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Koleżanki i Koledzy,
„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy

potrzeby innego człowieka,
jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń.”

Jan Paweł II

Tak jak my zauważamy potrzeby naszych pod-
opiecznych, powinny być zauważone nasze 
potrzeby – potrzeby Pielęgniarek/Pielęgniarzy 
i Położnych codziennie poświęcających profe-
sjonalnie czas swoim podopiecznym.
Póki co podwyżki wynagrodzeń podyk-
towane rozporządzeniem MZ wykluczają 
zbyt wiele Pielęgniarek i Położnych, by 
można uznać je za przyzwoite, sprawiedli-
we czy spełniające nasze oczekiwania.
Dlatego zapewniam, że nie zaprzestaniemy 
sił w walce o wzrost wynagrodzeń należny 
Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym.
Jednocześnie polecam lekturę z bieżących 
wydarzeń dotyczących naszego Środowi-
ska Zawodowego.

Z wyrazami szacunku,

WYNIKI QUIZU 
nr 5-6/2015

W drodze losowania:
fartuch med-Service 

wygrała Pani Bogusława Gatz
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl 
wygrała Pani Bożena Ropel-Cybula
Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2A - 3A - 4A

Prosimy o kontakt z daną firmą 
w celu odebrania nagrody.

Popierajmy naszą 
koleżankę - pielęgniarkę! 
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Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w Gdańsku

zaprasza na szkolenia cykliczne dla pielęgniarek 
i lekarzy – plan na II półrocze 2015 roku

28 (środa godz. 11.00) i 29 (czwartek godz. 13.00) października 2015 roku
„Terapia tlenem hiperbarycznym – luksus czy leczenie ratujące życie?”
– dr n. med. Ewa Lenkiewicz, UCMMiT Gdynia

25 (środa godz. 11.00) i 26 (czwartek godz. 13.00) listopada 2015 roku
„Badania kompetencji zawodowych oraz możliwości fizycznych realizowane w Woje-
wódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.”
– Wojciech Józef Konkel Kierownik Wydziału Programowania Rynku Pracy Wojewódzki 
Urząd Pracy w Gdańsku

16 (środa godz. 11.00) i 17 (czwartek godz. 13.00) grudnia 2015 roku
„Szkodliwe i uciążliwe czynniki fizyczne na stanowiskach pracy – mikroklimat i oświetle-
nie elektryczne (ocena ryzyka i podstawy prawne)”
– mgr Marcin Kraska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Spotkania odbywają się w auli Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku 
ul. Reja 25, boczna ul. Marynarki Polskiej, 

dojazd tramwajem nr 1 i 10 z dworca głównego PKP

Tematy rekomendowane przez Komisje ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia 
Pracujących ORPiP w Gdańsku.

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników, serdecznie zapraszamy.

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

Prezydium
W dniu 24 lipca 2015 r. odbyło się zebranie 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 7 osób, członków Prezydium.
Zebranie przebiegało w następujący sposób: 
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania. 

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 930/Z/VI/2015 do 
Nr 955/Z/VI/2015 w sprawie prawa 
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wykonywania zawodu (wpis – 5, skre-
ślenia – 7, stwierdzenia – 12, nowe – 2).

5. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
574/VIP/15 w sprawie wydania za-
świadczeń o odbytym przeszkoleniu 
i zdaniu egzaminu dla 1 osoby.

6 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 575/
VIP/15 w sprawie wydania skierowania 
na przeszkolenie po przerwie dłuższej 
niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pie-
lęgniarki/położnej dla 1 osoby.

7. Podjęcie jednogłośnie Uchwał 
w sprawie zamknięcia IPP: Nr 100/IPA/
PPL/2015, Nr 101/IPP/PPL/2015/C, 
Nr102/IPP/PPL/2015/C,Nr103/IPP/
PPL/2015/C, Nr 104/IPP/PPL/2015/C.

8 . Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cych komisji: ds. Opieki Długotermi-
nowej i Profilaktyki i Pielęgnacji Ran, 
Oparzeń i Odleżyn w sprawie wyra-
żenia zgody na sfinansowanie uczest-
nictwa 4 osób w V kongresie Leczenia 
Ran. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 576/VIP/15 w tej sprawie. 

9. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cych komisji: ds. Opieki Długotermi-
nowej i Profilaktyki i Pielęgnacji Ran, 
Oparzeń i Odleżyn w sprawie wyraże-
nia zgody na sfinansowanie uczestnic-
twa 6 osób w XVIII Międzynarodowej 
Konferencji Opieki Długoterminowej 
w Toruniu.  Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 577/VIP/15 w tej sprawie. 

10. Podjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 1 do 
Uchwały Nr 858/Z/VI/2015 w sprawie 
stwierdzenia ograniczonego prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki.

11. Rozpatrzenie wniosku o wydanie de-
cyzji, że nie ma przerwy w wykonywa-
niu zawodu pielęgniarki. Po zapozna-
niu się z dokumentami stwierdzono, że 

wnioskodawca nie ma przerwy w wy-
konywaniu zawodu pielęgniarki.

12. Rozpatrzenie wniosku Kierownika ds. 
Pielęgniarstwa PCZ w Malborku o do-
finansowanie szkolenia ,,Rola zespołu 
terapeutycznego w leczeniu bólu prze-
wlekłego”. Z przedstawionego pisma 
wnika, że jest to szkolenie wewnątrz-
zakładowe, a takich szkoleń nie współ-
finansujemy. Pani kierownik została 
o tym poinformowana telefonicznie 
przez panią Przewodniczącą.

13. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
578/VIP/15 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzamina-
cyjnej ORPiP w Gdańsku. 

14. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
579/VIP/15 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzamina-
cyjnej KORA Centrum Szkoleń. 

15. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
580/VIP/15 w sprawie sfinansowania 
uczestnictwa 4 osób, członków Prezy-
dium w konferencji ,,Analiza przypad-
ków w pielęgniarstwie” która odbędzie 
się dnia 9 października w Łodzi.

16. Przedstawienie informacji, która wpły-
nęła od pielęgniarek oszukanych przez 
firmę rekrutującą do pracy w Norwe-
gii. Sprawą tą zainteresował się Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 
Dyrektor urzędu wraz z kierownikiem 
wydziału współpracy z zagranicą spo-
tkali się z panią Przewodnicząca Anną 
Wonaszek, aby omówić zaistniałą sy-
tuację. Ustalili, że zostanie podjęte 
wspólne stanowisko w tej sprawie.

17. Przedstawienie informacji na temat 
konferencji ,,Rzeczywistość i przy-

W dniu 20 sierpnia 2015 r. odbyło się po-
siedzenie Prezydium ORPiP w Gdańsku, 
w którym udział wzięło 7 osób, członków 
Prezydium. Obrady przebiegały w następu-
jący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Pani przewodnicząca poprosiła panią 
Joannę Langa – przewodnicząca Komi-
sji ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego 
o przybliżenie tematyki i problemów, 
które będą poruszane na organizowa-
nej przez komisję konferencji, na którą 

szłość pielęgniarstwa i położnictwa” 
organizowanej przez Zarząd Stowarzy-
szenia Menadżerów Pielęgniarstwa, 
która odbędzie się 9-10.10.2015 r. 
w Novotelu Marina w Gdańsku.

18. Przekazanie informacji o konferencji 
,,Zdrowie – wartość społeczna”, która 
organizuje Polskie Towarzystwo Nauk 
o Zdrowiu w Poznaniu 27 listopada 2015 r.

