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Koleżanki i Koledzy!

Nadszedł wakacji czas
lecz nie dotyczy on nas...

Niestety w obliczu niepokojących wyda-
rzeń non stop musimy być czujni i ak-
tywni w obronie naszej Godności Zawodo-
wej! Minister Zdrowia ma „niesamowite” 
pomysły, które mogą zdegradować nas 
i nasz dorobek zawodowy... Propozycja 
wprowadzenia ratowników medycznych 
w miejsce pielęgniarek (zamiast znalezie-
nia mechanizmu uatrakcyjnienia naszych 
zawodów), likwidacja samodzielności za-
wodowej naszych Koleżanek i Kolegów 
w POZ w kwestii kontraktowania z NFZ 
tzn. zamiana naszej roli z wykonawcy na 
podwykonawcę, a także kuriozalny powrót 
do starego systemu kształcenia w liceach 
medycznych (personel średni) – to seria 
konkretnych ataków na NAS! Degradacja 
naszych zawodów to uderzenie w Pacjenta! 
Musimy działać i działamy!
Przekazujemy w Wasze ręce kolejny biu-
letyn, ale ze względu na dynamikę wyda-

rzeń pamiętajcie o odwiedzaniu NASZEJ 
WSPÓLNEJ strony internetowej, na której 
pojawiają się informacje na bieżąco:
www.oipip.gda.pl

Aktualne informacje zawsze 
na: www.oipip.gda.pl

www.konferencja-dutkiewicza.pl
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Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Czarnecka
przyjmuje codziennie w godzinach pracy biura, 
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
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w godzinach od 1400 do 1500
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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
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bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku

Prezydium
Sprawozdanie z zebrania Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w dniu 5 maja 2016 r. W zebraniu 
udział wzięło 9 Członków Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 

Uchwały Nr 127 /VIIP/16 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli samorzą-
du do prac w komisji kwalifikacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego, przez KORA Centrum 
Szkoleń Marek Wojda .

2 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 128 /VIIP/16 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli samorzą-
du do prac w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez Wyższą Szkołę 
Gospodarki w Bydgoszczy .

3 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 129 /VIIP/16 w sprawie uru-
chomienia kształcenia podyplomowego 
w formie szkolenia specjalizacyjnego i po-
wołania kierownika – Szkolenie specjali-
zacyjne w dziedzinie: Ochrona zdrowia 
pracujących program dla pielęgniarek . 
Obszar działania OIPiP w Gdańsku.

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 130 /VIIP/16 w sprawie 
uruchomienia kształcenia podyplomo-
wego w formie szkolenia specjalizacyj-
nego i powołania kierownika – Szkole-
nie specjalizacyjne w dziedzinie: Pie-
lęgniarstwa pediatrycznego. Obszar 
działania OIPiP w Gdańsku.

5 . Zakończenie zebrania.

Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku w dniu 20 maja 2016 r.
W dniu 20 maja 2016 roku odbyło się zebra-
nie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W zebraniu 
wzięło udział 9 osób, Członków Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania. 

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 131 /VII P/16 w sprawie 
uruchomienia środków finansowych 
przeznaczonych na działalność komisji 
Domów Pomocy Społecznej, na organi-
zację konferencji szkoleniowej ,,GENY 
WROGOWIE CZY PRZYJACIELE” 
– która odbędzie się 10 czerwca 2016 r. 
w Szkole Wyższej Psychologii Społecz-
nej w Sopocie. 

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 132 /VII P/16 w sprawie 
uruchomienia środków finansowych 
z Komisji ds. Pielęgniarstwa Okulistycz-
nego, na organizację konferencji szkole-
niowej ,,Problemy okulistyczne dzieci 
wyzwaniem dla współczesnego pielę-
gniarstwa. Wielokulturowość w pracy 
pielęgniarki”, która odbędzie się 11 
czerwca 2016 r. w Gdańskim Hospicjum 
im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku ul. 
Kopernika 6.
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6 . Rozpatrzenie prośby Przewodniczącego 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Kaliszu o pomoc finansową dla 
Członka samorządu z OIPiP w Kaliszu 
oraz jednogłośne przyjęcie Uchwały Nr 
133 /VII P/16 w sprawie pomocy finan-
sowej dla Członków samorządu innych 
Izb Pomoc finansowa została przyznana 
w wysokości 200 zł.

7 . Rozpatrzenia wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Aneste-
zjologicznego i jednogłośne przyjęcie 
Uchwały Nr 134 /VII P/16 w sprawie 
uwolnienia środków finansowych z Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Anestezjolo-
gicznego i Intensywnej Terapii, pokrycie 
udziału 3 członków Komisji w XVIII 
Sympozjum Sekcji Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii Dziecięcej, które od-
będzie się w Poznaniu w dniach 6-8 paź-
dziernika 2016 roku.

8. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 135 /VII P/16 w sprawie 
uruchomienia środków finansowych 
z Komisji Położnych Środowiskowo- 
Rodzinnych na częściową refundację 
kosztów udziału Przewodniczącej Ko-
misji w VI Kongresie Położnych, który 
odbędzie się 17-18 czerwca 2016 roku 
w Nałęczowie.

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 136/VII P/16 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli samorządu 
do udziału w pracach komisji postępo-
wania egzaminacyjnego w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez Wyższą Szkołę Gospodarki 
w Bydgoszczy: – kurs specjalistyczny 
w zakresie Resuscytacja Krążeniowo-
-Oddechowa dla pielęgniarek i położ-
nych (ed. Chojnice)

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 137/VII P/16 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli do udziału 
w pracach komisji postępowania eg-
zaminacyjnego w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
INTERRETE Sp. z o.o. – kurs specja-
listyczny w zakresie Wykonanie i inter-
pretacja zapisu elektrokardiograficznego 
(ed. Kwidzyn).

11 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 138/VII P/16 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli samorządu 
do udziału w pracach komisji kwalifika-
cyjnej i egzaminacyjnej

 Komisja kwalifikacyjna w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez PULS-MEDIC Sp. z o.o.:
• kurs specjalistyczny w zakresie Re-

suscytacja krążeniowo-oddechowa
 Komisja postępowania egzaminacyj-

nego w zakresie kształcenia podyplomo-
wego prowadzonego przez PULS-ME-
DIC Sp. z o.o.:
• kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

Pielęgniarstwo rodzinne – dla pielę-
gniarek

• kurs specjalistyczny w zakresie 
Szczepienia ochronne – dla pielę-
gniarek

• kurs specjalistyczny w zakresie Wy-
konanie i interpretacja zapisu elek-
trokardiograficznego dla pielęgnia-
rek i położnych 

12 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 139/VII P/16 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli samorzą-
du do prac w komisji kwalifikacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez KORA Centrum 
Szkoleń Marek Wojda:

• kurs specjalistyczny w zakresie Szcze-
pienia ochronne dla pielęgniarek

• kurs specjalistyczny w zakresie Ordy-
nowanie leków i wypisywanie recept 
cz. I – dla pielęgniarek i położnych

• kurs specjalistyczny w zakresie Endo-
skopia – dla pielęgniarek 

• kurs specjalistyczny w zakresie 
Szczepienia ochronne dla pielęgnia-
rek (ed. Starogard Gdański)

13 . Omówienie Uchwały Nr 140/VII P/16 
w sprawie sfinansowania kosztów prze-
jazdu autokaru. Jednodniowej piel-
grzymki organizowanej przez Katolickie 
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położ-
nych w dniu 28 maja 2016 roku z Gdań-
ska do Nowego Wieca. Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie.

