


 Biuletyn Informacyjny  4-5/2017 3

Słowo wstępne

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

prezydium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 
z prAC rAdy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 
KALeNdArium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 
Zmiany w kształceniu
podyplomowym  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Z działu szkoleń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Posiedzenie Rady NFZ
Oddziału Pomorskiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
2017 rokiem profilaktyki
przeciwodleżynowej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Opieka nad pacjentem
z założonym portem naczyniowym  .  .  .  . 42
Wręczono pierwszy
ZŁOTY CZEPEK w 2017 r.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Sztafeta Nadziei...  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Rola pielęgniarki i położnej
podstawowej opieki zdrowotnej...  .  .  .  .  . 48
Kurs pielęgniarstwa
diagnostycznego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Życie moją pasją  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Historia zwykłej
pielęgniarki w UCK cz. V  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
PODZIĘKOWANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Z ŻAŁOBNEJ KARTY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Spis treści

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

Szanowne Koleżanki 
Położne i Pielęgniarki oraz 

Koledzy Położni i Pielęgniarze,
z okazji Naszych Świąt maj 

jest miesiącem wyjątkowym.

Polecam kwietniowo/majowy biuletyn tętnią-
cy informacjami i wydarzeniami. Tak wiele 
i dynamicznie się dzieje, że de facto, aby być 
na bieżąco należy odwiedzać naszą stronę in-
ternetową www.oipip.gda.pl ministerstwo 
Zdrowia narzuciło na nas konieczność 
wprowadzenia Systemu monitorowania 
Kształcenia (SMK), który już od 1 lipca 
będzie dotyczył nas wszystkich całkowi-
cie. To wielkie zadanie i wyzwanie... In-
formatyzacja zaczyna szeroko wypełniać 
nasze życie. Pamiętajcie, że OIPiP w Gdań-
sku jest dla Was i w razie zaistniałych po-
trzeb vel pomocy dzwońcie, piszcie, przy-
bywajcie.

Szanowne Koleżanki Położne i Pielęgniarki 
oraz Koledzy Położni i Pielęgniarze,

z okazji Naszych Świąt: 8 maja Narodowy Dzień Położnej i 12 maja 
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki – w imieniu całej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku życzę Wspólnej Naszej Rodzinie 
Zawodowej: zdrowia, pomyślności, zadowolenia i sukcesów w pracy zawodowej, 
wytrwałości w realizacji zamierzonych celów na drodze zawodowej oraz 
w życiu osobistym. Życzę właściwych obsad dyżurowych czyli bezpieczeństwa 
w pracy! Bezpieczeństwa dla Nas i Naszych Podopiecznych! Jednocześnie 
pragnę wyrazić ogromne uznanie za Wasz codzienny trud i wkład w podnoszenie 
jakości świadczeń zdrowotnych oraz promocję naszych zawodów – budującą 
ich rangę w świadomości Społeczeństwa. Istotą naszych profesji jest zdrowie 
i życie - codziennie nam powierzane – czyli dobro najwyższe, najważniejsze... 
Życzę aby zostało to wysoko docenione i wynagrodzone! Życzę by nareszcie 
można było godnie żyć z pracy na jednym etacie - co daje również możliwość 
odpoczynku i regeneracji sił . Pewne jest, że bez pilnej poprawy warunków 
pracy i płacy nie odbudujemy braków kadrowych jakie boleśnie przez wiele lat 
dokonały się w Polsce.

Wszystkim odznaczonym Złotymi Czepkami oraz Dyplomami za Wzorową 
Pracę w Ochronie Zdrowia składam dodatkowe życzenia i gratulacje serdeczne! 
Pracodawcom, którzy wzbogacili te wyróżnienia „zastrzykiem finansowym” - 
bardzo dziękuję! Uznanie i docenienie PRACOWNIKA – to najlepsza inwestycja 
PRACODAWCY! To zawsze się opłaca...

 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
 Anna Czarnecka
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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 700-1700

wtorek, środa, czwartek 700-1530

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
przyjmuje w ostatni czwartek miesiąca,

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
w OIPiP w Gdańsku godziny spotkania

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Czarnecka

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

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

UWAGA! 
Od dnia 1 grudnia 2016 r. na liczne Państwa prośby zmieniamy/ 

wydłużamy pracę biura OIPiP w Gdańsku od godz. 7:00
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 700-1500

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
W dniu 10 marca 2017 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 7 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 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 278/VII P/17 w spra-
wie uwolnienia środków z Komisji ds. 
Położnych na koszty związane z pla-
nowanymi wydatkami na organizację 
IV edycji akcji ,,Mamo, tato napisz list 
do mającego urodzić się dziecka” w ra-
mach kampanii społecznej ,,Dziewięć 
pierwszych miesięcy”. 

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 279/VII P/17 w spra-
wie pokrycia kosztów uczestnictwa 
Członków Komisji ds. Położnych w III 
Kongresie PTUG w dniach 26-27 maja 
2017 r. w Gdyni. 

6. Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 280/VII P/17 w sprawie ustalenia 
zasad finansowania form kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych organizowanych przez OIPiP 
w Gdańsku. Uchwała Nr 280/VII 
P/17 została podjęta jednogłośnie. 

7 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 

281/VII P/17 w sprawie uruchomie-
nia działań związanych z organizacją 
uroczystości Obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, 
która odbędzie się w dniu 12 maja 
2017 r. w Gdańsku.

8 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 282/VII P/17 
w sprawie kontynuacji i pokrycia kosz-
tów rocznej prenumeraty miesięcznika 
Magazynu Pielęgniarki i Położnej.

9 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 283/VII P/17 
w sprawie wydania zaświadczenia 
po odbytym przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (dwie pielęgniarki i położna)

10 . Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 284/VII P/17 w sprawie: 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce – ponowne skierowanie).
Uchwała Nr 284/VII P/17 jednogło-
śnie nie została podjęta, Prezydium 
ORPiP uzależniło podjęcie tematycz-
nej Uchwały od opinii prawnej doty-
czącej tej kwestii.

11 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
285/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
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kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez INTERRETE Sp. z o .o .
• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa
• kurs specjalistyczny Ordynowanie 

leków i wypisywanie recept.
12 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwały Nr 286/VII P/17 
w sprawie wskazania przedstawiciela 
samorządu do prac w komisji kwali-
fikacyjnej w zakresie kształcenia po-
dyplomowego prowadzonego przez 
Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia 
w Warszawie:
• kurs kwalifikacyjny pielęgniar-

stwo geriatryczne
13 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 287/

VII P/17 w sprawie wskazania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisjach 
egzaminacyjnych w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC sp. z o.o.:
• kurs specjalistyczny Szczepienia 

ochronne dla pielęgniarek
• kurs specjalistyczny Wykonywa-

nie i interpretacja zapisu elektro-
kardiograficznego

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-
stwo rodzinne.

14 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 288/VII P/17 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu do-
kształcającego i powołania kierownika 
na następujące kursy:
• kurs dokształcający Opieka nad 

pacjentem z założonym portem 
naczyniowym

• Miejsce przeprowadzenia zajęć 
teoretycznych: Obszar działania 
OIPiP w Gdańsku

• kurs dokształcający Zasady przy-
gotowania i podawania leków cy-
tostatycznych program dla pielę-
gniarek. Miejsce przeprowadzenia 
zajęć teoretycznych: Obszar dzia-
łania OIPiP w Gdańsku

15 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 289/VII P/17 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych. Paweł Do-
bski „SERVMED” ul. Złotowska 63a, 
60-184 Poznań.
• kurs specjalistyczny Leczenie ran, 

przeznaczony dla położnych. 
16. Przedstawienie i omówienie Uchwa-

ły Nr 290/VII P/17 w sprawie wpisu 
zmiany danych do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych przez 
KORA Centrum Szkoleń Marek Woj-
da, ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot. 
Zmiana dotyczy wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych, program kursu specjalistycznego 
Wywiad i badanie fizykalne, program 
zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 
w dniu 14.12.2016 r. Podmiot prowa-
dzący kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych pod numerem 
00002/C/00279 w § 1 pkt. 9 Uchwa-
ły Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku Nr 
212/VIIP/2016 z dnia 17 listopada 
2016 r. Uchwała Nr 290/VII P/17 jed-
nogłośnie nie została podjęta z powo-
du uchybień formalnych.