19. Przypomnienie przez panią Przewod-
niczącą, że zbierane są recepty z kam-
panii ,,Ostatni Dyżur”, które zostaną 
przesłane do NIPiP.

20. Przedstawienie informacji, że spływa 
bardzo dużo wniosków o dofinansowa-
nie, w związku, z czym znowu na po-
siedzeniu Okręgowej Rady we wrześniu 
trzeba będzie dokonać przesunięć w pla-
nie finansowym, żeby pozyskać środki 
finansowe na wypłatę dofinansowań.

21. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

mają być uruchomione środki finanso-
we. Pani Langa przedstawiła program 
konferencji i poprosiła o członków 
Prezydium o zachęcanie pielęgniarek 
pracujących w diagnostyce obrazowej 
do brania udziału w organizowanych 
konferencjach i szkoleniach. Przybli-
żyła też problemy, z jakimi na co dzień 
borykają się pielęgniarki pracujące 
w gabinetach diagnostyki obrazowej. 
Pani Przewodnicząca podziękowała 
pani Joannie Langa, która opuściła ze-
branie Prezydium.  

3 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania. 

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

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 956/Z/VI/2015 do 
Nr 994/Z/VI/2015 w sprawie prawa 
wykonywania zawodu (wpis –6, skre-
śleni – 2, stwierdzenia – 28, nowe – 2, 
wymiana –1).

6 . Przedstawienie projektu Uchwały nr 
575/VIP/15 w sprawie wydania skie-
rowania na przeszkolenie po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarki/położnej dla 1 oso-
by. Uchwała została przyjęta jednogło-
śnie.

7. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cej Komisji Socjalnej w sprawie zwięk-
szenia kwot zapomóg losowych dla 2 
osób. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 582/VIP/15 w sprawie zwiększenia 
kwoty zapomóg losowych.

8 . Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cej komisji ds. pielęgniarstwa diagno-
stycznego w sprawie udostępnienia 
środków finansowych na organizację 
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konferencji szkoleniowej ,,Bezpie-
czeństwo i aspekty prawne pracy pie-
lęgniarki w diagnostyce obrazowej”. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
583/VIP/15 w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cej komisji: ds. Domów Pomocy Spo-
łecznej o uwolnienie środków finanso-
wych na organizację wyjazdu w formie 
wizyty studyjnej 2-4 września do Cele 
(Niemcy). Podjęcie Uchwały Nr 584/
VIP/15 w tej sprawie przy jednym gło-
sie wstrzymującym się.  

10. Rozpatrzenie wniosku przewodniczącej 
Zarządu Regionu Pomorskiego OZZ-
PiP w sprawie pokrycia kosztów wynaj-
mu autokarów na wyjazd do Warszawy 
w dniu 10.09.2015 r. na protest środo-
wiska pielęgniarek i położnych związa-
ny z brakiem porozumienia pomiędzy 
Związkiem Zawodowym i Samorzą-
dem Zawodowym Pielęgniarek i Położ-
nych, a Ministerstwem Zdrowia i NFZ 
w temacie podwyżek pensji i uregulo-
wań legislacyjnych dotyczących na-
szych zawodów. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 585/VIP/15 w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ds. 
Pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycz-
nego w Prabutach w sprawie dofinan-
sowania VI Festynu Rodzinnego. Pod-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 586/
VIP/15 w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku z OIPiP w Jele-
niej Górze o pomoc finansową. Wnio-
sek rozpatrzono odmownie, ponieważ 
OIPiP w Jeleniej Górze nie udzieliła 
pomocy naszemu członkowi, kiedy 
występowaliśmy o to.

13. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
587/VIP/15 w sprawie dokonania wpi-

su do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych – INTERRETE sp. 
z o.o. w zakresie kursu specjalistycz-
nego ,,Leczenie ran dla położnych”.

14. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
588/VIP/15 w sprawie dokonania 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych – Fundacja 
Twórczych Kobiet w zakresie kursu 
dokształcającego ,,Karmienie piersią 
– standard w opiece okołoporodowej”.

15. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
589/VIP/15 w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych podmiotów, którym 
skończył się termin, na jaki mieli wy-
daną decyzję. Lista podmiotów stano-
wi załącznik do Uchwały.

16. Rozpatrzenie wniosku KORA Centrum 
Szkoleń o przedłużenie ważności wpisu 
na podstawie decyzji CKPPiP nr 249/15. 
Podjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 1 do 
Uchwały Nr 383/VIP/11 w sprawie do-
konania wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych.

17. Przedstawienie informacji z Naczelnej 
Rady.

18. Pani Przewodnicząca poinformowała, 
że w dniu 21.08.2015 r. odbędzie się 
spotkanie z Ministrem Zdrowia w Cen-
trum Medycyny Inwazyjnej, na które 
dostała zaproszenie od Rektora GUM. 
Oczywiście weźmie udział w spotkaniu 
i wręczy panu ministrowi naszą publi-
kację ,,Nasza Droga” KOPiP-u.

19. Pani Przewodnicząca przekazała in-
formację, że odbyła spotkanie z dyrek-

W dniu 11 września odbyło się posiedzenie 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 8 osób, członków Prezydium.
Zebrania przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą ORPiP Annę Wonaszek. Podpi-
sanie listy obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania. 

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał od Nr 995/Z/VI/2015 do Nr 
1023/Z/VI/2015 w sprawie prawa wy-
konywania zawodu (wpis – 5, w tym 3 
położne, skreślenia – 5, stwierdzenia – 
17, w tym 1 położna, nowe – 2).

5. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
591/VIP/15 w sprawie wydania za-

torem Centrum Rehabilitacyjno-Re-
kreacyjnego w Osieku ,,Dobry Brat”, 
który zaproponował, żeby pielęgniarki 
i położne, które mają problemy zdro-
wotne mogły korzystać z turnusów 
rehabilitacyjnych w tym ośrodku, on 
ze swej strony poczyni starania, żeby 
te turnusy były bezpłatne dla pielę-
gniarek i położnych. Proponuje także 
korzystanie z turnusów rehabilitacyj-
nych dla dzieci niepełnosprawnych 
pielęgniarek i położnych. Jesteśmy 
oczywiście, jak najbardziej otwarci na 
współpracę z ośrodkiem.

20. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

świadczenia o przeszkoleniu i zdaniu 
egzaminu po przerwie dłuższej niż 
5 lat w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki/położnej dla 3 osób.

6 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
592/VIP/15 w sprawie wydania skie-
rowania na przeszkolenie po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarki/położnej dla 2 osób. 

7. Przyjęcie jednogłośnie 7 Uchwał 
w sprawie wykreślenia wpisów w re-
jestrze IPP: Nr 105/IPP/PPL/2015/C, 
Nr 106/IPP/PPL/2015/C, Nr 107/IPP/
PPL/2015/C, Nr 108/IPP/PPL/2015/C, 
Nr 109/IPP/PPL/2015/C, Nr 110/IPP/
PPL/2015/C, Nr 111/IPP/PPL/2015/C. 

8 . Rozpatrzenie wniosku wiceprze-
wodniczącej ORPiP o sfinansowanie 
uczestnictwa w IV Międzynarodowym 
Kongresie ,,Położna i pielęgniarka 
edukatorem Szkoły Matek i Ojców – 
razem łatwiej”. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 593/VIP/15 w tej sprawie. 