14 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 141/VII P/16 w sprawie 
zmiany wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych pod nume-
rem 00021/C/00240 w § 1 pkt. 9 Uchwa-
ły Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku Nr 33/VIIP/2016 dnia 
07 stycznia 2016 r. poprzez dodanie ko-
lejnych miejsc prowadzenia kształcenia.

15 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 142/VII P/16 w sprawie 
zmiany wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych pod nume-
rem 00021/C/00244 w § 1 pkt. 9 Uchwa-
ły Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku Nr 37/VIIP/2016 dnia 
07 stycznia 2016 r. poprzez dodanie ko-
lejnych miejsc prowadzenia kształcenia.

16 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 143/VII P/16 w sprawie 
zmiany wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych pod nume-
rem 00021/C/00245 w § 1 pkt. 9 Uchwa-
ły Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku Nr 38/VIIP/2016 dnia 
07 stycznia 2016 r. poprzez dodanie ko-
lejnych miejsc prowadzenia kształcenia.

17 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 144/VII P/16 w sprawie 
zmiany wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych pod nume-
rem 00021/C/00246 w § 1 pkt. 9 Uchwa-
ły Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku Nr 39/VIIP/2016 dnia 
07 stycznia 2016 r. poprzez dodanie ko-
lejnych miejsc prowadzenia kształcenia.

18. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemio-
logicznego oraz jednogłośne przyjęcie 
Uchwały Nr 145/VII P/16 w sprawie 
dofinansowania ze środków Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 
udziału w Zjeździe Komitetów i Zespo-
łów Kontroli Zakażeń dla dwóch Człon-
kiń Komisji. 

19. Zapoznanie się z wnioskiem Przewod-
niczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie 
pokrycia kosztów noclegu dla czterech 
Członkiń Komisji Rewizyjnej w związ-
ku z udziałem w szkoleniu organizo-
wanym przez Naczelną Komisję Rewi-
zyjną w dniach 30-31 maja 2016 roku. 
Uchwała Nr 146/VII P/16 została przy-
jęta jednogłośnie.

20. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 147/VII P/16 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych, Firmy – Johnson 
&Johnson Poland Sp z o.o. ul. Iłżecka 
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24, 02-135 Warszawa w sprawie uru-
chomienia – kursu dokształcającego 
,,Stymulacja wielozmysłowa i zdrowy 
rozwój niemowlęcia” dla pielęgniarek 
i położnych.

21 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał Nr15/IPP/PPL/2016/C, 
Nr 16/IPP/PPL/2016/C, Nr 17/IPP/
PPL/2016/C i Nr18/IPP/PPL/2016/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność lecz-
niczą (Rejestr Praktyk Zawodowych), 
wpisu w rejestrze indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych (4 wykre-
ślenia indywidualnych praktyk pielę-
gniarskich).

22 . Przedstawienie Uchwały Nr 148/VII 
P/16 w sprawie wydania skierowania do 
odbycia przeszkolenia po przerwie dłuż-
szej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej (2 pielęgniarki). 
Uchwala została przyjęta jednogłośnie.

23 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 149/VII P/16 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie dłuższej niż 5 
lat w wykonywaniu zawodu pielęgniar-
ki/ położnej (2 pielęgniarkom).

24 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 149/Z/VII/2016 do 
Uchwały Nr 170/Z/VII/2016 w sprawie: 
stwierdzenia 6 w tym 1 położna, wy-
kreślenie 6, wpisów 7 w tym 1 położny, 
nowe 3 .

25 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 150/VII P/16 w sprawie wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych – KORA Centrum Szkoleń, 
Marek Wojda ul. Kolberga 15, 81-881 So-
pot – w sprawie uruchomienia kształcenia 

podyplomowego w formie kursu kwalifi-
kacyjnego – Pielęgniarstwo opieki palia-
tywnej dla pielęgniarek.

26 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 151/VII P/16 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych – KORA Centrum 
Szkoleń, Marek Wojda ul. Kolberga 15, 
81-881 Sopot – w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu kwalifikacyjnego – Pielęgniar-
stwo operacyjne dla pielęgniarek .

27 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 152/VII P/16 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych – KORA Centrum 
Szkoleń, Marek Wojda ul. Kolberga 15, 
81-881 Sopot – w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu kwalifikacyjnego – Pielęgniar-
stwo operacyjne dla położnych.

28. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 153/VII P/16 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych – KORA Centrum 
Szkoleń, Marek Wojda ul. Kolberga 15, 
81-881 Sopot – w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
szkolenia specjalizacyjnego – Pielę-
gniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,

29. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 154/VIIP/16 w sprawie 
zakupu 50 sztuk książek pod tytułem 
,,Nowe uprawnienia – ordynowanie le-
ków i wypisywanie recept” pod Redak-
cją naukową: Iwony Dominiak, Aleksan-
dry Gaworskiej-Krzemińskiej i Doroty 
Kilańskiej.

30. Omówienie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Onkologicz-
nego w sprawie uwolnienia środków 
finansowych w wysokości 1000 zł. na 
organizację Uroczystości 25-lecia Samo-
rządu Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku ze środków Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Onkologicznego. Uchwała Nr 155/
VIIP/16 została przyjęta jednogłośnie.

31 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 156/VIIP/16 w sprawie sfi-
nansowania części nagród dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych – laureatów 
konkursu na plakat i film poruszający 
problematykę FAS i zorganizowanie 
punktu promocji zawodu pielęgniarki 
i położnej oraz edukacji zdrowotnej dla 
kobiet w ciąży i ich rodzin.

32 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 157/VIIP/16 w sprawie 
pokrycia kosztów dojazdu i noclegu dla 
5 Członkiń Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
w związku z udziałem w X Międzyna-
rodowej Konferencji HOSPITAL & HE-
ALTHCARE MANAGEMENT, która 
odbędzie się w Warszawie, w dniach 16-
17 czerwca.

33 . Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
przedstawiła:
 » bieżące informacje zawarte w pi-

smach:
• od Pani Grażyny Rymaszewskiej, 

Zarządcy Fundacji ,,Trzeźwość” 
z propozycją włączenia się Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku w organiza-
cję III Pomorskich Obchodów 
Światowego Dnia FAS, których 
inicjatorem jest Fundacja ,,Trzeź-
wość”, które odbędą się 10 wrze-

śnia 2016 r. w godzinach 11:00- 
15:00 w Starogardzie Gdańskim. 
Propozycja została zaakcepto-
wana przez Prezydium ORPiP 
w Gdańsku,

• z Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy jako odpowiedz na pismo 
Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie do 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy z prośbą 
o włączenie przedstawicieli sa-
morządu zawodowego pielęgnia-
rek i położnych do składu Naro-
dowej Rady Rozwoju,

• od przedstawiciela Hospicjum 
im. Ks. Dutkiewicza SAC 
w Gdańsku z zaproszeniem do 
udziału w Ogólnopolskiej Kon-
ferencji o tematyce onkologiczno 
– paliatywnej, która odbędzie się 
w dniach od 13 do 15 paździer-
nika 2016 roku. Jednocześnie 
wpłynęło zapytanie o możliwość 
zamieszczenia informacji doty-
czącej organizowanej konferencji 
w Biuletynie wydawanym przez 
OIPiP w Gdańsku. Członkinie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych podjęły decyzję o za-
mieszczeniu informacji w wyda-
niu czerwcowym i wrześniowym 
Biuletynu,

• od Wiceprezesa Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie, dotyczące Apeli pielę-
gniarek i położnych podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz środowiska 
nauczania i wychowania do wiado-
mości i rozpowszechnienia wśród 
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pielęgniarek i położnych z terenu 
działania OIPiP w Gdańsku,

• od Prezes Krajowego Stowarzy-
szenia Pielęgniarek Medycyny 
Szkolnej w Szczecinie o wspar-
cie AKCJI NAPISZ LIST DO 
POSŁA wraz z adresami e-mail 
do 460 posłów.

