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Koleżanki i Koledzy,
mam nieco urlopu i trochę czasu na lekturę. 
Podzielę się refleksją z niej płynącą:
„Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze 
myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości, 
a potem wzdychają za utraconym dzieciń-
stwem. Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, 
potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. 
Z troską myślą o przyszłości, zapominając 
o chwili obecnej i w ten sposób nie przeży-
wają ani teraźniejszości ani przyszłości. Żyją 
jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, 
jakby nigdy nie żyli.”

Paulo Coelho 
(z książki: Być jak płynąca rzeka.)

Proszę zatem, pamiętajmy o sobie codzien-
nie (a nie tylko o innych...), szanujmy się 
wzajemnie i wypełniajmy każdą obecną 
chwilę swoją siłą i charyzmą. Przekazu-
ję w Wasze ręce kolejny biuletyn tętniący 
wydarzeniami budującymi naszą Markę: 
Markę Pielęgniarki i Pielęgniarza, Położnej 
i Położnego!
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Koło PTP działające przy Szpitalach 
Specjalistycznych w Chojnicach 

i Kościerzynie serdecznie zaprasza do 
udziału w konferencji pt.:

„Nowe uprawnienia 
pielęgniarek i położnych 

w aspekcie aktów prawnych 
oraz nowości w urologii.”

Termin konferencji:
26 października 2016 r. (środa)

Miejsce konferencji:
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe 
w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30 a

Rejestracja uczestników: 
e-mail: bozenapawl@wp.pl do 10.10. 2016 r. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Ilość miejsc ograniczona. 
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Adres
ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

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

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Czarnecka
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 Czarnecka
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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

KOntO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku

Prezydium
Sprawozdanie z zebrania Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku w dniu 24 maja 2016 r.
W zebraniu udział wzięło 9 członków Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

cząca Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie przed-
stawionego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Aneksu Nr 3 z dnia 24 maja 
2016  r. do Uchwały Nr 20/VIIP/15 
z dnia 08.12.2015r. w sprawie urucho-
mienia kształcenia podyplomowego 
w formie kursu specjalistycznego i po-
wołania kierownika merytorycznego
•	 Kurs specjalistyczny Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego

•	 Kurs specjalistyczny Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa dla pielę-
gniarek i położnych

5. Zakończenie zebrania.

Sprawozdanie z Zebrania Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w dniu 15 czerwca 2015 r.
W dniu 15 czerwca 2016 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 9 osób, Człon-
ków Prezydium. 

Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Rzeszowie oraz podję-
cie jednogłośnie Uchwały Nr 158 /VII 
P/16 w sprawie pomocy finansowej 
dla członków samorządu innych Izb, 
pomoc finansowa została przyznana 
w wysokości 200 zł.

5. Przedstawienie Uchwały Nr 159/VII 
P/16 w sprawie wydania zaświad-
czenia po odbytym przeszkoleniu, po 
przerwie dłuższej niż 5 lat, w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej (2 
pielęgniarkom). Uchwala została przy-
jęta jednogłośnie.

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 160/VII P/16 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie dłuż-
szej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej (1 pielęgniarka 
i 1 położna).

7. Przedstawienie Uchwały Nr 161/VII 
P/16 w sprawie zakupu nagrody głów-
nej (roweru) na XII-ty Prozdrowotny 
Piknik do Sopotu, organizowany przez 
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny 
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w Sopocie oraz Fundację Profilakty-
ki Chorób Cywilizacyjnych Sylwetka 
Trójmiasta. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie.

8. Rozpatrzenie wniosku Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz 
przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
162/VII P/16 w sprawie dofinansowa-
nia organizacji szkolenia i warsztatów 
Rzeczników Polski Północnej organi-
zowanych w Gdańsku, w dniach 21-
22.IX.2016.

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 163/VII P/16 
w sprawie wytypowania przedstawi-
cieli samorządu do prac w komisji po-
stępowania egzaminacyjnego w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez PULS-MEDIC Sp. 
z o.o.:
−	 kurs specjalistyczny w zakresie 

Leczenie ran – program dla pielę-
gniarek;

−	 kurs specjalistyczny w zakresie 
Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa program dla pielęgniarek 
i położnych.

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 164/VII P/16 
w sprawie wytypowania przedstawi-
cieli samorządu do prac w komisji po-
stępowania kwalifikacyjnego w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez KORA Centrum 
Szkoleń Marek Wojda:
 – szkolenie specjalizacyjne w dzie-

dzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
 – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa operacyjnego dla 
pielęgniarek 

oraz: przedstawicieli, do udziału 

w pracach komisji postępowania eg-
zaminacyjnego w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Centrum Szkoleń Marek Wojda: 
 – kurs specjalistyczny w zakresie 

Szczepienia ochronne – dla pielę-
gniarek (ed. Kościerzyna).

	– Wojewódzki Szpital Psychiatrycz-
ny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, 
80- 282 Gdańsk, ul. Srebrniki 17

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 165/VII P/16 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli samorzą-
du do prac w komisji postępowania eg-
zaminacyjnego w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
INTERRETE Sp. z o.o.
 – kurs specjalistyczny w zakresie 

Ordynowanie leków i wypisywa-
nie recept ed. Gdynia

 – kurs specjalistyczny Szczepie-
nia ochronne dla pielęgniarek ed. 
Kwidzyn

 – kurs specjalistyczny Szczepienia 
ochronne dla położnych ed. Kwidzyn

12. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 166/VII P/16 
w sprawie wytypowania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisji 
postępowania kwalifikacyjnego i eg-
zaminacyjnego w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 
Ziemi Częstochowskiej
 – kurs specjalistyczny w zakresie 

Ordynowanie leków część I i II.
13. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 

Uchwał Nr 19/ISPP/PPL/2016/C/, 
20/ISPP/PPL/2016/C, w sprawie wy-
kreślenia z rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą (Re-

jestr Praktyk Zawodowych), wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych (2 wykre-
ślenia indywidualnych praktyk pielę-
gniarskich).

14. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwały 
Nr 171/Z/VII/2016 do Uchwały Nr 
182/Z/VII/2016 w sprawie: stwierdze-
nia 7 w tym 1 położna, wykreślenie 2, 
wpisów 2, nowe 1 .

15. Przedstawienie bieżących informacji.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
przedstawiła Ankietę przesłaną przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie na prośbę Krajo-
wego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Medycyny Szkolnej w Szczecinie, 
przeznaczoną dla pielęgniarek w Śro-
dowisku Nauczania i Wychowania, 
która została przesłana do wszystkich 
pielęgniarek sprawujących opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą w szkołach z proś-
bą o ich wypełnienie i przesłanie na 
adres Koordynatora.

16. Zakończenie zebrania.

Sprawozdanie z zebrania Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku w dniu 17 czerwca 2016 roku
W dniu 17 czerwca 2016 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, udział wzięło 16 Członków 
Rady oraz Przewodnicząca Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej, Przewodnicząca Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
i dwóch Pełnomocników Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

cząca Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie przedstawio-
nego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 58/VII R/16 w sprawie 
aktualizacji literatury w Ramowym 
Programie Przeszkolenia dla pielę-
gniarki i położnej, które nie wykonują 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 
5 lat w okresie 6 lat.

5. Przedstawienie Uchwały Nr 59/VII 
R/16 w sprawie pokrycia kosztów za 
dodatkowe usługi prawne na potrze-
by Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, świadczone 
przez Radcę prawnego. Uchwała zosta-
ła przyjęta jednogłośnie.

6. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 60/VII R/16 w sprawie 
zmiany składu członkowskiego Komi-
sji ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielęgna-
cji Ran, Oparzeń i Odleżyn, dopisując 
do składu członkowskiego komisji jed-
ną pielęgniarkę. 

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 61/VII R/16 w spra-
wie uruchomienia środków finanso-
wych z budżetu Komisji ds. Opieki 
Długoterminowej i Komisji ds. Pro-
filaktyki, Edukacji, Pielęgnacji Ran, 
Oparzeń i Odleżyn na opłacenie udzia-
łu Członków Komisji w XIX Między-
narodowej Konferencji Opieki Długo-
terminowej w Toruniu w dniach 27-29 
września 2016 r.

8. Przedstawienie i omówienie Uchwały 
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Nr 62/VII R/16 w sprawie powołania 
Komisji lekarskiej w celu zbadania 
zdolności do wykonywania zawodu 
pielęgniarki. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie.

