjdzie na świat. 
Treść listów była przepełniona radością, 
czasami niepewnością, troską i w dużej 
mierze ogromną dawką nadziei i miłości!
Komisja konkursowa w składzie: Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska, położna – OIPiP 
w Gdańsku, Dorota Pehnke-Sosnowska, 
położna i Anna Grochowska, położna 
– UCK, Ewelina Kupniewska, położna, 
Szpital św. Wojciecha – Copernicus PL 
w Gdańsku, Dorota Kawiak, położna i Ewa 
Lisius, położna ze szpitala Copernicus PL 
oraz Katarzyna Tulowiecka i Katarzyna 
Szwed – Radio Plus, wyróżniła dziesięć 
listów, co dla Komisji było sprawą nie-
zwykle trudną, gdyż każdy z nadesłanych 
listów był jedyny w swoim rodzaju!
Mamy, których listy zostały wyróżnione to 
Panie:

Anita Wrzeszcz, Olga Suchocka, Kwie-
cińska Alicja, Makowska Agnieszka, Ka-
mińska Agnieszka, Lechman Teresa, Sałek 
Milena i Krzysztof, Głowacka Katarzyna, 
Klecha Monika, i Ściebur Magdalena. 

Gratulujemy!

Na uroczystość przybyły autorki listów 
z mężami i już narodzonymi dziećmi, 
mamy w ciąży z rodzinami, a także położ-
ne, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeu-
ci, pedagodzy, lekarze i studenci medycyny 
i położnictwa, dietetycy oraz socjolodzy.
Wszystkich gości powitała Wiceprzewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska, a całość uroczystości poprowa-
dziła położna Joanna Żołnowska. 
Kolejnym punktem programu było wręcze-
nie upominków mamom, które napisały li-

Gdańsk, 28 kwietnia 2015

Drogi Synku!
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z obliczeniami, to dokładnie za 4 tygodnie będziemy 

wychodzić ze szpitala. Od razu jednak mówię, że nie wszystko w życiu da się wyliczyć – 
Twój Tata twierdzi, że na pewno będziesz inżynierem, więc musisz mieć świadomość, że 
statystyka nie zawsze się sprawdza.

Statystycznie kobieta dowiaduje się o ciąży w 6 tygodniu. Statystycznie kobieta zaczyna 
mieć brzuszek w 4 miesiącu. Ty już kilka dni po zapłodnieniu wziąłeś się ostro do pracy, 
sprawiając, że z dnia na dzień wyrosłam ze staników, zaczęły mnie uciskać spodnie, boleć 
brzuch i zmuszając mnie do pochłaniania niewiarygodnych porcji jedzenia, jednocześnie 
zniechęcając do słodyczy. Sytuacja była o tyle dziwna, że już w połowie 4 tygodnia wybra-
łam się do lekarza,  gdzie na USG co prawda nie było widać jeszcze Ciebie, ale za to ukazał 
się Twój „tymczasowy domek”, z regularnymi, grubymi fundamentami, przywodzącymi na 
myśl solidne budownictwo niemieckie z lat ’30 zeszłego wieku. Nie ulegało wątpliwości, 
że taki gmach nie zbudował się sam – gdzieś tam w środku siedział mały budowniczy. Ta 
wizyta u lekarza przyniosła przede wszystkim radość, ale też niedowierzanie i pewne oba-
wy, gdyż żyjemy w czasach, kiedy o ciąży mówi się jak o czymś nadzwyczajnym, bolesnym, 
wymagającym wielu poświęceń fizycznych i psychicznych.

Na szczęście przez kolejne miesiące byłeś na tyle zaaferowany budowaniem swojego 
domku, że nie w głowie było Ci zmuszać matkę do wymiotów, omdleń, wahań nastroju, 
zasypiania na stojąco i biegania do toalety po kilkadziesiąt razy dziennie. Twoim jedynym 
wymaganiem było tylko, żebym non-stop dostarczała Ci budulców, które nie pochodzą 
ze słodyczy (za słodkie), z ostro doprawionych dań (za słone), z buraków ani preparatów 
witaminowych (chyba nie lubiłeś nadmiarów żelaza) i kiełbasy żywieckiej (tutaj to akurat 
nie wiem, co Ci nie pasowało). Sama z siebie odstawiłam jedynie alkohol, bo z tymi bu-
dowlańcami pracującymi pod wpływem to różnie bywa. Moim jedynym zmartwieniem 
było precyzyjne wyliczanie, ile kilogramów jedzenia mam wziąć ze sobą do pracy, żeby nie 
paść z głodu i jednocześnie się nie przedźwignąć oraz regularne chowanie w głąb szafy 
kolejnych ubrań, które nijak nie chciały się dopasować jako osłona Twojej willi. Tak więc 
przez pierwsze 2 trymestry żyliśmy w pięknej symbiozie – ja Tobie kanapki w środku nocy, 
Ty mi większy biust, brak miesiączki i jakąś taką… anielską cierpliwość. Mówią, że ciężarna 
powinna chronić dziecko przed stresem. Ja mam wrażenie, że to właśnie Ty chronisz mnie 
przed wszystkimi stresami świata. Tak, z dnia na dzień zamieniłeś nadpobudliwą matkę 
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- choleryczkę w osobę spokojną, cierpliwą, stonowaną i optymistycznie patrzącą w przy-
szłość. Nawet Twój Tata stwierdził, że mogłabym pozostać w tej ciąży na zawsze. Dla mnie 
to rzeczywiście był stan błogosławiony.

W ostatnim trymestrze zaczął kończyć Ci się już plac budowy, więc postanowiłeś po-
przestawiać sobie słupki graniczne, powodując na zmianę bóle kości łonowej, ogonowej, 
krzyża i ściskając mi płuca w górę do granic możliwości. Musiałam najpierw zwolnić tem-
po, a potem przejść w końcu na zwolnienie lekarskie, bo zadecydowałeś, że już więcej nie 
pozwolisz mi pracować . Kilkoma mocnymi skurczami dałeś mi też do zrozumienia, że teraz 
czas najwyższy ogarnąć się i robić wyprawkę. Na szczęście nadal pozwalasz mi spacero-
wać i ćwiczyć, bo wiesz, że to dla Ciebie dobre. Przez całą ciążę byłeś mało kapryśny, za 
co jestem Ci niezmiernie wdzięczna, więc teraz pokornie znoszę wszelkie bóle, problemy 
z oddychaniem oraz inne ograniczenia i niedogodności. Jeszcze tylko niecały miesiąc. 

Jeszcze niecały miesiąc i zamienimy te niedogodności na zupełnie inne. Będzie bolesny 
poród, będzie nocne wstawanie, będą całodobowe płacze, kolki, ząbkowanie i rodzicielska 
bezsilność. Dasz popalić nie tylko mi, ale też swojemu Tacie (i prawdopodobnie sąsiadom).  
Mimo wszystko wiem, że wystarczy tylko jeden Twój uśmiech dziennie, żebyśmy to wszyst-
ko przetrwali.

Kim będziesz w przyszłości? Jak już wspominałam, Twój Tata twierdzi, że na pewno 
inżynierem. Na razie jesteś precyzyjny (wszystkie narządy pięknie ukształtowane), syste-
matyczny (powiększasz mi brzuch tak regularnie, że ominęły mnie rozstępy), nieśmiały 
(jak tylko ktoś poza mną Cię dotknie lub obserwuje, przestajesz fikać i udajesz, że Cię nie 
ma),  wstydliwy i sprytny (ani razu nie dałeś sobie zrobić szpanerskiego USG 4D, zawsze 
zakrywając się rękami lub chowając za łożyskiem), konkretny (nie wymagałeś zbędnych 
poświęceń, takich jak omdlenia czy wymioty) i rozsądny (zazwyczaj w nocy grzecznie śpisz, 
a bawisz się za dnia). Wychodzi więc na to, że rzeczywiście nadajesz się na inżyniera. Jed-
nak tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Zobaczymy, co będzie potem. Na razie 
jesteś dla nas zagadką. Jednak musisz wiedzieć, że będziemy Cię kochać bez względu na to, 
jaki będziesz. Jesteś Naszym Synem.

Gdynia, 30.04.2015 r. 

Mój mały Kwiatuszku! 

Właśnie minęła połowa Twojego planowanego pobytu pod moim sercem. Niby 

to półmetek a każdy dzień sprawia wrażenie początku wszystkiego. 

Od pierwszego dnia postanowiłaś wywrócić nasze życie do góry nogami. Może 

w duszy śmiejesz się i mówisz: „Mamo, no co ty, to nie ja!” ale pewnie i tak jesteś 

zadowolona ze swojego „Entrance”. Pierwsze wspólne tygodnie, kiedy jeszcze nic nie 

było wiadomo… No w sumie to „nic” oprócz tego, że pytałam się w ciszy „Jesteś tam 

Kruszynko?”. I to przekonanie, że najlepiej będzie jeść więcej owoców, warzyw 

i zrezygnować z tego wszystkiego, co mogłoby Ci zaszkodzić. To oczekiwanie… I po 

kilku tygodniach nawet wizyta u lekarza wydaje się niepotrzebnym dowodem. Od 

rana do nocy i od nocy do rana żołądek odmawia posłuszeństwa. Kiedy znikają 

kolejne kilogramy mojej wagi słyszę w myślach Twój głos: „Wyluzuj mamo, dbam 

o Twoją linię!”. Myślę – bezczelna smarkata! A Ty przewracasz oczami w ten 

irytujący sposób co Twoja ciotka. Martwię się, że Cię zagłodzę Kruszynko! Nic zjeść 

nie mogę, nic nie chce mi się trzymać w żołądku. Może masz na coś ochotę? Wizja 

soczystego melona staje się obezwładniająca. Jest luty, Twój Ojciec jeździ po mieście 

i szuka go niczym kwiatu paproci w samo południe – totalnie bez szans. A jednak – 

kiedy wieczorem staje w drzwiach z tą kulą szczęścia, ja zalewam się łzami radości – 

melon zdobyty, nie umrę z głodu, mój najwspanialszy, najukochańszy Mąż! 