9. Rozpatrzenie wniosku z OIPiP w Rze-
szowie o pomoc finansową dla człon-
ka ich samorządu. Podjęcie Uchwały 
Nr 594/VIP/15 przy jednym głosie 
wstrzymującym się w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cej komisji ds. pielęgniarstwa epide-
miologicznego o sfinansowanie udzia-
łu 2 osób w Konferencji Stowarzysze-
nia Higieny Lecznictwa w dniach 5-7 
października 2015 r. w Starych Jabłon-
kach.  Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 595/VIP/15 w tej sprawie. 

11. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
596/VIP/15 w sprawie dokonania wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych: PULS-MEDIC 
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– kurs kwalifikacyjny ,,Pielęgniarstwo 
anestezjologiczne i intensywnej opie-
ki” program dla pielęgniarek. 

12. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
597/VIP/15 w sprawie dokonania wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych: PULS-MEDIC 
– kurs specjalistyczny ,,Szczepienia 
ochronne” program dla pielęgniarek.

13. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
598/VIP/15 w sprawie dokonania wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych: PULS-MEDIC 
– kurs specjalistyczny ,,Wykonywanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego” program dla pielęgniarek.

14. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
599/VIP/15 w sprawie dokonania wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych: PULS-MEDIC 
– kurs specjalistyczny ,,Leczenie ran” 
dla pielęgniarek. 

15. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
600/VIP/15 w sprawie dokonania wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych: PULS-MEDIC 
– kurs specjalistyczny ,,Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa” program dla 
pielęgniarek i położnych.

16. Rozpatrzenie wniosku przewodniczącej 
Komisji ds. Położnych Środowiskowo-
-Rodzinnych w sprawie pokrycia kosz-
tów organizacji konferencji szkolenio-
wej ,,Zaburzenia psychiczne u kobiet 
w okresie okołoporodowym i odżywia-
nie ciężarnej z uwzględnieniem chorób 
metabolicznych”. Podjęcie jednogłośnie 

Uchwały Nr 601/VIP/15 w tej sprawie. 
17. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-

cej komisji ds. Pielęgniarstwa Okuli-
stycznego w sprawie pokrycia kosztu 
uczestnictwa 4 osób w V Między-
narodowej Konferencji ,,Okulistyka 
– kontrowersje”, która odbędzie się 
w dniach 15-17 października 2015 r. 
we Wrocławiu. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 602/VIP/15 w tej sprawie. 

18. Pani Przewodnicząca poinformowała, że 
ma zgłoszenia, iż prezesi czy dyrektorzy 
szpitali proponują zatrudniać ratowni-
ków medycznych na oddziałach w miej-
sce brakujących pielęgniarek. W takiej 
sytuacji należy poprosić o zakres obo-
wiązków dla takiej osoby – i wtedy 
okaże się, że nie można go stworzyć, bo 
ratownicy mają inne zadania i nie mogą 
zastąpić pielęgniarki na oddziale.

19. Pani Przewodnicząca poinformowała, 
że jako Okręgowa Izba wystąpiliśmy 
do Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego Pielęgniarek i Położnych o zor-
ganizowanie szkolenia, w jaki sposób 
organizować szkolenia według no-
wych wytycznych przedstawionych 
przez CKPPiP. Na przykład w ciągu 
6 godzin ma się odbyć wykład i egza-
min, który ma zawierać, co najmniej 
60 pytań. Jest to mało realistyczne.

20. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

z prac rady
W dniu 11 września 2015 r. odbyło się po-
siedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 21 osób, 19 członków ORPiP, 1 peł-
nomocnik i Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek.  Wpisanie się 
na listę obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. W związku z dużą ilością wniosków 
o refundację doskonalenia zawodo-
wego konieczne jest dokonanie prze-
sunięć w planie finansowym, aby-
śmy mogli wypłacić dofinansowania. 
Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
188/VIR/14 w sprawie przesunięcia 
środków finansowych w planie fi-
nansowym określonym uchwałą nr 
6 XXIX OZPiP z dnia 28.03.2015 r. 
Uchwała została przegłosowana jed-
nogłośnie. Łączna suma dokonanych 
przesunięć wyniosła 250 000 zł.

5. Rozpatrzenie wniosku Komisji ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowe-
go. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
189/VIR/14 w tej sprawie. Przyznano 
refundacje na ogólną sumę 256.105 zł. 
(dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto 
pięć zł.).

6 . Rozpatrzenie wniosku przewodniczącej 
Komisji ds. Położnych w sprawie obję-

cia patronatem honorowym konferencji 
szkoleniowej dla pielęgniarek i po-
łożnych ,,Opieka nad kobieta i dziec-
kiem w aspekcie różnic kulturowych”, 
która odbędzie się w hotelu Amber 
29.01.2016 r. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 190/VIR/15 w tej sprawie.

7. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cej Komisji ds. Położnych w sprawie 
pokrycia kosztów organizacji konfe-
rencji szkoleniowej ,,Opieka nad ko-
bietą i dzieckiem w aspekcie różnic 
kulturowych” Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 191/VIR/15 w tej sprawie.

8 . Rozpatrzenie wniosku Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w spra-
wie sfinansowania organizacji konfe-
rencji ,,Problemy z przestrzeganiem 
praw pacjenta – zrozumieć prawa 
pacjenta” która odbędzie się 9 paź-
dziernika 2015 r. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 192/VIR/15 w tej sprawie.

9. Podjęcie decyzji w sprawie głosowania 
w formie elektronicznej na VI Okręgo-
wym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeź-
dzie Pielęgniarek i Położnych.  Forma 
elektroniczna głosowania bardzo uspraw-
ni przebieg dwudniowego zjazdu.

10. Pani Przewodnicząca przekazała in-
formacje na temat nowych programów 
szkoleń dla pielęgniarek i położnych. 
Krótsze szkolenia będą tyko dla tych 
osób, które mają ukończone różne 
kursy, obecnie wchodzące w skład 
tych szkoleń. Programy są tak skon-
struowane, że w praktyce stają się 
nierealne np. w ciągu 6 godzin ma być 
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przeprowadzony wykład i egzamin, 
z co najmniej 60 pytaniami. W związ-
ku z tym, jako Izba wystąpiliśmy do 
CKPPiP o przeprowadzenie szkolenia, 
w jaki sposób zorganizować szkolenie 
według takich wytycznych.

11. Pani Przewodnicząca wręczyła każ-
demu członkowi Rady podziękowa-
nia za wspólną czteroletnią pracę. To 
spotkanie Okręgowej Rady jest ostat-
nim w takim składzie, bo po wyborach 
w październiku będzie już nawy skład 
Okręgowej Rady i wszystkich organów 
Izby. Pani Marzena Olszewska-Fryc – 
Wiceprzewodnicząca ORPiP złożyła 

podziękowania pani Przewodniczącej 
w imieniu wszystkich członków Rady 
za wspólną pracę i dbanie o prestiż pie-
lęgniarek i położnych. 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej Mariola Rusińska w swoim imie-
niu i w imieniu Przewodniczącej Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
Marzeny Barton również złożyła po-
dziękowania za wieloletnią współpra-
cę pani Przewodniczącej, członkom 
Okręgowej Rady i pracownikom biura.

12. Zamknięcie posiedzenia.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Stanowisko głównego 
Inspektora Sanitarnego 
Stanowisko Głównego Inspektora 

Sanitarnego w sprawie kwalifikacji 
zawodowych wymaganych od osób 
przeprowadzających szczepienia 

ochronne po dniu 31 grudnia 2015 roku

Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grud-
nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) – zwanej da-
lej „ustawa o z.o.z.z.i ch.z.u l.” – obowiąz-
kowe szczepienia ochronne przeprowadzają 
lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne 
i higienistki szkolne posiadający kwalifi-
kacje określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w spra-
wie obowiązkowych szczepień ochronnych 
(Dz.U. Nr 182 poz. 1086, z późn. zm.).