• z Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie jako 
podziękowanie za udzieloną po-
moc finansową dla chorej kole-
żanki,

• z Centrali Narodowego Funduszu 
Zdrowia wraz z notatką ze spo-
tkania organizacyjnego, które od-
było się w dniu 21 kwietnia 2016 
roku w Centrali Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Warszawie, 
w związku z wdrażaniem przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia no-
wego zakresu świadczeń – ,,Ko-
ordynowana opieka nad kobietą 
w ciąży” (KOC).

 » sprawy z ostatniej chwili:
• informację, iż pismo z OIPiP 

w Gdańsku skierowane do Pani 
Prezes Rady Ministrów Pani Be-
aty Szydło z dnia 9 maja 2016 r. 
odnoszące się do proponowanych 
zmian w systemie podstawowej 
opieki zdrowotnej, zostało prze-
kierowane do Ministra Zdrowia 
Konstantego Radziwiłła z prośba 
o analizę sprawy oraz udzielenie 
odpowiedzi zainteresowanym 
i przesłanie kopii do wiadomości 
Sekretariatu Prezesa Rady Mini-
strów,

• przesłane pismo zapraszające 

do udziału w I etapie projektu 
,,Nowe problemy i wyzwania 
w profilaktycznej opiece zdro-
wotnej nad uczniami w szkole” 
realizowanego w 2016 r. w Za-
kładzie Zdrowia Dzieci i Mło-
dzieży Instytutu Matki i Dziecka 
w Warszawie oraz dokumenty do 
przeprowadzenia badań ankieto-
wych pielęgniarek szkolnych,

• przesłane pismo oraz wydrukowa-
ną miejską „Procedurę interwencji 
w sytuacji krzywdzenia dziecka” 
przyjętą Zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gdańska w dniu 18 lute-
go 2016 r. z późn. zm.

• Ponadto Pani Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku poinfor-
mowała, iż do dnia dzisiejszego 
Minister Zdrowia nie przekazał 
żadnych środków finansowych 
z tytułu dotacji OIPiP w Gdańsku. 
Już pięć miesięcy Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku finansuje działalność ,,Ministe-
rialną” ze składek członkowskich. 
Gdy otrzymamy należną dotację 
niezwłocznie uwolnimy środki na 
dofinansowanie (refundację kształ-
cenia podyplomowego). 

34 . Zakończenie zebrania 

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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kalendariumrada Pomorskiego Oddziału 
wojewódzkiego nFz

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Po-
morskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ w dniu 1 czerwca 2016 r.
1 . Rozpoczęcie spotkanie przez Przewod-

niczącego Rady.
2 . Przyjęcie jednogłośnie porządku zebrania.
3 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania.
4 . Przedstawienie realizacji planu finanso-

wego za rok 2015 przez panią dyrektor 
ds. ekonomiczno-finansowych Monikę 
Kasprzyk. Dane finansowe są poda-
ne w mln. zł. Obserwuje się z roku na 
rok wzrost przychodów. W stosunku 
do roku 2014 w 2015 nastąpił wzrost 
o 4,3%. Ogółem przychody wyniosły 
w roku 2015: 3 939 861,93 zł, a koszty 
4 032 317,12 zł. Stopień realizacji planu 
finansowego wynosi 99,91%.

 Koszty utrzymania oddziału wynoszą 
poniżej 1%. 

 W roku 2015 zawarto ugody ze świad-
czeniodawcami, więc nie ma proble-
mów z nadwykonaniami, a co za tym 
idzie z kosztami finansowymi. 

 Największy wzrost finansowania w sto-
sunku do roku 2014 nastąpił w POZ: 
z 453 265,84 na 523 598,36, w związku 
ze wzrostem stawki kapitacyjnej. 

 W 2015 r. pojawiła się nowa pozycja 
w planie finansowym – kwota dla pielę-
gniarek i położnych wyliczona na pod-
stawie danych od świadczeniodawców. 
W planie wyniosła ona 16 119,79 zł, 

w realizacji 16 082,25zł. Na rok 2016 
szacuje się przekazanie kwoty około 79 
mln. zł dla pielęgniarek i położnych. 

 Jeśli chodzi o rozliczenia międzyod-
działowe to wystawiono faktury na 
175 343,33 zł, a otrzymano na kwotę 
254 505,32 zł. 

 Realizacja planu finansowego za rok 
2015 jest bliska 100%. 

 Członkowie Rady jednogłośnie prze-
głosowali przyjęcie uchwały w sprawie 
realizacji planu finansowego. 

5 . W wolnych wnioskach pan Przewodni-
czący Rady zapytał o sytuację odnośnie 
wyboru nowego Dyrektora naszego od-
działu NFZ. Okazuje się, że pierwszy 
konkurs został unieważniony z powodu 
braków formalnych w papierach zło-
żonych przez kandydatów, tylko jeden 
spełniał wymogi. Ogłoszono ponownie 
konkurs, do dnia 2.06. trwa przyjmowa-
nie kandydatur.

6 . Zakończenie zebrania przez pana Prze-
wodniczącego. 

Szczegółowe dane dotyczące planu finan-
sowego i jego wykonania za rok 2015 będą 
podane w BIP POW NFZ oraz na stronie 
centrali NFZ po zatwierdzeniu sprawozdań 
całościowych z działalności, czyli na prze-
łomie czerwca i lipca. 

Sprawozdanie sporządziła
mgr Aldona Rogala

Przedstawiciel ORPIP w Gdańsku

18 maja
W Europejskim Centrum Solidarności od-
była się uroczystość z okazji XXV-lecia Sa-
morządu Zawodowego Pielęgniarek i Po-
łożnych. Relację w tego wydarzenia pole-
camy w specjalnym wydaniu biuletynu.

22 maja
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w SWPS-Uniwersytecie 
podczas spotkania interesariuszy, praco-
dawców w czasie akredytacji uczelni. 

25 maja
Udział Wiceprzewodniczącej Danuty 
Adamczyk-Wiśniewskiej w uroczystym 
otwarciu Poradni dla kobiet w Szpitalu 

Specjalistycznym w Wejherowie. Położne 
Sandra Wincz-Formela i Marta Konkiel, 
pomysłodawczynie projektu nazwały po-
radnię „3 Planety, Centrum Współpracy 
z Rodziną”. Gratulujemy wspaniałego po-
mysłu promującego zawód położnej i jej 
samodzielność zawodową!

28 maja
Szkoła Rodzenia „Macierzyństwo” Iwony 
Guć, Klub Rodzica Naturalnie oraz Laborato-
rium Innowacji Społecznych w Gdyni zorga-
nizowali Konferencję Laktacyjną. Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku ob-
jęła konferencję patronatem. ORPiP w Gdań-
sku reprezentowała Wiceprzewodnicząca 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska 

Organizatorzy XXV-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w ECS.
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30 maja
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka uczestniczyła w pilnie zwołanym 
Prezydium NRPiP dotyczącym sytuacji 
w CZD.