A w myślach słyszę Twój chichot i słodziutki głosik: „Jakie to romantyczne!”. Ach 

mój Kwiatuszku… Jeżdżę na kontrole, wpadam do szpitala na kroplówki, płyn kapie 

a ja obserwuję to leżąc zawinięta w obszerny puchaty sweter. Oczy same mi się 

zamykają, bo noc znowu była ciężka, gdzieś na granicy snu i jawy słyszę: „Widzisz 

mamuś, nasz pierwsze wspólne SPA! Co za relaks!”. A ja w duchu uśmiecham się 

myśląc, że to dopiero dobry żart. 

12 tygodni od początku ciąży i 6 kg utraty wagi później zaczynam czuć się jak 

człowiek. Nie żeby przestało mnie mdlić. Ale woda już nie śmierdzi i chleb zaczął 

smakować normalnie. I wreszcie słynne ciążowe zachcianki! Ale… ale… dlaczego 

akurat chipsy, Cola i ser pleśniowy?! I dlaczego nagle piwo, za którym nie 

przepadam, wydaje się najlepiej gaszącym pragnienie, napojem? Mowy nie ma! 

I momentalnie słyszę ostentacyjne westchnienie: „Nie bądź mama taka sztywna! 

Wrzuć na luz!”. Wszystko zaczyna się w mnie gotować. Jak się odzywasz do matki 

Młoda Damo?! Nie ma, że ciut, że gryzka lub łyka. Odpowiadam za Twoje zdrowie. 
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I ledwie to myślę, czuję, że moje dawne „ja” pakuje walizki i wysiada na ostatniej 

stacji Beztroska. Następna w rozkładzie – Macierzyństwo. Chwila zagubienia, może 

nutka żalu ale cichutki głos mówiący w myślach: „Maaamooo, będzie fajnie…” 

rozprasza wszystkie wątpliwości. 

Czekamy na Ciebie Kwiatuszku. I tak będzie już zawsze. Czekamy na Twoje 

narodziny a potem będziemy czekać na Twój pierwszy ząbek, kroczek, pierwszą 

piątkę w szkole… Przyjdzie pora, że będziemy czekać na Ciebie późno w nocy, kiedy 

to się spóźnisz po randce z chłopakiem. A kiedy założysz własną rodzinę, będziemy 

czekać na dzieciątko, które będziesz nosić pod swoim sercem. Gdy będziemy już 

zbyt starzy by pamiętać czy czekamy jeszcze na cokolwiek, będziemy cieszyć się 

z odwiedzin Twojej rodziny, tego harmidru głosów wnucząt, prawnucząt – tej 

kwintesencji życia.  A tymczasem dotykam brzucha i czuję, jak podskakujesz.  

Za kilkanaście tygodni rozpoczniesz kolejny etap swojej wędrówki. Już nigdy 

nie będziesz tak blisko mnie jak teraz. I chodź każdego dnia będziesz przemierzać 

swoje własne życie, już na zawsze będziesz cząstką świata swoje rodziny. Rośnij, 

nabieraj sił, rozwijaj się zdrowo. Nie musisz się śpieszyć. Niecierpliwi 

i podekscytowani – poczekamy na Ciebie. 

Kochająca, 

Mama 

Wybrałaś sobie dziwny moment, nie powiem. 

Akurat gdy postanowiłam być szczęśliwa i niezależna,

silna, korzystać z życia i podbijać świat...

Postanowiłaś zagościć w moim ciele. 

Już mając zaledwie centymetry obróciłaś wszystko do góry nogami.

Naprawdę dziwnie to rozegrałaś.

Przepraszam. Obiecuję, że będzie dobrze.

On odszedł, ale na szczęście nie zostałyśmy same. 

Jak topiącemu brzytwę, rodzina i przyjaciele podali ręce.

Tyle rąk! I wszystkie walczyły o Ciebie!

O Ciebie – małą Fasolkę.

O to, bym się nie poddawała.

A ja nie wiedziałam co powinnam zrobić. 

Komu zawierzyć w tak ważnej decyzji.

Czy mogę i dam radę być Twoją mamą?

Pilnować Cię i pielęgnować.

Uczyć życia kogoś, kiedy samemu nie wie się jak żyć?

Chciałam znaleźć Ci inne ręce... przepraszam.

Może byłyby lepsze niż moje: bardziej odpowiedzialne, cierpliwe...

Ale znalazły się ręce w pięści zaciśnięte.

Nie ze złości lecz z gotowości do walki.

Pamiętaj, że cokolwiek by się nie działo,

na rodzinę zawsze możesz liczyć.

To dzięki nim zrozumiałam, że żyjemy po to strzec siebie nawzajem.

By chronić ziarenek takich jak ty,

wspólnie patrzeć jak rosną i cieszyć się plonami.

Przepraszam za wszystkie chwile słabości. 

Te które już są za nami, ale i te które dopiero nadejdą.

Przepraszam za błędy, nerwy, zwątpienia.

Kruszynko moja. Obiecuję, że damy radę.

Dobrze, że kopiesz. Należy mi się.

A kiedy już przyjdziesz na świat razem ułożymy nowe życie.

Ty nauczysz mnie na nowo kochać i ufać,

ja pokażę Ci czego nie robić.

Chciałam znaleźć swoją wewnątrzną siłę, dumę i szczęście.

Pogubiłam się. Na szczęście z pomocą przyszłaś Ty.

Dziękuję, 

Czekam.

Twoja mama. 
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sty, pamiątkowe zdjęcie i ogromne podzię-
kowanie mamom za włączenie się do Akcji.
Następnie wysłuchano bardzo interesują-
cych wykładów: 
„Początki rozwoju człowieka, pierwsze 
dwa miesiące” – dr hab. med. Mirosławy 
Cichorek, embriologa z Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego oraz „Jak dobrze 
rozpocząć przygodę z karmieniem pier-
sią” – mgr Joanny Żołnowskiej, położnej, 
Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego ze 
Szpitala św. Wojciecha – Copernicus PL.

Wspaniałą oprawę artystyczną przygoto-
wała Pani Tatiana Szczepankiewicz-Ma-
liszewska wspólnie z grupą uczniów ze 
Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Uroczy-

stość zakończyła się drobnym poczęstun-
kiem, podczas którego kontynuowano roz-
mowy na tematy związane z opieką popo-
rodową. 
Podziękowano także, Pani dr Grażynie 
Rymaszewskiej, która była współpomysło-
dawcą akcji i całej kampanii.

W imieniu organizatorów Kampanii skła-
damy serdeczne podziękowania sponso-
rom:

Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

X Przegląd Twórczości 
Osób niepełnosprawnych 

Każdy dzień jest dobrą okazją, by wska-
zać wspaniałą pracę wspaniałych Ludzi  
na rzecz drugiego potrzebującego Człowieka!

W dniu 17 czerwca 2015 r. Przewodniczą-
ca Anna Wonaszek na zaproszenie Miesz-
kańców i Dyrektora Rufina Wysockiego 
uczestniczyła w wyjątkowym wydarzeniu, 
jakim był Jubileuszowy X Przegląd Mu-
zyczny Twórczości Osób Niepełnospraw-
nych pod hasłem „Razem Weselej” zorga-
nizowany na terenie ogrodu Domu Pomocy 
Społecznej w Pelplinie.

Imprezę rozpoczął Dyrektor Domu Rufin 
Wysocki witając zebranych gości, wśród 
których byli: Burmistrza Miasta i Gminy 
Pelplin – Pan Patryk Demski, Przewodni-
cząca ORPiP w Gdańsku – Pani Anna Wo-
naszek, Dyrektor PCPR w Tczewie – Pani 
Ewa Pobłocka, kierownik MOPS w Pelpli-
nie – Pani Maria Pańczyk, Dyrektor SOSW 
w Pelplinie - Pani Lilla Brzoskowska, ks. 
Redaktor Radia Głos – Zbigniew Gełdon, 
ks. Prałat Dr Ireneusz Smagliński, Dyrekto-
rzy Domów biorących udział w przeglądzie 
oraz sponsorzy .
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Zanim rozpoczęła się część oficjalna prze-
glądu, mieliśmy okazję posłuchać 7-letniej 
Julii Kalkowskiej uczennicy Zespołu Szkół 
Nr 1 w Pelplinie, która niewątpliwie roz-
grzała publiczność swoim występem.

Od samego początku wszędzie emanowa-
ła doskonała pozytywna energia i uśmiech 
pełen radości oraz często – wzruszenia. Te-
goroczny Przegląd utrzymany był w klima-
tach piosenki żeglarskiej i trzeba przyznać, 
iż uczestnicy imprezy włożyli duży wkład, 
by ich wizerunek oraz repertuar nawiązy-
wał do tematyki Przeglądu.

Wokół towarzyszyła nam przepiękna po-
goda, która pozytywnie wpłynęła na samo-
poczucie uczestników przeglądu, którzy 
przyjechali z DPS-u w Damaszce, Gnie-
wie, Stanisławiu, Segnie, Strzebielinku, 
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Szpęgawsku, Bielawek, Rudna, Polanek, 
Wyrębów Wielkich, a także z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie. 
Nagrody w konkursie były iście jubileuszo-
we. Każdy z uczestników otrzymał: sprzęt 
muzyczny, statuetkę, pamiątkowy dyplom 

oraz upominek od Przewodniczącej ORPiP 
w Gdańsku wręczony w imieniu wszyst-
kich Pielęgniarek i Położnych. 