17 . Przedstawienie pisma Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego o uwolnienie środków 
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finansowych z Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego na zorgani-
zowanie konferencji ,,Jakość opieki 
medycznej w aspekcie zakażeń szpi-
talnych”, która odbędzie się Gdańsku 
dnia 06 kwietnia 2017 r. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 291/VII P/17 
w tej sprawie.

18 . Przedstawienie pisma Przewodniczą-
cej Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa 
Nefrologicznego i Transplantologicz-
nego w Gdańsku o dofinansowanie, 
zorganizowania V Gdańskiej Konfe-
rencji Pielęgniarek Nefrologicznych, 
która odbędzie się dnia 27-29 kwietnia 
2017 r. w Gdańsku. Temat konferencji 
,,Porównanie jakości opieki nefrolo-
gicznej do zrównoważonych jej kosz-
tów”. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 292/VII P/17 w tej sprawie.

19 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 293/VII P/17 
w sprawie sfinansowania uczestnictwa 
Przewodniczącej Komisji ds. Pielę-
gniarstwa Epidemiologicznego w XXI 
Ogólnopolskiej Konferencji ,,Jakość 
w opiece medycznej”, która odbędzie 
się w Krakowie w dniach 29-30 maja 
2017 r. 

20 . Przedstawienie pisma Członka Komi-
sji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicz-
nego w sprawie sfinansowania uczest-
nictwa Członka Komisji ds. Pielę-
gniarstwa Epidemiologicznego w XXI 
Ogólnopolskiej Konferencji ,,Jakość 
w opiece medycznej”, która odbędzie 
się w Krakowie w dniach 29-30 maja 
2017 r. Podjęcie jednogłośnie Uchwa-
ły Nr 294/VII P/17 w tej sprawie.

21 . Przedstawienie pisma Prezesa Stowa-
rzyszenia ,,Aktywne Społeczeństwo” 

z Kwidzyna w sprawie dofinansowa-
nia Jubileuszu 18-lecia Powiślańskiej 
Szkoły Wyższej, powiązanej z nada-
niem oraz poświęceniem sztandaru, 
który odbędzie się 13 maja 2017 r. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
295/VII P/17 w tej sprawie.

22 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 296/VII P/17 
w sprawie wskazania przedstawicie-
la samorządu do prac w komisji eg-
zaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Centrum Szkoleń Marek Woj-
da, ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot.
• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-

stwo rodzinne dla położnych
• kurs kwalifikacyjny Ochrona 

zdrowia pracujących dla pielę-
gniarek

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 
onkologiczne dla pielęgniarek

23 . Podjęcie jednogłośnie Uchwał od Nr 
53/IPP/PPL/2017/C, do Nr 56/IPA/
PPL/2017/C, w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Praktyk 
Zawodowych), (4 wykreślenia indywi-
dualnych praktyk pielęgniarskich ).

24 . Przestawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykonywa-
nia Zawodu od Nr 399/Z/VII/2017 do 
Uchwały Nr 350/Z/VII/2017. Stwierdze-
nia i wpisy – 2 (w tym 1 położna), nowe 
1, wpis do rejestru – 5 (w tym 1 położna), 
duplikaty 1, wykreślenia z rejestru – 3.

25 . Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka przedstawiła bieżące informacje 
dotyczące:
• pisma skierowanego przez Fi-

nalistkę wojewódzkiego etapu 

„Konkursu Pielęgniarka Roku 
2016” z okręgu pomorskiego, do-
tyczącego rezygnacji z przyznanej 
kwoty na pokrycie kosztów wy-
jazdu i pobytu podczas finału kon-
kursu w Warszawie

• podziękowania w formie pisemnej 
skierowanego do Prezydium OR-
PiP w Gdańsku od Członka OIPiP 
w Gdańsku za okazaną pomoc 
i wsparcie

• pisma z Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Koszalinie 
o przyznaniu wsparcia finansowe-
go dla Członka OIPiP w Gdańsku 
w związku z chorobą. Przyznana 
została pomoc materialna w wyso-
kości 100 zł

• pisma z Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Kaliszu o przy-
znaniu pomocy dla Członka OIPiP 
w Gdańsku w związku z chorobą. 
Przyznana została pomoc material-
na w wysokości 200 zł

• oferty finansowej dotyczącej zaku-
pu Dyplomów Uznania i Złotych 
Czepków. Decyzja została odłożo-
na do zebrania Prezydium ORPiP 
w dniu 31 marca 2017 r. Decyzja 
jest uzależniona od ilości wpływa-
jących wniosków o przyznanie wy-
żej wymienionych nagród

• zapytania z Wydawnictwa Lekar-
skiego PZWL Sp. z o.o. w War-
szawie o istniejące możliwości za-
mieszczenia na łamach Biuletynu, 
który wydajemy reklamy dwóch 
czasopism wydawanych dla pie-
lęgniarek i położnych ,,Analiza 
Przypadków w Pielęgniarstwie 
i Położnictwie” oraz ,,Położna. 

Nauka i Praktyka”. Prezydium 
zaakceptowało umieszczenie 
reklamy w zamian za przekaza-
nie tytułów do biblioteki OIPiP 
w Gdańsku

26.  Zakończenie zebrania.

W dniu 17 marca 2017 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 6 osób, Człon-
ków Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1 . Otwarcie zebrania przez Wiceprze-

wodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc. 
Podpisanie listy obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie pisma Przewodniczą-
cej Katolickiego Stowarzyszenia Pie-
lęgniarek i Położnych w sprawie po-
krycia kosztów wynajmu busa na prze-
jazd uczestników pielgrzymki z Gdań-
ska do Nowego Wieca. Jednodniowa 
pielgrzymka organizowana jest przez 
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgnia-
rek i Położnych w dniu 20 maja 2017. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
297/VII P/17 w tej sprawie.

5 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 298/VII P/17 
w sprawie pokrycia kosztów zakupu: 
odznaczeń Złoty Czepek, pudełek do 
odznaczeń oraz zakup wypisanych 
dyplomów do złotych czepków i Dy-
plomów Uznania za wzorową i długo-
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letnią pracę w Ochronie Zdrowia w an-
tyramach. 

6. Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 299/VIIP/17 w sprawie wydania 
skierowania do odbycia przeszkolenia 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 
6 latach, w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej (ponowne skie-
rowanie).

7 . Pani Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc przedstawiła bieżące 
informacje dotyczące:
• Wyroku Sądu Najwyższego 

z dnia 14 marca 2017 r. Sygn. akt 
IIIZS1/17 dotyczącego obowiąz-
ku uiszczania opłaty za dokonanie 
wpisu lub zmian we wpisie do re-
jestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe dla pie-
lęgniarek i położnych. W Wyroku 
Sądu Najwyższego widnieje zapis 
,,Podmioty prowadzące kształ-
cenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych muszą płacić za-
równo za sam wpis do rejestru, 
jak i za każde zgłoszenie zmiany 
danych”. 
W związku z powyżej cytowanym 
Wyrokiem Sądu oraz niepodjętą 
Uchwałą Nr 290/VII P/17 na ze-
braniu Prezydium ORPiP w Gdań-
sku w dniu 10 marca 2017 r. z po-
wodu uchybień formalnych (brak 
opłaty za wpisu zmiany danych 
do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych) przez 
KORA Centrum Szkoleń Marek 
Wojda, ul. Kolberga 15, 81-881 
Sopot, organizator kształcenia 

został powiadomiony zarówno 
o Wyroku Sądu Najwyższego 
jak i o konieczności uzupełnienia 
wniosku poprzez dokonanie obo-
wiązującej wpłaty

• pisma położnej w sprawie objęcia 
Patronatem Honorowym cyklu 
konferencji i seminariów pod ty-
tułem ,,Położnictwo Przyszłości”. 
Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku 
przyjęło zaproszenie do objęcia Pa-
tronatem tak ważnego wydarzenia. 