W dniu 30 maja (późnym wieczorem) 
Przewodnicząca Anna Czarnecka wraz 
z Wiceprzewodniczącymi, Członkami OR-
PiP w Gdańsku oraz setkami Pielęgniarek 
i Położnych naszego województwa uczest-
niczyli czynnie w „Debacie na trzy głosy” 
zorganizowanej w GUMed przez TVP3 
Gdańsk. Polecam relację w niniejszym biu-
letynie .

1 czerwca 
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska prowadziła III edycję Akcji 
„Mamo, tato napisz list do dziecka, któ-
re wkrótce się urodzi”. Gala wręczenia 
nagród za najpiękniejsze listy odbyła się 

tradycyjnie w Ratuszu Staromiejskim 
w Gdańsku (pełna relacja w kolejnym nu-
merze biuletynu).

1, 8, 15 czerwca
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w Wojewódzkiej Komisji 
ds. o Zdarzeniach Medycznych.

3 czerwca
Spółka Copernicus Podmiot Leczniczy 
i Urząd Miasta Gdańsk zorganizowały kon-
ferencję „Gdańsk karmi piersią? Natural-
nie – tak!”, która odbyła się w auli szpitala 
św. Wojciecha w Gdańsku–Zaspie. Liderką 
projektu była położna Joanna Żołnowska. 
W konferencji uczestniczyły Wiceprze-
wodniczące Danuta Adamczyk-Wiśniew-
ska oraz Marzena Olszewska-Fryc.

3 i 4 czerwca
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 

odbyła się konferencja „Oblicza stresu w re-
lacjach rodzinnych” pod patronatem prof. 
dr hab. med. Krzysztofa Preisa. W konfe-
rencji uczestniczyła Wiceprzewodnicząca 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

4 czerwca
Wiceprzewodniczące Marzena Olszew-
ska-Fryc oraz Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska uczestniczyły w III Festynie 
Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Festyn 
zorganizował Copernicus Podmiot leczni-
czy Sp. z o.o.

5 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w festynie dobroczyn-
nym w Ryjewie .

6 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła w Prezydium NRPiP w Warszawie.

7 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w konferencji pt. „Le-
czenie ran’ ’w szpitalu Marynarki Wojennej.

7 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka wraz 
z RzOZ otworzyła konferencję prewencyjną 
w szpitalu w Wejherowie. Konferencja była 
kolejną z cyklu arcyważnej dla nas prewencji.

9 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc przewodniczyła komisji konkursowej 
w UCK na pielęgniarkę oddziałową kliniki 
chirurgii onkologicznej.

Uczestnicy III edycji Akcji „Mamo, tato napisz list do dziecka, które wkrótce się urodzi”. Nasza OIPiP promuje nasze zawody na Dniu Dziecka Niepełnosprawnego w Osieku.
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10 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka otworzy-
ła w SWPS w Sopocie konferencję zorga-
nizowaną przez Komisję Pielęgniarek DPS 
OIPiP w Gdańsku i wygłosiła wykład nt. 
„Istoty budowania marki Pielęgniarki”. 
Konferencja była doskonałą platformą do 
wymiany doświadczeń i wiedzy. W kon-
ferencji uczestniczyła również Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc.

10 czerwca 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brała udział w spotkaniu Stowarzy-
szenia Pielęgniarek Katolickich.

10 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w Słupsku w spotkaniu KOPiP 
zwołanym w trybie pilnym w sprawie nie-
pokojących wydarzeń i planów MZ w orga-
nizacji POZ. Omówiono również sytuację 
w CZD jako „wierzchołek góry lodowej” 
problemów polskiego pielęgniarstwa. Pod-
jęto plan kolejnych działań wspierających 
walkę o autonomię i siłę naszych zawodów. 
Polecamy aktualności i wydarzenia oraz 
wywiady opisywane na bieżąco na naszej 
stronie: www.oipip.gda.pl

10 czerwca
Udział Wiceprzewodniczącej Danuty Adam-
czyk-Wiśniewskiej w konferencji „Geny 
wrogowie czy przyjaciele”. Konferencja 
zorganizowana przez Komisję ds. Domów 
Pomocy Społecznej przy OIPIP w Gdańsku.

11 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka otworzy-
ła konferencję zorganizowaną przez Komi-
sję ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego przy 

OIPiP w Gdańsku. To już kolejna konferen-
cja, której organizacja rok w rok stała się 
już naszą doskonałą tradycją. Konferen-
cja cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
W konferencji uczestniczyła również Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc.

11 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brała udział w w festynie dla dzieci 
ze szkoły podstawowej nr 58.

14 czerwiec
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w konferencji w GUMed 
Katedrze Pielęgniarstwa pt. „Zastosowa-
nie telemedycyny i teleopieki medycznej 
w praktyce pielęgniarskiej”.

15 czerwca 
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Czarnecka przewodniczyła Komisjom po 5 
letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.

16 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w XI Przeglądzie Twórczości Ar-
tystycznej Osób Niepełnosprawnych pod 
hasłem: „Razem weselej” zorganizowanym 
przez Dom Pomocy Społecznej w Pel-
plinie. To niesamowite wydarzenie pełne 
wzruszeń i wspaniałych emocji... Relacja 
w następnym biuletynie.

17 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła w uroczystości 25-lecia Kaplicy w 7 
Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku , 
a następnie w uroczystości 40-lecia Szpita-
la Dziecięcego Polanki. Obie uroczystości 
były bardzo wzruszające i na każdej z nich 

Przewodnicząca znacząco podkreśliła Isto-
tę Ciężkiej Pracy Pielęgniarek i Położnych. 

17 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowa-
dziła obrady ORPiP w Gdańsku. Omó-
wiono bardzo dużo spraw bieżących i nie-
zbędność prowadzenia , kontynuacji kon-
kretnych działań. ORPiP zdecydowała, iż 
z przyczyny braku do tej pory pieniędzy od 
MZ tzw. dotacji – wystosowano pismo.

18 czerwca
W hotelu Mercure w Gdańsku odbyła 
się konferencja pod patronatem OIPiP 
w Gdańsku, zatytułowana „Opieka nad 
matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki 
i położnej.” Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych reprezentowała Wiceprzewod-
nicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

20 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka przeka-
zała na obchodach XXV-lecia Samorządu 
zawodowego w Warszawie życzenia od na-
szej OIPiP w Gdańsku.

21-23 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła czynie w obradach NRPiP w War-
szawie .

24 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka spotkała 
się z dziennikarzami „Dziennika Bałtyckie-
go” celem omówienia zasad uruchomienia 
plebiscytu „Hipokrates Pomorza 2016”.

25 czerwca
Odbył się kolejny festyn „Do Sopotu po 
zdrowie”. Organizatorami byli: Woje-

wódzki Szpital Reumatologiczny, Funda-
cja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych 
Sylwetka Trójmiasta i Okręgowa Izba Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku. Festyn 
prowadziła Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska.

29 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka zwołała 
w trybie pilnym Prezydium wraz z Gośćmi 
– Prezydium OIPiP w Słupsku oraz Przed-
stawicieli OZZPiP Region Pomorski celem 
omówienia drastycznie rażących pomy-
słów MZ, które zagrażają pielęgniarstwu 
polskiemu tj. zatrudnienie ratowników 
medycznych w miejsca pielęgniarek lub 
bez konkretnego dookreślenia ich zadań 
zawodowych i dokumentacji, zagrożenie 
dla Pielęgniarek i Położnych w POZ, a tak-
że powrót do starego systemu kształcenia 
tzn. licea medyczne. Pomysły te wymaga-
ją z naszej strony veta i pilnej interwencji 
i ukierunkowanych działań WZMAC-
NIAJACYCH POLSKIE PIELĘGNIAR-
STWO!