9. Przedstawienie bieżących informacji.
Pani Przewodnicząca omówiła:
−	 projekt Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie stażu adapta-
cyjnego dla cudzoziemców ubie-
gających się o przyznanie prawa 
wykonywania zawodu pielęgniar-
ki lub położnej,

−	 pismo z Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie 
dotyczące tworzenia nowej stro-
ny internetowej Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych wraz 
z prośbą o włączenie się w proces 
jej tworzenia,

−	 pismo Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej w Gdańsku dotyczącą 
wniosków z przeprowadzonej 
kontroli oraz informację w spra-
wie terminu i zakresu kontroli 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku,

−	 informację dotyczącą firmy szko-
leniowej, która zrealizowała zale-
głe zobowiązania finansowe wo-
bec Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku związane 
z prowadzonymi szkoleniami dla 
pielęgniarek i położnych. Zobo-
wiązania dotyczyły opłat za do-
konywanie wpisów i wykreśleń 
organizowanych szkoleń,

−	 informację, iż do chwili obecnej 
nadal nie wpłynęła dotacja ze 
środków budżetowych z Mini-
sterstwa Zdrowia na rzecz Okrę-

gowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych. Okręgowa Rada Pielęgnia-
rek i Położnych podjęła decyzję 
o przesłaniu pisma do Ministra 
Zdrowia. Pani Przewodnicząca 
odczytała pismo w celu naniesie-
nia ewentualnych zmian – pro-
pozycji od Członków Rady,

−	 aktualną sytuację podstawowej 
opieki zdrowotnej gdzie w zespo-
le poz, pielęgniarka stanie się pod-
wykonawcą, w przypadku wpro-
wadzenia zmian planowanych 
przez Ministra Zdrowia,

−	 Raport Pielęgniarek Środowiska 
Nauczania i Wychowania, który 
został przekazany Dyrektorowi 
Departamentu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie,

−	 sytuację pielęgniarek z Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie 
w czasie strajku,

−	 zobowiązania ustne Ministra 
Zdrowia o wdrożeniu standardów 
pediatrycznych,

−	 notatkę ze spotkania Rady Pomor-
skiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Inne poruszane sprawy przez Człon-
ków ORPiP:
−	 wyjazd 12 pielęgniarek z Okręgo-

wej Izby Pielęgniarek i Położnych 
na konferencję do Poznania,

−	 sytuacja pielęgniarek w środo-
wisku nauczania i wychowania, 
gdzie występuje ogromny brak 
personelu z kwalifikacjami na 
rynku pracy. Z informacji uzy-
skanych wynika, że Dyrektorzy 
Niepublicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej powiadamiają Dyrek-

cję szkół o zaprzestaniu opieki 
nad dziećmi w szkole z powodu 
braku personelu.

−	 pobieranie opłat za pobyt rodzi-
ca opiekującego się dzieckiem 
w czasie pobytu w szpitalu.

10. Zakończenie zebrania.

Sprawozdanie z zebrania Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w dniu 29 czerwca 2016 r.
W dniu 29 czerwca 2016 roku odbyło się 
w trybie pilnym zebranie Prezydium OR-
PiP w Gdańsku. W zebraniu wzięło udział 
8 osób, Członków Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych oraz:
• Przedstawiciele Samorządu Zawo-

dowego Pielęgniarek i Położnych ze 
Słupska 

• Przedstawiciele Regionu Pomorskie-
go Związków Zawodowych Pielę-
gniarek i Położnych

• Przedstawiciele Katolickiego Stowa-
rzyszenia Pielęgniarek i Położnych 
z Gdańska

Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Zebranie Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych odbyło się 
w trybie pilnym w związku z planami 
Ministra Zdrowia wprowadzenia zmian 
systemowych w obszarze kształcenia 
zawodowego pielęgniarek, polegających 
na powrocie do uprzedniego systemu 

kształcenia w zawodzie pielęgniarki 
w formie Liceów Medycznych.
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku, wspólnie 
z Przedstawicielami Samorządu Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych ze 
Słupska, Przedstawicielami Regionu 
Pomorskiego Związków Zawodowych 
Pielęgniarek i Położnych oraz Przedsta-
wicielami Katolickiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek i Położnych z Gdańska 
postanowiło wystosować stanowisko do 
Ministra Zdrowia w omawianej sprawie. 
Niniejsze stanowisko zamieszczone jest 
na stronie internetowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Poruszone zostały również sprawy do-
tyczące:
 – zatrudniania Ratowników medycz-

nych na oddziałach w szpitalach
 – oddzielnego finansowania świad-

czeń pielęgniarek i położnych 
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

5. Zakończenie zebrania

Sprawozdanie z zebrania Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku w dniu 15 lipca 2016 r.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Rozpatrzenie prośby Przewodniczącej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych z Rzeszowa i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 167 /VII P/16 w spra-
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wie pomocy finansowej dla członków 
samorządu innych Izb, pomoc została 
przyznana w wysokości 200 zł.

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 168 /VII P/16 
w sprawie pokrycia kosztów trans-
portu pielęgniarek i położnych z Kwi-
dzyna, Sztumu, Gniewu, Malborka, 
Ryjewa i Tczewa do Warszawy w dniu 
29 czerwca 2016 roku na pikietę prze-
ciwko planowanym przez Minister-
stwo Zdrowia zmianom systemowym 
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 169/VII P/16 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie dłuż-
szej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej (1 pielęgniarka).

7. Przedstawienie Uchwały Nr 170/VII 
P/16 w sprawie wydania zaświadczenia 
po odbytym przeszkoleniu po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawo-
du pielęgniarki/ położnej (1 pielęgniarka). 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

8. Podjęcie jednogłośnie Uchwał Nr 21/IPP/
PPL/2016/C/, 22/IPP/PPL/2016/C, 23/
IPP/PPL/2016/C i 24/IPP/PPL/2016/C 
w sprawie wykreśleni z rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą 
(Rejestr Praktyk Zawodowych), wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk pie-
lęgniarek i położnych (4 wykreślenia in-
dywidualnych praktyk pielęgniarskich).

9. Rozpatrzenie prośby Przewodniczącej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych z Podkarpacia oraz podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 171 /VII P/16 
w sprawie pomocy finansowej dla 
członków samorządu innych Izb – po-
moc nie została przyznana.

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 172 /VII P/16 w spra-
wie wytypowania przedstawicieli sa-
morządu do prac w komisji egzamina-
cyjnej w zakresie kształcenia podyplo-
mowego prowadzonego przez KORA 
Centrum Szkoleń Marek Wojda:
 – kurs specjalistyczny w zakresie 

Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego 

 – dla pielęgniarek i położnych .
11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwały Nr 173 /VII P/16 
w sprawie wytypowania przedstawi-
cieli samorządu do prac w komisji eg-
zaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 
Ziemi Częstochowskiej:

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 183/Z/VII/2016 
do Uchwały Nr 205/Z/VII/2016 
w sprawie prawa wykonywania zawo-
du – stwierdzenia 9 w tym 3 położne, 
nowe 4, wpisów 4 w tym 1 położna, 
wykreślenie 6 w tym 1 położna.

13. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji Socjalnej w sprawie podwyż-
szenia zapomogi dla dwóch Pań o kwotę 
700 zł dla każdej z Pań. Podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 174 /VII P/16. Za-
pomogi obu Paniom zostały przyznane.

14. Rozpatrzenie prośby Przewodniczącej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych z Ciechanowa oraz podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 175/VII 
P/16 w sprawie pomocy finansowej 
dla członków samorządu innych Izb 
– pomoc finansowa została przyznana 
w wysokości 200 zł.

15. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
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głośnie Uchwały Nr 176/VII P/16 
w sprawie sfinansowania uczestnictwa 
Członka Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Szkół 
Rodzenia w dniach 13-16 października 
w Zakopanem.