Anna Wonaszek 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Pielęgniarstwo Pediatryczne 
– nowe wyzwania 

17-18 czerwca 2015 roku w Ostródzie od-
była się II Ogólnopolska Konferencja Pie-
lęgniarek Pediatrycznych. Organizatorami 
konferencji byli: Polskie Stowarzyszenie 
Pielęgniarek Pediatrycznych, Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsz-
tynie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych Warmii i Mazur.
Uczestników konferencji powitała Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pe-
diatrycznych mgr Elżbieta Dróżdż-Kubica. 
Wykład na temat wskaźników epidemiolo-
gicznych i demograficznych, który przedsta-
wiła Konsultant Wojewódzka w Dziedzinie 

Pielęgniarstwa Pediatrycznego dr n. med. 
Krystyna Piskorz-Ogórek zainaugurował 
konferencję i od początku wskazał wyzwa-
nia, jakie niesie pielęgniarstwo XXI wieku. 
Pani konsultant wskazała czynniki, które 
wpływają na nowe zadania dla pielęgniarek. 
Następuje systematyczny spadek populacji 
dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 roku 
życia z jednoczesnym wzrostem problemów 
zdrowotnych populacji wieku rozwojowego.
Otyłość i nadwagę ma 20% dzieci w wieku 
szkolnym, zaburzenia zdrowia psychospo-
łecznego to 10-20 % osób w wieku rozwo-
jowym, systematyczne obniża się sprawność 
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Podwyżki wynagrodzeń, 
oczekiwane postawy i kierunki 
zmian, czyli dokąd zmierzamy?

W dniu 17 lipca 2015 r. w Szkole Wyższej 
Psychologii Społecznej w Sopocie od-
była się konferencja informacyjno-szko-
leniowa zorganizowana wspólnie przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku i Słupsku nt. ,,Podwyżki wy-
nagrodzeń, oczekiwane postawy i kierunki 
zmian, czyli dokąd zmierzamy?”. Uczest-
ników konferencji powitali liderzy Ko-
mitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych: 
Anna Wonaszek, Sebastian Irzykowski, 
Krystyna Dębkowska, Ilona Kwiatkow-
ska-Falkowska. Przywitali: uczestników, 
prelegentów i wiele pań Przewodniczą-
cych z innych OIPiP z terenu całego kraju, 

które przybyły na konferencję. Przybyły 
do nas również pierwsze Przewodniczące 
OIPiP, które nadal aktywnie wspierają na-
sze działania na rzecz poprawy warunków 
pracy i płacy pielęgniarek i położnych.
Pierwszy wykład przedstawiła pani dr 
hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, 
przypominając w skrócie początki pol-
skiego pielęgniarstwa, kształcenie pielę-
gniarek w Polsce i ustawodawstwo doty-
czące naszego zawodu. Poinformowała, że 
obecnie trwają kontrole norm zatrudnienia 
zlecone konsultantom przez wojewodów 
– raporty spływają do Ministra Zdrowia. 
Podkreśliła, iż sama, jako konsultant tak-

fizyczna, choroby zakaźne, niedostatki za-
chowań prozdrowotnych, wskaźniki umie-
ralności noworodków i niemowląt zmniej-
szają się, ale są nadal wyższe od średniej 
europejskiej, choroby przewlekle, niepełno-
sprawność, itp.
Narastające problemy zdrowotne wska-
zują na różnorodne obszary aktywności 
pielęgniarek pediatrycznych np.: wczesne 
wykrywanie chorób i zaburzeń, ocena sta-
nu odżywienia, prowadzenie poradnictwa 
w zakresie żywienia, zachowań, prowa-
dzenie edukacji zdrowotnej w celu zmian 
nieprawidłowych zachowań zdrowotnych, 
przygotowanie dziecka i opiekunów do sa-
moopieki.
Z wykładu można wyciągnąć wnioski, że 
priorytetem w działaniach pielęgniarek pedia-
trycznych powinna być edukacja zdrowotna, 
jako świadczenie zdrowotne, które powinno 
być finansowane i oceniane pod względem 
kryteriów, jakości i skuteczności działania.
W trakcie trwania konferencji poruszono 
tematy, które nurtują współczesne pielę-
gniarstwo, między innymi: nadużywanie 
antybiotyków, które jest przyczyną selekcji 
szczepów opornych na leczenie ciężkich 
zakażeń u dzieci, omówiono, w jaki sposób 
łagodzić stres u dziecka hospitalizowanego, 
przedstawiono problemy zdrowotne dzieci 
w wieku szkolnym w klasach I-VI, omówio-
no dokumentację medyczną pacjenta, przed-
stawiono problemy pielęgnacyjne u dziecka 
z atopowym zapaleniem skóry. Omówiono 
uzależnienia od środków psychoaktywnych 
i chemicznych 
Wskazano na nowe zagrożenia spowodowane 
rozwojem techniki i elektroniki gdzie kompu-
ter, tablet, telefon są ogólnodostępne i pozwa-
lają na swobodne korzystanie z gier i internetu, 
co stwarza zagrożenia uzależnieniem.

Zaprezentowano algorytm postępowa-
nia w przypadku podejrzenia o przemoc 
w rodzinie. Omówiono procedurę Niebie-
skiej Karty. Pracownicy oświaty i ochrony 
zdrowia zbyt rzadko wszczynają postępowa-
nie właściwe dla Niebieskiej Karty.   
Przedstawiono nowe spojrzenie na cukrzy-
cę. Na podstawie analizy przypadku pokaza-
no, podział cukrzycy na zależną i niezależną 
od insuliny jest mocno uproszczony a ana-
liza molekularna struktury DNA może ten 
podział zmienić i zmienić sposób leczenia 
cukrzycy.
Bardzo interesujący wykład na temat przy-
gotowania pacjenta i opiekuna do dializy 
otrzewnowej w warunkach domowych 
przedstawiła mgr Renata Więcław z Insty-
tutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie. Do dializy przygotowuje ze-
spół terapeutyczny, lecz dominującą rolę 
w szkoleniu odgrywa pielęgniarka. Eduka-
cja realizowana jest w kilku etapach, które 
obejmują naukę przed dializacyjną, naukę 
w dializie otrzewnowej i reedukację. Kom-
pleksowe przygotowanie do samoopieki za-
pewnia korzyści dla pacjenta i jego rodziny. 
Ciekawa tematyka konferencji i różnorod-
ność problemów uświadomiła w jak dużym 
obszarze muszą działać pielęgniarki pedia-
tryczne. Nowe wyzwania dotyczą wielu 
dziedzin życia i zdrowia. Działania pielę-
gniarek muszą być kompleksowe zawsze 
skierowane na pacjenta wieku rozwojowe-
go, ale również na jego opiekunów, rodzinę, 
szkołę i otoczenie.
Konferencję podsumowała i zakończyła 
mgr Elżbieta Dróżdż-Kubica i zaprosiła 
uczestników na III Konferencję Pielęgniarek 
Pediatrycznych za rok.

Grażyna Waszczuk
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każenia, kalectwo czy śmierć – którym le-
piej jest zapobiegać! Na zakończenie swo-
jego wystąpienia pani Przewodnicząca po 
raz kolejny zaapelowała do wszystkich 
pielęgniarek i położnych o to, abyśmy 
szanowali same siebie i siebie nawzajem, 
a wtedy wszyscy inni też będą nas sza-
nować, a co za tym idzie nasze profesje. 
Podkreśliła, iż nasze koleżanki i koledzy 
z UE na każdym kroku wskazują i podkre-
ślają istotę swoich działań na rzecz swo-
ich podopiecznych. Tworzą w ten sposób 
silną profesjonalną samodzielną grupę 
zawodową współpracującą, jako profe-
sjonaliści innymi grupami medyków na 
rzecz pacjentów. Należy odejść zatem od 
hierarchicznego spostrzegania członków 
zespołu medycznego. Niestety z ubolewa-
niem stwierdziła, że jeszcze niejednokrot-
nie same przyczyniamy się do budowania 
(a nie likwidacji) tej hierarchii w oczach 
pacjentów. Tu zaapelowała o asertywność 
i wskazała konieczność oraz wielką rolę 
solidarności zawodowej.
Następnie pani dr Dorota Kilańska od-

nosząc się do wystąpień podkreśliła, iż 
oczywiście popiera wszystko to co zo-
stało powiedziane, zwraca jednak uwagę 
na fakt, że o warunkach pracy, czy braku 
pielęgniarek musimy mówić przez pry-
zmat zaburzenia bezpieczeństwa pacjenta, 
musimy nauczyć się przytaczać badania 
naukowe, które potwierdzają, że braki pie-
lęgniarek skutkują ponoszeniem kosztów 
(powikłania, przedłużone pobyty itd.). 
Oprócz wynagrodzenia, które jest nie-
adekwatne do wykonywanej pracy, trzeba 
zwracać uwagę na warunki pracy – szyb-
ko zmieniające się otoczenie wymusza do-
stosowywanie się do oczekiwań. Pani dr 
Dorota Kilańska powiedziała, że jest za-
chwycona działaniami w woj. pomorskim, 
które tak prężnie tętnią i skutkują na całą 
Polskę. Podkreśliła, iż chętnie aktywnie 
nas wspiera!
Sebastian Irzykowski – Przewodniczący 
OIPiP w Słupsku przedstawił prezenta-
cję ,,Pielęgniarki i Położne” zawierającą 
wizerunek medialny naszych zawodów. 
Przypomniał wszystkie nasze akcje: pro-