W dniu 30 czerwca (oraz wielu innych 
wcześniej) Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka prowadziła liczne konkursy na kandyda-
tów na Pielęgniarki i Pielęgniarzy Oddzia-
łowych. Wygranym serdecznie gratuluję!
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Koleżanki i Koledzy!
Bardzo serdecznie dziękuję Każdemu 
z Was kto czynnie uczestniczył w deba-
cie zorganizowanej przez TVP3 Gdańsk 
w dniu 30 maja 2016 r. w GUMed. Wiele 
się dzieje zbyt niedobrego i czyhają ko-
lejne zagrożenia wokół wykonywanych 
przez nas zawodów by móc się temu tylko 
przyglądać. Budowanie naszej Marki to 
działanie Każdego z Nas! To dzięki Wa-
szej Postawie w tej debacie stworzyliśmy 
najsilniejszy głos, który się przebił do Spo-
łeczeństwa. To temat Pielęgniarstwa do-
minował! Przedstawiliśmy merytorycznie, 
iż nastał już czas ostateczny by poprawić 
nasze warunki pracy i płacy, bo nasze nie-
dobory kadrowe już przekładają się na brak 
bezpieczeństwa podopiecznych, a niemal 

z dnia na dzień ulegają pogorszeniu. Na-
stają warunki jak w CZD, w których jest 
nam coraz trudniej pracować i wykonywać 
profesję zgodnie z nauczoną sztuką me-
dyczną, a niejednokrotnie nawet na pogra-
niczu ludzkiej wydolności! Brak Pielęgnia-
rek i Położnych powoduje taką sytuację 
– natomiast brak rozwiązań systemowych 
i godziwych podwyżek wynagrodzeń po-
woduje narastający brak Pielegniarek 
i Położnych.... – I tak oto koło się zamyka! 
Polecam ciekawą relację TVP3 na str. int. 
www.oipip.gda.pl
Czas na kolejne działania!

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Telewizyjna debata 
na Trzy głosy…

Święto w galerii 
bałtyckiej w gdańsku

Dzień 7 kwietnia jest obchodzony jako 
Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pra-
cownika Służby Zdrowia. Z tej okazji 
w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku w dniach 
9 i 10 kwietnia 2016 r. pracownicy ochro-
ny zdrowia, studenci uczelni medycznych 
oraz przedstawiciele stowarzyszeń działa-
jących na rzecz zdrowia prowadzili akcję 
profilaktyczną chorób cywilizacyjnych 
i zagrożeń społecznych. Tradycją już jest, 
że pielęgniarki i położne reprezentujące 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku biorą udział w tego typu ak-
cjach. Pielęgniarki mierzyły RR, poziom 
glikemii i prowadziły akcję edukacyjną 
w zależności od występującego proble-
mu zdrowotnego. Wg Przewodniczącej 

Anny Czarneckiej warto włączać się w ta-
kie akcje gdyż jest to doskonała promocja 
naszych profesji, budowanie naszej marki 
i wizerunku, a nade wszystko – wzmacnia-
nie ich. W ciągu 2 dni dokonano pomiaru 
RR u 65 osób, a u 63 zmierzono poziom 
glikemii. W zależności od wyniku badania 
z każdym odbyła się rozmowa edukacyjna. 
Pielęgniarki były rozpoznawane przez oso-
by wcześniej korzystające z naszych usług 
na tego typu spotkaniach. Pan z Ukrainy, 
który wcześniej miał wykryte wysokie RR 
przez nas – pielęgniarki, zastosował się do 
naszych porad. Na obecnej akcji był po-
nownie zmierzyć RR. Mimo, że wiele sto-
isk oferowało pomiar RR to wybrał nasze – 
pielęgniarskie. Położne edukowały kobiety 

Promocja zawodów Pielęgniarki i Położnej.
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Chroń to co kochasz najbardziej

System infuzyjny Ecoflac® plus - Intrafix 
SafeSet®  zapewnia podawanie leku w 
systemie zamkniętym zgodnie z definicją 
NIOSH 2004. 

Filtr odpowietrzania stosowany w 
aparatach Intrafix można określic jako 
system zamknięty w rozumieniu definicji 
NIOSH 2004.

Zatyczkę PrimeStop można określic jako 
spełniającą definicje  systemu zamkniętego 
w rozumieniu definicji NIOSH 2004.

Dwa równocenne, płaskie porty eliminują 
ryzyko błędu. Miejsce wkłucia  jest wolne 
od drobnoustrojów. Dlatego dezynfekcja 
portu przed pierwszym użyciem nie jest 
potrzebna.

Filtr odpowietrzania stosowany w urządzeniach medycznych należących do grupy produktów Intrafix® , może być określony jako system 
zamknięty w odniesieniu do definicji NIOSH 2004, jako że filtr zapobiega przedostawaniu się jakichkolwiek zanieczyszczeń do bezpośredniego 
otoczenia pod warunkiem że nakłuwanie i wypełnianie drenu przeprowadzane jest zgodnie z instrukcją użytkowania.

Zatyczka ochronna PrimeStop stosowana w urządzeniach medycznych należących do grupy produktowej Intrafix®` SafeSet zapobiega 
przedostawaniu się jakiegokolwiek roztworu lub zanieczyszczeń do bezpośredniego otoczenia, co pozwala na stwierdzenie , iż jest to system 
zamknięty zgodnie z definicją NIOSH 2004.

Definicje NIOSH 2004:
System zamknięty: „Przyrząd, w przypadku którego nie dochodzi do wymiany nie-przefiltrowanego powietrza lub zanieczyszczeń ze 
środowiskiem zewnętrznym”. Przyrząd do transferu leku w systemie zamkniętym (CSTD = Closed system drug-transfer device): „Przyrząd do 
przelewania leków, który w mechaniczny sposób zapobiega transferowi zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska do wnętrza systemu i 
uwalnianiu niebezpiecznych leków lub oparów do środowiska”.

Rekomendacja 15
Czas wcierania środka alkoholowego z lub bez chlorheksydyny powinien być nie krótszy niż 15 sekund [B1].
Rekomendacja 16
Nie należy stosować dezynfekcji przy zastosowaniu metod spryskiwania [B1].