16. Bieżące sprawy poruszane na zebraniu.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
omówiła: 
 – zdarzenie podania niewłaściwego 

leku mające miejsce w szpitalu 
Krakowie

 – propozycja wprowadzenia zmian 
systemowych w obszarze kształ-
cenia zawodowego pielęgniarek, 
polegających na powrocie do 
uprzedniego systemu kształcenia 
w zawodzie pielęgniarki w formie 
Liceów Medycznych

 – odpowiedzi posłów na Sejm, któ-
rzy bardzo aktywnie podchodzą 
do wszelkich zgłaszanych spraw, 
dotyczących zmian planowanych 
w poz, niezwłocznie odpowiada-
jąc na nasze pisma

 – stronę internetową Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, na której zamiesz-
czane są na bieżąco istotne infor-
macje, jednocześnie zaprasza Pa-
nie pielęgniarki i położne do zapo-
znawania się z aktualnościami

 – spotkanie w Sejmie, które miało 
miejsce 07.07.2016 r. dotyczą-
ce sytuacji Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej.

 – etap na jakim znajduje się dokona-
nie oceny zdolności wykonywania 
zawodu przez pielęgniarkę oraz 
pismo skierowane w tej sprawie 

do wnioskodawcy z prośbą o do-
precyzowanie danych pielęgniar-
ki, której postępowanie dotyczy

Danuta Adamczyk-Wiśniewska poin-
formowała o wygranym przetargu na 
Specjalizację Ginekologiczno-Położ-
niczą oraz omówiła konferencję Szkół 
Rodzenia.
Jolanta Zając przedstawiła działanie 
Komisji ds. Pielęgniarek w Środowi-
sku Nauczania i Wychowania przy 
Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie w sprawie opra-
cowania strategii dla Medycyny Szkol-
nej. Opracowanie projektu zostało za-
kończone.

17. Zakończenie zebrania

Sprawozdanie z zebrania Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku w dniu 18 lipca 2016 r.
W zebraniu udział wzięło 8 członków Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania 
2. Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 206/Z/VII/2016 
do Uchwały Nr 208/Z/VII/2016 
w sprawie stwierdzenia prawa wyko-
nywania zawodu trzem pielęgniarkom.

4. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

kalendarium
28 czerwca
Reprezentowanie OIPiP w Gdańsku przez 
Marzenę Olszewską-Fryc na uroczystości 
nadania tytułu Doktora Honoris Causa,  
profesor Barbarze Krupie-Wojciechowskiej 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 
Profesor całe życie zawodowe spędziła w 
jednej Uczelni, w jednej Klinice Chorób 
Wewnętrznych, a przez 7 lat pełniła obo-
wiązki Rektora Uczelni.

30 czerwca
Obecność Marzeny Olszewskiej-Fryc na 
uroczystym otwarciu Oddziału Okulistycz-
nego dla dorosłych w szpitalu św. Wojcie-
cha na Zaspie.

30 czerwca
Udział Marzeny Olszewskiej-Fryc w uro-
czystym podsumowaniu projektu Zespołu 
Modelu Integracji Imigrantów w Euro-

pejskim Centrum Solidarności. Wielkie 
podziękowania dla samorządu, Marzeny 
Miller w pracach zespołu z ramienia OIPiP. 

8 lipca
Zorganizowanie przez OIPiP, Przewod-
niczącą Annę Czarnecką konferencji dla 
kierowniczej kadry zarządzającej, w której 
uczestniczyli Dyrektorzy ds. Pielęgniar-
stwa oraz Naczelne Pielęgniarki z Woje-
wództwa Pomorskiego oraz Słupskiego. 

11 lipca 
Powitanie stażystek pielęgniarstwa z Wiel-
kiej Brytanii w siedzibie OIPiP oraz za-
poznanie z działalnością samorządu przez 
Przewodniczącą OIPiP Annę Czarnecką, 
Wiceprzewodniczącą Marzenę Olszewską-
-Fryc i Sekretarz Jolantę Zając. Stażyści 
przebywali na praktykach w szpitalu Miko-
łaja Kopernika do 15 lipca.

Uroczyste otwarcie Oddziału Okulistycznego dla dorosłych w szpitalu św. Wojciecha na Zaspie.
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15 lipca
Rozdanie Certyfikatów Stażystom z Wiel-
kiej Brytanii przez Przewodniczącą Annę 

Czarnecką oraz zaprezentowanie efektów 
wizyty w Gdańsku członkom Prezydium 
ORPiP. 

akredytacja dla Szpitala 
Specjalistycznego w Prabutach 

Niezmiernie miło nam poinformować, że 
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. 
z o.o. dołączył do grona szpitali akredyto-
wanych. 
Uroczystego wręczenia Certyfikatu Akre-
dytacyjnego dokonał Dyrektor Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdro-
wia Pan Jerzy Hennig. 
W uroczystości udział wzięli: Leszek Czar-
nobaj – Senator,  Jerzy Hennig – Dyrektor 
Centrum Monitorowania Jakości, Hanna 
Zych-Cisoń – Członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego, Marek Szulc – Burmistrz 
Miasta i Gminy Prabuty, Anna Czarnecka 
– Przewodnicząca Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku, przed-
stawiciele instytucji związanych z ochroną 
zdrowia, Dyrektorzy i Prezesi pomorskich 
szpitali, radni, sponsorzy, przedstawiciele 
firm medycznych oraz personel Szpitala .
Przygotowanie szpitala do wizyty akredy-
tacyjnej trwało ponad półtora roku. Czte-
roosobowy zespół wizytatorów Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdro-
wia dokonał oceny spełnienia wymagań 
zawartych w standardach akredytacyjnych 
we wszystkich obszarach, w których pa-
cjent otrzymuje świadczenia medyczne. 
Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej 
całości, na którą składa się: działalność 
terapeutyczna, zarządzanie, administracja 
i środowisko opieki pacjenta.
Przegląd był prowadzony w ramach pro-
jektu systemowego ,,Bezpieczny Szpital – 
Bezpieczny Pacjent’’, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W wyniku dokonanej oceny Szpital otrzy-
mał 89% możliwej do uzyskania liczby 
punktów w zakresie standardów akredyta-
cyjnych. 

Grażyna Stachowicz
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.

Wizyta stażystów pielęgniarstwa z Wielkiej Brytanii w siedzibie OIPiP.
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nieniem opatrunków specjalistycznych oraz 
właściwego ich dobierania do rodzaju rany. 
System dobrany do rany zaprezentował 
przedstawiciel firmy Schulke mgr inż. Ar-
tur Małecki. Po pierwszej części wykładów 
prowadząca konferencję pani dyrektor Ewa 
Wodzikowska zaprosiła wszystkich uczest-
ników na przerwę kawową oraz przekąski. 
Podczas posiłku można było pozyskać in-
formacje od przedstawicieli firmy Nutricia 
odnośnie właściwego żywienia pacjenta 
z ranami różnego rodzaju. Po przerwie sze-
rzej omówiony został problem właściwego 
żywienia pacjentów w procesie gojenia ran 
z tym problemem zmierzyła się pani mgr 
Anna Kowalska. Nasz gość ze Śląska, pani 
mgr Bożena Smolnik przedstawiła prelekcję 
dotyczącą higieny pacjenta, a profilaktyki 
zakażeń szpitalnych. Ostatnim wykładowcą 
była pani mgr Katarzyna Kowalczyk, która 
omówiła doświadczenia własne dotyczące 
praktycznej pielęgnacji pacjentów ze stomią 
i problemami z jakimi borykają się pacjen-

ci oraz ich rodziny. Dzięki różnorodności 
tematów każdy z uczestników konferencji 
znalazł temat, który go szczególnie intere-
sował oraz rozwiano wiele problemów doty-
czących wielopłaszczyznowej opieki nad pa-
cjentem z raną, stomią, niedożywionym itp.
Konferencja została zorganizowana dzięki 
uprzejmości przedstawicieli firm:
ConvaTec reprezentowany był przez panią 
Annę Nagórską, przedstawicielem firmy 
Nutricia była pani Anna Kowalska, Schul-
ke reprezentował pan Artur Małecki oraz 
Zarys, który reprezentowała pani Monika 
Trzebińska. Wszystkim wykładowcom oraz 
firmom serdecznie dziękujemy. Składamy 
podziękowania również Dyrekcji Szpitala 
za możliwość skorzystania z sali konferen-
cyjnej dzięki czemu konferencja odbyła się 
w doskonałych warunkach.