8 . Zakończenie zebrania.

W dniu 31 marca 2017 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 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 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Nr 351/Z/
VII/2017 do Uchwały Nr 420/Z/
VII/2017 r. Stwierdzenia i wpisy – 62 
(w tym 20 położnych, 7 pielęgniarzy), 
wykreślenia z rejestru – 5 (w tym 2 po-
łożne), wpis do rejestru –2 (w tym 1 
pielęgniarz),duplikaty 1.

5 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
300/VIIP/17 w sprawie przyznania 

odznaczeń Złoty Czepek i Dyplomów 
Uznania. Przyznane zostały: 142 Złote 
Czepki, 229 Dyplomy Uznania i 1 Ho-
norowy Złoty Czepek

6. Podjęcie jednogłośnie 2 Uchwał 
w sprawie wykreślenia praktyk zawo-
dowych o numerach: Uchwała Nr 58/
IPP/PPL/2017/C, Uchwała Nr 59/
IPA/PPL/2017/C. z rejestru podmio-
tów wykonujących działalność lecz-
niczą (Rejestr Praktyk Zawodowych), 
jedno wykreślenie indywidualnej prak-
tyki pielęgniarskiej i 1 wykreślenie in-
dywidualnej praktyki położnej.

7 . Zakończenie zebrania.

W dniu 12 kwietnia 2017 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 5 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 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 301/VIIP/17 w spra-
wie przyznania Nagrody im. Aliny 
Pienkowskiej

5 . Rozpatrzenie wniosku Przewod-
niczącej Komisji ds. Pielęgniarek 
w Środowisku Nauczania i Wychowa-
nia w sprawie sfinansowania udziału 
Przewodniczącej i trzech osób z komi-

sji w IV Krajowej Konferencji Nauko-
wej ,,Żywienie – aktywność fizyczna 
– promocja zdrowia w zapobieganiu 
chorobom cywilizacyjnym”, która 
odbędzie się w Janowie Podlaskim 
w dniach 15-16 września 2017 roku. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
302/VIIP/17 w tej sprawie.

6. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
303/VIIP/17 w sprawie pokrycia 
kosztów zakupu: 180 szt. odznaczeń 
,,Złoty Czepek” plus 50 szt. pudełek 
do odznaczeń na uroczyste obchody 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Położnej w 2018 r.

7 . Przedstawienie oraz podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 304/VIIP/17 w spra-
wie sfinansowania udziału Członka 
Prezydium ORPiP w XXI Ogólnopol-
skiej Konferencji ,,Jakość w opiece 
zdrowotnej”, która odbędzie się w Kra-
kowie w dniach 29-30 maja 2017 r.

8 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
305/VIIP/17 w sprawie wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych Johnson & Johnson Poland 
Sp. z o. o. ul. Iłżecka 24, 02-135 War-
szawa. Kurs dokształcający Rola snu 
w rozwoju dziecka program przezna-
czony dla pielęgniarek. 

9 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 306/
VIIP/17 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych. 
Talmed s.c. ul. Grażyńskiego 12, 43-300 
Bielsko-Biała. Szkolenie specjalizacyj-
ne Pielęgniarstwo operacyjne program 
przeznaczony dla pielęgniarek.

10 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
307/VIIP/17 w sprawie wpisu zmiany 
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danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych. Prowadzo-
nego przez Interrete Sp. z o.o. Dotyczy 
wpisu zmiany danych do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych, 
program kursu specjalistycznego Re-
suscytacja krążeniowo-oddechowa, 
dla pielęgniarek i położnych, program 
zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 
w dniu 19 sierpnia 2015 r. Wpis zmia-
ny do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych pod numerem 
00021/C/00238 w § 1 pkt. 9 Uchwały 
Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku Nr 31/
VIIP/2016 z dnia 07 stycznia 2016 r. 
poprzez dodanie kolejnych miejsc pro-
wadzenia kształcenia.

11 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
308/VIIP/17 w sprawie wpisu zmia-
ny danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych. Prowadzo-
nego przez Interrete Sp. z o.o. pro-
gram kursu specjalistycznego Wywiad 
i badanie fizykalne, dla pielęgniarek 
i położnych, program zatwierdzony 
przez Ministra Zdrowia w 14 grudnia 
2016 r. Wpis zmiany do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych pod numerem 00021/C/00241 
w § 1 pkt. 9 Uchwały Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku Nr 34/VIIP/2016 
z dnia 07 stycznia 2016 r. poprzez do-
danie kolejnych miejsc prowadzenia 
kształcenia.

12 . Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
309/VIIP/17 w sprawie wpisu zmiany 
danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych. Prowadzo-
nego przez KORA Centrum Szkoleń, 
Marek Wojda dotycząca wpisu zmiany 
danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych, program 
kursu specjalistycznego Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa, dla pielęgnia-
rek i położnych, program zatwierdzo-
ny przez Ministra Zdrowia w dniu 19 
sierpnia 2015 r. Wpis zmiany do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych pod numerem 00002/C/00229 
w § 1 pkt. 9 Uchwały Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku Nr 6/VIIP/2015 z dnia 08 
grudnia 2015r. poprzez dodanie kolej-
nych miejsc prowadzenia kształcenia. 
Z powodu uchybień formalnych (brak 
uiszczenia opłaty za zmiany we wpi-
sie) Uchwała nie została podjęta. Or-
ganizator kształcenia został wezwa-
ny do uiszczenia opłaty.

13 . Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 310/VIIP/17 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komi-
sji Socjalnej z dnia 11 kwietnia 2017 r. 
Dotyczy przyznania zapomóg finan-
sowych Członkom Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
na ogólną sumę 6 100 zł brutto (sześć 
tysięcy sto 00/100).

14 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 311/VIIP/17 w sprawie 
zwrotu wniosku Marka Wojdy, KORA 
Centrum Szkoleń, ul. Kolberga 15, 
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ku z tym odbyło się szkolenie 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku dnia 12 
kwietnia 2017 roku. Szkolenie 
dotyczyło Systemu monitorowa-
nia kształcenia pracowników me-
dycznych (SMK). Program szko-
lenia obejmował:
»» Prezentację funkcjonalności 

związanej z zakładaniem kont 
i nadawaniem uprawnień dla 
pielęgniarek i położnych oraz 
dla administratorów

»» Tworzenie kont e-PUAP 
(możliwość utworzenia i po-
twierdzenia profilu zaufanego 
dla zainteresowanych)

»» Prezentacja funkcjonalności 
związanej z przesyłaniem 
planu kształcenia, tworzenia 
harmonogramu, wnioskowa-
niem o wpis do rejestru

 • pisma Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, dotyczące 
pomocy dla bezrobotnych pielę-
gniarek poprzez obejmowanie ich 
działaniami mającymi na celu po-
moc w podjęciu zatrudnienia lub 
uzyskaniu nowych kwalifikacji 
zwiększających ich szanse na ryn-
ku pracy. Pani Minister informu-
je w przesłanym piśmie, iż nadal 
w Urzędach Pracy znajduje się duża 
liczba bezrobotnych pielęgniarek 
jak również istnieje konieczność 
podniesienia poziomu udzielanych 
świadczeń zdrowotnych stosownie 
do stanu zdrowia pacjentów i po-
trzeb pielęgnacyjnych. Szczególnie 
rekomenduje rozważenie kierowa-
nia bezrobotnych pielęgniarek do 