W § 6 tego rozporządzenia wskazano, że 
obowiązkowe szczepienia ochronne mogą 
przeprowadzać osoby, jeżeli odbyły w ra-
mach doskonalenia zawodowego kurs lub 
szkolenie w zakresie szczepień ochron-
nych i uzyskały dokument potwierdzający 
ukończenie tego kursu lub szkolenia, lub 
uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przy-
padku, której ramowy program kształcenia 
podyplomowego określony na podstawie 
przepisów o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty lub przepisów o zawodach pielę-
gniarki i położnej obejmował problematykę 
szczepień ochronnych. Jednocześnie przepis 
przejściowy zawarty w art. 67 pkt 3 ustawy 
o z.o.z.z.i ch.z.u l. umożliwia do dnia 31 
grudnia 2015 roku wykonywanie szczepień 
ochronnych przez lekarzy lub felczerów pie-

lęgniarki, położne i higienistki szkolne nie-
posiadających tak określonych kwalifikacji 
zawodowych, o ile posiadają 2,5 letnią prak-
tykę w zakresie przeprowadzania szczepień 
ochronnych. Tym samym z dniem 1 stycz-
nia 2016 roku szczepienia ochronne mogą 
być wykonywane jedynie przez lekarzy 
lub felczerów oraz pielęgniarki, położne 
i higienistki szkolne, którzy posiadają 
kwalifikacje zawodowe określone w ww. 
rozporządzeniu.
Zawarte w ustawie o z.o.z.z.i ch.z.u l. przepi-
sy określające wymóg posiadania przez oso-
by przeprowadzające szczepienia ochronne 
odpowiednich i potwierdzonych stosowny-
mi dokumentami kwalifikacji zawodowych 
uzyskanych w ramach kształcenia podyplo-
mowego i specjalizacji nie określają jednak-
że szczegółowo rodzaju kursów i szkoleń 
lub specjalizacji wymaganych od osób wy-
konujących szczepienia, lecz w tym zakre-
sie w całości odsyłają do regulacji dotyczą-
cych uzyskiwania kwalifikacji zawodowych 
przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz pie-
lęgniarki i położne zawartych w przepisach 
ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 464) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.).
Należy zauważyć, że szczegółowe regulacje 
prawne dotyczące kształcenia podyplomo-
wego i specjalizacji zawodowych zawarte 
w tych ustawach, a także określające zakres 
wymaganych szkoleń i kursów doskonalą-
cych i dokumentów potwierdzających ich 
odbycie oraz same programy szkoleń, kur-
sów i specjalizacji na przestrzeni lat ulegały 
nieustannym zmianom. Jednocześnie ww. 
ustawy regulujące wykonywanie zawodu 
lekarza i lekarza dentysty oraz zawodów 

pielęgniarki i położnej zawierają przepisy 
przejściowe oraz przepisy z zakresu koordy-
nacji, które w konsekwencji z mocy prawa 
lub w wyniku rozstrzygnięć dokonanych 
przez właściwe organy sprawujące nadzór 
nad kwalifikacjami zawodowymi leka-
rzy, pielęgniarek i położnych prowadzą do 
uznawania za równorzędne z obecnie uzy-
skiwanymi kwalifikacji, specjalizacji i tytu-
łów zawodowych uzyskanych na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, uzy-
skanych w innym przewidzianym prawem 
trybie lub uzyskanych w innych krajach.
Tym samym w opinii Głównego Inspektora 
Sanitarnego uznanie kwalifikacji zawodo-
wych uzyskanych na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub uzyskanych 
w innym przewidzianym prawem trybie lub 
w innych krajach – za równorzędne z uzy-
skiwanymi w wyniku specjalizacji, kursów 
i szkoleń prowadzonych na podstawie obec-
nie obowiązujących przepisów, oznacza, że 
obecnie osoby, które wcześniej uzyskały 
kwalifikacje zawodowe obecnie uznawane 
za równorzędne z uzyskiwanymi obecnie, 
również posiadają kwalifikacje zawodowe 
wystarczające do wykonywania szczepień 
ochronnych i kwalifikacje te nie powinny 
być kwestionowane przez organy Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. 
poz. 212, z późn. zm.) oraz inne ustawy nie 
przyznają organom Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej kompetencji do wszczynania 
i prowadzenia postępowań administracyj-
nych w sprawie uznania za niedostateczne 
kwalifikacji zawodowych osób wykonują-
cych szczepienia ochronne. Uregulowanie 
przez ustawodawcę rodzaju kwalifikacji za-
wodowych wymaganych od osób (lekarzy 
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Psychoonkologia 

W dniu 18 września na zaproszenie prof. Kry-
styny de Walden-Gałuszko Przewodnicząca 
Anna Wonaszek uczestniczyła w Ogólno-
polskiej Konferencji Psychoonkologicznej. 
W pięknej aurze jaką stwarza Filharmonia 
Bałtycka na Ołowiance w Gdańsku przed-
stawiono i omówiono wiele zagadnień doty-
czących: strategii walki z rakiem w oparciu 
o wzmocnienie jej przez psychoonkologię 
oraz wskazanie zmian postaw prozdrowot-
nych będących podstawą profilaktyki. Ponad-
to zwrócono uwagę na problemy osób wyle-
czonych z raka („survivors”).
Konferencję otworzyła prof. Krystyny 
de Walden-Gałuszko witając gości oraz 
uczestników z Polski i zagranicy. Honoro-
wym gościem był ks. Jan Kaczkowski.

Konferencja rozpoczęła się niezwykle 
wzruszającym wystąpieniem ks. Jana 
Kaczkowskiego, który podkreślił, iż za-
wsze i wszędzie powinniśmy szanować 
różnorodność innych i ich autonomię.
Następnie pani Hanna Zych-Cisoń – Czło-
nek Zarządu Województwa Pomorskiego 
podkreśliła, iż cieszy się, że taka konferen-
cja odbywa się właśnie w Gdańsku.
Przewodnicząca Anna Wonaszek podkre-
śliła natomiast, iż kilkanaście lat jej pracy 
z pacjentami onkologicznymi w Klinice 
Chirurgii Klatki Piersiowej w Gdańsku 
wskazało dokładnie, iż niezbędna jest 
współpraca z psychologiem. Tylko współ-
praca zespołowa bowiem tworzy całość na-
leżną naszym podopiecznym. 