że napisała pismo do Ministra Pracy in-
formujące o sytuacji obecnej i przyszłej 
polskiego pielęgniarstwa, podpierając się 
danymi statystycznymi: w roku 2020 18% 
społeczeństwa będzie po 65 roku życia, 
a w roku 2008 polskie pielęgniarki osią-
gnęły już średnio 50 rok życia. Dane te 
są niepokojące. Przedstawiając kierunki 
zmian w polskim pielęgniarstwie pani dr 
Aleksandra Gaworska-Krzemińska pod-
kreśliła, że należy patrzeć globalnie, czer-
pać z wiedzy pielęgniarek w innych kra-
jach, które kilka, czy kilka-
naście lat temu znajdowały 
się w tym samym miejscu, 
co my teraz . Swoimi cier-
pliwymi, lecz zdetermino-
wanymi działaniami doszły 
do miejsca, w którym są 
obecnie. My przyjęliśmy 
ten sam kierunek. Nawią-
zała do Kongresu, który odbył się w Seulu 
w tym roku. Wzięło w nim udział 13 tysię-
cy pielęgniarek z całego świata i obrado-
wało przez kilka dni w różnych panelach 
dyskusyjnych. Taka wymiana doświad-
czeń, otwartość na udzielanie wsparcia 
i pomocy w działaniach na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa jest bardzo cenna. Kierun-
kami zmian, jakie nas czekają są: zmiany 
w kształceniu podyplomowym – rozwój 
samodzielności zawodowej, telenursing – 
kontakt z pacjentem, ICNP, elektroniczna 
dokumentacja, pielęgniarka zaawansowa-
nej praktyki i praktyka oparta o dowody 
naukowe (EBNP).
Przewodnicząca Anna Wonaszek przed-
stawiła prezentację ,,Budowanie odpo-
wiedniej pozycji pielęgniarki i położnej 
w polskim systemie ochrony zdrowia. Do 
czego zmierzamy?” Podkreśliła, iż pozy-

cja naszych zawodów jest ściśle uzależ-
niona od prawidłowej organizacji naszej 
pracy, odpowiednich obsad kadrowych, 
uwolnienia i rozszerzenia naszych upraw-
nień zgodnie z nabytymi w drodze dosko-
nalenia zawodowego umiejętnościami, 
ujęcie naszej pracy w „ustawie koszyko-
wej” i odpowiednia wycena procedur pie-
lęgniarskich w procedurach medycznych, 
czyli w efekcie – prawidłowe warunki pra-
cy i godne wynagrodzenie za ciężką i od-
powiedzialną pracę, jaką wykonują pielę-

gniarki i położne. Pani 
przewodnicząca okre-
śliła problem: ,,Dlacze-
go zwykłe w UE rzeczy 
związane z wykonywa-
niem naszych profesji 
w Polsce są nadal uwa-
żane za niezwykłe?”. 
KOPiP mówi głośno 

o skutkach braku rozwiązań systemowych 
i podaje gotowe rozwiązania. Mówi gło-
śno, jak drogo w efekcie kosztuje leczenie 
powikłań z przyczyny niedoboru kadry 
pielęgniarskiej! Tylko podwyżka wyna-
grodzeń jest w stanie zahamować ten eska-
lujący proces... Decydenci odpowiedzialni 
za politykę zdrowotną powinni jak naj-
szybciej dzięki nam to zrozumieć i podjąć 
KONKRETNE działania! Tak jak od lat 
dzieje się już w wielu, wielu krajach Unii 
Europejskiej oraz poza nią. Podwyżki na-
szych wynagrodzeń będą w efekcie wiel-
ką korzyścią dla naszych podopiecznych! 
Nie prawdą jest, że nie ma na to pieniędzy. 
Pani Przewodnicząca powiedziała, że naj-
ważniejsze, by pieniądze były prawidłowo 
wykorzystywane, czyli przede wszystkim 
na rzecz naszych podopiecznych, a nie na 
płacenie odszkodowań za powikłania, za-

Musimy wskazać, że 
pieniądze skierowane 

na pielęgniarstwo 
dadzą efekty naszym 

podopiecznym.
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2015 r. – strona internetowa: www.swia-
domypacjent.info. Od tego czasu po wo-
jewództwie pomorskim jeździ KOPiPBus, 
którym przedstawiciele KOPiP jeżdżą do 
szpitali, gdzie spotykają się z pielęgniar-
kami i położnymi oraz dyrekcją, czy Za-
rządem szpitala żeby dowiedzieć się czy 
są realizowane postulaty Okrągłego Stołu. 
Odbywają się również spotkania ze staro-
stami etc. Inne województwa wzięły z nas 
przykład i też rozpoczęły na swoim terenie 
działania informacyjne na temat sytuacji 
pielęgniarek i położnych. Na szczeblu kra-
jowym zostało podpisane porozumienie 
Naczelnej Rady i Związków Zawodowych 
Pielęgniarek i Położnych o wspólnym 
działaniu na rzecz poprawy sytuacji pie-
lęgniarek i położnych. Ruszyła kampania 
społeczna Naczelnej Rady na terenie ca-
łego kraju ,,Ostatni Dyżur”. Centralnym 
elementem kampanii jest recepta, którą 
każdy może podpisać na stronie interneto-

wej: www.ostatnidyzur.pl. Bardzo zachę-
camy, aby każdy/a z nas, której zależy na 
poprawie warunków pracy i płacy wzięła 
czynny udział w tej akcji i angażowała 
w nią swoją rodzinę, przyjaciół, znajo-
mych... Każdy z nas, bowiem: był, jest 
lub będzie pacjentem i pragnie należytej 
opieki pielęgniarskiej. A tymczasem przed 
nami wszystkimi – wielka niewiadoma...
W ostatnim wystąpieniu pan Grzegorz Si-
kora – expert ds. wizerunku starał się odpo-
wiedzieć na trzy pytania: dokąd zmierzają 
polskie pielęgniarki i położne w sensie wi-
zerunkowym – komunikacyjnym?, dlacze-
go od 8 lat jest tak jak jest...?, co zrobić, 
żeby to zmienić i to w miarę szybko?
Stwierdził, że dla niego osobiście, to nasza 
grupa zawodowa jest jak planeta, do której 
zmierza kometa, albo jak statek widmo, 
który od 8 lat nie może przybić do brzegu 
zwanego podwyżką wynagrodzeń.
Musimy mieć świadomość – podkreślał, 

testy, pikiety, okupacje, butelki, czarne 
koszulki, głodówki – metody, jakie wy-
korzystywaliśmy, aby wywalczyć dla na-
szej grupy zawodowej podwyżki i lepsze 
warunki pracy. Obecnie zaczynamy po-
sługiwać się potężnym narzędziem, jakim 
jest INFORMACJA, dlatego też KOPiP 
rozpoczął kampanię społeczną od listopa-
da 2014 r. „Tylko prawda nas wyleczy”. 
Na początek w ciągu 2 godzin w Gdań-
sku dzięki aktywności bardzo zaangażo-
wanych pielęgniarek i położnych woj. 
pomorskiego rozdano 20 tysięcy ulotek 
informacyjnych. Obecnie KOPiP działa 
na szeroką skalę przez media społeczno-
ściowe oraz stronę internetową: www .
kopip.org. KOPiP organizuje konferencje 
prasowe na które jest zapraszana prasa 
i telewizja, bierze udział w audycjach ra-
diowych i telewizyjnych – np.: program 
,,Kość niezgody”, w którym występowali 

liderzy KOPiP był kilka razy powtarzany 
na życzenie widzów, co raczej się nie zda-
rza. Widzowie dowiedzieli się, bowiem 
wielu ciekawych rzeczy na temat swego 
losu, który jest ściśle powiązany z losem 
naszych zawodów. Los pielęgniarek i po-
łożnych, bowiem determinuje los pacjen-
tów – to prawda znana na całym świecie.
Bardzo ważnym wydarzeniem był Okrą-
gły Stół, który odbył się w lutym 2015 r., 
a w którym wzięli udział i przedstawiciele 
Urzędu Wojewódzkiego, i przedstawicie-
le Urzędu Marszałkowskiego, i dyrek-
torzy, prezesi szpitali, i posłowie i sena-
torowie, przedstawiciele NFZ. Wszyscy 
oni poparli złożone przez nas postulaty, 
bo trudno ich nie poprzeć, gdy są słusz-
ne i racjonalne oraz dają bezpieczeństwo 
pacjentom. Kolejna kampania społeczna 
KOPiP to ,,Świadomy pacjent” rozpoczę-
ta pod Urzędem Wojewódzkim 11 maja 
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akcja „becik dla bobasa”

Ewa Deja, pomysłodawczyni Akcji Be-
cik dla Bobasa jest młodą mamą, która 
postanowiła zrobić coś dla trójmiejskich 
szpitali. Tym „czymś“ jest szycie becików 
i kocyków dla noworodków z Trójmiasta. 
Pomysł zrodził się, gdy sama urodziła syn-
ka. Dziecko było otulone obdartym kocy-
kiem. Postanowiła połączyć pasję, jaką jest 
szycie z pożytecznym. Wpierw namówiła 
grupę „Trójmiasto szyje“, potem nawiązała 
współpracę z Fundacją „Bocianie Gniaz-
do“, na konto której można przekazywać 1 
proc. podatku, który przeznaczony będzie 
na kupno wymaganych materiałów. I tak 
się zaczęło.  
Szpital Św. Wojciecha na Zaspie zgłosił 
chęć otrzymania 150 sztuk becików, 300 
sztuk prześcieradeł i 30 sztuk tzw. rogali-
ków, czyli poduszeczek dla dzieci najmłod-
szych. 21 kwietnia 2015 r. beciki dostar-
czono do Szpitala. Nie brakowało chwil 

wzruszenia. Nowe, kolorowe, pięknie 
wykonane beciki pani Ewa Deja osobiście 
przekazała na ręce pani Dyrektor Krysty-
ny Paszko i Pielęgniarek Oddziałowych. 
Zapewne mamy naszych najmłodszych 
pacjentów będą równie zachwycone beci-
kami.
Akcja Becik dla Bobasa działa pod skrzy-
dłami Fundacji Rozwoju Perinatologii-Bo-
cianie Gniazdo Kliniki Położnictwa Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego. Można 
ją wspomóc przekazując na konto fundacji 
1 proc. podatku lub darowiznę. Po zbiórce 
środków i zakupieniu odpowiednich ma-
teriałów zorganizowane zostaną warsztaty 
wspólnego szycia becików, o których bę-
dzie można dowiedzieć się ze strony wy-
darzenia na FB.