mgr Marzena Parzątka Lipinska
Specjalista ds. epidemiologii

leczenie ran 

Dnia 8 czerwca 2016 r. odbyła się XVIII kon-
ferencja dotycząca szerokiej problematyki 
obejmująca leczenie ran przewlekłych, pielę-
gnację stomii oraz żywienie i higienę pacjen-
tów. Spotkanie zorganizowano dzięki wspar-
ciu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, a honorowym patronatem objęło 
Polskie Towarzystwo Leczenia Ran.
Miejscem spotkania po raz kolejny był Szpi-
tal Specjalistyczny w Chojnicach. 
Szanownych gości oraz prelegentów powitali 
przedstawiciele dyrekcji naszego szpitala Pan 
dyrektor Leszek Bonna oraz pani dyrektor ds. 
pielęgniarstwa Ewa Wodzikowska. 
Jako pierwsza głos zabrała mgr Anna Czar-
necka – Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
odniosła się do trudnej sytuacji pielęgniarek 
i położnych w Polsce, szczególnie zwraca-
jąc uwagę na koleżanki z Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. Po pełnych otuchy 
słowach pani przewodniczącej nastąpiła 
zmiana tematyki i głos zabrała pani mgr 

Irena Samson, która przedstawiła ogólne 
wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia 
Ran oraz rozwiała wątpliwości dotyczące 
problemów codziennej praktyki leczenia 
ran. Kolejnym wykładowcą był ordynator 
oddziału chirurgicznego Szpitala Św. Woj-
ciecha w Gdańsku dr n. med. Grzegorz Mi-
chalski przedstawił wykład dotyczący ran 
przewlekłych w praktyce chirurga. Przedsta-
wiciel Kliniki Medica w Gdyni dr Andrzej 
Nowik zajął się próbą odpowiedzi na pyta-
nie czy owrzodzenie goleni można wyleczyć 
dodając ciekawe fakty z własnej praktyki 
lekarskiej. Przedstawicielka naszego szpita-
la specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego 
pani Agnieszka Torsz omówiła jakość opie-
ki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki 
leczenia odleżyn w kontekście pracy Ze-
społu ds. Spraw profilaktyki p/odleżynowej 
Szpitala w Chojnicach. Pani mgr Beata Gó-
ralska skupiła się na kompleksowej opiece 
pacjenta z raną ze szczególnym uwzględ-
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XX lat dla rozwoju 
pielęgniarstwa onkologicznego

W dniach 18-20 maja 2016 r. w Teresinie 
odbyła się Jubileuszowa XX Ogólnopolska 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pol-
skiego Stowarzyszenia Pielęgniarek On-
kologicznych – „XX lat dla rozwoju pielę-
gniarstwa onkologicznego”. 
W Konferencji uczestniczyło około 200 pie-
lęgniarek z całego kraju. Oddział Terenowy 
PSPO w Gdańsku reprezentowały: Prezes 
Oddziału dr Janina Książek, dr Renata 
Piotrkowska z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, mgr Ma-
rzena Orłowska z Kli-
niki Urologii oraz mgr 
Alicja Patoła z Kliniki 
Chirurgii Onkologicznej 
Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego. 
Uroczyste otwarcie Kon-
ferencji zainaugurowła 
Prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Pielęgniarek 
Onkologicznych Pani 
Barbara Jobda, która po-
witała wszystkich uczest-
ników, a w szczególności osoby od wielu lat 
zaangażowane w działalność Stowarzyszenia. 
W bardzo ciepły i ujmujący sposób przedsta-
wiła w skrócie historię i ważne wydarzenia 
z życia Stowarzyszenia na przestrzeni lat. Za-
prezentowano też na forum dość bogatą doku-
mentację zdjęciową z wcześniejszych spotkań, 
co spowodowało wiele wzruszeń, miłych ko-
mentarzy, a czasami i salw śmiechu. 

Bardzo doniosłym momentem było wrę-
czenie przez Panią Prezes Barbarę Jobdę 
dyplomów z podziękowaniem za wspar-
cie i zaangażowanie wszystkim, którzy 
w wyjątkowy sposób służyli Stowarzysze-
niu w latach przeszłych i obecnie. Ogarnę-
ła nas wielka duma, kiedy okazało się, że 
wśród wyróżnionych znalazła się również 
Przewodnicząca Terenowego Oddziału 
PSPO w Gdańsku dr Janina Książek.

Podczas Gali Inauguracyjnej wygłoszone 
zostały dwa wykłady. Pierwszy „Pielę-
gniarstwo onkologiczne w systemie ochro-
ny zdrowia” przedstawiła mgr Marzena 
Pyk – Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 
natomiast drugie wystąpienie „O starości”, 
wprowadzające słuchaczy w stan refleksji 
wygłosił Zbigniew Szawarski – etyk, pro-
fesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Następne dwa dni Konferencji to sesje 
prowadzone przez poszczególne Oddziały 
Terenowe PSPO w formie wykładów oraz 
warsztatów szkoleniowych. 
W przygotowanych wykładach poruszano 
różnorakie zagadnienia związane z życiem 
pacjentów dotkniętych chorobą nowotwo-
rową, złożonością procesu pielęgnowania 
oraz koniecznością interdyscyplinarnego 
podejścia do opieki. Wśród przygotowa-
nych prac znalazły się również takie, któ-
re poruszały zagadnienia mniej popularne, 
aczkolwiek niezmiernie ważne z punktu 
widzenia pacjenta. Przykładami mogą być 
wystąpienie przedstawicieli sesji przygo-
towanej przez TO PSPO w Białymstoku 
– mgr Katarzyny Pyry, która wygłosiła wy-
kład nt. „Sfera intymna pacjentów z choro-
bą nowotworową” oraz mgr Kingi Bielskiej 
– „Samoleczenie pacjentów leczonych on-
kologicznie”. Niezmiernie ciekawym oka-
zał się również wykład dr Jerzego Jarosza – 
„Marihuana w leczeniu przeciwbólowym. 
Prawda i mity”. Przedstawicielka Zachod-
niopomorskiego Centrum Onkologii, mgr 
Marzena Kaczmarek przedstawiła temat 
„Aktywizacja zawodowa kobiet po zabiegu 
mastektomii”. Jedną z niestandardowych 
form aktywizacji, którą omówiono jest or-
ganizowanie tzw. „szkoły dla pacjentów 
i ich rodzin” – cyklicznych kilkutygodnio-
wych spotkań osób dotkniętych chorobą 
nowotworową z profesjonalistami z róż-
nych dziedzin. Zajęcia mają formę wykła-
dów, warsztatów, pokazów oraz rozmów, 
które pomagają rozwiązywać wspólne pro-
blemy.
Zespół Terenowego Oddziału PSPO 
w Gdańsku w sesji II – „Proces pielęgno-
wania pacjenta onkologicznego” zaprezen-
tował trzy prace:

	• Procedury przygotowania do operacji 
chorych z chorobą nowotworową – dr 
Renata Piotrkowska,

	• Wyzwania w procesie leczenia i pielę-
gnowania pacjentów operowanych z po-
wodu raka płuca – dr Janina Książek,

	• Proces pielęgnowania pacjenta z po-
wierzchniowym nowotworem pęcherza 
moczowego mgr Marzena Orłowska.

Jubileuszowa XX Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicz-
nych stała się platformą rozwoju myśli 
naukowej oraz woli współpracy pomiędzy 
uczestnikami dla, których sytuacja pacjen-
tów dotkniętych chorobą nowotworową nie 
jest obojętna. Okazała się bardzo interesu-
jąca, ukazała nam różne metody pracy oraz 
złożoność problemów pielęgnacyjnych 
w onkologii. Uświadomiła również ciągłą 
potrzebę zdobywania wiedzy i szukania no-
wych rozwiązań, co może być zachętą do 
dalszej wymiany doświadczeń.

mgr Alicja Patoła
Klinika Chirurgii Onkologicznej

UCK w Gdańsku
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„razem weselej”
16 czerwca 2016 r. na terenie rekreacyj-
nym naszej jednostki odbył się XI Przegląd 
Twórczości Artystycznej Osób Niepełno-
sprawnych pod hasłem „Razem Weselej”. 
O godz. 10.00 Dyrektor Domu Rufin Wy-
socki rozpoczął imprezę witając wszyst-
kich uczestników przeglądu oraz licznie 
przybyłych gości. Następnie głos zabrał 
Pan Adam Klimczak – Członek Zarzą-
du Powiatu Tczewskiego, który oficjalnie 
otworzył XI Przegląd muzyczny. O oprawę 
medialną uroczystości zadbali pan Jacek 
Zieliński z TV Pelplin, ks. Redaktor Radia 
Głos – Zbigniew Gełdon oraz ks. Prałat dr 
Ireneusz Smagliński. Wsparcia finansowe-
go dla naszego przedsięwzięcia udzielili: 
Powiat Tczewski oraz przedstawiciele Fir-
my SCA Producenta marki TENA i przed-
stawiciele Firmy FARMPOL.
W tym roku poprosiliśmy zespoły o przy-
gotowanie repertuaru o tematyce żołniersko 
-patriotycznej, gdyż jak wiadomo utwory te 
cieszą się społecznym uznaniem i są bardzo 
popularne.

