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Koleżanki i Koledzy,
Wiosenny luty sprzyjał wielu wydarzeniom 
oraz energetycznie zapowiada następne. 
W marcu będzie Zjazd Delegatów (spra-
wozdawczy z planami na cały rok...). Nie-
zwykle ważny jest także fakt, iż obecnie 
trwają prace nad założeniami kilku ustaw 
(np. dotyczących POZ, ratowników me-
dycznych itp.), które będą miały znaczący 
wpływ na naszą codzienność. Realizacja 
i kontynuacja „podwyżek” oraz objęcie 
nimi tych których ominęły – także wyma-
ga wielu działań. Zadań zatem za nami 
i przed nami wiele. Życząc miłej lektury 
składam jednocześnie z okazji zbliżających 
się Świąt Wielkanocnych życzenia gorące 
z serca płynące: zdrowia i pomyślności 
oraz powodzenia w realizacji postawio-
nych sobie celów. Niech optymizm i na-
dzieja płynące z tych świąt towarzyszą nam 
i dają siły przez cały rok. Każdemu życzę 
też chociaż trochę odpoczynku (w dzisiej-
szych czasach to deficytowy towar).

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

w Gdańsku oraz Oddział Gdański Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Pracy

Zapraszają:
 pielęgniarki, lekarzy, kadrę kierowniczą 
podmiotów leczniczych, przedstawicieli 

organizacji związkowych, inspektorów BHP 
do wzięcia udziału w 

VI KRAJOWEJ KONfERENcJI 
PIElĘgNIAREK MEDYcYNY PRAcY

„Kształtowanie Zdrowia Pracujących – 
Udział Pielęgniarek”

 która odbędzie się w dniach 27-29.04.2016
 w Hotelu Novotel Gdańsk Marina 

Dodatkowe informacje: 
www.medycynapracy-portal.pl 

www.womp.gda.pl

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Anna Raj



4 Biuletyn Informacyjny  2/2016  Biuletyn Informacyjny  2/2016 5

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 Anna Zaremba-Duszota
przyjmuje w pierwszą i trzecią środę

każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Alina Malinowska
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 730-1500

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

zaprasza na szkolenia cykliczne dla pielęgniarek i lekarzy
plan na I półrocze 2016 roku

24.02.2016 r. (środa godz. 11.00) i 25.02.2016 r. (czwartek godz. 13.00)
Stany zagrożenia życia – zmiany wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.
lek. Piotr góralczyk, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

30.03.2016 r. (środa godz. 11.00) i 31.03.2016 r. (czwartek godz. 13.00)
Ocena realizacji zadań służby medycyny pracy w województwie pomorskim w kon-
tekście art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy na podstawie wybranych wskaźni-
ków statystycznych w poszczególnych województwach.
dr n. med. Jacek Parszuto, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku

20.04.2016 r. (środa godz. 11.00) i 21.04.2016 r. (czwartek godz. 13.00)
Badania profilaktyczne byłych pracowników zatrudnionych przy produkcji i prze-
twórstwie azbestu – program AMIANTUS. Analiza skutków narażenia na azbest po 
15 latach działania programu.
lek. Dorota całus-Kania, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

18.05.2016 r. (środa godz. 11.00) i 19.05.2016 r. (czwartek godz.13.00)
Środowisko zawodowe a wiedza o stylu życia pracowników stoczni.
mgr Renata Stróżańska, mgr Elżbieta Wójtowicz,
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

22.06.2016 r. (środa godz. 11.00) i 23.06.2016 r. (czwartek godz.13.00)
Bezdech senny. Klinika i ograniczenia w wykonywaniu pracy zawodowej.
lek. Bożena Aleksandrowicz, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 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.

Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w gdańsku
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Informacje o zakładaniu 
praktyki zawodowej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 618)
Działalność lecznicza pielęgniarki i po-
łożnej może być wykonywana w formie: 
a) jednoosobowej działalności gospo-

darczej jako
• indywidualna praktyka pielę-

gniarki/położnej
• indywidualna praktyka pie-

lęgniarki/położnej wyłącznie 
w miejscu wezwania

• indywidualna specjalistyczna 
praktyka pielęgniarki/położnej

• indywidualna specjalistyczna 
praktyka pielęgniarki/położnej 
wyłącznie w miejscu wezwania

• indywidualna praktyka pie-
lęgniarki/położnej wyłącznie 
w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego na podstawie umo-
wy z tym podmiotem 

• indywidualna specjalistyczna 
praktyka pielęgniarki/położnej 
wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego na pod-
stawie umowy z tym podmiotem

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo 
spółki partnerskiej jako grupowa 
praktyka pielęgniarek/położnych

Wykonywanie zawodu w ramach prak-

tyki zawodowej nie jest prowadzeniem 
podmiotu leczniczego.
Pielęgniarka/położna wykonująca zawód 
w formie indywidualnej/specjalistycznej/ 
grupowej praktyki zawodowej jest okre-
ślona w ustawie jako podmiot wykonują-
cy działalność leczniczą.

Pielęgniarka/położna wykonująca zawód 
w ramach działalności leczniczej jako in-
dywidualną/specjalistyczną praktykę jest 
obowiązana spełniać następujące warunki: 
1) posiadać prawo wykonywania zawodu; 
2) nie może być: 

a) zawieszona w prawie wykonywania 
zawodu albo ograniczona w wyko-
nywaniu określonych czynności za-
wodowych na podstawie przepisów 
o zawodach pielęgniarki i położnej 
lub przepisów o samorządzie pielę-
gniarek i położnych, 

b) pozbawiona możliwości wyko-
nywania zawodu prawomocnym 
orzeczeniem środka karnego za-
kazu wykonywania zawodu albo 
zawieszenia w wykonywaniu za-
wodu zastosowanym środkiem 
zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywa-
niu zawodu łącznie przez okres dłuż-
szy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 

poprzedzających wniosek o wpis;
4) dysponować pomieszczeniem, w którym 

będą udzielane świadczenia zdrowotne, 
wyposażonym w aparaturę i sprzęt me-
dyczny oraz posiadać opinię właściwego 
organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
o spełnieniu warunków umożliwiają-
cych udzielanie określonych świadczeń 
zdrowotnych; [gabinet]

5) uzyskać wpis do ewidencji działalno-
ści gospodarczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej

7) w przypadku indywidualnej specjali-
stycznej praktyki posiadać specjaliza-
cję w dziedzinie pielęgniarstwa lub po-
łożnictwa lub innej dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia 

8) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający 
udzielanie określonych świadczeń zdro-
wotnych w miejscu zamieszkania lub po-
bytu pacjenta; [w miejscu wezwania]

9) wskazać adres praktyki oraz adres 
miejsca przechowywania dokumenta-
cji medycznej [w miejscu wezwania]

Pielęgniarka/położna wykonująca zawód 
w ramach działalności leczniczej jako 
grupowa praktyka jest obowiązana speł-
niać następujące warunki: [pielęgniarki/
położne muszą być wspólnikami lub part-
nerami spółki] 
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

a) zawieszona w prawie wykonywania 
zawodu albo ograniczona w wyko-
nywaniu określonych czynności za-
wodowych na podstawie przepisów 
o zawodach pielęgniarki i położnej 
lub przepisów o samorządzie pielę-
gniarek i położnych,

b) pozbawiona możliwości wyko-
nywania zawodu prawomocnym 
orzeczeniem środka karnego za-
kazu wykonywania zawodu albo 
zawieszenia w wykonywaniu za-
wodu zastosowanym środkiem 
zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywa-
niu zawodu łącznie przez okres dłuż-
szy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w któ-
rym będą udzielane świadczenia zdro-
wotne, wyposażonym w aparaturę 
i sprzęt medyczny oraz posiadać opi-
nię właściwego organu Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wa-
runków umożliwiających udzielanie 
określonych świadczeń zdrowotnych;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej

Ustawa wprowadza nowy typ praktyki 
– INDYWIDUALNĄ PRAKTYKĘ PIE-
LĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W PRZEDSIĘ-
BIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZE-
GO NA PODSTAWIE UMOWY Z TYM 
PODMIOTEM.
Pielęgniarka/położna prowadząc taką prak-
tykę musi spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

a) zawieszona w prawie wykonywania 
zawodu albo ograniczona w wyko-
nywaniu określonych czynności za-
wodowych na podstawie przepisów 
o zawodach pielęgniarki i położnej 
lub przepisów o samorządzie pielę-
gniarek i położnych,

b) pozbawiona możliwości wyko-
nywania zawodu prawomocnym 

Zmiany od 07 listopada 2015 r.