Dziękujemy!
Katarzyna Brożek

że zwykły, przeciętny obywatel nie ma 
pojęcia o tym jak ciężką i odpowiedzial-
ną pracę wykonuje pielęgniarka/położna. 
Wszędzie, bowiem podkreśla się rolę le-
karzy. A w mediach od dziecka ogląda-
my rangę pracy: policjanta, żołnierza, 
strażaka. My sami natomiast – w swoich 
wystąpieniach posługujemy się językiem 
niezrozumiałym dla przeciętnej osoby. 
Nie umieliśmy do tej pory skutecznie 
dotrzeć do społeczeństwa, które by nas 
mocno wsparło, gdyby tylko dostrzegło 
w tym własny interes np. godne chorowa-
nie i bezpieczny powrót do zdrowia dzięki 
ciężkiej pracy pielęgniarki lub położnej... 
Jeżeli chcemy być skuteczni, to musimy 
w naszą sprawę zaangażować społeczeń-
stwo, pacjentów, żeby mieć ich poparcie. 
Pan Grzegorz Sikora pochwalił, iż dosko-
nale obecnie robi to KOPiP silnie budując 
rangę należną pielęgniarstwu. Podkreślił 
również, iż wypowiedzi pani Aleksandry 
Gaworskiej-Krzemińskiej oraz pani Doro-
ty Kilańskiej także bardzo trafiają do spo-
łeczeństwa przynosząc korzyści wizerun-
kowi naszych grup zawodowych.
Pani Krystyna Dębkowska, Przewod-
nicząca Zarządu Regionu Pomorskiego 
OZZPiP przedstawiła informacje o obec-
nie trwających pracach dwóch zespołów 
działających przy Ministerstwie Zdrowia: 
zespołu ds. wyceny świadczeń pielęgniar-
skich i zespołu ds. wynagrodzeń pielę-
gniarek i położnych. Zespoły składają się 
z przedstawicieli związków zawodowych 
i samorządu zawodowego. Rozmowy 
z przedstawicielami Ministerstwa są trud-
ne i trzeba pamiętać, że nawet jak zosta-
nie wypracowane wspólne stanowisko, to 
ta propozycja będzie konsultowana przez 
ponad 200 różnych instytucji i nikt nie jest 

w stanie nam zagwarantować, co wyjdzie 
na końcu, czyli po zebraniu tych wszyst-
kich opinii i co z nich zostanie wzięte pod 
uwagę, a co nie. Nasze działania są już 
torpedowane przez pracodawców oraz fe-
derację szpitali polskich, którzy np. uwa-
żają, że nasze wymagania np. dotyczące 
obsad kadrowych niezbędnych, do jakości 
świadczeń są zbyt wysokie. Społeczeń-
stwu musimy pokazać, że to my mamy ra-
cję i walczymy o Nich. Musimy wskazać, 
że pieniądze skierowane na pielęgniarstwo 
dadzą efekty naszym podopiecznym.
O konkretnych działaniach opowiedziały 
nam również Przewodniczące z innych 
OIPiP przybyłe do nas gościnnie i wspie-
rająco.
W konferencji udział wzięło ponad 150 
pielęgniarek i położnych, które na zakoń-
czenie otrzymały publikację zawierającą 
materiały informacyjne na temat prężnej 
działalności Komitetu Obrony Pielęgniarek 
i Położnych oraz materiały w formie recept 
z kampanii Ostatni Dyżur z prośbą o roz-
propagowanie ich w swoim środowisku. 
Przedyskutowano również wiele bieżących 
kwestii i działań. Najważniejsze, iż otrzy-
maliśmy najświeższe informacje dotyczące 
naszej najbliższej przyszłości i bliżej po-
znaliśmy osoby, którym los nasz i naszych 
podopiecznych nie jest obojętny...

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP

zobacz w internecie:

www. kopip.org

www.ostatnidyzur.pl
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Programowanie żywieniowe jako 
jeden z elementów zapobiegania 
nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży

Dnia 10.04.2015 r. w Parku Technologicz-
no-Naukowym w Gdańsku odbyła się kon-
ferencja szkoleniowa dotycząca problemu 
nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży zor-
ganizowana przez Komisję ds. Pielęgniarek 
Środowiska Nauczania i Wychowania oraz 
Komisję ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
działające przy OIPiP w Gdańsku i współ-
organizatorów: firmy Nestle Nutrition 
i Nuk Medicpro.
Konferencję rozpoczęła Pani Jolanta Zając 
i pani Małgorzata Oklińska – Przewodni-
czące ww. komisji.

Pierwszy wykład poprowadziła lek. med. 
Marta Stankiewicz z Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, Zakład Żywienia 
Klinicznego i Dietetyki. Pani Stankiewicz 
przedstawiła jak ważne jest, aby dzieci 
z nadwagą czy otyłością przestrzegały swo-
jej diety. Dieta nie tylko pomaga podczas 
schudnięcia, ale również uczy młodzież 
kontroli nad swoim życiem, zaradności 
oraz systematyczności. Bardzo ważne jest 
też wsparcie rodziny. Pani Stankiewicz 
podkreśliła bardzo mocno, że cała rodzi-
na przechodzi na dietę, nie tylko dziecko 
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z nadwagą czy otyłością. Nie może być tak, 
że rodzice i rodzeństwo jedzą wszystko, 
a dziecko z nadwagą ma być na diecie. Czu-
je się ono odepchnięte nie tylko w szkole, 
ale również w domu!
Dr Aleksandra Niedzielska przedstawiła 
jak zachęcić dzieci z nadwagą lub otyłością 
do ćwiczeń. Podkreśliła, że niestety rodzina 
nie zawsze pomaga, czyli nie wychodzi na 
spacer razem z dziećmi z nadwagą, nie spę-
dzają razem czasu na świeżym powietrzu. 
Ważne jest, aby się dowiedzieć czy chore 
dziecko ma może jakieś zainteresowania? 
Jeżeli nie, to warto nakierować go i prze-
konać do tego, aby spróbował np. pływa-
nia, które odciąża stawy lub jeżdżenia na 
rowerze, które również jest dobrym wysił-
kiem dla młodzieży z otyłością. Nie powin-
ni oni jednak biegać, ponieważ bieganie 
za bardzo obciąża stawy kolanowe. Jeżeli 
dziecko w ogóle nie ma żadnej aktywności 

fizycznej, ważne jest, aby mu pokazać ćwi-
czenia bardzo lekkie takie jak np. spacer 
przez dziesięć minut, po dwóch tygodniach 
zwiększyć czas do dwudziestu minut dzien-
nie, w późniejszym czasie spacer i odrobina 
truchtu, aż dziecko nabierze ochoty i przy-
zwyczai się do aktywności fizycznej. 
Swoją prezentację zaprezentował również 
przedstawiciel firmy Nestle Nutrition mgr 
Łukasz Trofimowicz oraz przedstawiciel 
firmy Nuk Medicpro Agnieszka Gadzicka.
Wykład „Rola pielęgniarki w profilaktyce 
nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży” 
poprowadziła mgr Paulina Matelska sekre-
tarz programu dla zdrowia 6-10-14. 
Mgr Daria Bogucka psycholog pokazała, 
z jakimi problemami muszą walczyć dzie-
ci i młodzież mające nadwagę lub otyłość. 
W szkole nie jest im łatwo, bo często są 
wyśmiewane. Wiele z nich nie chce ćwi-
czyć na wychowaniu fizycznym, ponieważ 

czują się bardzo niekomfortowo i są wy-
tykane palcami. Często nawet rodzice po-
trafią powiedzieć coś niby w żartach i nie 
mieć pojęcia, jak poważne problemy ma 
ich dziecko. 
Konferencje o takiej tematyce są bardzo 
potrzebne. Nadwaga i choroba otyłości 
u dzieci i młodzieży bardzo szybko stały się 
poważnym problemem. Coraz więcej jest 
zwolnień z wychowania fizycznego, coraz 
więcej młodzieży siedzi przed komputerem 
niż wychodzi pograć w piłkę. Ważne jest 
to, aby przekazywać wiedzę, jakie są skutki 
takiego życia i jak poważne problemy zdro-
wotne się z tym wyborem wiążą.

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP

recepta na zdrowie 
- profilaktyka

Dnia 27.06.2015 r. w hotelu Scandic 
w Gdańsku odbyła się konferencja pt. 
,,Recepta na zdrowie – profilaktyka”. Była 
to kolejna konferencja z cyklu organizo-
wanych przez Akademię Nowoczesnych 
Technik Medycznych i Komisję ds. Pielę-
gniarstwa Onkologicznego działającą przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.  Konferencję rozpoczął dr n. 
med. Kamil Drucis, który przedstawił pre-
zentację ,,Profilaktyka koncepcja i podsta-
wowe pojęcia”. Pani dr Paulina Cichon, 
powiedziała o profilaktyce raka piersi. Pod-

kreśliła rolę i znaczenie samobadania pier-
si. Powinno się ono odbywać, co miesiąc 
w ten sam dzień, najlepiej 2-3 dni po za-
kończonej miesiączce. Ważna jest edukacja 
oraz badania profilaktyczne, na przykład 
mammografia czy zwykłe USG, które po-
mogą wykryć zmiany w piersiach w bardzo 
początkowych stadiach. Następnie pan Ka-
mil Chwojnicki, przedstawił ,,Prewencja 
udaru niedokrwiennego mózgu”. Na udar 
mózgu może wpłynąć cukrzyca, palenie 
czy nadciśnienie tętnicze. Pan Chwojnicki 
przedstawił nowe leczenie trombolityczne. 
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W Polsce jest leczonych nim 8% pacjen-
tów, w Niemczech 16% a w Finlandii 23%. 
Swoje prezentacje przedstawiły również 
Magdalena Stojek ,,Profilaktyka raka jeli-
ta grubego” oraz dr med. Anna Abajcew-
-Chmyłko ,,Profilaktyka nowotworów żeń-

skich narządów płciowych”. 
Konferencje o takiej tematyce są bardzo 
wartościowe i potrzebne. 

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP

zaczarowany dzień 
dziecka niepełnosprawnego

14 czerwca 2015 roku odbyła się impreza 
pod nazwą „Zaczarowany Dzień Dziecka 
Niepełnosprawnego” w Centrum Rehabili-
tacyjno-Rekreacyjnym Dobry Brat w Osie-
ku, na scenie wystąpił zespół PECTUS.
 