Trzeba przyznać, iż uczestnicy imprezy 
bardzo zaangażowali się, by ich wizeru-
nek oraz repertuar nawiązywał do tema-
tyki Przeglądu. Uczestnicy mieli bardzo 
oryginalne pomysły na występ, dlatego też 
postanowiliśmy nagrodzić dodatkowo dwa 
zespoły, które uzyskały największy aplauz 
i uznanie publiczności.
Zanim rozpoczęła się część oficjalna prze-
glądu, mieliśmy okazję posłuchać 8-letniej 
Julii Kalkowskiej uczennicy Zespołu Szkół 

Nr 1 w Pelplinie, która niewątpliwie roz-
grzała publiczność swoim występem.
Imprezie towarzyszyła przepiękna po-
goda, która pozytywnie wpłynęła na sa-
mopoczucie uczestników przeglądu. 
Zaproszone zespoły przyjechały do nas 
z DPS-u w Damaszce, Gniewie, Stani-
sławiu, Stegnie, Strzebielinku, Szpęgaw-
sku, Bielawek, Rudna, Gdyni, Wyrębów 
Wielkich, a także ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie. 
Po zakończonej prezentacji konkursowej 
był czas na grillowanie oraz zabawę przy 
muzyce sympatycznych członków zespołu 
GOLD.

Wszystkie zespoły biorące udział w prze-
glądzie otrzymały: nagrodę rzeczową, sta-
tuetkę, pamiątkowy dyplom oraz upomi-
nek od Przewodniczącej ORPiP pani Anny 
Czarneckiej. Nagrody dały wiele radości. 
Wszyscy wiemy, że OIPiP w Gdańsku – jest 
z nami! Ponadto specjalne wyróżnienie/
nagrody rzeczowe otrzymali reprezentanci 
Domu Pomocy Społecznej z Bielawek oraz 
Gniewa.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim zespo-
łom za udział XI Przeglądzie oraz za mile 
spędzony wspólnie czas. Doceniamy Wasz 
wkład pracy, pasję oraz duże zaangażowa-
nie w przygotowanie występu. Do zobacze-
nia za rok!

Marzanna Trepkowska
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nowy gabinet Położnej POz

Mleko mamy towarzyszy nam od pierw-
szych chwil naszego życia. Dzień 25 maja 
został ustanowiony przez Organizację do 
Spraw Wyżywienia i Rolnictwa Świa-
towym Dniem Mleka. Nieprzypadkowo 
został on wybrany na otwarcie nowego 
Gabinetu Położnej POZ w Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. F. Ceynowy Sp. z o.o. 
w Wejherowie. 

Zaproszeni goście, wśród których była 
Pani Danuta Adamczyk-Wiśniewska – 
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 

wysłuchali ciekawych wykładów na temat 
programowania żywieniowego okresu pre-
natalnego i poporodowego oraz fenomenu 
mleka mamy. Ratownicy medyczni po-
kazali jak prawidłowo udzielać pierwszej 
pomocy niemowlętom i małym dzieciom, 
a Pani Marta Zakrzewska zaprezentowała 
jedną z technik wiązania chusty do nosze-
nia maleństw. Na zakończenie rozlosowano 
nagrody ufundowane przez sponsorów. Or-
ganizatorkami przedsięwzięcia były Panie 
położne: Sandra Wincz-Formella oraz 
Marta Konkel, a sponsorami − firmy ofe-
rujące produkty oraz usługi dla mam i dzie-

ci: Polski Bank Komórek Macierzystych, 
Humana, Hipp, Maxi-Cosi, Mustela, MG 
Baby, Avon. 
Nowy Gabinet Położnej POZ w Szpitalu 
Specjalistycznym im. F. Ceynowy Sp. z o.o. 
w Wejherowie nosi nazwę „3 Planety – 
Centrum Współpracy z Rodziną”. Pierwszą 
planetą jest Wenus, a na niej różnorodne za-
jęcia poświęcone kobiecie w każdym wie-
ku, m.in. warsztaty z samobadania piersi, 
porady dietetyka, psychologa i fizjotera-
peuty. Kolejna to Mars, na której można 
uczestniczyć w bezpłatnej szkole rodze-
nia i fitnessie dla ciężarnych, nauczyć się 
jak udzielać pierwszej pomocy dzieciom 
i jak wykonywać masaż niemowlętom. 
Ostatnia z planet, Jowisz, poświęcona jest 
rodzicielstwu – oferta obejmuje warsztaty 
z doradcą żywieniowym, porady lakta-

cyjne, zajęcia z chustonoszenia dzieci. 
Z usług nowego gabinetu może skorzystać 
każda kobieta, która wybierze położną ze 
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. 
Kursy odbywają się cyklicznie, a zapisy 
prowadzone są telefonicznie 508 152 466 
lub za pośrednictwem strony www.facebo-
ok.com/3planety. Prawie wszystkie zaję-
cia są darmowe. 
Szeroka oferta „3 Planet” pokazuje jak wie-
loma zagadnieniami zajmuje się położna. 
Wykraczają one daleko poza utarte w świa-
domości społeczeństwa ramy. Położne to-
warzyszą kobiecie całe życie, a nie tylko 
podczas ciąży i w okresie połogu.

Aleksandra Karczewska
Specjalista ds. marketingu i PR

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy 
Sp. z o.o. w Wejherowie

Pola nadziei
Sobota 23 kwietnia w 7 Szpitalu Marynar-
ki Wojennej w Gdańsku ponownie stała 
się miejscem finału Pól Nadziei na Pomorzu 
w Gdańsku. Dzięki charytatywnemu zaan-
gażowaniu lekarzy i personelu medyczne-
go pacjenci mogli skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji medycznych: kardiologa, chirur-
ga onkologa, onkologa, urologa, nefrologa, 
neurologa, radiologa, bez wcześniejszego 
skierowania.
Na korytarzach wyróżniali się kwestujący 
wolontariusze w żółtych koszulkach, którzy 
w zamian za datek na rzecz hospicjów wrę-
czali ofiarodawcom żonkile.
Nowym akcentem tegorocznej Żonkilowej So-
boty była prezentacja prac pacjentów oddziału 
psychiatrycznego, którzy w ramach zajęć tera-
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peutycznych przygotowali ozdoby w technice 
découpage. Podczas akcji, trwającej od godz. 
9:00 do 13:00, udzielono 270 porad.
Natomiast w niedzielę 24 kwietnia w Gdańsku 
na ulicy Długiej pod jednym z namiotów pielę-
gniarki 7 Szpitala Marynarki Wojennej, udziela-
ły porad z zakresu promocji zdrowia i edukacji. 
Dzięki wsparciu wolontariuszek  Gdańskiego 
Koła Kobiet po Mastektomii możliwa była 
praktyczna nauka badania piersi na fantomie.
Szpital na co dzień podejmuje inicjatywy 
mające na celu edukację prozdrowotną: 
otwarte spotkania ze społecznością lokalną, 
wykłady i prezentacje specjalistów 7 Szpita-
la Marynarki Wojennej
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 
lekarzom, personelowi i wolontariuszom, 
którzy zdecydowali się poświęcić swój wol-
ny czas na rzecz podopiecznych hospicjów. 
Cieszymy się, że idea Pól Nadziei na Pomo-
rzu wyzwala tak świetne postawy.