lub felczerów, pielęgniarki, położne i higie-
nistki szkolne) wykonujących szczepienia 
ochronne w ustawie o z.o.z.z.i ch.z.u l. nie 
stanowi bowiem przesłanki wystarczającej 
dla stwierdzenia posiadania przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej takich 
kompetencji bądź do sprawowania jakich-
kolwiek form nadzoru administracyjnego 
nad kwalifikacjami osób wykonujących 
szczepienia ochronne.
Kompetencje do wyrażania opinii i rozstrzyga-
nia w tym zakresie posiadają bowiem wyłącz-
nie odpowiednie organy samorządów zawodo-
wych lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.
W art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 
651) wśród zadań samorządu lekarzy zo-
stały bowiem wymienione jego następujące 
zadania: sprawowanie pieczy nad należytym 
i sumiennym wykonywaniem zawodu, przy-
znawanie prawa wykonywania zawodu oraz 
uznawanie kwalifikacji zawodowych osób 
będących obywatelami Unii Europejskiej 
zamierzających wykonywać zawód lekarza 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
prowadzenie i udział w organizowaniu do-
skonalenia zawodowego lekarzy, prowa-
dzenie postępowań w przedmiocie niezdol-
ności do wykonywania zawodu lekarza lub 
w przedmiocie niedostatecznego przygoto-
wania do wykonywania zawodu.
Podobnie w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych (Dz.U. Nr 174 poz. 1038, 
z późn. zm.) wśród zadań tego samorządu 
wymieniono m.in.: sprawowanie pieczy nad 
należytym wykonywaniem zawodów pielę-
gniarki i położnej, ustalanie standardów za-
wodowych i standardów kwalifikacji zawo-
dowych obowiązujących na poszczególnych 
stanowiskach pracy, stwierdzanie i przy-

znawanie prawa wykonywania zawodu, 
uznawanie kwalifikacji zawodowych pielę-
gniarek i położnych będących obywatelami 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
zamierzających wykonywać zawód pielę-
gniarki lub położnej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
Odrębną kwestią jest wskazanie właściwego 
sposobu postępowania organu Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w przypadku stwierdze-
nia (lub podejrzenia), że szczepienia ochron-
ne są wykonywane przez osobę nieposia-
dającą niezbędnych wymaganych prawem 
kwalifikacji zawodowych uprawniających 
do ich wykonywania (lub nieposiadającą 
dokumentów potwierdzających uzyskanie 
stosownych uprawnień), co zgodnie z art. 
51 pkt 1 ustawy o z.o.z.z.i ch.z.u l. stanowi 
wykroczenie zagrożone karą grzywny. Na-
leży zauważyć, że przepis art. 54 ustawy 
o z.o.z.z.i ch.z.u l. w tym zakresie w całości 
odsyła do regulacji zawartych w przepisach 
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks 
postępowania w sprawach o wykrocze-
nia (Dz.U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), 
której przepisy nie przyznają organom Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej kompetencji 
w zakresie nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego lub występowania przed 
sądami powszechnymi w charakterze oskar-
życiela publicznego w związku z wykrocze-
niem wymienionym w art. 51 pkt 1 ustawy 
o z.o.z.z.i ch.z.u l. Tym samym w przypadku 
podejrzenia, że szczepienia są wykonywane 
przez osoby nieposiadające wymaganych 
prawem kwalifikacji zawodowych doniesie-
nia w tej sprawie należy wnosić do organów 
ścigania lub do odpowiednich organów od-
powiedzialności zawodowej samorządów za-
wodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych.
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Profesjonalna współpraca na rzecz Pacjen-
ta pozwala zmienić Jego percepcję z zagro-
żenia na wyzwanie! Psychoonkologia potra-
fi zmienić optykę sytuacji i wesprzeć oraz 
wzmocnić osoby, którym przyszło walczyć 
z przerażającą WSZYSTKICH chorobą.

Konferencja zawierała 10 arcyciekawych 
i praktycznych sesji:
1. Psychologiczne problemy osób po 

przebytej chorobie nowotworowej;
2. Rola psychoonkologii w planie „strate-

gii walki z rakiem”;
3 . Sesja posterowa: prezentacja zgłoszo-

nych plakatów;
4. Dlaczego leczenie bólu nowotworowe-

go bywa nieefektywne?
5. Sesja organizowana przez Polską Ko-

alicję Pacjentów Onkologicznych;
6 . Aktualności w zakresie poprawy jako-

ści życia u chorych z chorobą nowo-
tworową;

7. Sesja organizowana wspólnie z Polską 
Koalicją Pacjentów Onkologicznych;

8 . Zachowania prozdrowotne – jak to 
zrobić?;

9. Praktyczne propozycje dla pacjentów 
onkologicznych;

10. Różne problemy aktywności psycho-
onkologicznej.

Wykładowcy podkreślili, iż bardzo ważna 
jest prawidłowa strategia nastawiona na 
rozwiązywanie problemów! Niewskazane 
jest koncentrowanie się na negatywnych 
emocjach czy wydarzeniach! Niezwykle 
istotny jest nie tylko poziom stresu, ale 
przede wszystkim umiejętność radzenia 
sobie z nim! Ważne, więc by rozwiązywać 
problemy i minimalizować stres a nie po-
tęgować go!
Moc regulacji zachowań dyktowana jest 
poczuciem subiektywnym!
Lęk zamyka perspektywę na przyszłość, 
a nadzieja ją otwiera…

Powiedziano jeszcze wiele o wynikach 
badań oraz o bardzo mądrych i praktycz-
nych prawach natury. Przeanalizowałam 
je i stwierdziłam, iż mogą mieć one bardzo 
szerokie zastosowanie – zawsze i wszędzie, 
nawet na etapie życia, gdy jeszcze jesteśmy 
całkiem zdrowi…

Anna Wonaszek 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Rehabilitacja poprzez sport 

Tylko Ludzie pełni dobra i pozbawieni 
egoizmu oddają swe dobro słabszemu 

Bliźniemu...

W dniu 09.09.2015 r. przedstawiciele OIPiP 
w Gdańsku na zaproszenie Fundacji Sport 
na Zdrowie brali czynny udział w akcji 
promującej rehabilitację poprzez sport. 
Spotkanie było pełne gier i zabaw dla 
dzieci niepełnosprawnych. To była dla nas 
kolejna niesamowita okazja, dzięki któ-
rej mogliśmy promować nasze profesje 
i przyjaźnie przybliżać je mieszkańcom 
Pomorza. Pierwszy etap tego wydarzenia 
miał miejsce na plaży w Sopocie, a kolejny 

w Klubie Żeglarskim Hestia. Zachwycają-
cy był fakt, iż w akcji uczestniczyło wielu 
serdecznych Wolontariuszy – Ludzi Dobrej 
Woli! Pomysłodawczyni – Pani Ewie Le-
wandowskiej dziękujemy za zaproszenie 
i możliwość okazania ciepła oraz obdaro-
wania uśmiechem i pielęgniarską przyjazną 
pogodą ducha wszystkich podopiecznych 
Fundacji. Uśmiech, który gościł na twa-
rzach dzieci stanowi wielką cząstkę bar-
dzo dobrej energii niezbędnej do życia 
– szczególnie tego trudnego...

Barbara Czerwińska 
uczestniczka akcji
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Kurs specjalistyczny
leczenie ran dla pielęgniarek 

W terminie od 10.04.2015 r. do 31.05.2015  r. 
odbył się w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej 
im. kontradmirała prof. dr med. dr h. c. 
Wiesława Łasińskiego w Gdańsku – Oli-
wie Kurs Specjalistyczny Leczenia Ran dla 
Pielęgniarek. Organizatorem była Okręgo-
wa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku, a Kierownik kursu została Pani Zofia 
Augusewicz . 
W czasie trwania kursu, my, pielęgniar-
ki miałyśmy możliwość zdobycia nowej 
wiedzy z zakresu leczenia ran; świeżych, 
przewlekłych, po oparzeniach, leczeniu 
odleżyn i ryzyka ich powstawania oraz 
pielęgnacji i zaopatrywaniu stomii. Z no-
woczesnymi technikami ich zaopatrywania 
i z najnowszymi specjalistycznymi opa-

trunkami. Poznałyśmy metody 
kompresoterapii, zapobieganiu 
żylakom i choroby zakrzepowej 
żył, leczenia owrzodzeń oraz jak 
ważne jest przestrzeganie zasad 
aseptyki.
Serdeczne podziękowania kieru-
jemy do pań, które z niesamowi-
tym zaangażowaniem przekazały 
nam swoją wiedzę, pani Zofii 
Augusewicz, pani Irenie Sam-
son i pani Annie Zielińskiej . 
Zdobyte wiadomości mogłyśmy 
praktycznie zweryfikować pod 
czujnym okiem koleżanek pielę-
gniarek, które w swoich oddzia-
łach umożliwiły nam odbycie 
praktyk. Dziękujemy za poświę-

cony nam czas pani Krystynie Cyman 
ze Szpitala w Wejherowie, pani Grażynie 
Ziarnik ze Szpitala Copernicus oraz pani 
Bożenie Pajdowskiej-Schab również ze 
Szpitala Copernicus.
W dniu  22.06.2015 r. odbył się końcowy 
egzamin testowy, który pozytywnie napisa-
ło 23 pielęgniarki, a tym samym ukończyło 
kurs. Serdecznie dziękujemy również pa-
niom Danucie Adamczyk-Wiśniewskiej 
– koordynator, Patrycji Malinowskiej 
oraz Tatianie Wojciechowskiej z OIPiP 
w Gdańsku.