Domów Pomocy Społecznej, gdzie 
występuje duże zapotrzebowanie na 
wykwalifikowaną kadrę medyczną

 • podziękowania od Fundacji Zbiera-
my Razem za zaangażowanie w pro-
pagowaniu idei dobroczynności po-
przez umieszczenie w Biuletynie 
Informacyjnym OIPiP w Gdańsku, 
informacji zachęcających do prze-
kazania 1% podatku dla podopiecz-
nych Fundacji, którymi głównie są 
dzieci. W piśmie zawarte są słowa 
„Nasza wspólna praca z Państwem 
pomaga połączyć tych, którzy po-
trzebują pomocy z tymi, który mogą 
jej udzielić. Państwa bezinteresow-
na pomoc jest olbrzymim wspar-
ciem dla działalności fundacji, więc 
tym bardziej cieszymy się, że po 
raz kolejny z Państwem możemy 
polepszyć komfort życia i zapalać 
światełko nadziei na lepsze jutro”

 • zaproszenia od osoby odpowie-
dzialnej za obszar pielęgniarstwa 
w całej grupie LUX MED w związ-
ku z organizowanym 10 czerwca 
2017 roku dużym spotkaniem le-
karzy i pielęgniarek oraz położnych 
LUX MED Gdańsku, na które po-
szukuje wykładowców do sesji pie-
lęgniarskiej. Temat pierwszy: Pie-
lęgniarka i Położna POZ – kompe-
tencje, zakres zadań, umocowanie 
w systemie, proponowane zmiany. 
Temat drugi: Odpowiedzialność 
zawodowa, cywilna, karna w zawo-
dzie pielęgniarki i położnej

 • zaproszenia do udziału w IV 
Ogólnopolskiej Konferencji ,,Pie-
lęgniarstwo Pediatryczne – Nowe 
wyzwania”, która odbędzie się 

81-881 Sopot. Wniosek z dnia 23 lu-
tego 2017 roku o wpis zmiany danych 
do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych pod numerem 
00002/C/00279 w §1 pkt.9 Uchwały 
Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku Nr 
212/VIIP/2016 z dnia 17 listopada 
2016 r. poprzez dodanie kolejnych 
miejsc prowadzenia kształcenia.

15 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
312/VIIP/17 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez INTERRETE Sp. z o .o .
– kurs specjalistyczny Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept

16. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
313/VIIP/17 w sprawie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych. Fundacja Twórczych 
Kobiet ul. Herbaciana 2, 04-824 War-
szawa. Kurs dokształcający Karmienie 
piersią i mlekiem kobiecym wcześnia-
ków i dzieci chorych – standard opieki 
w szpitalach III poziomu referencyjne-
go. Kurs przeznaczony dla położnych.

17 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
314/VIIP/17 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszkole-
niu po przerwie w wykonywaniu za-
wodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostat-
nich 6 latach w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej (jedna położna)

18 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
315/VIIP/17 w sprawie  zawieszenia 
na okres jednego roku działalności 
Komisji  ds. Młodych Pielęgniarek,  

działającej przy Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Działalność komisji zawiesza się od 
dnia 12 kwietnia 2017 roku do dnia 12 
kwietnia 2018 roku.

19 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
316/VIIP/17 w sprawie  przyjęcia 
Rocznego planu kontroli, Komisji ds. 
Kształcenia działającej przy ORPiP.

20 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
317/VIIP/17 w sprawie wpisu danych 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych. Prowadzonego przez Inter-
rete Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4, 50-
078 Wrocław Szkolenie specjalizacyjne 
pielęgniarstwo onkologiczne, program 
przeznaczony dla pielęgniarek.

21 . Podjęcie jednogłośnie 3 Uchwał 
w sprawie wykreślenia wpisu z reje-
stru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą (Rejestr Praktyk 
Zawodowych), wpisu w rejestrze indy-
widualnych praktyk pielęgniarek i po-
łożnych. Uchwały o numerach: Nr 59/
IPP/PPL/2017/C/,60/IPP/PPL/2017/C, 
61/IPP/PPL/2017/C.

22 . Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wy-
konywania Zawodu od Nr 421/Z/
VII/2017 do Uchwały Nr 432/Z/
VII/2017. Stwierdzenia i wpisy – 6, 
nowe PWZ (wymiana) – 1 wykreśle-
nia z rejestru – 4.

23 . Przedstawienie bieżących informacji 
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
przedstawiła informacje dotyczące:
 • nowych zadań i wytyczonych ce-

lów przez Ministerstwo Zdrowia, 
którym nasze środowisko jest 
zobowiązane sprostać. W związ-
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w Ostródzie w dniach 12-13 
czerwca 2017 r.

 • zaproszenia na konferencję z Cen-
trali NFZ w Warszawie ,,Nowe 
perspektywy sprawowania opieki 
przez położną nad kobietą w cią-
ży i nowo narodzonym dzieckiem 
w kontekście świadczeń finanso-
wanych przez NFZ”, która odbę-
dzie się 26 kwietnia 2017 roku

 • pisma od Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Położnych Rodzin-
nych informującego, że w dniu 
24 lutego 2017 roku odbyło się 
spotkanie założycielskie Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Po-
łożnych Rodzinnych. W piśmie 
zawarte są również główne cele 
stowarzyszenia.

24 . Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
złożyła podziękowania Wiceprzewod-
niczącej Marzenie Olszewskiej-Fryc 
i Jolancie Stachowicz za zaangażowa-
nie w realizację wydarzenia organizo-
wanego przez Pomorskie Hospicjum 
dla Dzieci pt. ,,Sztafeta Nadziei”, 
które realizowane było 1-2 kwietnia 
2017 roku. W związku z bardzo dobrze 
układającą się współpracą z Pomor-
skim Hospicjum dla Dzieci, kolejne 
wspólne działania przewidziane są na 
11 czerwca 2017 roku.

25 . Pani Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc omówiła: 
• organizację kolejnej edycji Festy-

nu z okazji Dnia Dziecka. Poinfor-
mowała, że pozyskała już sponso-
rów. Z ramienia ORPiP organiza-
cją Festynu zajmuje się Pani Ma-
rzena Olszewska-Fryc, natomiast 
z Ramienia OIPiP w Gdańsku 

Pani Jolanta Stachowicz. pani 
Wiceprzewodnicząca już w dniu 
dzisiejszym zaprasza serdecznie 
rodziny do udziału w tym wy-
darzeniu, które rokrocznie cieszy 
się bardzo pozytywnym odbiorem 
i dużą frekwencją.

• spotkanie, na które została zapro-
szona z powołaną przez SWPS 
w Sopocie, Radą Pracodawców, 
które odbędzie się 24 kwietnia 
2017 roku.