Strategia zapobiegania lekooporności w oddziałach intensywnej terapii. Narodowy Instytut Leków, Warszawa. 2013.
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w ciąży i prowadziły akcję „Mamo, Tato 
napisz list do dziecka” – dziecka, które ma 
się dopiero urodzić. W trakcie dwudniowej 
akcji były również prowadzone rozmo-
wy wśród ich uczestników. Nawiązały się 
nowe znajomości, wymieniono poglądy 
na obecne problemy w sektorze ochrony 
zdrowia. Czas szybko mijał i pracowicie. 
Wszyscy uczestnicy akcji byli zdania, iż ta-
kie spotkania są bardzo potrzebne. Ludzie 
są zainteresowani profilaktyką i chętnie 
korzystają z oferowanych badań profilak-
tycznych. Jak niektórzy twierdzą nie mają 
czasu iść do lekarza, ale chętnie korzystają 
z takich akcji jak ta w Galerii Bałtyckiej. 
Pokazaliśmy jak przyjazne i profesjonalne 
jesteśmy – my: położne i pielęgniarki.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku była reprezentowana przez pie-
lęgniarki:
1 . Hannę Siekańską – „SOPMED” w Sopocie

2 . Krystynę Husar – Hejnowską – Szpital 
św. Wojciecha w Gdańsku

3 . Barbarę Wysocką – OIPiP w Gdańsku 
4 . Barbarę Czerwińską – emerytka 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku była reprezentowana przez po-
łożne:
1 . Annę Grochowską – UCK w Gdańsku
2 . Dorotę Pehnke – Sosnowska
Osobą odpowiedzialną za zorganizo-
wanie udziału pielęgniarek i położnych 
w akcji profilaktyki i edukacji z okazji 
ŚDZ i DPSZ była Pani Jolanta Stachowicz.  
Wszystkim Paniom, które brały udział 
w akcji w Galerii Bałtyckiej z okazji Świa-
towego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika 
Służby Zdrowia bardzo dziękujemy.

Barbara Wysocka

16 dzień strajku pielęgniarek 
z centrum zdrowia dziecka 
w warszawie

Dnia 8 czerwca 2016 r. (środa) delegacja 
pielęgniarek i położnych Pomorza, repre-
zentująca KOPiP odwiedziła pielęgniarki 
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 
strajkujące od 16 dni. Wizyta ta miała na 
celu wsparcie i podkreślenie słuszności 
działań podjętych przez Koleżanki z CZD 
w szeroko pojętym interesie poprawy wa-
runków pracy, płacy oraz bezpieczeństwa 
Pacjentów.
W skład delegacji wchodziły przewod-
nicząca i wiceprzewodnicząca Regionu 
Pomorskiego Związku Zawodowego Pie-
lęgniarek i Położnych, przewodnicząca 

i członkowie ZZPiP Szpitala w Bytowie, 
przedstawiciel OIPiP w Gdańsku, emerytka 
– Koło Emerytek OIPiP w Gdańsku, jedna 
pielęgniarka z UCK – Członek Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Okulistycznego przy OIPiP 
w Gdańsku oraz pielęgniarki z Wejhero-
wa. Wyjazd nastąpił o godzinie 5:15 rano 
z Gdańska. Pielęgniarki z Wejherowa i By-
towa były w drodze zdecydowanie wcze-
śniej, niektóre nawet już o godz. 1:00 mu-
siały wyjechać z domu do punktu zbiórki. 
Sprawa wymagała poświęcenia!
Na miejsce do Warszawy przyjechałyśmy 
ok. godz. 11:00. Ubrane w czepki pielę-

KOPiP przed szpitalem CZD w Warszawie.
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gniarskie opuściłyśmy busa. Koszty busa 
ze względu na rangę sprawy pokryła OIPiP 
w Gdańsku.

Natychmiast otoczyli nas fotoreporterzy 
i dziennikarze. Zanim weszłyśmy do bu-
dynku CZD wypowiedziała się dla stacji 
TVN24 Wiceprzewodnicząca Pomorskiego 
Zarządu ZZPiP. Udałyśmy się do sali konfe-
rencyjnej CZD, w której przebywały straj-
kujące pielęgniarki i przyjmowały wspiera-
jące je delegacje z całego kraju. W drodze 
do sali spotkałyśmy panią – pracownika ad-
ministracyjnego CZD, która była do pielę-
gniarek wrogo nastawiona. W konfrontacji 
słownej słychać było ogromną niechęć do 
nas. Dla nas jednak najważniejszy był fakt 
miłego przyjęcia nas przez nasze Koleżan-
ki, które w swoim strajku ukazały prawdę, 
iż wszyscy w całej Polsce borykamy się 
z niedoborem kadrowym i rażąco pogar-
szającymi się warunkami pracy!

W tym samym czasie przyjechała również 
delegacja ZZPiP ze Śląska.

Koleżanki z Warszawy – bardzo zmęczo-
ne, ale zdeterminowane dla sprawy – ucie-
szyły się na widok wspierającej Ich Ro-
dziny Pielęgniarskiej z Pomorza i Śląska. 
Nasza delegacja przekazała strajkującym 
pielęgniarkom kosz z kawą i słodyczami 
od Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku 
w imieniu Pielęgniarek i Położnych Pomo-
rza. Każdy siadał tam gdzie było miejsce. 
Prawie wszystkie były zajęte. Na sali był 
włączony telewizor, na którym śledzili-
śmy obrady Sejmu. Na ścianę sceny był 
wyświetlany obraz z internetu również śle-
dzący sprawy pielęgniarskie. Prowadziły-
śmy rozmowy z osobami siedzącymi obok. 
Opanowały nas wszystkich niesamowite 
emocje! To było bardzo ciężkie i trudne 
uczucie ale i magiczne! Głos w imieniu 
przybyłych zabrała Wiceprzewodniczą-
ca Regionu Śląskiego ZZPiP. Gospodarze 

Przed CZD było wielu dziennikarzy i fotoreporterów.

prosili wszystkich obecnych, aby nie robili 
zdjęć na sali i przemęczonym osobom straj-
kującym. Uszanowałyśmy prośbę, dlatego 
też nie mamy żadnych zdjęć z miejsca, 
w którym spotkaliśmy się wszyscy razem. 
Dowiedziałyśmy się, że w tym czasie „ilo-
ściowo” pielęgniarki pracowały normalnie 
– bez odchodzenia od łóżek. Jedną z nich 
jedynie w razie potrzeby zastępowała pielę-
gniarka oddziałowa. Zmieniały się w czasie 
dyżurów. Dyrekcja szpitala zamiast pochy-
lić się nad istotą problemu, zbierała wśród 
pracowników niemedycznych na piśmie 
brak poparcia dla strajkujących pielęgnia-
rek. Zebrała ich ponad 300. Z relacji pielę-
gniarek – pracowników CZD wynikało, iż 
atmosfera w szpitalu jest bardzo niesprzy-
jająca dla strajkujących. Panie obawiały się 
co to będzie po strajku. Jakie będą relacje 

między pracownikami szpitala. Mówiły, że 
są już bardzo zmęczone. Na sali widać było 
śpiącą pielęgniarkę w fotelu. Wiedziały 
jednak, że nie mogą już pracować w tak 
okrojonych obsadach pielęgniarskich, 
które stwarzają niebezpieczeństwo dla 
Nich oraz dla malutkich Pacjentów.
Dyrekcja szpitala udawała, iż nie widzi 
faktu, że ponad 100 Rodziców Pacjentów 
napisało list poparcia dla Pielęgniarek 
rozumiejąc słuszność Ich postulatów! 
W pewnym momencie na sali pojawiła się 
Przewodnicząca Komitetu Strajkowego 
z informacją o przerwie w negocjacjach 
z dyrekcją do godz. 15:00. Do tego czasu 
zdołano porozumieć się w 9 punktach z 14 
postulatów. Pojawiła się również pani, któ-
ra przedstawiła się, że jest psychologiem 
i oferowała swoją pomoc. Pomoc tą zgod-