Stowarzyszenie Dobry Brat zorganizowa-
ło imprezę po raz szósty. Dzieci niepełno-

sprawne przyjechały z całego wojewódz-
twa pomorskiego oraz województwa ku-
jawsko-pomorskiego. W imprezie uczest-
niczyło ok. 700 dzieci niepełnosprawnych 
wraz z rodzeństwem i opiekunami.
Impreza nie odbyłaby się bez wsparcia ta-
kich instytucji jak: Urząd Marszałkowski 
woj. Pomorskiego, Prezydenta miasta To-
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runia, Lasów Państwowych, gminy Osiek, 
gmin ościennych oraz licznych sponsorów.
 
Zaproszono Panią Annę Wonasze-Prze-
wodniczącą ORPiP w Gdańsku, która przy-
wiozła i przekazała w imieniu Pielęgnia-
rek, Pielęgniarzy i Położnych upominki dla 
chorych dzieci oraz serdeczne i przyjazne 
życzenia od całej społeczności pielęgniar-
skiej, której bardzo bliskie są niepełno-
sprawne dzieci. Dzieci bardzo ucieszyły się 
z maskotek przedstawiajacych pielęgniarki 
i położne.
 
Zaczarowany Dzień Dziecka Niepełno-
sprawnego ma na celu integrację dzieci 
niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa 
oraz spełnianie drobnych marzeń, które 
spełniały się dzięki wielu wolontariuszom, 
harcerzom  oraz przedstawicielom  Funda-
cji Doktor Clown.
 
Podczas imprezy dzieci bawiły się na dmu-
chanych placach zabaw; kąpały się w pił-

kach, jeździły na kucach oraz dzięki wspa-
niałomyślności klubów motocyklowych 
mogły przejechać się na kładach i moto-
cyklach.  Dużą popularnością cieszyło się 
malowanie twarzy i darmowe jedzonko 
i słodycze.
Politechnika Gdańska zorganizowała po-
kaz doświadczeń, na którym dzieci mogły 
dowiedzieć się na czym polegają reakcje 
chemiczne, jak zachować ostrożność przy 
kontaktach z cieczą oraz mogły podziwiać 
efektowne doświadczenia.
Straż pożarna ze Skórcza zorganizowała 
zabawę w pianie, wytworzonej przez wóz 
strażacki. Imprezę uświetnili również spor-
towcy, którzy zorganizowali pokaz wind-
surfingu na wodzie.
Gwiazda dnia zespół PECTUS rozdawał 
autografy do ostatniego dziecka i chętnie 
się fotografował ze swoimi fanami.
 

serdecznie pozdrowiam z Osiek
 Tomasz Konowalski

www.stowarzyszeniedb.pl
www.dobrybrat.pl

rola pielęgniarki i położnej 
oddziałowej/koordynującej 
w profilaktyce zakażeń

2 czerwca 2015 r. w Sali Konferencyjnej 
Hotelu Pielęgniarskiego przy ul. Majew-
skich 22 w Gdańsku odbyła się Konfe-
rencja ,,Rola pielęgniarki i położnej od-
działowej/koordynującej w profilaktyce 
zakażeń”. Udział w Konferencji w całości 
został sfinansowany przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Part-
nerem przedsięwzięcia była Spółka CO-
PERNICUS PL.

Tematy, jakie omówiono w trakcie kon-
ferencji:

1. Postępowanie po narażeniu zawodo-
wym na czynnik biologiczny, Marek 
Lorenc, Przewodniczący ZKZ, Szpital 
św. Wojciecha w Gdańsku.

2. Znaczenie badania mikrobiologiczne-
go krwi dla procesu terapeutycznego, 
Ewa Michnowska, Koordynator ZKZ, 
Copernicus PL Sp z o.o. w Gdańsku.

3. Wyniki analizy ogniska epidemiczne-
go krwiopochodnego, Aneta Bardoń, 
WSSE w Gdańsku.

4 . Monitorowanie zakażeń i jego znacze-
nie dla redukcji zakażeń w podmiotach 

Koordynator ds. Rejestru i Prawa 
Wykonywania Zawodu Pielęgniarki
 i Położnej przy OIPiP w Gdańsku -

Elżbieta Mazur przypomina 
o aktualizacji danych osobowych.

Od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 8:00-16:00

Telefon kontaktowy: 
(58) 320-06-84
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leczniczych, Krystyna Paszko, Dy-
rektor ds. pielęgniarstwa i organizacji 
opieki, Copernicus PL Sp. z o.o., Szpi-
tal św. Wojciecha.

5. Profilaktyka raka piersi, dr Monika 
Nowaczyk, Poradnia Onkologiczna 
w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku.

6. Nigdyż te ręce nie będą czyste?, Bo-
żena Wicka – Płotka, Pielęgniarka Ko-
ordynująca ds. epidemiologii i zakażeń 
szpitalnych, Copernicus PL, Sp. z o.o. 

7. Postępowanie w ognisku epidemicz-

nym o etiologii Clostridium difficile, 
aktualne metody leczenia, Katarzyna 
Nastały, Pielęgniarka epidemiologicz-
na, Szpital Specjalistyczny im. F. Cey-
nowy w Wejherowie.

8. Ryzyko powikłań septycznych po 
przetoczeniu krwi, Jolanta Juścińska, 
Lekarz ds. gospodarki krwią Coperni-
cus PL Sp. z o.o. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.oipip.gda.pl

Opieka nad pacjentem
przewlekle chorym

Dnia 10.06.2015 r. w Szpitalu Specjali-
stycznym im. J. K. Łukowicza w Choj-
nicach odbyła się konferencja naukowo 
szkoleniowa pod tytułem „Opieka nad pa-
cjentem przewlekle chorym – leczenie ran, 
żywienie pacjenta, leczenie bólu oraz za-
każenia szpitalne. Udział w niej wzięło ok. 
160 osób. Konferencja odbyła się, dzięki 
aktywnemu udziałowi w przygotowaniach 
P. Anny Nagórskiej z firmy ConvaTec Pol-
ska oraz Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniar-
stwa – dr Ewy Wodzikowskiej. 
Swoją obecnością zaszczycili nas:

• mgr Małgorzata Ossowska – Pielę-
gniarka Roku 2014

• dr hab. n. med. Marzena Bartoszewicz
• dr hab. n. med. Anna Korzon-Bura-

kowska, Gdańsk.
• lek. med. Ewa Trader – Hospicjum Do-

mowe, Starogard Gdański
• mgr Zuzanna Konrady – Szpital Miej-

ski im. Franciszka Raszei w Poznaniu
• Ewa Marchel – Puls Medic Gdańsk
• mgr Marzena Stępień – Kierownik 

ZOL, Bytów
• mgr Brygida Frymark – Gabinet stopy 
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Cukrzycowej, Szpital w Chojnicach 
• Małgorzata Budynek – Medical Affa-

irs manager ConvaTec Polska
• Magdalena Skoczylas-Wisińska – Nu-

trica
• Artur Małecki – Schulke

Konferencję rozpoczęły serdecznym przy-
witaniem Zastępca Dyrektora ds. Pielę-
gniarstwa – dr Ewa Wodzikowska oraz 
Anna Nagórska przedstawiciel firmy Co-
nvaTec.  Jako pierwsza zabrała głos p. 
Małgorzata Ossowska – Pielęgniarka Roku 
2014. Pani Małgosia przedstawiła wszyst-
kim obecnym prezentację nt: Postęp w me-
dycynie – pielęgniarki wobec dylematów 
etycznych XXI wieku”. W trakcie konfe-
rencji zostały poruszone ważne tematy do-
tyczące opieki nad pacjentem przewlekle 
chorym. Poruszona została kwestia współ-
czesnego leczenia ran, zadań pielęgniarki 
OPD w leczeniu ran przewlekłych, żywie-

nia pacjenta, oraz jego wpływu w wlecze-
niu ran. Uczestnicy mogli także wysłuchać, 
jak ważne jest leczenie żywieniowe w co-
dziennej praktyce personelu medycznego. 
Uczestnikom konferencji przedstawione 
zostały również współczesne zasady far-
makoterapii i kontroli bólu u pacjentów 
z chorobą nowotworową oraz wytyczne 
postępowania w ranach objętych procesem 
infekcyjnym. Wykładowcy mówili także 
o „3 krokach w ranie”, zastosowaniu syste-
mu Flexi-Seal w profilaktyce zakażeń, roli 
pielęgniarki w pielęgnacji pacjenta w ZSC. 
Uwieńczeniem zakończenia konferencji 
był wykład pt.: Dlaczego rany stopy cu-
krzycowej (nie) goją się? 
Gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim 
wykładowcom za nieodpłatne podzielenie 
się wiedzą z uczestnikami konferencji oraz 
za ogrom pracy włożony w zaangażowanie 
się w całe wydarzenie. Bardzo serdecznie 
dziękujemy Dyrektorowi Szpitala P. Lesz-

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 września 2015 r. na adres e-mail:
biuro@oipip.gda.pl

Zgłoszenia bez ww. danych 
nie wezmą udziału w losowaniu.

W drodze losowania
konkurs z numeru 3-4/2015 wygrali:

Pan Jacek Buchajczyk
Pani Hanna Kocybała

Hasłem było słowo: ETYKA

KONKURS
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Wystartowała II edycja kampanii spo-
łeczno-edukacyjnej i konkursu „Położna 
na medal” zorganizowana przez Akade-
mię Malucha Alantan. Patronat meryto-
ryczny nad tegoroczną kampanią i kon-
kursem objęła Naczelna Rada Pielęgnia-
rek i Położnych, Polskie Towarzystwo 
Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku, 
Stowarzyszenie dobrze urodzeni oraz 
portal edukacjapacjenta.pl.
Celem kampanii jest wzrost świadomo-
ści położnych nowoczesnych standardów 
opieki okołoporodowej i podniesienie 
standardów pracy w zgodzie z przyjętymi 
wymaganiami środowiska i oczekiwaniami 
pacjentów oraz uświadomienie roli położ-
nej, jej kompetencji i odpowiedzialności 
w oparciu o przyjęte standardy pracy, jaką 
na co dzień wykonuje.