Osoby, które chcą założyć praktykę zawodową 
nie muszą mieć stażu zawodowego 2 lata 
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orzeczeniem środka karnego za-
kazu wykonywania zawodu albo 
zawieszenia w wykonywaniu za-
wodu zastosowanym środkiem 
zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywa-
niu zawodu łącznie przez okres dłuż-
szy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalno-
ści gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej

6) w przypadku specjalistycznej prakty-
ki posiadać specjalizację w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub położnictwa lub 
innej dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia. 

Wykonując praktykę wyłącznie w przed-
siębiorstwie podmiotu leczniczego nie 
można wykonywać działalności poza miej-
scem określonym dla przedsiębiorstwa.
Działalność leczniczą w formie indywidu-
alnej/specjalistycznej/grupowej praktyki 
pielęgniarki/położnej można rozpocząć po 
uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, którą 
prowadzi Okręgowa Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych właściwa dla miejsca wykonywania 
praktyki. Wpis do rejestru musi być dokona-
ny w terminie 30 dni od złożenia wniosku. 
Jeżeli nie dokonano wpisu w ciągu 40 dni, 
wnioskodawca może rozpocząć działalność 
po uprzednim zawiadomieniu o tym na pi-
śmie organ, który nie dokonał wpisu. 
Opłata za wpis do rejestru w 2016 r. wy-
nosi 82 zł. Opłata za zmianę w rejestrze 
w 2016 r. wynosi 41,00 zł. 
Zmiany w Rejestrze Podmiotów Wykonu-
jących Działalność Leczniczą podlegają 
opłacie stanowiącej 50% opłaty za wpis do 

rejestru zgodnie z art. 105, ust. 2 Ustawy 
o Działalności Leczniczej (Dz. U. z 2015, 
poz. 618). 
Wolny od opłat jest wyłącznie wniosek 
o zmianę wpisu w rejestrze dotyczący 
umowy ubezpieczenia Oc zgodnie z art. 
105, ust. 2a wyżej cytowanej ustawy

Pielęgniarka/położna ubiegająca się o za-
świadczenie o wpis do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą musi 
złożyć wniosek w formie elektronicznej 
poprzez Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą (rpwdl.csioz.gov.pl) 
i dołączyć do niego scany dokumentów:
• potwierdzenie dokonania wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (www.
firma.gov.pl)

• aktualną polisę obowiązkowego ubez-
pieczenia OC w wysokości 30 000 
euro w odniesieniu do jednego zdarze-
nia oraz 150 000 euro w odniesieniu do 
wszystkich zdarzeń zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Finansów z dnia 
22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiąz-
kowego ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej podmiotu wykonują-
cego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 
293, poz. 1729)

• w przypadku praktyki w gabinecie – 
opinię Terenowego Inspektora Sanitar-
nego potwierdzającego spełnienie wa-
runków umożliwiających udzielanie 
określonych świadczeń zdrowotnych

• dowód opłaty za wpis do rejestru
• zaświadczeni o odprowadzaniu skła-

dek członkowskich do Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

UWAgA !!!
Pielęgniarki i Położne mające zamiar 
pracować w formie indywidualnej lub 

grupowej praktyki zawodowej oraz oso-
by prowadzące działalność gospodarczą 
w postaci indywidualnej lub grupowej 

praktyki zawodowej
Zgodnie z §18 Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu danych 
objętych wpisem do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą oraz 
szczegółowego trybu postępowania w spra-
wach wykonywania wpisów, zmian w re-
jestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 325) od dnia 01 kwietnia 
2013 r. jest obowiązek składania wniosków 
o wpis /zmianę/wykreślenie indywidualnej/
grupowej praktyki pielęgniarek /położnych 
w formie elektronicznej poprzez Rejestr 
Podmiotów Wykonujących Działalność 
leczniczą (rpwdl.csioz.gov.pl) . 
OIPiP w Gdańsku pragnie pomóc członkom 
naszego samorządu w rejestracji i dokony-
waniu zmian oraz wykreśleń w Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą, dlatego organizuje cykliczne 
szkolenia warsztatowe dla osób zainte-
resowanych umiejętnością obsługiwania 
RPWDL i platformy e-PUAP w zakresie 
zakładania i prowadzenia profilu zaufanego. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 18 grud-
nia 2015 r. w godz. 9.00-12.00. Zgłoszenia 
proszę składać drogą e-mailową pod adres 
biuro@oipip.gda.pl lub telefonicznie pod 
numer 58 320 06 80. Jednorazowo w warsz-
tatach może wziąć udział max. 15 osób. 
Kolejne warsztaty będą prowadzone 
w 2016 r. w każdy ostatni piątek miesiąca: 

- 26 lutego 2016 r. 
- 25 marca 2016 r.
- 29 kwietnia 2016 r.
- 27 maja 2016 r.
- 24 czerwca 2016 r.
- 29 lipca 2016 r.
- 26 sierpnia 2016 r. 
- 30 września 2016 r.
- 28 października 2016 r.
- 25 listopada 2016 r.
- 30 grudnia 2016 r.
W przypadku gdyby zainteresowanie było 
większe będziemy zwiększać częstotliwo-
ści spotkań szkoleniowych. 

Serdecznie zapraszamy
Barbara Wysocka

Koordynator ds. Indywidualnych i Grupowych 
Praktyk Pielęgniarek i Położnych 

OIPiP w Gdańsku 

Szkolenia warsztatowe

Komisja ds. Opieki Długoterminowej i 
Komisja ds. leczenia Ran, działające przy 

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w 
gdańsku serdecznie zapraszają do udziału w:

XIV KONfERENcJI
 OPIEKI DŁUgOTERMINOWEJ

„Ku zdrowej i bezpiecznej starości ”
Konferencja odbędzie się dnia 

28.04.2016 r. o godz. 900 
w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza 

w Gdańsku (ul. Kopernika 6)
Zgłoszenia proszę przesłać do dnia 31.03.2016 r.

 Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Koszt udziału w konferencji dla członków 

OIPiP w Gdańsku wynosi 20 zł, 
pozostałe osoby – 80 zł

Przewodniczące komisji:
 Ewa Mędrek tel. 602 748 848 
 Irena Samson tel. 505 061 77

Więcej informacji i karta zgłoszeniowa na:
www.oipip.gda.pl
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Prezydium
W dniu 10 lutego 2016 r . w zebraniu wzię-
ło  udział 9 osób, Członków Prezydium 
ORPiP w Gdańsku. Zebranie przebiegało 
w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewod-

niczącą Annę Wonaszek. Podpisanie 
listy obecności

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu 
z poprzedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śne Uchwały Nr 46/VII P/16 w spra-
wie zakupu publikacji nauczania me-
dycznego języka migowego dla pielę-
gniarek i położnych pt. ,,Język migo-
wy medyczny, ratownictwo medycz-
ne. Materiały dydaktyczne do nauki, 
ćwiczenia” autorstwa Katarzyny Hul, 
Eweliny Polak, Moniki Kijowskiej, 
Aleksandry Jackowicz.

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śne Uchwały Nr 47 /VII P/16 w spra-
wie zakupu igieł do wkłuć doszpiko-
wych, niezbędnych do realizacji kur-
su specjalistycznego w zakresie resu-
scytacji krążeniowo-oddechowej dla 
dorosłych, organizowany przez dział 
szkoleń OIPiP w Gdańsku. Zgodnie 
z najnowszymi wytycznych z 2015 
r. Europejskiej Rady ds. Resuscytacji 
i nowego programu kursu Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielę-
gniarek i Położnych. 

6 . Przedstawienie Uchwały Nr 48 /VII 
P/16 w sprawie dofinansowania IX 

edycji Medycznego Dnia Nauki, orga-
nizowanego przez Gdański Uniwer-
sytet Medyczny, który odbędzie się 
20 maja 2016 roku w Kolegium Bio-
medicum Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Wsparcie finansowe 
przeznaczone zostanie na częściowe 
pokrycie kosztów popularyzacji nauk 
medycznych. Uchwała została przyję-
ta jednogłośnie.

7 . Przedstawienie Uchwały Nr 49 /VII 
P/16 w sprawie dofinansowania, Pik-
niku edukacyjno-rekreacyjnego, orga-
nizowanego przez Gdański Uniwersy-
tet Medyczny, który odbędzie się 11 
czerwca 2016 roku w Parku Zielonym 
nieopodal Uczelni i Szpitala. Uchwa-
ła została przyjęta jednogłośnie.

8 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośne Uchwały Nr 50 /VII P/16 
w sprawie pokrycia kosztów uczest-
nictwa i dojazdu w IV Seminarium 
pt. ,,Wskaźniki jakości opieki pielę-
gniarskiej”, które odbędzie się dnia 
18.02.2016 r. w Bydgoszczy ul. Skło-
dowskiej-Curie 9. 

9 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 51/VII P/16 w spra-
wie zatwierdzenia Planu pracy wraz 
z rocznym planem kontroli na rok 
2016, Komisji Kształcenia przy Okrę-
gowej Radzie Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku.