Beata Gawlik
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W sobotę 12.09.2015 r. na zaproszenie Rek-
tora i Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyż-
szej w Kwidzynie Przewodnicząca Anna 
Wonaszek uczestniczyła w Dyplomatorium 
Absolwentów. Na uroczystości złożyła 
wszystkim Absolwentom życzenia radości 
z wykonywanych profesji oraz zmian sys-
temowych, które zagwarantują godziwe 
wynagrodzenie za wielce odpowiedzialną 
pracę.
Ważnym wydarzeniem było również podpi-
sanie porozumienia o współpracy  Powiślań-
skiej Szkoły Wyższej z Kolegium Jagiel-
lońskim – Toruńską Szkołą Wyższą. Dzię-
ki temu w Powiślańskiej Szkole Wyższej 
można już realizować studia podyplomowe 
i magisterskie. Gratulujemy kolejnych suk-
cesów!

Jak zwykle uroczystość była bardzo wznio-
sła, podnosząca niezwykle rangę profesji 
medycznych.

Anna Wonaszek 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

udar – każdy pacjent 
jest ważny 

W dniu 17 września Przewodnicząca Anna 
Wonaszek uczestniczyła w UMWP w Gdań-
sku w konferencji pt. „Udar – każdy pacjent 
jest ważny”. Jest to kolejna konferencja z cy-
klu debat edukacyjnych z interesariuszami 
systemu ochrony zdrowia w obszarze profi-
laktyki udarów. Przedstawiono i omówiono 
problematykę udarów w aspekcie medycz-
nym oraz społecznym (w tym aktywność 
zawodowa i powroty do pracy). Wskazano 
osie priorytetowe. Podkreślono konieczność 
rozszerzenia programów profilaktycznych 
oraz (koniecznie!) polepszenie/usprawnie-
nie organizacji i dostępności do rehabilitacji 
neurologicznej.

W myśl złotej zasady, że: lepiej zapobiegać 
niż leczyć, podkreślono rolę Pielęgniarki, 
jako głównego coacha w programach profi-
laktycznych. Tak dzieje się na całym świecie 
i u nas też już znacznie częściej i szerzej. 
Poza polepszeniem organizacji profilakty-
ki podkreślono również konieczność wła-
ściwej organizacji szeroko pojętej opieki. 
W leczeniu udaru liczy się, bowiem przede 
wszystkim czas i jak to zwykle bywa – pro-
fesjonalizm specjalistyczny.
Wskazano, jakie są korzyści z łamania ba-
rier i stereotypów nt. udarów.
Konferencja silnie wskazała, iż ulepszenie 
systemu dotyczącego obszaru związanego 

uroczyste dyplomatorium 
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Z Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr G. Rogalą-Pawelczyk (od lewek Irena Sam-
son, Ewa Mędrek, Beata Góralska, Joanna Litewska)

zaprzyjaźnionych Ośrodków, z którymi 
widziałyśmy się rok temu. Jak zwykle 
wymieniałyśmy swoje opinie na nurtują-
ce nas tematy dotyczące naszej codzien-
nej pracy z pacjentem niepełnosprawnym 
i w podeszłym wieku.
Tegoroczna Konferencja miała V sesji:
I „Konflikt wartości-dobro pacjenta, 
a jego prawo do samostanowienia”.

Poruszane sprawy dotyczyły dylematów 
prawnych decyzji dotyczących wykony-
wanych procedur medycznych, zgód pa-
cjentów, aspektów prawa do życia i god-
nego umierania; kontaktów z rodzinami. 
Udział w tej sesji brała również Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, Lilia 
Kimber-Dziwisz Konsultant Wojewódzki 

z udarami wymaga zaangażowania wszyst-
kich interesariuszy.
Od autorki: 
Pokonanie stereotypów, rozszerzenie na-
szych uprawnień, partnerska współpraca 
w zespole terapeutycznym oraz dostrzeżenie, 
docenienie i umieszczenie Pielęgniarek na 
odpowiednio wysokiej pozycji w systemie 
ochrony zdrowia (o co obecnie ze słuszną 

determinacją zabiegamy) stawia przed nami 
szerokie perspektywy (włącznie z teleme-
dycyną). Pacjentom natomiast zapewni się 
w ten sposób znacznie lepszy los…
Szerokie perspektywy jawić się powinny 
również m.in. rehabilitantom, psychologom, 
logopedom, absolwentom Zdrowia Publicz-
nego oraz w systemie ratunkowym ratowni-
kom medycznym. Czas, więc dostrzec pro-
blemy Pacjentów i przeprowadzić nowator-
skie zmiany! Czas prawidłowo zorganizować 
w systemie, umożliwić i docenić pracę każde-
go, kto posiadł wysoką wiedzę i umiejętności 
pacy na rzecz naszych podopiecznych...
Podsumowując: 
Dobrze, że są takie konferencje. Wiele spraw 
omówiono – teraz czas przekuć to w czyny.

Anna Wonaszek 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

zrozumieć osobę niesamodzielną 
– trudne sytuacje w opiece 
długoterminowej 

W dniach od 15-17 września, jak co roku 
odbyła się XVIII Międzynarodowa Kon-
ferencja Opieki Długoterminowej w To-
runiu. Tematem przewodnim było „Zro-
zumieć osobę niesamodzielną – trudne 
sytuacje w opiece długoterminowej”.
I Nas nie mogło na niej zabraknąć. Było to 
nasze wyjazdowe spotkanie dwóch Komi-
sji: Opieki Długoterminowej i Komisji ds. 