Koordynator akcji: Elżbieta Brożyniak
Lekarze biorący udział w akcji:
Wojciech Kania – kardiolog, Radosław 
Brunowicz – urolog, Piotr Jarecki – urolog, 
Robert Hałasa – urolog, Robert Kozłowski 
– chirurg, Roman Theus – radiolog, Ewelina 
Puchalska – Reglińska – nefrolog.
Pielęgniarki i Położne biorące udział w akcji:
Hanna Kozieł, Mirosława Kuczyńska, Bar-
bara Zajet, Marzena Skibrowska, Maria 
Kempińska, Beata Gawlik, Dorota Budziło, 
Anna Muchowska, Katarzyna Pilecka, Jo-
lanta Grad, Teresa Szostak, Elżbieta Broży-
niak (Naczelna Pielęgniarka).
Technik EKG – Marlena Brzezicha
Terapeuta zajęciowy – Agnieszka Wójcik

mgr Elżbieta Brożyniak 
Naczelna Pielęgniarka

7 Szpitala Marynarki Wojennej

„Każde dziecko przychodzące na świat jest 
„epifanią” Boga, jest darem życia, 

nadziei i miłości.”
św. Jan Paweł II

W dniu 1 czerwca 2016 r. w Ratuszu Sta-
romiejskim w Gdańsku, Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zor-
ganizowała uroczyste spotkanie podsumo-
wujące III Akcję „Mamo, tato napisz list do 
dziecka, które wkrótce się urodzi”. 
Patronat honorowy objął Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego-Mieczysław Struk, 
a patronat medialny Radio Plus.
Akcja organizowana jest w ramach Kam-
panii Społecznej „Dziewięć pierwszych 

Mamo, tato, napisz list do dziecka, 
które wkrótce się urodzi…

miesięcy”, której celem jest zwrócenie 
uwagi na to, jak ważny w życiu każdego 
człowieka jest czas, w którym rozwija się 
on w łonie matki. Jest to czas najbardziej 
dynamicznego rozwoju. Z zapłodnionej ko-
mórki jajowej, o mikroskopijnej wielkości, 
rozwija się dziecko, które w chwili urodze-
nia waży już kilka kilogramów. 
Na uroczystość przybyli autorzy listów z już 
narodzonymi dziećmi, mamy w ciąży z rodzi-
nami, Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdań-
sku mgr Marzena Olszewska-Fryc, a także 
przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego, 
położne, pielęgniarki, psycholodzy, fizjotera-
peuci, pedagodzy, lekarze i studenci medycy-
ny i położnictwa, dietetycy oraz socjolodzy.
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Wszystkich gości powitała Wiceprzewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku Danuta Adamczyk 
-Wiśniewska i wspólnie z koleżankami 
położnymi: Dorotą Kawiak, Ewą Lisius 
i Anną Grochowską, poprowadziła Galę. 
Na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku przesłano 50 li-
stów, których autorkami były mamy, mają-
ce urodzić swoje maleństwa, a także po raz 
pierwszy listy pisali ojcowie! 
Listy zawierały informacje o tym jak mama 
i cała rodzina dba o zdrowie swoje i dziec-
ka, które wkrótce przyjdzie na świat. Treść 
listów była przepełniona radością, czasa-
mi niepewnością, troską i w dużej mierze 
ogromną dawką nadziei i miłości!
Komisja konkursowa w składzie: Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska – położna repre-
zentująca Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, Dorota Pehnke 
-Sosnowska – położna i Anna Grochowska 
– położna, obie panie z Uniwersyteckiego 

Centrum Klinicznego w Gdańsku, Dorota 
Kawiak i Ewa Lisius – położne ze szpitala 
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
oraz Katarzyna Tulowiecka i Katarzyna 
Szwed z Radia Plus, wyróżniła listy, dzie-
ląc je na cztery kategorie.
W kategorii listów tzw. „artystycznych” 
wyróżnienia przyznano:
Korneli Adamskiej, Łukaszowi Kierul, An-
nie i Adamowi Seredyńskim, Przemysławi 
Kupc, Annie Szwarc, Pawełowi Drukar-
czyk i Agnieszce Tomaszewicz.
W kategorii listów tzw. „emocjonalno- psy-
chologicznych” wyróżnienia przyznano: 
Natalii Cyrockiej, Alicji Liebon, Annie Na-
piórkowskiej, Patrycji Freitag, Małgorzacie 
Szreiber i Dorocie Spłocharskiej.
W kategorii listów tzw. „praktycznych” 
wyróżnienia przyznano: Marcie Szmit, Ju-
stynie Polakiewicz, Elżbiecie Wiśniewskiej 
i Magdalenie Peksa.
W kategorii listów tzw. „międzynarodo-
wych” wyróżnienie otrzymali: Anna Kwa-

Moja Kruszynko,

przez całe swoje życie czekałam na odpowiedni 
moment, w którym będę mogła zdecydować, aby 
powołać Cię na świat. Nie nadchodził... Wpierw 
musiałam ukończyć studia, potem dopadła mnie 
choroba, z którą długo uczyłam się funkcjono-
wać. Moje życie wywróciło się do góry nogami, 
a mężczyzna, który był moim mężem przestał 
nim być. Gdy poznałam Twojego tatę, wiedzia-
łam, że to on nauczy mnie stawiać pierwsze 
kroki w świecie, w którym oboje chcemy byś był 
z nami. W świecie dojrzałych wartości i szcze-
rych rozmów, w świecie, gdzie miłość jest naj-
ważniejsza.

Czekaliśmy, aż się pojawisz z ogromnym napię-
ciem! 

Gdy w końcu oboje doczekaliśmy się wiadomo-
ści, że już jesteś – oszaleliśmy ze szczęścia.

Ale to nie wszystko – bo okazało się, że jest Was 
dwoje! 

Z początku byłam przerażona ogromem obo-
wiązków i wątpliwościami jak sobie damy radę, 
Wasz Tata jednak nigdy nie był szczęśliwszy. 
Szybko zrozumieliśmy, jak wielka radość nas 
spotkała!

Za cztery miesiące się spotkamy: Ja, Wasza Ko-
chająca Mama, Tata, który nie może się doczekać 
by móc Was przytulić i pokazać świat i Wy, nasze 
skarby, najpiękniejsze owoce miłości.

Alicja Liebon, Gdynia

List z kategorii: emocjonalo-psychologiczne.
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Moja kochana Lucy,
leżę sobie teraz na trawie ogrzanej majowym 
słońcem. Dookoła kwitnie wiele kolorowych ro-
ślin – intensywnie żółte mlecze, fioletowo-żółte 
bratki. Mrówki dzielnie pracują od samego rana. 
Słychać świergot ptaków. Twój Tata podlewa 
skalniaki i herbarium Cioci Kryspi, a Babcia 
Grażynka robi nam (Tobie i mi) zdjęcia. Przy 
ostatnim uśmiechnęłam się już "na siłę", co za-
pewne zostało uwiecznione, i powiedziałam 
Babci delikatnie, że już może wystarczy tych 
zdjęć, hihi. Babcia z Ciocią Kryspi co chwilę Cię 
głaszczą i pytają, kiedy do nas zawitasz. Właśnie 
w tej chwili, Kryspi wypatrzyła wiewiórki na so-
śnie. Dziadek Dikuś opowiadał, że mają młode, 
i że kilka dni temu jedna z malutkich wiewiórek 
witała się z nim, gdy pracował w ogrodzie, a jej 
mama lub tata ostrzegał, żeby była uważna i trzy-
mała się bliżej rodziców, a potem ją objęła/objął 
swoją łapką.
Chciałabym tak jak ta wiewiórka dać Ci wie-
le ciepła, miłości i poczucie bezpieczeństwa. 