10. Przedstawienie projektu Uchwały 
Nr 52 /VII P/16 w sprawie powoła-
nia składu członkowskiego komisji 
problemowej (Komisja ds. Młodych 

Pielęgniarek i Położnych) działającej 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. Uchwała zo-
stała przyjęta jednogłośnie.

11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośne Uchwały Nr 53 /VII P/16 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie szkolenia 
specjalizacyjnego, kursu kwalifika-
cyjnego i powołania kierownika spe-
cjalizacji i kursu.

12. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 54 /VII P/16 
w sprawie pokrycia kosztów III edycji 
,,Mamo napisz list do dziecka, które 
wkrótce urodzisz”.

13. Przedstawienie Uchwały Nr 55 /VII 
P/16 w sprawie wydania skierowania 
do odbycia przeszkolenia po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarki/położnej (skiero-
wane na przeszkolenie są cztery pie-
lęgniarki). Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie.

14. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 56 /VII P/16 w spra-
wie wytypowania przedstawicieli 
samorządu do prac w komisji egza-
minacyjnej w zakresie kształcenia po-
dyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o.

15. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 57 /VII P/16 
w sprawie wytypowania przedstawi-
cieli samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształce-
nia podyplomowego prowadzonego 
przez KORA Centrum Szkoleń Marek 
Wojda.

16. Przedstawienie Uchwały Nr 58 /VII 
P/16 w sprawie wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych, Polskie Centrum Edukacji 
Anna Osińska 00-836 Warszawa ul. 
Żelazna 41 lok 6. Kurs dokształca-
jący „Zadania położnej/pielęgniarki 
w opiece okołoporodowej dla pielę-
gniarek i położnych”. Uchwała zosta-
ła przyjęta jednogłośnie.

17. Przedstawienie Uchwał od Nr 59 /
VII P/16 do Uchwały Nr 61/VII P/16 
w sprawie zmiany we wpisie do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych – Interrete Sp. z o.o. ul. 
Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław 
w formie kursu specjalistycznego 
,,Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa”, ,,Wykonanie i interpretacja 
Ekg”, ,,Ordynowanie leków i wypisy-
wanie recept”. Uchwały zostały przy-
jęte jednogłośnie.

18. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie projektu Uchwał od Nr 62/
VII P/16 do Uchwały Nr 68/VII P/16 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych 
– KORA Centrum Szkoleń, Marek 
Wojda ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kwalifi-
kacyjnego ,,Pielęgniarstwo onkolo-
giczne”, szkolenia specjalizacyjnego 
,,Pielęgniarstwo neonatologiczne”, 
kursu specjalistycznego ,,Endosko-
pia”, ,,Leczenie ran”, ,,Leczenie ran”, 
,,Ordynowanie leków i wypisywanie 
recept cz. I i II”, ,,Pielęgnowanie pa-
cjenta dorosłego wentylowanego me-
chanicznie”.
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19. Przedstawienie Uchwały od Nr 69/
VII P/16 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzami-
nacyjnej w zakresie kształcenia po-
dyplomowego prowadzonego przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie.

20. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały od Nr 70/VII P/16 
w sprawie podwyższenia zapomogi 
o kwotę 1450 zł brutto dla pielęgniar-
ki z powodu pożaru mieszkania.

21. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 71/VII P/16 w spra-
wie podwyższenia zapomogi dla pie-
lęgniarki o kwotę 700 zł. brutto z po-
wodu choroby córki.

22. Przedstawienie Aneksu Nr 1 z dnia 
10.02.2016 r. do Uchwały Nr 20/
VIIP/15 z dnia 08.12.2015 r. Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku w sprawie 
uruchomienia kształcenia podyplo-
mowego w formie szkolenia specja-
lizacyjnego i powołania kierownika 
(kurs specjalistyczny w zakresie „Wy-
konanie i interpretacja zapisu elek-
trokardiograficznego”). Aneks został 
przyjęty jednogłośnie. 

23. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 4/IPP/PPL/2016/C 
– do Uchwały Nr 6/IPA/PPL/2016/C 
w sprawie wykreślenia wpisów 
w rejestrze indywidualnych praktyk 
zawodowych (wykreślenie dla dwóch 
pielęgniarek i jednej położnej).

24. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Pra-
wa Wykonywania Zawodu od Nr 

47/Z/VII/2015 do Uchwały Nr 62/Z/
VII/2015 w sprawie: stwierdzenia 6 
w tym, 5 pielęgniarek, 1 pielęgniarz, 
skreślenia 4 w tym, 3 pielęgniarki i 1 
pielęgniarz, wpisów 4, w tym 3 pielę-
gniarki i 1 położna, nowe 2 dla dwóch 
pielęgniarek.

25. Przedstawienie Uchwały Nr 72/VII 
P/16 w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację II edycji akcji ,,Mamo 
napisz list do mającego się urodzić 
dziecka”. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie.

26. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
73/VII P/16 w sprawie zakupu kom-
putera z monitorem do Biblioteki 
OIPiP w Gdańsku.

27. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośne 
Uchwały Nr 74/VII P/16 w sprawie 
uruchomienia działań, dotyczących 
organizacji uroczystości 25-lecia po-
wstania Samorządu Pielęgniarek i Po-
łożnych połączonego z Międzynarodo-
wym Dniem Pielęgniarki i Położnej. 

28. Ponadto Pani Przewodnicząca Anna 
Wonaszek omówiła:
−	 materiały informujące o działaniu 

platformy e-learningowej, która 
została utworzona w ramach zre-
alizowanego przez Centrum Sys-
temów informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia Projektu ,,Poprawa 
jakości zarządzania w ochronie 
zdrowia poprzez popularyza-
cję wiedzy na temat technologii 
ICT”. Platforma e-learningowa 
skierowana jest do pracowników 
podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą,

−	 pismo skierowane do Pani Zofii 
Małas, Prezes Naczelnej Rady 

Wyniki konkursu
W drodze losowania konkurs 

„DOMINIKA” z numeru 10-12/2015 
wygrały: Pani Renata Łyjak-Materek 

i Pani Sabina Herholz 

Hasłem było słowo: KOSTNICA
Prosimy o kontakt z firmą 

DOMINIKA w celu odebrania 
nagrody.

www.medstudio.pl
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Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie dotyczące dziedzin, któ-
re powinny być przedmiotem 
zamówienia podczas wyboru 
organizatorów kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położ-
nych, prowadzących specjaliza-
cje dofinansowane w roku 2016 
dla województwa pomorskiego. 
Pismo skierowane do Prezes 
NRPiP przez Okręgową Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych w Słupsku 
w porozumieniu z Okręgową 
Izbą Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku,

−	 przebieg kontroli i protokół po-
kontrolny Komisji Rewizyjnej 
z dnia 02.02.2016 roku,

−	 pismo z Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Warsza-
wie w sprawie wątpliwości inter-
pretacyjnych art. 27 ust. 3 usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 roku 
o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2012 
r., poz. 159 z późn. zm.) w zakre-
sie wydania pacjentowi oryginału 
dokumentacji medycznej,

−	 przesłany wzór certyfikatu, jaki 
przyznawany będzie po odbyciu 
kursów i pozytywne zdanie testu 
na www.e-pielęgniarka.net .

−	 pismo z Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych dotyczą-
ce skali problemu związanego 
z podwyżkami dla pielęgniarek 
i położnych podstawowej opieki 
zdrowotnej, które występują na te-
renach działania Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w kraju

−	 działania podjęte w kierunku ob-

jęcia podwyżkami pielęgniarek 
i położnych pracujących w Do-
mach Opieki Społecznej, Woje-
wódzkim Ośrodku Medycyny, 

−	 zmniejszenie składek dla pielę-
gniarek kontraktowych i indywi-
dualnych praktyk pielęgniarskich,

−	 zasady kontroli indywidualnych 
i grupowych praktyk pielęgniar-
skich, przyjęte przez OIPiP na te-
renie Polski oraz zasady kontroli 
obowiązujące w OIPiP w Gdańsku,

−	 spotkanie z Przedstawicielami 
Pomorskiego Oddziału Narodo-
wego Funduszu Zdrowia doty-
czące wypisywania, przedłuża-
nia i ordynowania recept przez 
pielęgniarki i położne. Spotkanie 
miało miejsce 8 lutego 2016 roku 
w siedzibie OIPiP w Gdańsku,

−	 pismo Pani Marszałek Hanny 
Zych-Cisoń, w którym jest za-
warta informacja dotycząca ak-
tualnie opracowywanego Regio-
nalnego Programu Zdrowotnego, 
w którym jednym z modułów 
będzie – Rehabilitacja medycz-
na ułatwiająca powroty do pracy 
pielęgniarkom i położnym,

−	 pismo z Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych o objęciu 
honorowym patronatem i patro-
natem medialnym Magazynu 
Pielęgniarki i Położnej VI Kra-
jowej Konferencji Pielęgniarek 
Medycyny Pracy ,,Kształtowanie 
zdrowia pracujących – udział pie-
lęgniarek”,

−	 komunikat dotyczący nieprawi-
dłowości zatrudniania Ratowni-
ków Medycznych na oddziałach.