26. Zakończenie zebrania.

Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
zaprasza koleżanki i kolegów do odwie-
dzania – śledzenia strony internetowej 
OIPiP w Gdańsku. Na stronie zamiesz-
czane są komunikaty, informacje o kon-
ferencjach i ważnych wydarzeniach.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
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-

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 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 318/VIIP/17 
w sprawie wskazania przedstawiciela 

samorządu do prac w komisji kwalifi-
kacyjnej w zakresie kształcenia pody-
plomowego prowadzonego przez Stu-
dium Kształcenia Podyplomowego Po-
morskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie: – kurs specjalistyczny 
Ordynowanie leków i wypisywanie 
recept cz. I

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Aneksu Nr 1 z dnia 20 kwietnia 
2017 r. do Uchwały Nr 185/VIIP/16 
z dnia 30 września 2016 r. W sprawie 
uruchomienia kształcenia podyplomo-
wego w formie kursu specjalistycz-
nego i powołania kierownika: – kurs 
specjalistyczny w zakresie: Edukacja 
i wsparcie kobiety w okresie laktacji – 
program dla położnych

6. Zakończenie zebrania.

W dniu 11 maja 2017 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1 . Otwarcie zebrania przez Wiceprze-

wodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc 
ze względu na udzielanie wywiadu 
w tym czasie dla Telewizji TVN Przez 
Przewodniczącą Annę Czarnecką. 
Podpisanie listy obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-

cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego w sprawie uwolnienia 
dodatkowych środków finansowych 
z Komisji ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego na zorganizowanie 
konferencji ,,Jakość opieki medycznej 
w aspekcie zdarzeń niepożądanych”, 
która odbyła się w Gdańsku dnia 
06.04.2017 roku. Podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 319/VIIP/17 w tej 
sprawie.

5 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Oku-
listycznego w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Okulistycznego na zor-
ganizowanie konferencji ,,Zwyrodnie-
nie plamki żółtej związanej z wiekiem, 
chorobą społeczną XXI wieku”, któ-
ra odbędzie się w Hospicjum im. Ks. 
Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku 
27.05.2017 roku. Podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 320/VIIP/17 w tej 
sprawie.

6. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 321/VIIP/17 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komi-
sji Socjalnej z dnia 09.05.2017 roku 
na kwotę 5.150 zł. brutto (pięć tysię-
cy sto pięćdziesiąt 00/100). Uchwała 
została podjęta jednogłośnie.

7 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
322/VIIP/17 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszkole-
niu po przerwie w wykonywaniu za-
wodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostat-
nich 6 latach (1 pielęgniarce).

8 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
323/VII P/17 w sprawie wydania skie-
rowania do odbycia przeszkolenia po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 
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6 latach w wykonywaniu zawodu pie-
lęgniarki/położnej (1 pielęgniarce).

9 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
324/VII P/17 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
szkolenia specjalizacyjnego i powoła-
nia kierownika. Szkolenie specjaliza-
cyjne Pielęgniarstwo neonatologiczne 
dla pielęgniarek i położnych. Miejsce 
przeprowadzenia zajęć teoretycznych: 
Obszar działania OIPiP w Gdańsku.

10 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
325/VII P/17 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
szkolenia specjalizacyjnego i powo-
łania kierownika. Szkolenie specjali-
zacyjne Pielęgniarstwo anestezjolo-
giczne i intensywnej opieki dla pie-
lęgniarek. Miejsce przeprowadzenia 
zajęć teoretycznych: Obszar działania 
OIPiP w Gdańsku.

11 . Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 326/VII P/17 w sprawie 
uruchomienia kształcenia podyplomo-
wego w formie szkolenia specjaliza-
cyjnego i powołania kierownika. Szko-
lenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo 
chirurgiczne dla pielęgniarek. Miejsce 
przeprowadzenia zajęć teoretycznych. 
Obszar działania OIPiP w Gdańsku. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

12 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
327/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez KORA Centrum Szko-
leń Marek Wojda: kurs specjalistyczny 
dla pielęgniarek i położnych Wywiad 
i badanie fizykalne.

13 . Omówienie projektu Uchwały Nr 328/

VII P/17 w sprawie wskazania przed-
stawiciela samorządu do prac w komi-
sji egzaminacyjnej w zakresie kształ-
cenia podyplomowego prowadzonego 
przez INTERRETE Sp. z o.o. kurs 
specjalistyczny Wywiad i badanie fi-
zykalne. Uchwała została podjęta jed-
nogłośnie.

14 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
329/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisjach egzaminacyjnych w zakre-
sie kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez INTERRETE Sp. z o .o .

−» kurs kwalifikacyjny dla po-
łożnych „Pielęgniarstwo 
anestezjologiczne i intensyw-
nej opieki w położnictwie”;

−» kurs specjalistyczny dla pie-
lęgniarek i położnych „Wy-
wiad i badanie fizykalne”;

−» kurs specjalistyczny dla po-
łożnych „Leczenie ran”;

−» kurs specjalistyczny dla pie-
lęgniarek i położnych „Re-
suscytacja krążeniowo-odde-
chowa”;

−» kurs specjalistyczny dla pie-
lęgniarek i położnych „Wy-
konanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego”.

15 . Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 330/VII P/17 w sprawie 
wskazania przedstawiciela samorzą-
du do prac w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez Powiślańska 
Szkoła Wyższa w Kwidzynie: kurs 
specjalistyczny Ordynowanie leków 
i wypisywanie recept, część 2. Uchwa-
ła została podjęta jednogłośnie.

16. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 331/VII P/17 w sprawie wska-
zania przedstawiciela samorządu 
do prac w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez PULS-ME-
DIC sp. z o.o.: kurs specjalistyczny 
Wykonywanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego

17 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
332/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez Wyższą Szkołę Inży-
nierii i Zdrowia w Warszawie: kurs 
specjalistyczny Wywiad i badanie fi-
zykalne.

18 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
333/VII P/17 w sprawie wpisu zmia-
ny danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych pod numerem 
00002/C/00229 w § 1 pkt. 9 Uchwa-
ły Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku Nr 6/
VIIP/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r., 
poprzez dodanie kolejnych miejsc 
prowadzenia kształcenia przez KORA 
Centrum Szkoleń, Marek Wojda doty-
cząca wpisu zmiany danych do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych, program kursu specjalistyczne-
go „Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa, dla pielęgniarek i położnych”, 
program zatwierdzony przez Ministra 
Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r.

19 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
334/VII P/17 w sprawie wpisu zmia-
ny danych do rejestru podmiotów pro-

wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych pod numerem 
00021/C/00223 w § 1 pkt. 9 Uchwały 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku Nr 33/VIIR/2015 
z dnia 10 listopada 2015 r. poprzez 
dodanie kolejnych miejsc prowadzenia 
kształcenia przez Interrete Sp. z o.o. 
dotycząca wpisu zmiany danych do re-
jestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych, program kursu specjalistycz-
nego „Leczenie ran” dla położnych, 
program zatwierdzony przez Ministra 
Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r.

20 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
335/VII P/17 w sprawie wpisu zmia-
ny danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych pod numerem 
00021/C/00222 w § 1 pkt. 9 Uchwały 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku Nr 32/VIIR/2015 
z dnia 10 listopada 2015 r. poprzez 
dodanie kolejnych miejsc prowadzenia 
kształcenia przez Interrete Sp.z o.o. do-
tycząca wpisu zmiany danych do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych, program kursu specjalistycz-
nego „Leczenie ran” dla pielęgniarek, 
program zatwierdzony przez Ministra 
Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r.

21 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
336/VII P/17 w sprawie wpisu zmia-
ny danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych pod numerem 
00021/C/00239 w § 1 pkt. 9 Uchwa-
ły Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku Nr 32/
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VIIP/2016 z dnia 07 stycznia 2016 r.
poprzez dodanie kolejnych miejsc 
prowadzenia kształcenia przez Interre-
te Sp. z o.o. dotycząca wpisu zmiany 
danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych, program 
kursu specjalistycznego „Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego” dla pielęgniarek i położnych, 
program zatwierdzony przez Ministra 
Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r.