Chciałabym też wskazać Ci pewne z możliwych 
dróg, dzięki którym możesz czerpać radość z ży-
cia, ale przede wszystkim dać wolność – abyś 
sama mogła poszukiwać nowe drogi, których ja 
nie znam i dokonywać wyboru – abyś była szczę-
śliwa. Tak, jak żurawie, które właśnie nad nami 
przelatują, jak kawki, które zaglądają do gniazda 
zbudowanego pod dachem, jak rudziki unoszące 
się lekko w powietrzu.
Świat jest piękny!
Już nie mogę się doczekać, gdy poznasz jego 
barwy – soczystą wiosenną zieleń trawy, żółte 
pole kwitnącego rzepaku, czerwień zachodzące-
go słońca; gdy usłyszysz otaczające nas dźwięki 
(u mnie w brzuszku na pewno słyszałaś je tro-
chę inaczej) – szum morskich fal obmywają-
cych drewniane pale pomostu, muzykę cykad 
w upalne, letnie popołudnie, skrzypiący mroźną 
zimą śnieg; gdy poznasz zapach wiosennej burzy 
nad Białym, zapach ciepłej jeszcze tortilli Babci 
Mabel; gdy posmakujesz przyniesionej rankiem 
przez Dziadka Martína torty de maíz i świeżo 

wyciśniętego soku z pomarańczy przez Ciocię 
Maríę; gdy poczujesz powiew wiatru we włosach 
podczas jazdy na rowerze i ciepłe,miękkie futer-
ko Pali i Kinga.
Czeka Cię Kochanie wiele ciekawych przygód – 
gra w piłkę w parku nad rzeką z Tatusiem, Wuj-
kiem Rafą i Twoim Kuzynem, Nicolasem; szalo-
ne zabawy na zjeżdżalniach i karuzeli; rodzinne 
regaty w Giżycku; zabawy plastyczne i ręczne 
robótki z Babcią Grażynką; hodowanie Two-
ich pierwszych poziomek w ogródku z pomo-
cą Cioci Kryspi; wycieczki pod namiot ze mną 
i Tatusiem, pierwsze ognisko, podchody, przytu-
lanki, masażyki, całuski, łaskotki, zabawa w "Los 
Cachorros de Rinocerontes" :) i w chowanego; 
tańce-hulańce i pierwsze przyjęcia urodzinowe 
z Twoimi przyjaciółmi; wspólne majsterkowanie 
z Tatą; pierwsze wakacje bez rodziców; pierwsza 
miłość... :)
Lucinko, chciałabym Cię przygotować też na to, 
że świat niestety nie zawsze jest kolorowy. Chcia-
łabym wspierać Cię, gdy będziesz mnie potrze-

bowała. Mam nadzieję, że zawsze będziesz podą-
żała za głosem Twojego serca, że nigdy w siebie 
nie zwątpisz, będziesz miała odwagę wyrażać to, 
co myślisz i czujesz i walczyć o to, co kochasz.
Pamiętaj, że my z Tatusiem zawsze będziemy po 
Twojej stronie i, że gdy tylko dasz znak, że nas 
potrzebujesz w swoim dorosłym życiu – jeste-
śmy. Chciałabym, abyśmy byli dla Ciebie ideal-
nymi rodzicami, choć zdaję sobie sprawę z tego, 
że ideał nie istnieje, a każdy człowiek popełnia 
błędy... Mam jednak ogromną nadzieję i obie-
cuję, że będę się bardzo starać, abyś wyrosła na 
szczęśliwego człowieka!
Kochanie, już za kilka dni pewnie się zobaczy-
my! Nie możemy się już doczekać z Tatusiem, 
gdy po raz pierwszy spojrzymy Ci w oczy, 
pierwszy raz Cię przytulimy i powąchamy – wy-
obrażam sobie, że będziesz delikatna, cieplutka 
i pachnąca... :)
Luciku, jeszcze się nie zobaczyłyśmy, ale ja już 
bardzo Cię kocham!

Twoja Mama

List z kategorii: artystyczne. Autorka: Kornelia Adamska.
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Mój kochany synku
Pisząc ten list do Ciebie, dnia 10 maja 2016 roku, 
noszę Cię pod swoim łonem już 34 tydzień. Za-
mieszkałeś u mnie w brzuszku pod koniec wrze-
śnia 2015 roku, kiedy to ostatni raz odwiedziłam 
Twojego tatusia w Grecji. Od tamtej pory jesteś 
już ze mną nierozerwalnie i nie wyobrażam so-
bie, aby mogło być inaczej, bo bardzo Cię poko-
chałam i odczuwam Twoją obecność. 
Z Twoim tatusiem od dawna pragnęliśmy mieć 
potomstwo, ale ze względu na sytuację i moje 
kłopoty zdrowotne nie było nam to dane tak 
łatwo. Twój tatuś przyjechał z Nigerii, skąd po-
chodzi jego rodzina, do Grecji siedem lat temu 
i odtąd tam mieszka. W Grecji ma azyl politycz-
ny, dlatego nie jest to takie proste, aby przyjechał 
i odwiedził moją rodzinę w Polsce. Ślub wzię-
liśmy w Grecji w 2013 roku, a poznaliśmy się 
w 2010 roku, gdy mamusia przebywała na wa-
kacjach. Bardzo się pokochaliśmy od razu, oboje 
mamy silne osobowości i pochodzimy z różnych 
kultur – ja mama Polka z katolickiej rodziny, 
z chłodnego kraju oraz tata Nigeryjczyk, też 
z katolickiej rodziny, z kraju o gorącym klima-
cie z centralnej Afryki. Poznając Twojego tatusia 
miałam wrażenie jakbyśmy się znali od dawna 
i dlatego stał mi się on szybko bliski. 
Twój tatuś bardzo chciał mieć dziecko podobne 
do mnie i niego, pragnął stworzyć kochającą się 
rodzinę. Jest człowiekiem bardzo ciepłym i czu-
łym. Długo czekaliśmy na Ciebie, mamusia mo-
dliła się i bardzo prosiła Boga o pomoc, aby dał 
nam dziecko. Życie bez dziecka było do tej pory 
puste i niekompletne, jakby pozbawione sensu. 
Odkąd dowiedzieliśmy się o Twoim istnieniu je-
steśmy bardzo szczęśliwi i dziękujemy Bogu za 
to. Mój kochany synku od początku troszczyłam 
się o Ciebie najlepiej jak umiałam. Jesteś moją 
małą istotką, odczuwam Twoje ruchy i Twoje ser-
duszko. Pisząc ten list, jestem bardzo wzruszona 
i pełna nadziei na dobre rozwiązanie, że niedłu-
go w czerwcu Cię zobaczę na świecie i dane mi 
będzie Cię przytulić. Już teraz mamusia mówi do 
Ciebie pieszczotliwie przez brzuszek w nadziei, 
że mnie słyszysz i rozumiesz. Z babcią Krysią 
szykujemy pokoik dla Ciebie i kupujemy śliczne 

ciuszki. Na ostatniej wizycie pani doktor po USG 
powiedziała, że masz dużo kręconych włosków 
na głowie oraz długie nogi jak na swój tydzień. 
Nie mogę doczekać się, aby Cię ujrzeć, ale wy-
obrażam sobie, że będziesz ślicznym, słodkim, 
opalonym chłopcem, może podobnym do swo-
jego przystojnego taty. Tatuś jest bardzo dumny, 
że będzie miał syna i nawet ostatnio myślał jakie 
imię Ci dać i wymyślił typowo nigeryjskie – Chi-
buke – co oznacza, że Bóg jest Twoją siłą. Ale 
myślę, że te imię będzie trudne do wymawiania 
w Polsce, dlatego na pierwsze imię będziesz miał 
polskie imię. 
Mam nadzieję, że tatuś niedługo przyjedzie 
do Polski, może nawet na poród i będzie mógł 
mi towarzyszyć w Twoim nadejściu na świat. 
Oczekujemy na Ciebie z niecierpliwością. Mam 
ogromne wsparcie od rodziny, a moja mama 
się mną obecnie opiekuje i chodzi ze mną na 
wszystkie wizyty do lekarza. Wujek Piotr, mój 
brat, kupuje wózek dla Ciebie, a Twoja kuzyn-
ka Maja chciałaby, żebyś się nazywał Malwin 
i wyobraża sobie, że niedługo będzie mogła się 
z Tobą bawić. W niedzielę mamusia pojedzie do 
Matemblewa, aby modlić się o szczęśliwe roz-
wiązanie, abyś szybko ujrzał świat. 
Synku mój mam nadzieję, że wygodnie Ci tam 
w brzuszku u mamy i nic Ci nie brakuje. Mamu-
sia czuje na co masz ochotę, dlatego staram się 
to spełnić. Jesteś bardzo spokojnym dzieckiem. 
Mamusia dużo czyta i uczy języka angielskiego 
i matematyki inne dzieci, pewnie dlatego bę-
dziesz bardzo mądry i zdolny z matematyki i an-
gielskiego. 
Tatuś też napisał list do Ciebie po angielsku, 
mamy nadzieję, że w przyszłości jak dorośniesz 
odczytasz nasze listy po polsku i angielsku i zro-
zumiesz jak wielką miłością Cię kochamy. 
Mój synku trzymaj się cieplutko jeszcze trochę 
u mamy w brzuszku a potem w czerwcu mamu-
sia Cię mocno przytuli do swojego serduszka. 
Nie obawiaj się niczego. Bądź dzielny podczas 
porodu, będziemy razem pod dobrą opieką. Bóg 
jest z nami. Całuję Cię mocno.