29. Wiceprzewodnicząca Danuta Adam-
czyk-Wiśniewska przedstawiła:
−	 możliwości pozyskania środków 

finansowych przez zakłady pracy 
z Urzędów Pracy z przeznaczeniem 
na doskonalenie zawodowe (szkole-
nia) pielęgniarek i położnych,

−	 zasady refundacji szkoleń jakie przy-
jęły inne Okręgowe Izby Pielęgnia-
rek i Położnych na terenie kraju,

−	 zaproszenie do bezpłatnego 
udziału w szkoleniu ,,Akade-
mia Umiejętności Nowoczesnej 
Położnej i Pielęgniarki”, które 
odbędzie się 2 marca 2016 roku 
w Gdyni,

−	 zaproszenie do udziału oraz ob-
jęcia patronatem organizowanej 
w maju tego roku Konferencji 
Laktacyjnej,

−	 zaproszenie na bezpłatny cykl 
konferencji regionalnych dla po-
łożnych prowadzących szkoły 
rodzenia, położnych/pielęgniarek 
rodzinnych, środowiskowych, 
neonatologicznych. Dla położ-
nych i pielęgniarek pracujących 
na oddziałach jak również pro-
wadzących własne praktyki,

−	 prośbę firmy Nestle Polska S.A. 
o patronat merytoryczny i oficjal-
ne otwarcie konferencji pod szyl-
dem „Zdrowy Start w Przyszłość”,

−	 umowę darowizny od firmy Ne-
stle Polska S.A. dla Pań ze Szpi-
tala w Redłowie uczestniczących 
w akcji ,,Rok noworodka”

−	 wyniki II edycji konkursu ,,Po-
łożna na medal”
• I miejsce – Pani Anna Pla-

skota, Gdynia

• II miejsce – Pani Mariola 
Górna, Gdynia

• III miejsce – Pani Anna Jagu-
szewska, Gdynia

−	 wzór oświadczenia dla osób od-
bywających staże w związku 
z doskonaleniem zawodowym. 

30. Pani Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc:
−	 zaprosiła na ogólnopolską konfe-

rencję ,,Jakość opieki medycznej 
w aspekcie zdarzeń niepożądanych” 

−	 omówiła wstępnie planowany fe-
styn z okazji Dnia Dziecka,

−	 poinformowała, iż w Woje-
wódzkim konkursie Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego, 
I nagrodę zdobyła Pani Michalina 
Detlaf ze Szpitala Mikołaja Ko-
pernik ,,Copernikus” w Gdańsku,

−	 omówiła poczynione działania 
wstępne w kierunku organizacji 
25-lecia powstania Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych połą-
czonego z Międzynarodowym 
Dniem Pielęgniarki i Położnej. 

31. Członek Prezydium ORPiP Pani Ewa 
Bogdańska-Ból przedstawiła trud-
ną sytuację koleżanki-pielęgniarki, 
z prośbą o wystąpienie o pomoc do 
OIPiP w Polsce.

32. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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zji Gdańskiej. Msza z okazji Światowego 
Dnia Chorego była połączona z zakończe-
niem peregrynacji kopii figury Matki Bożej 
z Lourdes. Był to także bardzo ważny dzień 
ze względu na jubileusz 25-lecia Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej. Modlitwy były 
poświęcone chorym oraz osobom spra-
wującym nad nimi opiekę. Uwieńczeniem 
wielu modlitw było Zawierzenie Matce Bo-
żej z Lourdes.

12 lutego
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
zorganizowały spotkanie Pielęgniarek i Po-
łożnych w OIPiP w Gdańsku z Profesorem 
Piotrem Czauderną w celu przedstawienia 
jako osobie kierującej sektorem ochrony 
zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju 

powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. Wart podkreślenia jest fakt, iż mimo 
tego, że Pan Profesor jest bardzo zajętą oso-
bą – poświęcił nam i naszym problemom 
wiele czasu. Spotkanie było bardzo owoc-
ne gdyż przedstawiliśmy Panu Profesorowi 
nasze idee związane z koniecznością wpro-
wadzenia zintegrowanej opieki medycz-
nej mającej na celu zapewnienie ciągło-
ści opieki, a także konieczność wzmoc-
nienia roli i rozszerzenia uprawnień wg 
kompetencji wynikowych nabywanych 
w procesie kształcenia i doskonalenia za-
wodowego – Pielęgniarki i Położnej. Bar-
dzo istotnym zagadnieniem była również 
szeroko omówiona sytuacja Pielęgniarek 
i Położnych POZ – obecna oraz w świetle 
opracowywanych założeń ustawy. Wska-
zaliśmy konieczność funkcjonowania Pie-
lęgniarki Rodzinnej. Kwestie medycyny 
szkolnej także nie były pominięte gdyż są 
bardzo ważne i pilne do uregulowania. Pan 
Profesor Piotr Czauderna pochylając się 
nad przedstawionymi problemami oraz po-
mysłami zaprosił przedstawiciela naszego 
środowiska zawodowego na posiedzenie 
sekcji, które odbędzie się w dniu 8 marca 
w Warszawie. W następnym biuletynie zda-
my Państwu relację.

13 lutego
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
spotkały się z uczestniczkami kursu do-
kształcającego (ogólnopolskiego): „Bez-
pieczne podawanie środków cieniujących 
w tomografii komputerowej i rezonansie 
magnetycznym” zorganizowanym przez 
OIPiP w Gdańsku. Pomysłodawcą oraz au-
torem tego kursu jest Pani Joanna Langa, 
która jako Przewodnicząca Komisji ds. Pie-

Święcenie Sztandaru Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej.

kalendarium
29 stycznia
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Wonaszek otworzyła prawne seminarium 
szkoleniowe dedykowane dla Członków 
ORPiP w Gdańsku.

2-4 lutego
W Warszawie Przewodnicząca Anna Wo-
naszek czynnie uczestniczyła w pierwszych 
obradach NRPiP VII Kadencji. Polecam re-
lację w niniejszym biuletynie na stronie 19.

5 lutego
W siedzibie OIPiP w Gdańsku Przewodni-
cząca Anna Wonaszek spotkała się z Panią 
Dyrektor Agnieszką Cysewską oraz Panią 
Kierownik Izabellą Filińską – Domu Po-
mocy Społecznej w Sopocie. Na spotka-
niu omówione zostały konieczne działania 
i kierunek zmian systemowych oczekiwa-
nych przez Pracodawców i Pielęgniarki 
DPS. Wszyscy zadeklarowali otwartość na 
współpracę i współdziałanie.

8 lutego
W siedzibie OIPiP w Gdańsku Przewodni-
cząca Anna Wonaszek zorganizowała spo-
tkanie Pielęgniarek i Położnych zaintereso-
wanych nowymi uprawnieniami związany-
mi z ordynowaniem leków i wypisywaniem 
recept z Naczelnikiem Wydziału Gospo-
darki Lekami NFZ Pomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego w Gdańsku, Panią Joanną 
Erecińską oraz Kierownikiem Działu Mo-
nitorowania Refundacji Bartoszem Goyke. 
Nasi goście chętnie udzielali odpowiedzi 
na pytania związane z procedurą przydzie-

lania numerów identyfikujących i zabez-
pieczeniem numerów recept, obwieszczeń 
aktualizowanych co 2 miesiące, konieczno-
ści ujednolicenia dotyczących nas przepi-
sów prawnych z prawem farmaceutycznym 
i ich dookreślenia. Spotkanie było bardzo 
ciekawe. 

9 lutego
W Sopocie Przewodnicząca Anna Wo-
naszek na zaproszenie Pani Dyrektor 
Agnieszki Cysewskiej oraz Pani Kierownik 
Izabelli Filińskiej oraz Pań Pielęgniarek 
pracujących w Domu Pomocy Społecznej 
w Sopocie czynnie uczestniczyła w konfe-
rencji/spotkaniu zorganizowanym wspól-
nie z Komisję ds. Pielęgniarek DPS przy 
OIPiP w Gdańsku. Na spotkaniu przedsta-
wiono i omówiono wiele dobrych praktyk 
jak i codziennych problemów koniecznych 
do rozwiązania. Polecam relację w następ-
nym wydaniu biuletynu. Tak jak cała kon-
ferencja również i zakończenie było bardzo 
praktyczne – Pracodawcy oraz Pielęgniarki 
przekazały Przewodniczącej bardzo waż-
ny Apel/Stanowisko. Prezydium ORPiP 
w Gdańsku w dniu 10 lutego zadecydowa-
ło, iż ze względu na istotę Stanowiska prze-
każe je niezwłocznie do realizacji NRPiP.