22 . Przedstawienie i omówienie projektu 
Aneksu Nr 2 z dnia 11 maja 2017 r. 
do Uchwały Nr 102/VIIP/16 z dnia 11 
kwietnia 2016 r.w sprawie uruchomie-
nia kształcenia podyplomowego w for-
mie kursu specjalistycznego i powoła-
nia kierownika. Kurs specjalistyczny 
w zakresie: „Pielęgnowanie pacjenta 
wentylowanego mechanicznie”, pro-
gram dla pielęgniarek. Aneks został 
podjęty jednogłośnie. 

23 . Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwał od Nr 62/IPP/PPL/2017/C/ 
do Nr 64/IPP/PPL/2017/C, w sprawie 
wykreślenia z rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą (Re-
jestr Praktyk Zawodowych), (3 wykre-
ślenia indywidualnych praktyk pielę-
gniarskich). Uchwały zostały przyjęte 
jednogłośnie.

24 . Omówienie projektu Uchwał dotyczą-
cych Prawa Wykonywania Zawodu 
od Nr 433/Z/VII/2016 do Uchwały Nr 
449/Z/VII/2016. Stwierdzenia i wpisy 
– 11 (w tym 2 pielęgniarzy), wpis do 
rejestru – 3 (w tym 2 pielęgniarzy i 1 
położna), duplikaty 1, wykreślenia z re-
jestru – 2 (w tym 1 położna). Uchwały 
zostały przyjęte jednogłośnie.

25 . Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 337/VIIP/17 w sprawie 
zakupu dwóch laptopów z oprogra-
mowaniem dla Sekretarza i Skarbnika 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. Uchwała została 
podjęta jednogłośnie.

26. Przedstawienie przez Wiceprzewod-
niczącą Panią Danutę Adamczyk-Wi-
śniewską:
• pisma od firmy Nestle Polska 

S.A o objęcie patronatem merytorycz-
nym i otwarcie konferencji – sympo-
zjum naukowego dla grupy położ-
nych środowiskowy i oddziałowych 
neonatologicznych, które odbędzie 
się w dniach 9-10 czerwca 2017 roku

• odpowiedzi na zapytanie związane 
z kontrolą Organizatorów kształce-
nia podyplomowego, zadane pod-
czas zebrania Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w dniu 12 kwietnia 2017 roku, 
na którym został zaakceptowany 
Roczny plan kontroli Komisji ds. 
Kształcenia działającej przy OR-
PiP. Na bazie odpowiedzi uzupeł-
niamy Uchwałę o korektę.

27 . Pani Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc zapoznała Prezydium 
ORPiP z informacją, iż do firmy dłuż-
nej pieniądze naszej Izbie za wykona-
nie czynności wpisu zmiany danych 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych na podstawie wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 
2017 r., sygn. akt III ZS 1/17, zostało 
przesłane wezwanie do zapłaty w dniu 
06.04.2017 r., do dnia dzisiejszego 
dłużnik KORA Centrum Szkoleń z So-

potu nie uiścił należności. Decyzją Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych po raz ostateczny wysłane 
zostanie w dniu 15 maja 2017 roku we-
zwanie do zapłaty. W przypadku upo-
rczywego uchylania się od dokonania 
płatności sprawa zostanie przekazana do 
decyzji Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku na najbliższym 
zebraniu w dniu 9 czerwca 2017 roku.

28 . Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
omówiła:
• odbywającą się konferencję or-

ganizowaną przez Ministerstwo 
Zdrowia pn. ,,Bo liczy się zdrowie. 
Sprawdzone rozwiązania w pro-
filaktyce”, prezentującą najlepsze 
praktyki w profilaktyce i promocji 
zdrowia wypracowane w projek-
tach Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy, która odbywa 
się w dniu dzisiejszym w Warsza-
wie. Na konferencję została od-
delegowana Pani Alina Malinow-
ska, która przekaże sprawozdanie 
z konferencji

• korespondencję z Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
z Malborka związaną z brakiem 
podwyżek dla pracujących tam 
pielęgniarek na stanowiskach ad-
ministracyjnych i wykonujących 
zawód pielęgniarki w rozumieniu 
art. 4 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1251 ze zm.) Decyzją Prezy-
dium ORPiP zostanie skierowane 
pismo popierające w całej rozcią-
głości stanowisko pielęgniarek 
z PSSE w Malborku

• protokół z kontroli Komisji Re-
wizyjnej przeprowadzonej w dniu 
9 maja 2017 r. obejmującej przy-
chody ze składek członkowskich. 
W protokole Komisja stwierdza 
dużą staranność i prawidłowe pro-
wadzenie dokumentacji dotyczącej 
ściągalności składek członkowskich 
i wdrażanej procedury w przypadku 
występujących zaległych płatności 
u Członków OIPiP w Gdańsku

• pismo – podziękowanie z Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gorzowie Wielkopolskim 
za okazaną pomoc finansową dla 
Członka ich samorządu

• spotkanie z Brokerem w kwe-
stii ubezpieczeń OC pielęgniarek 
i położnych. Firma zobowiązała 
się poszukać najkorzystniejszą dla 
naszego środowiska zawodowego 
ofertę ubezpieczeniową

• pismo dotyczące kolejnych etapów 
działań związanych z wdrożeniem 
Systemu Monitorowania Kształ-
cenia pracowników medycznych 
(SMK) jest to ogrom zadań, którym 
samorząd jest zobligowany sprostać

• pismo z Biura Karier GUMed 
w celu przygotowania i wysta-
wienia punktu konsultacyjnego 
z informacjami dla przyszłych 
pielęgniarek i położnych nt. za-
sad odbywania staży podyplomo-
wych, szkoleń specjalizacyjnych, 
prawa wykonywania zawodu oraz 
korzyści z samej przynależności 
do Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych. Pani Przewodnicząca 
Anna Czarnecka zaproponowała, 
aby została również przygotowana 
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przez Członków Prezydium, Pra-
codawców oferta zachęcająca do 
podejmowania pracy przez młode 
kadry medyczne w naszym woje-
wództwie i kraju

• pismo z Instytutu Szkoleniowego 
dotyczące prewencji zawodowej. 
Materiały zostały przekazane do 
zapoznania się i decyzji Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej

• pismo Prezes Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych do Ministra 
Zdrowia z zapytaniem o informa-
cję dotyczącą źródła finansowania 
podwyżek wynagrodzeń pielęgnia-
rek i położnych przewidzianych 
w przepisach Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 14 października 
2015 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628) po 
dniu 31 grudnia 2017 r.

• pismo – prośbę pielęgniarki do-
tyczącą wydania skierowania do 
odbycia przeszkolenia po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 
6 latach w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej przed dostar-
czeniem zaświadczenia z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych o posia-
danej rencie. Pielęgniarka złożyła 
deklarację pisemną, iż wymagany 
dokument dostarczy do dnia 10 
czerwca 2017 roku. Konieczność 
dostarczenia powyższego zaświad-
czenia wiąże się z naliczeniem za-
ległych składek członkowskich

• zaplanowanie spotkania Konsul-
tantów Wojewódzkich i Koordy-

natorów ds. pielęgniarstwa i położ-
nictwa z Dyrektorem Pomorskiego 
Centrum Zdrowia Publicznego 
w celu omówienia sytuacji braków 
kadrowych pielęgniarek i położ-
nych i zagrożeń z tym związanych.

29 . Pani Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska omówiła opra-
cowanie Działu Szkoleń pt. ,,Rozwój 
działalności kształcenia podyplomowe-
go pielęgniarek i położnych Organizato-
ra kształcenia OIPiP w Gdańsku w latach 
2012-2016”, które przedstawia:
• obszar działania Działu Szkoleń 

OIPiP w Gdańsku
• liczbę przeprowadzonych edy-

cji szkoleń podyplomowych 
w poszczególnych latach jak i licz-
bę pielęgniarek i położnych uczest-
niczących w szkoleniach, gdzie 
widoczny jest bardzo duży wzrost 
liczby szkoleń jak i uczestniczą-
cych w nich pielęgniarek i położ-
nych w poszczególnych latach

• porównanie cen przetargów różne-
go rodzaju specjalizacji oraz kwot 
dotacji z Ministerstwa Zdrowia 
z widocznym bardzo wyraźnym 
obniżeniem kosztów specjalizacji 
jak i dotacji Ministerstwa Zdrowia

• liczbę Organizatorów kształcenia 
działających na obszarze OIPiP 
w Gdańsku, liczba ta w porówna-
niu z rokiem 2012 zdecydowanie 
zwiększyła się.