Położna na medal
Przez najbliższe 9 miesięcy będzie moż-
na głosować na najlepsze położne w całej 
Polsce w konkursie „Położna na medal”. 
Nominowanie i oddawanie głosów odbywać 
się będzie za pośrednictwem strony www .
poloznanamedal .pl. W tym roku spośród 
nominowanych położnych zostaną wybra-
ne 3 najlepsze, które uzyskają największą 
liczbę głosów. Dodatkowo, konkurs wyłoni 
3 najlepsze położne z poszczególnych woje-
wództw. Kryteria oceny położnej powstały 
w oparciu o rekomendacje Konsultanta Kra-
jowego w dziedzinie pielęgniarstwa gineko-
logicznego i położniczego.

Więcej informacji na stronie: 
www.poloznanamedal.pl.

Małgorzata Pilachowska

kowi Bonna za bezpłatne udostępnienie 
sali konferencyjnej. Spotkanie zakończy-
ło się wręczeniem certyfikatów. Przerwę 
w trakcie wykładów umilił uczestnikom 
poczęstunek, otrzymali oni również mate-
riały informacyjne i edukacyjne oraz drob-
ne upominki, które mogły zostać wręczone 
dzięki sponsorom, którym na łamach biu-
letynu pragniemy serdecznie podziękować: 
ConvaTec, NUTRICIA, Takeda, Schulke.
Z podziękowaniem dla uczestników za 
przybycie i stworzenie bardzo miłej atmos-
fery.

Ewelina Bruska
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 

w Chojnicach

WYNIKI QUIZU 
nr 3/2015

W drodze losowania:
fartuch med-Service 

wygrała Pani Jadwiga Żurek
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl 
wygrała Pani Grażyna Rodzoch

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

Prosimy o kontakt z daną firmą 
w celu odebrania nagrody.
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Poznaj swoją położną

8-go maja w Polsce obchodzimy Dzień Po-
łożnej. Z okazji swojego święta studentki 
położnictwa zaangażowane w pracę SKN 
„Przyszłe Położne” wraz z wykładowczy-
niami pod patronatem Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku przy-
gotowały już po raz drugi w Galerii Bał-
tyckiej wydarzenie promujące ten zawód. 
Na wszystkich licznych zainteresowanych 
czekało sześć stoisk tematycznych oraz 
konkursy, w których można było wygrać 
sesję fotagraficzną w ciąży, chusty-nosi-
dełka oraz zestawy kosmetyków.  Student-
ki na stoisku poświęconemu pielęgnacji 
noworodka uczyły jak masować malucha, 

kąpać w nowoczesnej wanience-wiader-
ku Tummy-Tub, pielęgnować pępuszek 
czy nosić dziecko w nosidełku-chuście, 
dział ratownictwa medycznego uczył jak 
resuscytować noworodka i radzić sobie 
podczas zakrztuszenia. Przy stanowisku 
poświęconym nastolatkom można było 
się dowiedzieć o sposobach antykoncep-
cji oraz o chorobach przenoszonych dro-
gą płciową. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się dziewczyny zajmujące się 
ciążą i porodem. Zainteresowani mogli 
przymierzyć sztuczny brzuch ciążowy 
oraz dowiedzieć się, co trzeba zabrać na 
wyprawkę do szpitala. Nieopodal znajdo-
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wało się stanowisko dietetyczki, która od-
powiadała na wszelkie pytania dotyczące 
odżywiania w czasie ciąży i karmienia, 
prowadzona była także analiza składu cia-
ła. Dla Pań dojrzałych było przygotowane 
stanowisko dotyczące klimakterium, moż-
na było poddać się pomiarowi cukru i ci-

śnienia, a także nauczyć się samobadania 
piersi. Dla każdego stanowiska powstały 
ulotki informacyjne dotyczące wszystkich 
poruszanych tematów. 

Paulina Bilińska 
„Przyszłe Położne”
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Gietrzwałdu, gdzie zwiedziła Sanktuarium 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 
W 1877 roku przy kościele Matka Boża ob-
jawiła się dwóm dziewczynkom. Od tego 
czasu Sanktuarium odwiedza nawet milion 
pielgrzymów rocznie.
Sanktuarium oraz jego okolice są bardzo 

ładne, niestety nie dopisała pogoda, aby 
zwiedzać dalsze zakątki, ale na pewno war-
to wybrać się do Gietrzwałdu, Sanktuarium 
i przejeść przez  Aleją Różańcową. 

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

koło emerytek

Dnia 26.06.2015 r. odbyła się wycieczka 
zorganizowana przez Koło Emerytek dzia-
łające przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku do Gietrzwałdu 
oraz do Nowego Kawkowa na pola lawen-
dowe . 
O godzinie 9:00 rano spod dworca PKS 
w Gdańsku ruszył autokar, który zawiózł 
wycieczkowiczów do Nowego Kawkowa 
na pola lawendowe. Zwiedzili Muzeum 
Żywe imieniem Jacka Olędzkiego, gdzie 
poczęstowano wszystkich naparem ze 

świeżej lawendy oraz ciasteczkami lawen-
dowymi. Muzeum Żywe polega na tym, 
że każdy może dotykać, próbować i do-
wiadywać się jeszcze więcej o lawendzie. 
Widz staje się uczestnikiem sytuacji. Pani 
Joanna Posoch, założycielka gospodarstwa 
ekologicznego uprawia lawendę od pięciu 
lat. Podczas pobytu każdy otrzymał bukie-
cik lawendy prosto z krzaczka. Każdy, kto 
chciał mógł również spróbować własno-
ręcznie zebrać lawendę. 
Z pól lawendy wycieczka pojechała do 
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ła również, że niemowlę nie wie o tym, że 
jego ból się skończy, na przykład podczas 
szczepienia, małe dziecko myśli, że ten ból 
będzie trwał cały czas. Pani prof. Korzon 
bardzo podkreśliła, że ból i cierpienie małe 
dzieci zapamiętują i bardzo je przeżywają. 
Kolka jest gorszym bólem dla niemowlaka 
niż poród dla kobiety... Pani profesor bar-
dzo podkreślała rangę pielęgniarek i położ-
nych!
Następny wykład poprowadziła dr n. med. 
Urszula Markowska, adiukt Katedry Zdro-
wia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny 
pt. „Pielęgnacji matki i dziecka – najczęst-
sze problemy okresu połogu i niemowlęce-
go”. Wykład była bardzo ciekawy i prak-
tyczny .
Kolejnym prelegentem był prof. Ryszard 
Poręba, który zaprezentował temat „Kobie-
ta – intymne problemy – pęcherz nadreak-
tywny, zakażenia narządu rodnego”. Temat 

ten okazał się również bardzo ciekawy.
Profesor Ryszard Poręba przedstawił jesz-
cze jeden bardzo ciekawy wykład pt.”Rola 
komórek macierzystych krwi pępowino-
wej”.
Dr n. med. Joanna Furtak-Bartkowska 
z NZOZO Medica z Tczewa przedstawiła 
prelekcję nt. ”Kompleksowy rozwój nie-
mowląt”. Temat wniósł wiele nowego i cie-
kawego podejścia do tego zagadnienia.
Ostatnią prelekcję przedstawiła dr hab. 
n. farm. Agnieszka Zimmermann, która 
przedstawiła „Nowe uprawnienia i obo-
wiązki pielęgniarek”. Ten temat niezwykle 
uruchomił wiele pytań, które dzięki Pani 
dr Agnieszce Zimmerman współpracującej 
z OIPiP znalazły swe odpowiedzi.

 OIPiP w Gdańsku

Opieka nad matką 
i dzieckiem w profilaktyce 
Pielęgniarki i Położnej

W dniu 13.06.2015 w hotelu Novotel Ma-
rina w Gdańsku odbyła się konferencja 
„Opieka nad matką i dzieckiem w profilak-
tyce Pielęgniarki i Położnej”. Pierwszym 
wykładowcą była prof. Maria Korzon – 
specjalista pediatrii, onkologii i hematolo-
gii dziecięcej z Uniwersytetu Medycznego 
w Gdańsku. Pani profesor M. Korzon przed-
stawiła wykład pt.”Programowanie żywie-
niowe u niemowląt i dzieci ze szczególnym 
uwzględnieniem roli wit. D”, w którym 
podkreśliła, że teraz wszyscy ludzie mają 
duże braki witaminy D3. Szczególnie po-
trzeba jej kobietom w ciąży, ponieważ od-
powiada również za rozwój mózgu płodu. 
Pani profesor przedstawiła fakt, iż kobiety 
w ciąży nie powinny przechodzić na żad-
ną drastyczną dietę, ponieważ wszystkie 

składniki są potrzebne do życia i rozwijania 
się płodu i zdrowia matki.
Pani profesor Maria Korzon przedstawiła 
drugi wykład pt. ”DHA z alg, a rozwój psy-
choruchowy”. Prelekcja była niezmiernie 
ciekawa.
Trzeci wykład Pani profesor M. Korzon pt. 
„Zespoły bólowe i stany niepokoju – jak 
rozpoznać przyczyny i zareagować na cier-
pienie dziecka?”. Wykładowczyni przed-
stawiła badania, które potwierdzają, że 
niemowlęta mają bardzo dobrze rozwinię-
ty układ nerwowy i silnie odczuwają ból. 
Ważne, więc by zawsze o tym pamiętać. 
Pani profesor wspomniała, iż jeszcze cał-
kiem niedawno robiło się iniekcje, biopsje 
i inne zabiegi bez żadnego znieczulenia! 
Teraz jest to nie do pomyślenia. Powiedzia-
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Podziękowania
Wyrazy uznania, szacunku  

i podziękowania za długoletnią 
pracę z okazji przejścia na emeryturę 

pielęgniarce p. Marii Post-Ryszkowskiej 
wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i radości na dalsze lata 

składają współpracownicy wraz 
z Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego w Gdańsku.