Delegacja z Pomorza.
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nie ze zgłoszoną przez Panie potrzebą zor-
ganizowała i finansowała NRPiP.
W pewnym momencie wyszłyśmy z sali 
i udałyśmy się na zewnątrz szpitala. Po-
nownie otoczyli nas dziennikarze i foto-
reporterzy. Wiele z nas wypowiedziało się 
w mediach. Nie wszystko niestety było 
emitowane. Wykorzystywałyśmy czas 
również na nieoficjalne rozmowy z dzien-
nikarzami i wyjaśniałyśmy o co walczą pie-
lęgniarki – o bezpieczeństwo ich i ich naj-
bliższych! Kładziono silny nacisk na brak 
pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia 
i związane z tym zagrożenia dla zdrowia 
i życia pacjentów. Zwrócono uwagę na za-
mach samodzielności pielęgniarek POZ. 
Okazało się, że mama jednej z dziennikarek 
jest pielęgniarką i problemy naszego środo-
wiska nie są jej obce. Apelowałyśmy, aby 
relacje i informacje były rzetelne i nieten-
dencyjne. Wróciłyśmy ponownie do sali. 
Obejrzałyśmy w telewizji konferencję po 
obradach ZG OZZPiP. Przeczytano artykuł 
o pielęgniarkach. Wszędzie słychać było 
rozmowy wśród zebranych osób na sali... 
Kto chciał mógł sobie zrobić kawę lub her-
batę i poczęstować się prowiantem w spe-
cjalnie przygotowanym kąciku kulinarnym 
na scenie.
Ok. godz. 15:15 pożegnawszy się, opuści-
łyśmy salę i kierowałyśmy się do naszego 
busa.
Po drodze przechodziłyśmy obok wozów 
różnych stacji radiowych i telewizyjnych. 
Atmosfera spotkania strajkujących i wspie-
rających strajk była serdeczna, ale czuło 
się silne zmęczenie pielęgniarek z CZD. 
W czasie drogi powrotnej do Gdańska i da-
lej dowiedziałyśmy się z radia, że w godzi-
nach wieczornych podpisano porozumie-
nie, które nie jest satysfakcjonujące dla obu 

stron. Zmęczone, ale z przeświadczeniem, 
że Pomorze jest razem z pielęgniarkami 
z CZD wróciłyśmy bardzo późno do domu.

Barbara Wysocka
 OIPiP w Gdańsku

Kilka słów od Przewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku:

Delegacja była aktem siły i porywu naszych 
serc pielęgniarskich! Nie mogłam niestety 
w niej osobiście uczestniczyć ze względu 
na wcześniejsze zobowiązania wobec Pie-
lęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych w Wej-
herowie oraz w Chojnicach. To były dla 
nas również bardzo ważne merytoryczne 
spotkania. Dzień wcześniej jednak byłam 
w Warszawie i jak inni członkowie Prezy-
dium NRPiP wniosłam istotny wkład w bu-
dowaniu wsparcia dla Koleżanek z CZD.

Najistotniejsze jest, że przekazaliśmy 
dziennikarzom i społeczeństwu prawdę, że:
1 . Pielęgniarki i Położne walczą nie 

z Wami tylko dla Was!
2 . Pielęgniarka i Położna to nie koszt podmio-

tu medycznego – a jego INWESTYCJA!
Inwestycja w:
bezpieczeństwo, zmniejszenie powi-
kłań czy zdarzeń niepożądanych, a na-
wet śmiertelności!

3 . Najważniejszą wygraną jest „obiecane” 
wprowadzenie STANDARDÓW OPIEKI!
Na świecie np. profesjonalnie i realnie 
licząc się z bezpieczeństwem Pacjentów 
obsady kadrowe na pediatrii są podsta-
wą i konieczną do spełnienia normą!
Przykładowo: liczba personelu oddzia-
łów pediatrycznych zależna jest od wie-
ku i potrzeb pacjentów;
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Podziękowania
Serdeczne gratulacje dla koleżankom 

Jolancie Grad 
z okazji otrzymania Złotego Czepka 

i Monice Przytuła-Jaroszek 
z okazji otrzymania Dyplomu Uznania 

z OIPiP,  dalszego rozwoju zawodowego, 
wytrwałości w realizacji zamierzonych 

celów oraz dużo zdrowia i samych rado-
snych chwil w życiu osobistym 

życzy 
Pielęgniarka Oddziałowa 

i cały zespół Oddziału Urologii 
7 Szpitala Marynarki Wojennej.

Niech szczęście kreśli Twoje dni 
niech wiara rozwiewa mgły  

a słońce prowadzi Cię z uśmiechem 
w radosne dni

Wyrazy uznania, szacunku
i podziękowania za wieloletnią

pracę w zawodzie, życzliwość oraz
profesjonalizm wraz z życzeniami

zdrowia i satysfakcji zawodowej z okazji
jubileuszu pracy zawodowej
35-lecia – dla pielęgniarki 

Jadwigi BLUJ

z Wojskowego Ośrodka Medycyny 
Prewencyjnej Gdynia składa:
Kierownik Punktu Szczepień 

WOMP-Gdynia
mgr piel. por. Beata Woźniak

„…życie jest talentem powierzonym nam,
aby go przekształcać, pomnażać

i czynić darem dla innych...”
św. Jan Paweł II

Nasza koleżanka i położna z powołania 
Maria Kempińska kończy z nami 

31-letnią współpracę.
Składamy serdeczne wyrazy podziękowa-

nia za koleżeńskość, profesjonalizm 
oraz ogromne zaangażowanie, również 

w akcje na rzecz pacjentów poza oddzia-
łem i murami Szpitala.

Dziękujemy za takt, ciepło, uśmiech 
i wielką energię. Za wszystkie wspólne 
chwile i możliwość współpracy, a słowa 
św. Jana Pawła II w pełni oddają to co 

w tobie najcenniejsze.
Marylko życzymy tobie zachowania do-

brych wspomnień o ludziach i zdarzeniach 
oraz powodzenia na nowym etapie życia.

Z wyrazami szacunku i uznania
pielęgniarka oddziałowa 

Mirosława Kuczyńska z zespołem 
pielęgniarek i pielęgniarzy

Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
Onkologicznej i Ginekologii

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie

Zalecana minimalna proporcja pielę-
gniarek do pacjentów:
• poniżej 2 lat 1 pielęgniarka na 3 

dzieci
• powyżej 2 roku życia w ciągu dnia 1 

pielęgniarka na 4 dzieci
• powyżej 2 roku życia w ciągu nocy 

1 pielęgniarka na 5 dzieci.
4 . Liczebność personelu pielęgniarskie-

go (w tym niezbędnych specjalistek) 
w krajach UE już od dawna definiowa-
na jest według opracowanych lub przy-
jętych standardów dzieląc konkretnie 
m.in. na:
• opiekę specjalistyczną
• opiekę wysokospecjalistyczną
• intensywną terapię
www.bapm.org/media/documents/pu-
blications/hoso standards.pdf

My również już od lat mamy swoje propo-
zycje! Bardzo merytoryczne.

5. Problem braku chęci wdrożenia 
przez decydentów standardów opieki 
i udawanie nie dostrzegania tej po-
trzeby/konieczności – spadł w prak-
tyce na nasze barki (barki Położnych 
i Pielęgniarek, Pielęgniarzy). Nie do-
tyczy on tylko oddziałów pediatrycz-

nych niemowlęcych, dziecięcych czy 
młodzieżowych...

6. Wskazana została istota konieczności 
zapewnienia bezpiecznej opieki!!! Po-
trzebne są pilne działania naprawcze, 
bo jest już bardzo niebezpiecznie!

7. Wprowadzenie standardów opieki to 
bezpieczne wykonywanie naszych za-
wodów!

Oto moim zdaniem najważniejsze prze-
słania, które wypłynęły ze Strajku.