30. Zakończenie zebrania

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Z prac Rady

W dniu 31 marca 2017 r. odbyło się zebra-
nie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. W zebraniu, udział wzię-
ło 24 Członków Rady, Przewodnicząca 
Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz trzech 
Pełnomocników ORPiP w Gdańsku. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie 
listy obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu 
z poprzedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku 
zebrania. Przyjęcie jednogłośnie 
przedstawionego porządku zebrania.

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 72/VII R/17 
w sprawie zmiany Regulaminu Komi-
sji Socjalnej działającej przy ORPiP.

5 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 73/VII R/17 
w sprawie przyjęcia i realizacji 
wniosków Komisji ds. Finansowania 
Doskonalenia Zawodowego z dnia 
24 i 28.03.2017. Kwota dofinanso-
wania refundacji kosztów doskona-
lenia zawodowego Członków OIPiP 
w Gdańsku wynosi 289 210 zł brut-
to (dwieście osiemdziesiąt dziewięć 
tysięcy dwieście dziesięć 00/100 zł)

6. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
74/VII R/17 w sprawie zatwierdzenia 
Planu finansowego 23 - Komisji pro-
blemowych.

7 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 75/VII R/17 w spra-

wie zatwierdzenia Bilansu Finansowe-
go wraz z rachunkiem zysku i strat za 
2016 rok.

8 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 76/VII R/17 w spra-
wie przyjęcia zasad sporządzania Spra-
wozdania finansowego z zastosowa-
niem zasad dla jednostek ,,mikro”.

9 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 77/VII R/17 
w sprawie zatwierdzenia oferty firmy 
PIKA na archiwizację bieżącej doku-
mentacji OIPiP w Gdańsku.

10 . Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka poinformowała Uczestników ze-
brania, iż przedstawienie i omówie-
nie Uchwały Nr 78/VII R/17 w spra-
wie powołania Komisji lekarskiej 
w sprawie zbadania zdolności do 
wykonywania zawodu pielęgniarki 
jest etapem tajnym zebrania. Pod-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 78/
VII R/17 w tej sprawie. Uczestnicy 
zebrania otrzymali ustaloną Procedu-
rę przez ORPiP w sprawie zbadania 
zdolności do wykonywania zawodu 
pielęgniarki/położnej.

11 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
79/VII R/17 w sprawie wytypowania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez KORA Centrum 
Szkoleń Marek Wojda – kurs kwalifi-
kacyjny Pielęgniarstwo onkologicz-
ne program dla pielęgniarek.
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12 . Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka przedstawiła:
• problem, istniejący u kilku Orga-

nizatorów kształcenia, którzy za 
udział w Komisjach egzaminacyj-
nych i Komisjach kwalifikacyj-
nych nie przewidują odpłatności 
jak również nie zwracają kosz-
tów podróży Członkom OIPiP w 
Gdańsku, powołanym na proś-
bę omawianych Organizatorów 
kształcenia. Został opracowany 
Komunikat ORPiP  dotyczący 
zasad wyznaczania jej przedsta-
wicieli do składów Komisji kwa-
lifikacyjnych i Komisji egzamina-
cyjnych, który zostanie przesłany 
do wszystkich Organizatorów 
kształcenia. W opisanym powyżej 
przypadku Członkowie powołani 
do komisji swoje zastrzeżenia kie-
rują do ORPiP w Gdańsku

• informację, iż od 1 maja 2017 r. 
będziemy zobowiązani do pro-
wadzenia Systemu Monitoro-
wania Kształcenia Pracowników 
Medycznych (SMKPH)

13 . Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka poinformowała Członków ORPiP 
oraz Uczestników, że kolejny oma-
wiany punkt to etap tajny zebrania, 
który dotyczy pisma od pielęgniarki 
w sprawie poręczenia społeczne-
go. Po wnikliwej analizie i dyskusji 
Członkowie Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych nie przychylili 
się do wydania poręczenia społeczne-
go dla wnioskodawczyni o czym Pani 
pielęgniarka zostanie powiadomiona. 

14 . Przestawienie przez Przewodniczącą 
ORPiP:

• notatki przesłanej przez Obser-
watora z ramienia ORPiP, Panią 
Aldonę Rogalę z posiedzenia 
Rady NFZ Oddziału Pomorskie-
go. Notatka zostanie zamiesz-
czona na stronie internetowej 
OIPiP w Gdańsku.

• raportu z wykonanych prac w Ar-
chiwum Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku. 
Pani Przewodnicząca poinfor-
mowała również o konieczno-
ści zakupu osuszacza powietrza 
z filtrem do Archiwum. 

• informacji z OIPiP w Chełmie 
o udzieleniu wsparcia finan-
sowego w kwocie 100 zł. dla 
Pani położnej, Członka OIPiP 
w Gdańsku z powodu trudnej sy-
tuacji finansowej spowodowanej 
przewlekłą chorobą.

15 . Członek ORPiP dr n. o zdr. Pani Ma-
rzena Barton zrelacjonowała prze-
bieg uroczystości wręczania nagród 
dla finalistek tegorocznego Konkursu 
Pielęgniarka Roku 2016. II miejsce 
w tak prestiżowym konkursie zajęła 
mgr Renata Nowak reprezentantka 
Oddziału PTP w Gdańsku, zatrud-
niona w Klinice Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii, Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku. 
Pani Marzena Barton w imieniu OR-
PiP w Gdańsku pogratulowała sukce-
su naszej koleżance.

16. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Kalendarium
14, 16, 21 marca
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w konkursach w Urzędzie 
Miejskim dotyczących projektów składa-
nych przez podmioty lecznicze.

17 marca
Udział Wiceprzewodniczących w spotkaniu 
w OIPiP w sprawie współpracy w kształce-
niu pielęgniarek i położnych z konsultan-
tem wojewódzkim ds. pielęgniarstwa prof. 
Aleksandrą Gaworską-Krzemińską oraz 
Przedstawicielami 115 Szpitala Wojskowe-
go na Helu.

18 marca
W ramach współpracy udział Wiceprze-
wodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc 
w XXXV Zjeździe Samorządu Lekarskiego 
w Izbach Lekarskich.

20 marca
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w konferencji w Urzędzie 
Marszałkowskim dotyczącej informatyzacji 
placówek medycznych z projektów unijnych 
pt. ,,Wymiana elektronicznej dokumentacji 
medycznej w systemie e-zdrowia’’.

22, 23 i 27 marca 
W siedzibie Izby gościliśmy studentów 
pierwszego roku kierunku położnictwo 
GUMed. Tematem spotkań było przybli-
żenie działalności naszego samorządu za-
wodowego. W imieniu Przewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku Anny Czarneckiej spo-
tkanie poprowadziła Wiceprzewodnicząca 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

24 marca
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej 

Zjazd Sprawozdawczy Delegatów i Rada Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 
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oraz Przewodniczącej Komisji Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w postępowaniu konkurso-
wym na Pielęgniarki Oddziałowe w UCK. 
Wygranym serdecznie gratulujemy!