11 lutego
W Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku 
Przewodnicząca Anna Wonaszek wraz 
z Wiceprzewodnicząca Marzeną Olszew-
ską-Fryc uczestniczyły w uroczystej Mszy 
Świętej Jubileuszu Miłosierdzia Chorych 
oraz Niepełnosprawnych w Archidiece-
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-Fryc oraz Członkowie ORPiP w Gdańsku 
uczestniczyli w Uroczystości Czepkowania 
absolwentów Pielęgniarstwo i Położnic-
two. Wspaniała, mądra młodzież! Uro-
czystość była wzniosła i piękna. Niestety 
w kuluarach słychać było głosy młodzieży 
planującej pełnienie naszych profesji poza 
granicami kraju. Aż chciałoby się nagrać 
i puścić te wypowiedzi decydentom by 
przyśpieszyli działania systemowe mające 
na celu uatrakcyjnienie warunków wyko-
nywania naszych zawodów w Polsce. Luka 
pokoleniowa niebawem będzie niemożliwa 
do uzupełnienia. Zbliża się boom emeryto-
wanych Pielęgniarek i Położnych. Kształci-
my na bardzo wysokim poziomie lecz jaki 
cdn.? Kto i jak się nami będzie opiekował? 
Takie refleksje „chodziły mi po głowie”...

23 lutego
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w obradach Prezydium NRPiP 
w Warszawie. 

luty
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! 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w obradach Rad Społecznych, któ-
rych jest członkiem.

Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Uczestnicy spotkania z Prof. Piotrem Czauderną – doradcą Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

lęgniarstwa Diagnostycznego przy OIPiP 
w Gdańsku dostrzega problem wielu za-
grożeń i konieczność uzupełniania wiedzy 
medycznej oraz prawnej związanej z szero-
ką specyfiką i innowacją diagnostyki. Kurs 
cieszył się zainteresowaniem Pielęgniarek 
z całej Polski. Gratuluję pomysłów i ich 
realizacji! Każda z nas jest istotną kroplą, 
a wspólnie tworzymy ocean mądrości!

18 lutego
W Bydgoszczy Wiceprzewodnicząca Ma-
rzena Olszewska-Fryc z Członkami Pre-
zydium ORPiP w Gdańsku uczestniczy-
li w seminarium pt. „Wskaźniki jakości 
opieki pielęgniarskiej” zorganizowanej 
przez Katedrę i Zakład Promocji Zdrowia 
Collegium Medicum UMK Zakład Pie-
lęgniarstwa Społecznego i Zarządzania 
w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi i Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych w Bydgoszczy oraz Pol-
skie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział 

PTP w Bydgoszczy. Seminarium dotyczyło 
wdrażania międzynarodowych standardów 
i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej. 
Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę, 
aby te standardy i dobre praktyki stały się 
naszą codziennością.

20 lutego
W Gdańsku Przewodnicząca Anna Wona-
szek i Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc uczestniczyły w spotkaniu 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Katolickich. 
Msza, a potem wspólne konstruktywne 
dyskusje owocują konsolidacją sił. Nie-
jednokrotnie by mieć siły do codziennych 
działań trzeba wzmocnić Ducha. Dzięki 
Stowarzyszeniu jest to absolutnie możliwe. 
Zachęcam do udziału w spotkaniach.

22 lutego
W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-

Katedra Żywienia Klinicznego GUMed 
Zakład Propedeutyki Onkologii GUMed  

Oddział Chirurgii Onkologicznej  
Gdyńskiego Centrum Onkologii, 

Szpital Morski w Gdyni
zapraszają na 

VIII Konferencję 
Naukowo-Szkoleniową 

„Żywienie w onkologii” 
oraz

 kurs dla zespołów żywieniowych 
„leczenie żywieniowe” 

pod patronatem 

Polskiego Towarzystwa Żywienia 
Pozajelitowego, Dojelitowego i 

Metabolizmu (POlSPEN)

Konferencja odbędzie się 9.04.2016 r. 
w Pomorskim Parku Naukowo-

Technologicznym w gdyni,
 poprzedzona będzie 8.04.2016 r.

kursem dla Zespołów Żywieniowych

Rejestracja i szczegółowy 
program na stronie:

www.konferencja.szpital-morski.pl
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konano wyboru członków Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. Do NRPiP 
z OIPiP w Gdańsku weszły: pielęgniarka 
Anna Wonaszek, pielęgniarka Anna Raj 
i położna Danuta Adamczyk-Wiśniewska . 
Pełną listę wybranych pielęgniarek i położ-
nych można przeczytać na stronie interneto-
wej NIPiP pod adresm www.nipip.pl
Przyjęto Uchwałę nr 11 VII Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 
stycznia 2016 r. w sprawie wyboru człon-
ków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.
Następnie dokonano wyboru członków do 
Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelne-
go Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Za-
stępców Naczelnego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej.
Do ww. Organów NIPiP wybrano:
1. do Naczelnej Komisji Rewizyjnej 10 

członków – z OIPiP w Gdańsku wy-

brana została pielęgniarka Małgorza-
ta Sobania

2. do Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych 15 pielęgniarek i 3 położne 
–  z OIPiP w Gdańsku wybrane zostały 
pielęgniarki: Elżbieta Mazur i Beata 
góralska

3. 14 pielęgniarek i 2 położne na Zastęp-
ców Naczelnego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej – z OIPiP 
w Gdańsku wybrana została pielę-
gniarka Marzena Miller .

Pełne listy delegatów wybranych do Orga-
nów NIPiP znajdują się na stronie interne-
towej NIPiP pod adresem www.nipip.pl.

Bardzo gratulujemy i jesteśmy dumni, że 
koleżanki z naszej OIPiP w gdańsku weszły 

do każdego Organu NIPiP.
To jest najlepszy dowód jakim zaufaniem 

obdarzyło nas Środowisko Zawodowe 
z całej Polski.

Prezes NRPiP VII kadencji Zofia Małas z delegatami na VII KZPiP z OIPiP w Gdańsku.

VII krajowy zjazd 
Pielęgniarek i Położnych

W Warszawie w dniach 18-20.01.2016 r. 
odbył się VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych. W części oficjalnej odśpie-
wano hymn pielęgniarski. Wśród zapro-
szonych gości były m.in. Urszula Krzyża-
nowska-Łagowska, Elżbieta Buczkowska 
– prezeski ubiegłych kadencji oraz Minister 
Zdrowia Konstanty Radziwiłł i Wiceprezes 
NRL Romuald Krajewski. Wręczono brą-
zowe, srebrne i złote odznaczenia dla osób  
zasłużonych dla środowiska zawodowego. 
Wśród osób wyróżnionych przez NRPiP 
ww. odznakami były osoby z naszego wo-
jewództwa – m.in.: nasza Przewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku Anna Wonaszek oraz 
Elżbieta Mazur, Aleksanda Śnieg i Seba-
stian Irzykowski.
W pierwszym dniu obrad dokonano wybo-
ru Przewodniczącego Zjazdu – Sebastiana 
Irzykowskiego (OIPiP w Słupsku), Prezy-
dium Zjazdu oraz Komisję Mandatową pod 
przewodnictwem Anny Marii Król. Komi-
sja  Mandatowa po analizie listy obecności  
odczytała protokół – wg której w I dniu 
zjazdu było 343 delegatów co stanowiło 
97.1% upoważnionych do głosowania. Po 
przyjęciu porządku obrad wybrano kolejne 
Komisje Zjazdowe:
–	 Komisję Uchwał i Wniosków – Prze-

wodnicząca Mariola Głowacka
–	 Komisję Wyborczą – Przewodnicząca 

Ewa Wojcieszek
–	 Komisję Skrutacyjną – Przewodniczą-

ca Wiesława Szaniawska

Wszystkie głosowania odbywały się w spo-
sób elektroniczny.
Po przyjęciu uchwał zatwierdzających  
działalność NRPiP, Naczelnej Komisji Re-
wizyjnej, Naczelnego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych i Naczelnego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej za okres 2011 do 
2015 dokonano wyboru Prezesa Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. To były 
bardzo emocjonujące chwile.
Kandydatami na funkcję Prezesa Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych były:
1. Agata Kaczmarczyk (Kraków)
2. Zofia Małas (Kielce)
3. Grażyna Rogala-Pawelczyk (Lublin)
Delegaci VII KZPiP wybrali na Prezesa 
NRPiP Panią Zofię Małas, przewodnicząca 
w ostatnich dwóch kadencjach Świętokrzy-
skiej ORPiP.
W następnej kolejności dokonano wyboru 
Przewodniczących organów NIPiP:
1. Przewodniczącą Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej została Kamilla gólcz 
(Bydgoszcz)