Trudnogojących się Ran. Razem z obiema 
przewodniczącymi Ireną Samson i Ewą 
Mędrek cały Zespół w osobach Iwona 
Wernicka, Brygida Frymark, Joanna Li-
tewska i Beata Góralska brał aktywnie 
udział we wszystkich sesjach Konferencji. 
W czasie naszego pobytu odbyłyśmy wiele 
bardzo ciekawych rozmów. W kuluarach 
spotkałyśmy starych znajomych z wielu 
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V „Wyzwania w zarządzaniu placówka-
mi opieki długoterminowej”.
Sesję tę prowadził dr Artur Kasprowicz 
z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
Opowiedział nam o satysfakcji odczuwa-
nej po wykonaniu efektywnej pracy, o po-
koleniach X Y Z oraz o ich znaczących 
różnicach.
Dr Grażyna Wójcik Prezes Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego przedstawiła 
temat dotykający skutecznej motywacji 
w sytuacji kryzysowej.
Prof. Aldona Glińska-Neweś przypomnia-
ła nam o wypaleniu zawodowym, czyli 
o zgliszczach zaangażowania. Problem 
wypalenia narasta wśród personelu me-
dycznego pracującego z pacjentami z cho-
robą przewlekłą. Jak sobie z tym radzić? 
To pytanie wciąż sobie zadajemy. Co zro-
bić, aby do wypalenia zawodowego nie 
dochodziło? Zmiany systemowe? Organi-

zacyjne? To pytanie jest wciąż na naszych 
ustach .
W czasie ostatniej sesji Tomasz Kosyk 
przedstawił zalety programu Seniomat, 
który może być wykorzystywany do opty-
malizacji zarządzania produktami pie-
lęgnacyjnymi i kosztami w placówkach 
opieki długoterminowej. Aplikacja Senio-
mat.pl używana w placówkach pozwala 
wg prelegenta na zyskanie większej ilości 
czasu na opiekę nad podopiecznymi oraz 
na racjonalne gospodarowanie finansami 
placówki.
XVIII Konferencja Opieki Długotermino-
wej była owocna w liczne dyskusje, wy-
mianę doświadczeń międzynarodowych 
oraz w nawiązywanie nowych znajomości. 
Oczywiście! Do zobaczenia za rok!
Obie nasze Komisje po raz kolejny utwier-
dziły się w tym, że podróże kształcą i po-
szerzają horyzonty myślowe, a także po-
zwalają na zawieranie nowych i odświeża-
nie starych znajomości.
Nasze comiesięczne spotkania w Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku nadal się odbywają i odby-
wać się będą, bo problemów i tematów do 
omówienia jest bez liku. 
Był to czas bardzo efektywny. Wróciły-
śmy z nowymi pomysłami, rozwiązaniami 
i przemyśleniami.

Beata Góralska 
Uczestniczka XVIII Międzynarodowej 

Konferencji OPD

w Dziedzinie Pielegniarstwa Przewlekle 
Chorych z Radomia, dr Michał Balcerzak 
z Katedry Praw Człowieka UMK w Toru-
niu oraz gość Martin Kalbermatter Dyrek-
tor Domu Opieki ze Szwajcarii.

II „Inkontynencja – czy w przyszłości 
przestanie być tematem tabu?”
Cała sesja była poświęcona opiece nad pa-
cjentami z inkontynencją, ich zaopiekowa-
niem ze strony personelu. Przedstawiono 
liczne propozycje działań dla kierujących 
placówkami opieki długoterminowej. Cała 
sesja prowadzona była przez gości z Nie-
miec i Austrii.

III „Przewlekle chory w terminalnej fa-
zie choroby”
Sesja ta była poświęcona pacjentowi 
u schyłku jego życia. Prowadziła tą sesję 
dr Małgorzata Krajnik z Katedry i Zakła-
du Opieki Paliatywnej CM w Bydgoszczy. 
O bólu w opiece długoterminowej i za-
opiekowaniu pacjenta bólowego opowie-

dział nam prof. Tony O Brien z Uniwer-
syteckiego Szpitala w Irlandii. Najciekaw-
szym tematem, który był poruszony moim 
zdaniem to: „Komunikacja z pacjentem 
u schyłku życia”. Dr Maria Rogiewicz – 
psychoonkolog opowiedziała nam, jak 
należy komunikować się z takiego rodza-
ju pacjentem i jego rodziną. Jak ogromną 
rolę i misję mają do spełnienia pielęgniar-
ki. A najważniejsze jest to, że my to robi-
my, bo jesteśmy osobami towarzyszącymi 
tym pacjentom i ich rodzinom. Jesteśmy 
przy nich 24 godziny na dobę.

IV „Koncepcja kinestetyki – ezoteryka 
czy nauka?
Sesja poświęcona była bezpiecznemu prze-
mieszczaniu pacjenta niesprawnego, w po-
deszłym wieku z wykorzystaniem koncepcji 
kinestetyki. Było to dla nas pielęgniarek przy-
pomnienie tego, czego nas uczono w trakcie 
kształcenia zawodowego. Bezpiecznie dla 
pacjenta z uwzględnieniem bezpieczeństwa 
personelu. Sesję prowadzili goście z Niemiec.
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Festyn „zadbaj o zdrowie” 

Już po raz piąty PTP Koło Tczew uczest-
niczyło w organizacji Wielkiego Festynu 
“Zadbaj o zdrowie”. Festyn organizowa-
ny jest pod patronatem prezydenta miasta 
Tczew z myślą o ludziach, którzy w rado-
snej atmosferze koncertów na scenie mo-
gli skorzystać z kilkunastu 
propozycji prozdrowotnych 
i wybrać coś dla siebie. 
W czasie festynu przepro-
wadzono porady stomatolo-
giczne i pielęgniarskie, kon-
sultacje diagnostyczne, rozdawano kupony 
na badania. Komputerowo badano optome-
trycznie wzrok. Dokonywano pomiar glu-
kozy, ciśnienia tętniczego i EKG. Można 
było skorzystać z porady pielęgniarskiej, 

lekarza internisty oraz uzyskać informa-
cje o badaniach tomografią komputerową 
i rezonansem magnetycznym. Priorytetem 
była profilaktyka raka piersi, nauka samo-
kontroli na fantomach anatomicznych oraz 
możliwość rejestracji na badania mammo-

graficzne. Było również 
badanie słuchu i dobór 
aparatów oraz konsultacje 
i porady rehabilitacyjne. 
Na naszym stoisku odbył 
się konkurs plastyczny dla 

dzieci pod hasłem „Pielęgniarka w oczach 
dziecka”. Jury w osobach: Stefan Kukowski 
– główny organizator (Przeorat Pomorski 
Orderu Św. Stanisława) oraz Barbara Dit-
tmann i Joanna Langa (PTP Koło Tczew) 

wśród uczestników wybrało 3 prace, które 
zostały nagrodzone. Dużym wsparciem dla 
naszego stoiska były studentki: Magdalena 
Stolc (AWF Gdańsk) – konkurs plastycz-
ny oraz Sandra Lange (GUMed) pomiar 
glikemii. PTP Koło w Tczewie jest na tyle 

rozpoznawalne wśród mieszkańców, że 
stoisko cieszyło się bardzo dużym zainte-
resowaniem, w czasie 3 godzin przebadano 
ponad 230 osób!

Joanna Langa
PTP Koło Tczew

Tczewianie skorzystali 
z profilaktycznych 

porad
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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 30 listopada 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 5-6/2015 wygrali:

Pani Sylwia Zapędowska
Pani Adriana Haase

Hasłem było słowo: DYŻURKA

KONKURS

Podziękowania
Naszej koleżance Ewie Grzymowskiej  
składamy serdeczne gratulacje z okazji 

ukończenia studiów II stopnia i uzyskania 
tytułu magistra. Sukcesów i zadowolenia 

z pracy oraz sił i wytrwałości do 
dalszego podnoszenia kwalifikacji życzą 

Pielęgniarka Oddziałowa  
z zespołem Pielęgniarek Kliniki 

Otolaryngologii UCK.

Naszej koleżance Pielęgniarce 
Oddziałowej Teresie Gołębiowskiej 

serdeczne gratulacje z okazji ukończenia 
Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa 

Onkologicznego składają koleżanki 
Oddziału III  Pomorskiego Centrum 

Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. 
Życzymy dalszych sukcesów.