Twoja mamusia Ania

List z kategorii: międzynarodowe. Autorka: Anna Kwaśniewska.
List z kategorii: artystyczne.

Droga Zygotko!
(...) Pierwsza myśl, jaka pojawiła się w całej ro-
dzinie – o Boże jesteś w ciąży, a co z kotami? 
W domu mieszkają z nami dwa hodowlane ko-
ciska, ale tego lata uratowaliśmy jeszcze 5 kociąt 
z ulicy (mamy dom tymczasowy dla dzikich ko-
tów). Zamieszkiwały one łazienkę, więc wszyscy 
bali się o toksoplazmozę. To kolejny mit, z któ-
rym długo musiałam walczyć wśród rodziny 
i znajomych. Koty chorują tylko kilka dni w ca-
łym swoim życiu, a źródłem zarażenia jest brud-
na, długo niesprzątana kuweta, więc należało 
pamiętać, by sprzątać ją w rękawiczkach i nie ca-
łować maluchów po pyszczku, a także myć ręce. 
Badania mojej krwi wykazały, że nie przeszłam 
przed ciążą tej choroby, ani w trakcie ciąży. Jed-
nak profilaktyka wystarczyła, by nie zachorować 
i do końca pomóc bezdomnym zwierzakom zna-
leźć nowe kochające domy. Zadanie to udało się 
wykonać do końca ;)
(...)
W domu dalej mieszkają nasze koty, pies uczony 
jest odgłosów płaczącego dziecka, włączanego 
z filmów, obwąchiwał już wózek i fotelik samo-

chodowy, by po przyjeździe ze szpitala zaak-
ceptować Cię jak każdego członka rodziny. Na 
początku ciąży, gdy moje hormony zmieniły mój 
zapach warczał na mnie, ktoś mógłby pomyśleć, 
że mu odbiło – warczy na Panią, ale byłam dla 
niego zupełnie obcą zapachowo osobą, do tego 
przez kłopoty w ciąży musiałam ograniczyć 
spacery i zabawę (rzucanie piłki, wyczesywanie 
itp.) stąd też zmiana jego zachowania, dopiero 
rozmowa z psim psychologiem spowodowała, że 
bardziej zrozumiałam jego zachowanie i umia-
łam reagować na psie dąsy. Bo w końcu kto z Nas 
nie lubi być w centrum uwagi? Kto z nas woli, 
gdy bliska osoba ogląda film czy czyta książkę 
zamiast wspólnie spędzić czas?
Razem z Tatą od około siódmego miesiąca ciąży 
poświęcaliśmy wieczorny na czytanie Tobie ba-
jek. Uwielbiałaś słuchać jak Tata zmienia into-
nację głosu, jak naśladuje różne dźwięki, bardzo 
Ci się to podobało i wtedy wierzgałaś nóżkami 
w moim brzuszku z całych sił. (...)

Kochająca Cię mama
Ela Wiśniewska

Fragmenty listu z kategorii: praktyczne.
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jących wykładów: „Osteopatia w okresie 
okołoporodowym”, który przedstawiła mgr 
fizjoterapii Agnieszka Kozińska i „Co lą-
duje w małym brzuszku,” autorstwa mgr 
Marii Fall-Ławryniuk, dietetyka i terapeuty 
ruchowego. 
Uroczystość zakończyła się drobnym 
poczęstunkiem, podczas którego konty-
nuowano rozmowy na tematy związane 
z opieką poporodową. 
Relację z uroczystości można było obejrzeć 
w programie TVP3 Panorama Gdańska 
oraz wysłuchać w Radiu Plus. 
W imieniu organizatorów Kampanii skła-
damy serdeczne podziękowania sponso-
rom, którzy w całości ufundowali nagrody!

Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych w Gdańsku
Koordynator projektu

Podziękowania

śniewska i Kingsley Kelechi Emerole. 
Należy jednak podkreślić, że każdy z na-
desłanych listów był jedynym w swoim ro-
dzaju, cudownym i niepowtarzalnym!
Gratulujemy wszystkim autorom nadesła-
nych listów!
Gala została uświetniona mini koncertem 
pianistki, wokalistki wielu nagród w kon-
kursach wokalnych i pianistycznych He-
lenki Król, uczennicy Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Gdańsku. Przy fortepianie akom-
paniował Piotr Słopecki, znakomity piani-
sta i organista, wykładowca Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku, a oprawę artystyczną 
przygotowała Pani Tatiana Szczepankie-
wicz-Maliszewska. 
Kolejnym punktem programu było wręcze-
nie upominków mamom i tatom, którzy na-
pisali listy, pamiątkowe zdjęcie i ogromne 
podziękowanie za włączenie się do Akcji 
„Mamo, tato napisz list…”.
Następnie wysłuchano bardzo interesu-

Szanowna Pani
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych
Różne opinie, dyskusja, porozumienie 

i wspólne działania to wiele dni, miesięcy, 
lat, których nie da się zapomnieć 

i powtórzyć. Sądzę, że doskonalenie 
zawodowe to niezbędny element fachowej 

opieki nad pacjentem, ale także istotny 
wkład w budowę etosu pielęgniarskiego. 
Etosu, który towarzyszy zawodowi przez 

wszystkie epoki historii i będzie nadal 
w życiu przyszłych pokoleń.

Z wyrazami szacunku i życzeniami 
satysfakcji w życiu osobistym 

i zawodowym
Barbara Kot-Doniec

Przesyłam za Pani pośrednictwem wyrazy 
uznania dla pielęgniarek i położnych 
regionu, za odpowiedzialną, fachową 
i pełną empatii pracę oraz zrozumienie 

w chorobie i cierpieniu.
Warszawa, czerwiec 2016 r.

Z okazji przejścia na emeryturę
wyrazy szacunku i podziękowania

za wieloletnią pracę na bloku operacyjnym
Pani Tatianie Tkaczyk

wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej 
pomyślności

i radości na dalsze lata składają:
Pielęgniarka Naczelna,

Pielęgniarki Koordynujące
oraz współpracownicy bloku operacyjnego 

i anestezjologii
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

,,Dziękować to  za mało
Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą

Trzeba pojąć głębię tej służby
Pielęgniarską codzienną pracą

Niestrudzona, choć bardzo zmęczona
Własnym życiem i chorych sprawami

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

Serdeczne podziękowania za wieloletnią 
trudną pracę w zawodzie, pełną poświęceń 

i oddania, uśmiech, życzliwość
profesjonalizm i koleżeństwo życząc 

radości z dnia codziennego, odpoczynku, 
pogody ducha i długich, fajnych wakacji

Życzą Koleżanki i Koledzy z Aresztu 
Śledczego w Gdańsku

Dla Oli Pajdak 
za 30 lat pracy

Dla Bogusi Wójcik 
za 25 lat pracy

Dla Marzenki Włodarczyk 
za 26 lat pracy

Dla Tereni Kubach 
za 22 lata pracy.

Dziewczyny cieszcie się życiem 
i zdrowiem  oraz wolnym czasem.
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z żałobnej karty
Naszej Drogiej Koleżance 

Irenie Ptak 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TATY 

składają koleżanki z Oddziału 
Otolaryngologii 

Copernicus Szpital im M. Kopernika 
w Gdańsku

Naszej drogiej koleżance Heni Kobylarz 
Oddziałowej Chirurgii Ogólnej 

Copernicus PL ul. Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk 
szczere kondolencje z powodu śmierci 

mAmy
STELI BURCZYKOWSKIEJ – LAT 70,
składają Koleżanki i Koledzy z Oddziału.

Naszej Koleżance
Joannie Budzyńskiej

wyrazy głębokiego współczucia i otuchy
z powodu śmierci

MĘŻA ROBERTA
składają

Pracownicy Oddziału Kardiologii
Szpitala Św. Wincentego a Paulo

w Gdyni

Naszej Koleżance Alicji Ostrowickiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
TATY

składają
Naczelna Pielęgniarka

Pielęgniarka Koordynująca
oraz współpracownicy

oddziału kardiologicznego
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
otuchy dla Henryki Kobylarz, 

z powodu śmierci 
MATKI

składa Marzena Olszewska-Fryc
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji 

Opieki wraz z  Radą Pielęgniarek 
Oddziałowych Szpitala M. Kopernika 

spółki Copernicus