2. Przewodniczącą Naczelnego Sądu Pie-
lęgniarek i Położnych została Beata 
Rozner (Lublin)

3. Naczelnym Rzecznikiem Odpowie-
dzialności Zawodowej została graży-
na Rogala-Pawelczyk

Pierwszy dzień obrad był bardzo pracowity 
– rozpoczął się o godz. 8.00, a zakończył po 
godz. 23.00.
W drugim dniu VII Krajowego Zjazdu do-
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Pierwsze obrady naczelnej 
rady Pielęgniarek i Położnych
VII kadencji

W Warszawie w dniach 2-4.02.2016 r. od-
były się obrady NRPiP VII kadencji. Ukon-
stytuowała się NRPiP. Wybrane zostało 
Prezydium NRPiP: Wiceprezesami zostali: 
Pielęgniarka Mariola Łodzińska, Pielę-
gniarz Sebastian Irzykowski oraz Położna 
Ewa Janiuk . Skarbnikiem została Pielę-
gniarka Danuta Adamek, a Sekretarzem 
Pielęgniarka Joanna Walewander. Mam 
przyjemność poinformować, iż do Prezy-

dium NRPiP została również wybrana Pielę-
gniarka Anna Wonaszek. Z całym składem 
Prezydium można zapoznać się na stronie 
internetowej: www.nrpip.pl – polecam.
Przyjęto uchwałę dotyczącą składu Pre-
zydium NRPiP oraz uchwały dotyczące 
regulaminów organów NRPiP. Przyjęto 
również wiele innych uchwał organizacyj-
nych. Szeroko omówiono temat realizacji 
tzw. podwyżek wynagrodzeń dla Pielęgnia-

W drugim dniu po dokonanych wyborach 
odczytano opinie prawne dotyczące wy-
boru Prezesa NRPiP, o które wystąpiła 
Komisja Skrutacyjna po wyborze Prezesa 
NRPiP. Przegłosowano również wniosek 
o zwołanie Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych za dwa lata w styczniu 2018 
r. Wniosek uzasadniony był konieczno-
ścią przedstawienia i przedyskutowania 
z delegatami realizowanych i planowanych 
działań, które systematycznie powinny 
wpływać na zmianę i poprawę usytuowania 
pielęgniarek i położnych w polskim syste-
mie ochrony zdrowia.
Stanowisko nr 1 VII KZPiP w sprawie zwo-
łania przez NRPiP Nadzwyczajnego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w styczniu 2018 r.  
w głosowaniu poparło 272 osoby.
Prężne obrady II dnia Krajowego Zjazdu 
zakończyły się o godz. 1 w nocy.
Trzeci dzień ponownie rozpoczął się 
o godz. 08.00. W czasie obrad, które trwa-
ły do godz. 14.00 przyjęto Uchwałę Nr 18 
w sprawie wysokości składki członkow-
skiej oraz zasad jej podziału oraz Uchwałę 
nr 22 w sprawie zmiany uchwały VII Kra-
jowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 
18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wy-
sokości składki członkowskiej oraz zasad 
jej podziału. Są zmiany w opłatach skła-
dek członkowskich na samorząd zawodo-
wy. Praktyki zawodowe mają obniżone 
składki z 1% na 0,75%  średniego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
nagród  i zysków za ostatni kwartał ubie-
głego roku kalendarzowego. Rozszerzone 
są kryteria zwolnienia z opłaty składek. 
Uchwała wchodzi w życie 01.02.2016 r. 
W ten oto sposób zrealizowaliśmy również 
Apel naszego Zjazdu Okręgowego doty-
czący obniżenia składek.

Uchwalono także priorytetowe zadania sa-
morządu pielęgniarek i położnych na okres 
VII kadencji w trzech płaszczyznach:
1. kształcenie przeddyplomowe,
2. kształcenie podyplomowe pielęgnia-

rek i położnych, 
3. stabilizacja i uatrakcyjnienie warun-

ków wykonywania naszych zwodów.
Przyjęto Uchwałę nr 19 VII Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 
20.01.2016 r. w sprawie zasad gospodarki 
finansowej NIPiP oraz Uchwałę nr 20 VII 
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych z dnia 20.01.2016 r. w sprawie ustale-
nia stanowisk w organach izb pielęgniarek 
i położnych, których pełnienie może być 
wynagradzane.
W ostatnim dniu obrad Krajowego Zjazdu 
odczytano złożone przez delegatów wnio-
ski i apele do KZPiP VII kadencji. Podję-
to dyskusję i głosowano za przyjęciem lub 
odrzuceniem wniosków. Na zakończenie 
obrad Krajowego Zjazdu głos zabrała Pre-
zes NRPiP Pani Zofia Małas. Oficjalnego 
zakończenia VII Krajowego Zjazdu Pielę-
gniarek i Położnych dokonał Przewodni-
czący Krajowego Zjazdu Sebastian Irzy-
kowski.
Trzy dni trwania VII KZPiP to trzy bardzo 
pracowite dni. Po godz. 14.00 trzeciego 
dnia wszyscy rozjechali się do domów po-
łożonych niejednokrotnie setki kilometrów 
od miejsca obrad. Byliśmy bardzo zmęcze-
ni, lecz zadowoleni z tytułu wzorowo speł-
nionego obowiązku.

Barbara Wysocka
delegat na VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek 

i Położnych (mandat nr 339)
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rek i Położnych. Skupiono się szczegól-
nie na nieprawidłowościach i problemach 
związanych z ogólnymi warunkami umów 
i porozumień (bądź ich braku) w POZ. 
Przedstawiony również został i omówiony 
brak podwyżek wynagrodzeń w DPS oraz 
konieczność rozmów z wieloma resortami, 
które są odpowiedzialne za warunki pracy 
i płacy w podlegających im podmiotom. 
Sprawa ta wymaga determinacji w działa-
niach na, które NRPiP jest otwarta i czuje 
się zobowiązana.
Ostatnim z tematów była kwestia Konwen-
tu Przewodniczących ORPiP z całej Pol-
ski. Następnie odczytano i omówiono oraz 
głosowano nad zgłoszonymi licznie wnio-
skami dotyczącymi spraw bieżących i nie-
zwykle istotnych dla naszego Środowiska 
Zawodowego.
Czeka nas czas wielu, wielu działań…
Od autorki: mimo wielu trudności i nieza-
dowolenia ze strony wiecznych malkonten-
tów powtarzających, że nie będzie lepiej 
– proszę byście optymistycznie uwierzyli 
w poprawę usytuowania Pielęgniarek i Po-

łożnych w polskim systemie ochrony zdro-
wia. Staramy się docierać wszędzie gdzie 
zapadają decyzje na nasz temat – nic bo-
wiem nie może dziać się o nas bez nas. Nie 
jest łatwo! Nie można się jednak podda-
wać! Wspólnie możemy wiele! Narzeka-
nie nic nie daje, poza wzajemnym osłabia-
niem się! Apeluję zatem, by naszą domeną 
nie było niekonstruktywne narzekanie, lecz 
KONSTRUKTYWNE DZIAŁANIE! Trze-
ba być niezłomnym!
Nie potrafię podać niezawodnego przepi-
su na zapewnienie sukcesu, wiem jednak, 
że jest przepis na porażkę: wystarczy 
NIc NIE ROBIĆ!

Z wiosennym nastrojem życzę NRPiP 
oraz ORPiP realizacji zamierzonych 
działań i sukcesów, bo to jest bezwzględ-
nie równorzędne z sukcesem całej naszej 
Rodziny Zawodowej.

Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Członek Prezydium NRPiP

znamy najlepsze położne 
w Polsce w 2015 roku!

Zakończyła się II edycja kampanii spo-
łecznej zorganizowanej przez Akademię 
Malucha Alantan, pod patronatem Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Polskiego Towarzystwa Położnych, fun-
dacji Rodzić po ludzku, Stowarzyszenia 
Dobrze Urodzeni i portalu edukacjapa-
cjenta.pl. Zwyciężczynią ogólnopolskie-

go konkursu – który odbył się w ramach 
wyżej wymienionej kampanii – na naj-
lepszą położną w Polsce została Martyna 
Mączka z Katowic. 

- Położnictwo na przestrzeni ostatnich lat 
zmieniło swoje oblicze, a wraz z nim zmie-
niło się społeczne widzenie porodu i opie-

ki okołoporodowej. Odradzająca się idea 
traktowania ciąży i porodu jako fizjologicz-
nego procesu spowodowała konieczność 
wprowadzenia zmian w systemie opieki nad 
kobietą, matką i dzieckiem z uwzględnie-
niem standardów opieki okołoporodowej 
– stwierdziła Leokadia Jędrzejewska, Kon-
sultant krajowy w dziedzinie pielęgniar-
stwa ginekologicznego i położniczego. 