Komunikat
W związku z pojawiającymi się w prasie 
i na portalach internetowych ogłoszeniami 
o pracy dla pielęgniarek w Norwegii, Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pragnie 
zwrócić uwagę na konieczność wnikliwej 
analizy ofert w zakresie prezentowanych 
warunków zatrudnienia i apeluje o rozwagę 
przy zaciąganiu ewentualnych zobowiązań 
finansowych.
W różnych ofertach jednym z podstawo-
wych wymagań do podjęcia pracy w za-
wodach medycznych (w tym pielęgniarki) 
w Norwegii jest znajomość języka nor-
weskiego w stopniu zaawansowanym 
(poziom C1) potwierdzanej państwowym 
egzaminem w Norwegii (wymagane jest 
zaliczenie części ustnej i pisemnej testu 
Bergen).
Niektóre oferowane na rynku kursy języ-
kowe są niewystarczające, aby w krótkim 

czasie nauki (nawet sześciomiesięcznym) 
osiągnąć wystarczający poziom zaawanso-
wania wymagany dla personelu medyczne-
go. Komunikatywna znajomość języka nor-
weskiego nie gwarantuje zdania egzaminu 
państwowego a co za tym idzie podjęcia 
pracy w zawodzie.
W związku z powyższym należy ostrożnie 
korzystać z tego typu ogłoszeń edukacyj-
nych, a przede wszystkim analizować treść 
ofert.
Zachęcamy do bezpłatnych konsultacji dot. 
warunków życia i pracy w krajach UE/EOG, 
które świadczą doradcy EURES w Woje-
wódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
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z żałobnej karty
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”  

Ks. Twardowski

Łącząc się w smutku - Drogiej Mamie 
i Dzieciom Naszej Koleżanki 
STEllI KOROSACKIEJ, 

Cudownego Człowieka i Wspaniałej 
Pielęgniarki, która za szybko od 

nas odeszła składamy najszczersze 
kondolencje. Jesteśmy z Wami myślami, 

a nasze serca są blisko Waszych serc.
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Urologii Szpitala Specjalistycznego 
Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie 

lic. piel. Grażyna Melzer wraz z całym 
zespołem pielęgniarskim i opiekunką

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko...”

Naszej Koleżance Elżbiecie Waluk 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TATY

składają koleżanki i koledzy z Oddziału 
Chirurgicznego Ogólnego Szpitala 

św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa.

…można odejść na zawsze, 
 by stale być blisko…

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
Izabeli Grzymale z powodu śmierci 

TATY 
składają koleżanki i koledzy z Oddziału 

19 B Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia  
koleżance magister Krystynie 
Pilarskiej z powodu śmierci 

TATY
składają  Pielęgniarki z Kliniki Onkologii 

i Radioterapii oddziału ,,C’’.

Drogiej koleżance Bożenie Krach 
z powodu śmierci 

SIOSTRY 
szczere wyrazy współczucia 

składają współpracownicy Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala 

w Redłowie.

Wyrazy głębokiego współczucia Drogiej 
Koleżance Henryce Pufelskiej 

z powodu śmierci 
MATKI 

składają koleżanki i koledzy z Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie 
Sp. z o.o. 

Gdy smutek boli, a słowa zbyt małe, 
by rozpacz wypowiedzieć

Zostaje tylko milczenie pełne gorących łez 
i bliskość osieroconych serc...

Z ogromnym smutkiem i żalem, 
z niedowierzeniem 

przyjęliśmy wiadomość, że 
STEllA KOROSACKA

 - Wspaniała Koleżanka („kuzyneczka”), 
Pielęgniarka o anielskim sercu w dniu 
05.09.2015 r. odeszła do nieba pełnić 

swoją dalszą misję.

Tak krótko z nami byłaś 
kochana Stelluniu, będziemy za Tobą 
tęsknili. Pogrążonej w smutku mamie 

i dzieciom wyrazy głębokiego 
współczucia oraz wsparcia i otuchy 

w tych trudnych chwilach po śmierci 
Kochanej Córki i Mamy składa koleżanka 

Tatiana Wojciechowska z rodziną

Łącząc się w bólu z naszą Koleżanką 
Małgorzatą Perzanowską serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

mamy 
składa Pielęgniarka Oddziałowa oraz 

cały Zespół Pielęgniarek Kliniki 
Otolaryngologii UCK.

 Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 
Koleżance Bożenie lezrer składają 
Współpracownicy z NZOZ „Nasze 

Zdrowie” w Szemudzie.

Serdeczne podziękowania dla 
koleżanek Małgorzaty Młynarskiej 
i Anny Buraczewskiej za wieloletnią 

współpracę i koleżeństwo. Za 
przyjaźń, oddanie  i wsparcie, za pełne 
zaangażowanie w realizacji wszystkich 

zadań w pracy, za życzliwość i serce 
okazywane pacjentom.

Życzymy wiele odwagi i siły podczas 
zmagania z codziennością. Samych miłych 

chwil w nowej pracy, wielu nowych 
wyzwań, realizacji marzeń i życzliwości 

z otaczającego świata.
Pielęgniarka Oddziałowa z całym 
zespołem pielęgniarskim Oddziału 

Urologii 7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku.

Serdeczne
 gratulacje z okazji jubileuszu:

40-lecia pracy Pani Jadwidze Miazga
30-lecia pracy Pani Grażynie Sontowskiej

25-lecia pracy Pani Katarzynie 
Bartoszewskiej, Sylwii Rutkowskiej 

i Aldonie Rogala .
Wszystkim Paniom składam 
najserdeczniejsze gratulacje.

Życzę dalszego rozwoju zawodowego, 
dużo zdrowia, zadowolenia z pracy 

i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
– Pielęgniarka oddziałowa Kliniki 

Otolaryngologii Agnieszka Bobowska 
wraz z zespołem pielęgniarskim.
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„Nie umiera ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich”

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
Henryką Pufelską serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci
mamy 

składa Kadra Kierownicza Pionu 
Pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie Sp. z o.o.

„Słowa nie ukoją bólu,
ale nas łączą...”

Naszej koleżance, pielęgniarce Affidea 
Tczew 1 Mirosławie Szweda wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu śmierci 
TEśCIA 

składają: Pielęgniarka Nadzorująca, 
koleżanki pielęgniarki i techniczki oraz 
Kierownicy Centrum Affidea Tczew 1.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 5 września odeszła od nas 

wieloletnia Pielęgniarka Oddziału Urologii 
STEllA KOROSACKA . 

Praca była jej życiem, a pielęgniarstwo 
pasją. Pozostanie w naszej 

pamięci na zawsze.
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Pielęgniarki 

Oddziału Urologii
Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy 

w Wejherowie.

Wyrazy najgłębszego współczucia 
i wsparcia dla Naszej koleżanki 
Pani Jadwigi Bieganowskiej 

z powodu śmierci 
MĘŻA

 składają pielęgniarki Wojewódzkiego 
Zespołu Reumatologicznego w Sopocie 

wraz z Pielęgniarką Naczelną.

Z wielkim żalem żegnamy 
IWONĘ KONKOl 

wieloletnią Pielęgniarkę Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Szpitala Przy 

Placu Kaszubskim, a przede wszystkim 
wspaniałego Człowieka. Pozostaniesz 
w naszych sercach i pamięci. Rodzinie 

i Najbliższym wyrazy najgłębszego 
współczucia składają Zarząd i pracownicy 
Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że dnia 29.07.2015 r. 

zmarła nasza Koleżanka, Położna 
i Przełożona 

AlICJA ŁAZICKA . 
Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy 
głębokiego współczucia składają 

koleżanki z Centrum Medycznego 
„SOPMED” w Sopocie.

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. 