W związku z zakończeniem pierwszego 
etapu Specjalizacji w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, 

pragniemy podziękować pracownikom 
Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku oraz 
Kierownikowi specjalizacji za sprawną 
organizację zajęć, dobór profesjonalnych 

wykładowców, oraz za przyjazną 
dla uczestników atmosferę w trakcie 
zajęć. Życząc słonecznych wakacji, 

pozdrawiamy. Uczestnicy specjalizacji 
Monika i Witold Ringwelscy.

Serdeczne podziękowania dla 
kierownika kursu Mirosława 

Jaroszek  za merytoryczne przekazanie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej 
oraz za stworzenie uśmiechniętej 

atmosfery podczas zajęć. Dziękujemy 
również marioli prusinowskiej 

za  zorganizowanie grupy. Cieplutkie 
podziękowania składają koleżanki z kursu 

resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla 
pielęgniarek, który odbył się w Prabutach.

Serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 
20-lecia pracy zawodowej  dla 

pielęgniarek:
Anna Bednarz

Sabina chrzanowska
aneta dominik
iwona pietryka
Mariola Rafalak

koleżankom życzymy dalszych sukcesów 
zawodowych oraz szczęścia i uśmiechu 

w życiu osobistym.
Podziękowania składają koleżanki 
i koledzy domu pomocy społecznej 

w Ryjewie.

Naszym koleżankom Barbarze 
Bohdziewicz, Magdalenie Górskiej 

i Aleksandrze Łukaszewicz składamy 
wyrazy uznania i serdeczne gratulacje 
z tytułu ukończenia studiów II stopnia. 

Życzymy sukcesów i zadowolenia z pracy 
oraz siły i wytrwałości do dalszego 

podnoszenia kwalifikacji. Pielęgniarka 
Oddziałowa z zespołem Pielęgniarek 

Oddziału Psychiatrii 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej.

Składam serdeczne podziękowania 
personelowi Oddziału Chirurgii 

Ogólnej 7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej imienia 
kontradmirała profesora Wiesława 

Łasińskiego w Gdańsku za profesjonalną 
pomoc medyczną, okazanie serca 

i cierpliwości w czasie mojego 
pobytu na oddziale.

Podziękowania kieruję w szczególności: 
Pielęgniarce Oddziałowej lic. piel. 

Mirosławie Kuczyńskiej, Naczelnej 
pielęgniarce mgr Elżbiecie Brożyniak 

oraz wszystkim Paniom Pielęgniarkom 
i Panu Pielęgniarzowi za ciepłą 

i troskliwą opiekę w czasie mojego pobytu 
na oddziale .

Składam Państwu wyrazy szacunku 
i wdzięczności za tę wspaniałą pomoc.

Z poważaniem
Wdzięczna Pacjentka

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie 
mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich 

serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, 
którzy są w potrzebie”. 

Phil Bosmans

Naszym Koleżankom Agnieszcze Proc 
uhonorowanej odznaczeniem „Złoty 

Czepek” oraz ilonie Krauze wyróżnionej 
Dyplomem Uznania serdeczne 

gratulacje i życzenia dalszego spełnienia 
zawodowego, codziennego odkrywania na 

nowo piękna pracy z Człowiekiem oraz 
prywatnego szczęścia składają Koleżanki 

z Bloku Operacyjnego Chirurgicznego 
PCZ w Malborku.
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z żałobnej karty
Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 

Elżbietą Danutą Stypulską serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA 
składają koleżanki z Koła Emerytek przy 

OIPiP w Gdańsku.

Ten, kto kocha, kochał, POZOSTAJE z NAMI, 
chociaż w innym wymiarze.

Koleżance Pielęgniarce Operacyjnej 
Joli Kwiatkowskiej-Nowak wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 
mamy 

składają koleżanki 
z Bloku Operacyjnego w Kwidzynie.

Śmierć to stacja, na której przesiadamy się do 
następnego pociągu.

Zmienia się wygląd wagonu, ale podróż trwa 
nadal.

Kazimierz Matan

Nie ma takich słów, które oddałyby żal, 
jaki czujemy po stracie bliskich i takich, 

które mogłaby nas w takiej chwili 
pocieszyć, dlatego łącząc się w żałobie 

i smutku z naszą koleżanką 
Elżbietą Węgorek po śmierci 

mamy 
chcielibyśmy złożyć kondolencje 

i wyrazy współczucia w imieniu Dyrekcji 
i Współpracowników Szpitala Morskiego 

im. PCK w Gdyni.

Elżbiecie Węgorek wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

MATKI 
składa Zarząd Szpitali Wojewódzkich 

w Gdyni Sp. z o. o.

,,Słowa nie ukoją bólu, ale kochany człowiek 
nie umiera, będzie żył w Twoim sercu ...’’

Koleżance Beacie Góra wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu tak 

niespodziewanej śmierci 
MĘŻA 

składa Zarząd i Członkowie OZZPiP przy 
Szpitalu Specjalistycznym 
Sp. z o. o. w Kościerzynie.

„Spieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą’’

Naszej drogiej koleżance 
Marcie Pieńkosz  wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci  
TEŚCIA 

składają koleżanki z Oddziału Chirurgii 
1-go dnia Przychodni Polanki w Gdańsku.

Zgasł płomyk życia, spłynęła z rozpaczy łza, 
smutek i ból dała losu gra.

Otoczona przyjaźnią oraz sercem wędrujesz 
gwiezdnym kobiercem do odległej 

i nieznanej krainy,
gdzie będziesz zbierać za swe życie 

nagrody i daniny.
A tu, wśród nas w kadrze pamięci zatrzymana, 
póki naszego życia będziesz kochana za swoją 
serdeczność oraz życzliwość, za wielką dobroć 

i z prawdą spolegliwość.

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że zmarła nasza koleżanka 

ELUNIA SKURŁAT . 
Rodzinie i przyjaciołom wyrazy 

głębokiego współczucia składa zespół 
Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 

7 SZMW w Gdańsku.

Drogiej Koleżance Marioli Gołębiewskiej 
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
mamy 

składają Koleżanki i Kolega Oddziału 
Wewnętrznego II Szpitala św. Wojciecha 

na Gdańskiej Zaspie.

Naszej Koleżance Barbarze Okuła 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TEŚCIA 

składają Naczelna Pielęgniarka 
z Pielęgniarską Kadrą Kierowniczą 7 

Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

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

bramę, którą jest Jezus Chrystus. Moc, która 
pozwala nam przejść przez tę bramę, czerpiemy 

z wiary, nadziei i miłości.”
św. Jan Paweł II

Z głębokim żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy dnia 14 lipca 2015 roku 

w Tczewie naszego drogiego
Kolegę Pielęgniarza 

TOMASZA ANDRZEJEWSKIEGO, 
Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
przy OIPiP w Gdańsku III i IV Kadencji 

oraz Członka Naczelnej Komisji 
Rewizyjnej przy NRPiP w Warszawie, 

V Kadencji.
Tomek odszedł do domu Pana, a my mamy 
nadzieję i wiarę, że tam z góry będzie nas 
wspierał w naszych działaniach na rzecz 

środowiska pielęgniarek i położnych, 
tak jak to czynił za życia, całym swoim 
sercem i oddając całe swoje zdrowie.

Z głębi serca wyrazy współczucia Żonie 
i Synowi z powodu nagłego odejścia 

Tomka do domu Ojca w Niebie składają:
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
Anna Wonaszek,

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku,

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Gdańsku,
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej,
Przewodnicząca Okręgowego Sądu 

Pielęgniarek i Położnych
oraz Pracownicy Biura Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych.
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Naszej koleżance Korynie Szwedzie 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

wsparcia z powodu śmierci 
MĘŻA 

składają koleżanki i koledzy z Kliniki 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

CMI UCK w Gdańsku.

Naszej Koleżance Elżbiecie Jankowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TEŚCIA

składają koleżanki i koledzy z Oddziału 
Chirurgicznego Ogólnego Szpitala św. 

Wojciecha Gdańsk-Zaspa.

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
pielęgniarki Tatiany Łobockiej 

z powodu śmierci 
mamy 

składają Pielęgniarka Naczelna, 
współpracownicy Oddziału AiIT oraz 
Bloku Operacyjnego SP ZOZ MSW 

w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

cÓrKi
 koleżance Jolancie Mrozek

 składa personel 
Oddziału Pediatrycznego 

Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. 

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mamy 
koleżance Elżbiecie Ropel składa

personel Oddziału Pediatrycznego Szpitala 
św. Wojciecha w Gdańsku.

Łącząc się w bólu z naszymi 
Koleżankami, Ireną Jankowską i Kariną 

Chrzonowską, serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

MAMY i BABCI 
składają koleżanki i koledzy z Oddziału 

kardiologicznego wraz z Zastępcą 
Dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpitala 

Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
w Chojnicach.

Gadżety medyczne dla każdego

Zadzwoń: www.zabawnamedycyna.pl519 087 871  

NOWOŚĆ!

od lipca

w sprzedaży

Quiz ciało człowieka 

Gra edukacyjna dla 2-3 osób. 
Uczestnicy gry rywalizują ze 
sobą, odpowiadając kolejno 

na pytania wskazywane na 
kartach pytań i odpowiedzi. 

Tematyką jest budowa i fun-
kcjonowanie ciała człowieka.

36,75 zł

Pielęgniarka
Anna

doktor
adam

położna
ewa

Idealny gadżet wykonany z bawełnianego ręcznika.

Doskonale sprawdzi się jako podziękowanie, czy element wystroju 
recepcji przychodni, jego zabawna forma w mig rozweseli nawet 
najbardziej zdenerwowanych pacjentów.

W sam raz na prezent dla pielęgniarki, położnej lub lekarza. 