Celem kampanii był wzrost świadomości 
nowoczesnych standardów opieki okołopo-
rodowej wśród położnych i pacjentek oraz 
podniesienie standardów pracy położnych 
w zgodzie z przyjętymi wymaganiami śro-
dowiska i oczekiwaniami pacjentów oraz 
uświadomienie roli położnej, jej kompeten-
cji i odpowiedzialności w oparciu o przy-
jęte standardy pracy jaką na co dzień wy-
konuje.

- Dla uzyskania dobrych relacji z kobietą 
niezbędna jest otwartość na współpra-
cę i współdziałanie, empatia, cierpliwość 
i wyrozumiałość, które powinny stać się 
wyznacznikami przyjaznego i profesjonal-
nego położnictwa. Spokojna i wzbudzająca 
zaufanie postawa położnej z pewnością po-
może kobiecie złagodzić lęk i stres związany 

z ciążą, porodem i połogiem i spowoduje, 
że narodziny dziecka staną się najważniej-
szym, a zarazem najpiękniejszym wydarze-
niem rodzinnym – dodaje Pani Konsultant.

W konkursie, który został przeprowa-
dzony w ramach kampanii wzięły udział 
233 położne, na które oddano 9190 gło-
sów. Najwięcej położnych wzięło udział 
w konkursie z województwa śląskiego 
(29 położnych), małopolskiego (27 położ-
nych) i wielkopolskiego (24 położnych). 
Natomiast najwięcej głosów na położne 
oddano w województwie małopolskim 
(1620 głosów), śląskim (1403 głosów) 
i dolnośląskim (1352 głosy). 

- Na wszystkie oddane głosy patrzymy 
przez pryzmat jednego wielkiego dziękuję, 
zaadresowanego do wszystkich położnych. 
Konkurs to szansa wyróżnienia osób, które 
swój zawód traktują jak misję i powołanie. 
To tym bardziej ważne, że położne swoją 
pracą pomagają w przeżyciu jednego z naj-
bardziej fascynujących momentów w życiu 
człowieka, narodzin – podkreśla Iwona 
Barańska z Akademii Malucha Alantan, 
organizatora kampanii i konkursu.



26 Biuletyn Informacyjny  2/2016  Biuletyn Informacyjny  2/2016 27

Kryteria oceny położnej zostały przy-
gotowane w oparciu o rekomendacje 
Konsultanta krajowego w dziedzinie pie-
lęgniarstwa ginekologicznego i położni-
czego. Do udziału w konkursie zgłoszono 
zarówno położne, które prowadzą szkoły 
rodzenia, jak i te które przyjmują porody 
czy pracują na oddziałach noworodkowych. 

- Wynik konkursu jest dla mnie ogromną 
niespodzianką, wspaniałym zakończeniem 
bardzo udanego dla mnie zawodowo roku. 
Jestem poruszona, że tyle pań, którym mia-
łam zaszczyt pomagać przy porodzie, posta-
nowiło w taki sposób mi podziękować. Chcę 
podkreślić, że dzięki swojej pracy, która jest 
dla mnie przyjemnością, czuję się już do-
statecznie wyróżniona. Rezultat konkursu 
utwierdził mnie w przekonaniu, że warto 
zabiegać o każdą rodzącą – o jej prawa, in-
tymność i bezpieczeństwo – mówi Martyna 
Mączka, zwyciężczyni, która otrzyma-
ła aż 1067 głosów i która swoją pasję do 
porodów realizuje w jednym z katowickich 
szpitali, zajmuje się indywidualną opieką 
okołoporodową oraz prowadzi spotkania 
w 2 szkołach rodzenia (Katowice, Wodzi-
sław Śląski). Dodatkowo pracuje w po-
radni w Chorzowie oraz jest w trakcie stu-
diów doktoranckich (obecnie III rok, SUM 
w Katowicach), podczas których zajęła się 
holistyczną opieką nad kobietą ciężarną, 
obserwując jak wpływa ona na wybrane pa-
rametry okołoporodowe.

Tuż za Martyną Mączką, uplasowała się 
Magdalena Kowalczyk-Perdek – położną 
z 13-letnim stażem zawodowym, która na 
co dzień pracuje w stolicy Dolnego Śląska 
i na którą oddano 1051 głosów. – Nie spo-
dziewałam się, że uda mi się zakwalifiko-

wać do pierwszej dziesiątki. Już sam fakt, 
dołączenia do grona położnych starających 
się o „medal” był dla mnie wielkim wyda-
rzeniem i wielką wygraną. Jest mi bardzo 
miło, że tak wiele pacjentek odbiera mnie 
pozytywnie, czego dowodem są tak liczne 
głosy. Chciałabym bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim pacjentkom i ich ro-
dzinom za wsparcie i za głosy – komentuje 
Magdalena Kowalczyk-Perdek .

Trzecie miejsce przypadło krakowskiej po-
łożnej z 27-letnim stażem pracy Lucynie 
Mirzyńskiej, która otrzymała 960 głosów 
i udział w konkursie zadedykowała swoim 
pacjentkom: To podium to wasze serce do 
mnie, to wasza pamięć, gdyby nie wy nie 
byłoby mnie tutaj. Taka położna, jakie ma 
pacjentki – jesteście świadome i wymaga-
jące, bo takie macie prawo, aby otoczyć 
swoje Szczęście jak najlepszą opieką. Mój 
zawód daje mi możliwość uczestnictwa 
w chwilach wielkiego szczęścia, niesamo-
witych emocji, trudu uczenia się macierzyń-
stwa. To zaszczyt móc być waszą położną. 
Cieszę się, że mogę przedstawić pracę po-
łożnej rodzinnej według standardów opieki 
okołoporodowej, to dla mnie najważniejszy 
cel konkursu – dodaje lucyna Mirzyńska .

WSZYSTKIM POŁOŻNYM 
gRATUlUJEMY!

Wręczenie nagród odbędzie się 11 marca 
podczas uroczystej gali w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: 
www.poloznanamedal.pl .

Zespół Położna na medal

kurs Specjalistyczny leczenia ran

W terminie od 09.10.2015 do 12.01.2016 od-
był się w Szpitalu Specjalistycznym w Koście-
rzynie Kurs Specjalistyczny Leczenia Ran dla 
pielęgniarek. Organizatorem była Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
a Kierownikiem kursu została Pani Zofia Au-
gusewicz. Kurs zakończył się egzaminem teo-
retycznym 25.01.2016, który pozytywnie na-
pisało 26 pielęgniarek. Wszystkie zajęcia od-
bywały się na wysokim poziomie oraz upłynę-
ły w miłej atmosferze. W czasie trwania kursu 
miałyśmy możliwość zdobycia nowej wiedzy 
z zakresu leczenia ran świeżych, przewlekłych, 
po oparzeniach, leczeniu odleżyn, ryzyka ich 
powstania oraz pielęgnacji i zaopatrywaniu 
stomii. Zapoznałyśmy się z nowoczesnymi 
technikami ich zaopatrywania i z najnowszy-
mi specjalistycznymi opatrunkami. Poznały-
śmy metody kompresoterapii zapobieganiu 
żylakom i choroby zakrzepowej żył, leczeniu 
owrzodzeń oraz jak ważne jest przestrzeganie 
zasad aseptyki.
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Pań, 
które z zaangażowaniem i profesjonalizmem 
przekazały nam swoją wiedzę teoretyczną 

Pani Zofii Augusewicz, Pani Irenie Samson 
oraz Pani Annie Zielińskiej. Zajęcia teore-
tyczne były urozmaicone. Panie prowadzące 
wykłady wzbogacały je o własne archiwum 
fotograficzne. Wszystko to miało na celu 
lepsze zrozumienie i przyswojenie aktual-
nej wiedzy. Zdobyte wiadomości teoretycz-
ne mogłyśmy praktycznie wykorzystać pod 
czujnym okiem koleżanek pielęgniarek i pie-
lęgniarzy, które w swoich oddziałach umożli-
wiły nam odbycie praktyk.
Dziękujemy za poświęcony czas Pani Krysty-
nie Cyman ze Szpitala w Wejherowie, Panu 
Tomaszowi Aszyk ze Szpitala Specjalistyczne-
go w Kościerzynie, Pani Zofii Augusewicz ze 
Szpitala Copernicus. Jesteśmy pewne, że wie-
dza zdobyta podczas kursu, będzie odpowied-
nio wykorzystana w naszej pracy zawodowej.
Serdecznie dziękujemy Paniom z Komisji 
Egzaminacyjnej, Pani Danucie Adamczyk-
-Wiśniewskiej, Pani Patrycji Malinowskiej 
z OIPiP i Pani Danucie Sikorskiej ze Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie.

 mgr Marzena Block
 Starościna Grupy 
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Planowane terminy rozpoczęcia specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, 
kursów specjalistycznych i kursów dokształcających

w I półroczu 2016 roku
organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w gdańsku