 Dla NAS WSZYSTKICH!

P.S. Pojawią się pytania skąd wziąć tyle 
Pielęgniarek i Położnych w Polsce? Niech 
odpowiedzą na to pytanie i zaczną konkret-
nie i skutecznie w tym kierunku działać, 
Osoby odpowiedzialne w naszym Kraju za 
bezpieczeństwo obywateli/Pacjentów!
Zaniedbanie naszej profesjonalnej kadry przez 
kolejnych rządzących nie może być wytłuma-
czeniem stosowania w Polsce patologii jaką są 
niebezpieczne obsady kadrowe!!!
Czas już ostateczny na WDROŻENIE 
STANDARDÓW!

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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Zarząd Szpitala Specjalistycznego 
w Prabutach Sp. z o.o. wraz 

z pracownikami serdecznie dziękują 
sponsorom i fundatorom, którzy 

przyczynili się do organizacji VI Festynu 
Rodzinnego .

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
BZ WBK oddział w Prabutach 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku

Prabuckie Centrum Kultury i Sportu
Miejska Hala Sportowa w Prabutach 

Catering Siwy Dym
Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S. A.

KORA Centrum Szkoleń 
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Schulke  Polska Sp. z o.o.
Bialmed  Sp. z o.o.

Covidien Polska Sp. z o.o.
Dom Brokerski Negocjator

Laboratorium Medyczne BRUSS
Zakład Produkcji Mebli Elita Sztum 

Comarch Healthcare
BBRAUN

PAUL Hartmann Polska Sp. z o.o.
Leszek Czarnobaj

Jerzy Śnieg
Farma Wodna w Kołodziejach Waldemar 

Dreszler
Adipol Krystyna i Grzegorz Kamińscy

BMS SP.J. w Kwidzynie 
Mercator Medical S. a.

Ekolab Sp. z o.o. Sp. z o.o.
ConvaTec Polska

Medela Polska SP. z o.o.
Nadleśnictwo Kwidzyn

Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej
ECO Malbork

Straż Pożarna w Prabutach
Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej 
M.B.S. Bożena Śmigielska Kwidzyn

Lucyna Maj
Prabuckie Stowarzyszenie Inicjatyw 

Samorządowych
Wasicki, Kass Sprzedaż Artykułów RTV 

i Przemysłowych
ALTRAVOX pro Agata Szarfemberg

Hurtownia Materiałów Budowlanych Sp. 
z o.o. w Prabutach

Hurtownia Elektryczna Krzysztof 
Adamkiewicz

Janusz Leśniewski
Apteka Jabłońskich w Prabutach

Serdeczne podziękowanie  za leczenie 
i opiekę nad moim mężem 

Lucjanem Andrzejem Oleśińskim
Pacjentem Kliniki Nefrologii i Transplan-

tologii i Chorób Wewnętrznych 
UCK w Gdańsku

Panu Profesorowi Tomaszowi Liberek 
wraz z Zespołem Lekarskim 

oraz Pani Oddziałowej
Urszuli Michalskiej wraz z Zespołem 

Pielęgniarskim
Składa wdzięczna żona  Maria Olesińska
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z żałobnej karty
Koleżance Danucie Elżbiecie Stypulskiej

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

BRATA
Składają Koleżanki z Koła Emerytek 

Pielęgniarek i Położnych

Drogiej koleżance Aleksandrze Szeląg 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MĘŻA 

składa cały zespół oddziału chirurgii 
ogólnej szpitala Ĺ w. 

Wincentego a Paulo w Gdynii

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

Drogiej koleżance
Katarzynie Płotka

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają Kadra Kierownicza,

Pielęgniarki i Położne
Powiatowego Centrum Zdrowia

w Kartuzach

"Człowiek odchodzi
lecz żyje w naszej pamięci"

Drogiej koleżance
Dorocie Myszk

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają Kadra Kierownicza,

Pielęgniarki i Położne
Powiatowego Centrum Zdrowia

w Kartuzach

Koleżance Marioli Miazek serdeczne 
wyrazy współczucia i otuchy 

z powodu śmierci 
OJCA 

składają koleżanki oddziału III PCCHZ 
i Gruźlicy w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
otuchy dla Jerzego Wieckiego, 

Rodziny i Bliskich z powodu śmierci  
ŻONY  

CZESŁAWY WIECKIEJ  
składa w imieniu  

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Gdańsku  

Przewodnicząca  
mgr Anna Czarnecka

Serdeczne gratulacje z okazji wygrania 
konkursu na stanowiska Pielęgniarek 
Oddziałowych 7 Szpitala Marynarki 

Wojennej w Gdańsku:
Pani Ewie Grabowskiej 

Pielegniarce Oddziałowej Izby Przyjęć
Pani Annie Dębskiej 

Pielegniarce Oddziałowej Przychodni
Pani Hannie Kozieł 

Pielegniarce Oddziałowej 
Oddziału Otolaryngologii
Pani Annie Muchowskiej 

Pielegniarce Oddziałowej Stacji Dializ
Pani Sylwi Ścibisz Pielegniarce 

Oddziałowej Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii

Życzę dalszych sukcesów w życiu zawo-
dowym i osobistym .

mgr Elżbieta Brożyniak
Naczelna Pielęgniarka

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

„Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą
Trzeba pojąć cała głębię tej służby
Pielęgniarską, codzienną pracę.

Niestrudzona, choć bardzo zmęczona
Własnym życiem i chorych sprawami

Zawsze ludziom, służyć gotowa
Słowa swoje pokrywa czynami…”

Wszystkim Wyróżnionym 
Pielęgniarkom 7 Szpitala Marynarki 

Wojennej z Przychodnią, składam 
życzenia wszelkiej pomyślności w życiu 

osobistym oraz sukcesów w pracy 
zawodowej. Życzę również spełnienia 

wszystkich zamierzeń a także drobnych 
zachwytów w codzienności oraz pogody 

ducha i serdeczności.
Złoty czepek otrzymały panie: Ewa Po-

lak,  Marzena Skibrowska, Jolanta Grad
Dyplom Uznania otrzymały panie: 
Barbara Chadała,  Iwona Kołpak, 

Monika Przytuła-Jaroszek

mgr Elżbieta Brożyniak
Naczelna Pielęgniarka

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pie-
lęgniarki i Położnej oraz XXV-lecia Sa-

morządu Pielęgniarek i Położnych proszę 
przyjąć najserdeczniejsze życzenia satys-
fakcji z wykonywanej pracy zawodowej 

oraz szczęścia i zadowolenia w życiu oso-
bistym. Życzę wszystkim pielęgniarkom 

i położnym zrzeszonym w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 

aby mogły realizować swoje marzenia 
i cele życiowe, aby ich codzienny i de-
cydujący o ludzkim życiu wysiłek był 

doceniony, a praca na rzecz ludzi chorych 
budziła dumę i satysfakcję.

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska
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Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 
ratownikowi medycznemu

Grzegorzowi Sadowskiemu 
z powodu śmierci 

mAmy,
 naszej koleżanki pielęgniarki,

składają pracownicy Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku.

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

Ks. J. Twardowski

Panu Jerzemu Wieckiemu, 
Rodzinie i Bliskim   

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia  
z powodu śmierci 

ŻONY 
CZESŁAWY WIECKIEJ  

składa
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek 

i Położnych Polskich  
Oddział w Gdańsku  