SZKOlENIA SPEcJAlIZAcYJNE

Dziedzina Planowane terminy rozpoczęcia 
specjalizacji*

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych czerwiec 2016 

Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek czerwiec 2016 

KURSY KWAlIfIKAcYJNE

Dziedzina Planowane terminy rozpoczęcia kursu 
kwalifikacyjnego *

Pielęgniarstwo diabetologiczne – program 
dla pielegniarek maj/czerwiec 2016

Pielęgniarstwo internisyczne – program 
dla pielegniarek maj/czerwiec 2016

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki w położnictwie i 
ginekologii – program dla położnych

maj/czerwiec 2016

KURSY DOKSZTAŁcAJĄcE

Zakres Planowane terminy rozpoczęcia kursu 
dokształcającego *

Bezpieczne podawanie środków 
cieniujących do badan tomografii 

komputerowej i rezonansu magnetycznego 
– program dla pielegniarek

luty 2016, marzec 2016

dział szkoleń OIPiP
KURSY SPECJALISTYCZNE

Zakres Planowane terminy rozpoczęcia 
kursu specjalistycznego *

Leczenie ran – program dla pielęgniarek luty 2016 , kwiecień 2016

Leczenie ran – program dla położnych marzec 2016

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 
wentylowanego mechanicznie + program 

dla pielęgniarek
kwiecień 2016

Szczepienia ochronne – program dla 
pielęgniarek marzec 2016

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie 
ciąży i podczas porodu – program dla 

położnych
kwiecień 2016

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa 
noworodka – program dla pielęgniarek

 i położnych
W miarę napływu zgłoszeń 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
– program dla pielęgniarek i położnch W miarę napływu zgłoszeń

Ordynowanie leków i wypisywanie recept 
– program dla pielęgniarek i położnych kwiecień/maj 2016

* Terminy uruchomienia poszczególnych edycji kursów uzależnione są od ilości zgłoszeń.

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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kurs specjalistyczny w zakresie 
rkO noworodka

W dniu 22.12.2015 r. zakończył się kurs 
specjalistyczny w zakresie ,,Resuscytacja 
oddechowo-krążeniowa noworodka”.
Była to pierwsza edycja kursu prowadzona 
zgodnie z nową podstawą programową.
Organizatorem kursu była Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
W kursie uczestniczyło 13 położnych 
z UCK Gdańsk – Kliniczna. Kierownikiem 
kursu była mgr Małgorzata Brdękiewicz, 
która dbała o najdrobniejsze szczegóły 
i służyła pomocą podczas trwania całego 
szkolenia.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały 
się w salach wykładowych na terenie UCK 
Gdańsk – Kliniczna.
Wykładowcy przekazali uczestnikom nie-
zwykle profesjonalną wiedzę teoretyczną, 
jak również wiedzę od strony praktycznej 

w czasie ćwiczeń symulowanych.
Egzamin końcowy przebiegał w skupieniu, 
a nad jego prawidłowym przebiegiem czu-
wała komisja egzaminacyjna.
Wszystkie uczestniczki kursu otrzymały 
wynik pozytywny na egzaminie końco-
wym.
Po zdanym egzaminie uczestniczki kursu 
otrzymały gratulacje i zaświadczenia od 
wiceprzewodniczącej OIPIP w Gdańsku 
pani mgr Danuty Adamczyk-Wiśniewskiej, 
a ponieważ był to również czas przedświą-
teczny padło wiele ciepłych słów na Boże 
Narodzenie.
Organizatorom oraz wykładowcom kursu 
w imieniu swoim i koleżanek – uczestni-
czek bardzo serdecznie dziękuję.

Wioletta Zaborowska-Kuczewska 
położna UCK Gdańsk (uczestnik kursu)
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Podziękowania

z żałobnej karty

W związku z przejściem na emeryturę 
Starszej Pielęgniarki Dyplomowanej
Pani Małgorzaty Łukaszewskiej

Bardzo Dziękujemy
za wieloletnią współpracę, trud, wsparcie 

merytoryczne, zaangażowanie.
Jednocześnie pragniemy życzyć dużo 

zdrowia, radości i pomyślności 
w życiu osobistym.

Dyrektor i Pracownicy 
Żłobka „Puchatek”w Sopocie

Chciałabym bardzo podziękować za 
zorganizowanie kursu dla pielęgniarek 

diagnostycznych, który odbył się w 

dniach 12-14 lutego w Szpitalu Marynarki 
Wojennej w Gdańsku, pod kierownictwem 

pani Joanny Lange. Jak na pierwszy 
tego typu kurs dokształcający wypadł on 
bardzo dobrze, a wymiana doświadczeń 
i informacji wśród uczestniczek kursu 

– bezcenna. Przygotowane prezentacje, 
zaproszeni goście i wreszcie zajęcia 
praktyczne prowadzone przez panią 
Adelinę Misztal były przygotowane 

profesjonalnie – tak więc należą się słowa 
uznania. Mam nadzieję, że tego typu kursy 

będą organizowane częściej, tak żeby 
mogły z nich skorzystać też inne koleżanki 

i koledzy pracujący w pracowniach 
diagnostycznych.

Uczestniczka kursu z Bydgoszczy

Naszej Koleżance Oli Nowak 
składamy wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
MĘŻA . 

Tobie i Twojej Oleńko Rodzinie 
przekazujemy szczere kondolencje. 

W tych trudnych chwilach łączymy się 
z Tobą w żałobie i smutku. 

Koleżanki i Koledzy z Kliniki 
Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pielęgniarce Oddziałowej 

Henryce Murawskiej z powodu śmierci 
mAmy 

składają pielęgniarki z Kliniki Alergologii 
i Pulmonologii UCK w Gdańsku.

Naszej Koleżance Jolancie Rokosz szczere 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA 
składa Dyrekcja i współpracownicy 

NZOZ “Śródmieście” Gdynia.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
koleżance Bożenie Żyle

z powodu śmierci
TATY

składają koleżanki
Oddziału Pediatrycznego Szpitala 

Polskiego w Sztumie.

Koleżance Annie Olędzkiej  kondolencje 
i wyrazy współczucia z powodu śmierci  

OJcA
składa zespół Pielęgniarek i Położnych 

z Oddziału Intensywnej Terapii 
Noworodka – Zaspa.

Drogiej Koleżance Katarzynie 
Wawrzyniak wyrazy najgłębszego 

współczucia z powodu śmierci 
mAmy

składa cały zespół Szpitala Dziecięcego 
Polanki im. Macieja Płażyńskiego 

w Gdańsku.

Koleżance Wandzie Janczurewicz 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
mAmy 

składają położne Pododdziału Ginekologii 
Szpitala św. Wojciecha COPERNICUS PL.

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
Danutą lenczowską serdeczne wyrazy 

współczucia w powodu śmierci 
MĘŻA Stanisława 

składa 
Koło Emerytek OIPiP w Gdańsku.

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką Ewą 
Nowak serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
mAmy 

składają: Pielęgniarka Oddziałowa 
z Zespołem Pielęgniarskim Oddziału 

Chirurgii Ogólnej w Wejherowie.

Pielęgniarce Izby Przyjęć Internistycznej
Pani Dobrosławie Nełkowskiej-Hudzik

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MATKI
składają

Zarząd, Dyrekcja oraz Pracownicy
Szpitali Wojewódzkich w Gdyni.

„Kochany człowiek nie umiera, 
Żyje wciąż w naszych sercach i wspomnieniach”.

Wyrazy najgłębszego współczucia 
i wsparcia dla naszej Drogiej Koleżanki 

Katarzyny Wawrzyniak 
z powodu śmierci 

mAmy 
składają Koleżanki i Współpracownicy 

ze Szpitala Dziecięcego Polanki.
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,,Kochany człowiek nigdy nie umiera, 
żyje w naszych myślach, słowach, wspomnieniach,,

Z głębokim żalem i smutkiem po ciężkiej i wyczerpującej chorobie, pożegnaliśmy 
30.01.2016 r. naszą ukochaną koleżankę 

lUcYNKĘ MATYSIAK .

lucynko!
Zapamiętamy Cię jako wzorową pielęgniarkę, a przede wszystkim jako wspaniałego, 

dobrego człowieka, na którym zawsze można było polegać.
W Twojej chorobie nigdy nie usłyszałyśmy od Ciebie 

skargi, żalu, smutku, zniecierpliwienia...
To TY byłaś dla nas wsparciem!

Żegnamy Cię z ogromnym żalem, tak dużo miałaś jeszcze do zrobienia...
Zawsze pozostaniesz w naszych sercach i naszej pamięci.

Koleżanki z Oddziałów ze Szpitala na Placu Kaszubskim w Gdyni:
O/Noworodkowego

O/Dziecięcego
Planowej Izby Przyjęć