27 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka z Przed-
stawicielami naszej OIPiP uczestniczy-
ła w Debacie poświęconej Problemom 
Współczesnego Pielęgniarstwa i Położnic-
twa w Polsce zorganizowanej przez Mini-
sterstwo Zdrowia i NRPiP w Centrum Dy-
daktycznym Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Nareszcie zapadły konkrety! 
Relację z poszczególnych paneli debaty po-
lecamy na naszej stronie Okręgowej Izby 
w zakładce: aktualności.

28 marca
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-

szewskiej-Fryc w spotkaniu Pomorskiego 
Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki 
Zdrowotnej. Grunt to współpraca na rzecz 
Pacjentów!

29 marca
Czynny udział Przewodniczącej Anny 
Czarneckiej w obradach Rady Społecznej 
115 Wojskowego Szpitala na Helu.

30 marca
Czynny udział Przewodniczącej Anny 
Czarneckiej w obradach Rady Społecznej 
UCK w Gdańsku.

31 marca
Sprawozdawczy Zjazd Delegatów i Rada 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 
Rekordowo wysoka frekwencja świadczy 
o ogromnym zaangażowaniu Delegatów 

Akcja prozdrowotna ,,Pola nadziei’’ organizowana przez szpital Marynarki Wojennej w Oliwie. 

Konferencja dla położnych środowiskowo-rodzinnych z cyklu „Położnictwo Przyszłości”.
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w życie i losy Naszej Społeczności Zawo-
dowej. Dziękujemy! Fotorelację ze Zjazdu 
możecie Państwo obejrzeć na naszej stronie 
internetowej w aktualnościach. Dokładne 
sprawozdanie natomiast umieszczone bę-
dzie w czerwcowym numerze Biuletynu – 
POLECAMY.

1 kwietnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w organizowanym przez 
szpital Marynarki Wojennej w Oliwie akcji 
prozdrowotnej ,,Pola nadziei’’. To wspania-
ła promocja naszych PROFESJI!

1-2 kwietnia
Współorganizacja OIPiP wraz z Fundacją 
Hospicyjną Dzieci oraz udział przedsta-
wicieli OIPiP w Gdańsku w ,,Sztafecie na 
zdrowie’’ w Galerii Bałtyckiej. Przeprowa-
dzenie w ramach promocji zawodu akcji 
edukacyjnej dla społeczeństwa. To wspa-
niała promocja naszych PROFESJI! Pole-
camy relację w niniejszym biuletynie.

3 kwietnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej 
w pełnym wzruszeń i życzliwości spotka-
niu świątecznym Koła Emerytek w OIPiP 

w Gdańsku. Relację polecamy w aktualno-
ściach na stronie: www.oipip.gda.pl

3 kwietnia
Udział Przewodniczącej i Wiceprzewod-
niczących w zebraniu Kapituły powołanej 
przez ORPiP w Gdańsku w sprawie przy-
znania Nagrody Imienia Aliny Pieńkow-
skiej. Wytypowano Laureatkę Panią Wła-
dysławę Murawską za ogromne zasługi 
na rzecz Naszej Społeczności Zawodowej. 
Nagrodę wręczono w dniu 12 maja na Uro-
czystości w Urzędzie Marszałkowskim. 
Kapitule dziękujemy za kolejny rok wspól-
nej pracy, a Laureatce – GRATULUJEMY!

4-5 kwietnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarnec-
kiej i Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc oraz Członka Prezydium 
dr Beaty Wieczorek-Wójcik (jako prele-
gent) w konferencji Ogólnopolskiej w Ka-
towicach dotyczącej systemów informa-
tycznych i wprowadzanej dokumentacji 
medycznej do pracy pielęgniarskiej i po-
łożniczej. Polecamy fotorelację w aktual-
nościach na stronie: www.oipip.gda.pl

6 kwietnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej 
w Toruniu w Konferencji dotyczącej Zin-
tegrowanej Opiece Medycznej. Konferen-
cję pod Patronatem NRPiP zorganizowały 
TZMO. Relację i fotorelację umieszczoną 
na bieżąco polecamy w aktualnościach 
na stronie: www.oipip.gda.pl To pierwsza 
z tego cyklu konferencji, które odbędą się 
na terenie całego kraju. POLECAMY!

6 kwietnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-

szewskiej-Fryc w współorganizowanej przez 
OIPiP w Gdańsku oraz Szpitale Copernicus 
konferencji dotyczącej zakażeń szpitalnych 
w Sali okrągłej Urzędu Marszałkowskiego. 
Konferencja cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem i jak zwykle zachwycała wspa-
niałymi Prelegentami i Ich wykładami.

7 kwietnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej 
i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w Uniwersytecie Psychologii 
Społecznej w Sopocie w konferencji pre-
wencyjnej zorganizowanej przez Rzeczni-
ków Odpowiedzialności Zawodowej dzia-
łających w OIPiP Gdańsku. Konferencja 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 
i jak zwykle zachwycała wspaniałymi Pre-
legentami i Ich wykładami. Ze względu na 
większe zapotrzebowanie osób niż sala mo-
gła pomieścić (ponad 220 osób) – kolejna 
edycja konferencji planowana jest na paź-
dziernik tego roku.

7 kwietnia
Udział Wiceprzewodniczące Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w konkursie przeprowadza-
nym przez Urząd Miasta mającym na celu 
wybór najlepszego projektu prozdrowotne-
go sfinansowanego przez miasto Gdańsk

10 kwietnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej 
i Wiceprzewodniczącego ORPiP w Słup-
sku Sebastiana Irzykowskiego w spotkaniu 
z Marszałkiem Pawłem Orłowskim, które 
odbyło się Urzędzie Marszałkowskim. To już 
kolejne wspólne spotkanie nt. funkcjonowa-
nia Pielęgniarstwa w Szpitalach Marszałkow-
skich (stan obecny i plany...). Współpracuje-
my wg zasady: nic o NAS bez NAS.

Otwarcie wyremontowanego oddziału wewnętrznego w Szpitalu św. Wojciecha na Zaspie – w spółce 
Copernicus.
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11 kwietnia
Udział Rzeczników OIPiP oraz Wice-
przewodniczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc w konferencji zorganizowanej przez 
Rzecznika Praw Pacjenta i firmę ubezpie-
czeniową z nowych przepisów prawnych. 
Aktualizacja wiedzy jest niezbędna. Nie-
znajomość prawa szkodzi i nie zwalnia 
z odpowiedzialności!

11 kwietnia
Udział z ramienia OIPiP w Gdańsku Wi-
ceprzewodniczącej Marzeny Olszew-

skiej-Fryc w uroczystości otworzenia 
wyremontowanego oddziału wewnętrzne-
go w Szpitalu św. Wojciecha na Zaspie – 
w spółce Copernicus. To znaczne polepsze-
nie warunków pracy. Gratulujemy!)

12 kwietnia
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Czarnecka prowadziła obrady Prezydium. 
Na Prezydium jak wiele omówiono wiele 
spraw bieżących i podjęto liczne Uchwały.

12 kwietnia
Ministerstwo Zdrowia zorganizowało 
w OIPiP w Gdańsku szkolenie dla Prze-
wodniczących Okręgowych Izb sąsiadują-
cych z nami pt. SYSTEM MONITORO-
WANIA KSZTAŁCENIA. Ministerstwo 
Zdrowia od dnia 1 lipca 2017 r. nakłada na 
nas liczne dodatkowe zadania wynikające 
z informatyzacji systemu kształcenia pody-
plomowego Pielęgniarek i Położnych.

12 kwietnia 
W Parku Technologicznym, Laboratorium 
Innowacji Społecznych w Gdyni odbyła się 
druga konferencja dla położnych środowi-
skowo-rodzinnych z cyklu „Położnictwo 
Przyszłości”. Konferencja została objęta 
patronatem przez Przewodniczącą ORPiP 
w Gdańsku – Annę Czarnecką. Wykład na 
temat odpowiedzialności zawodowej po-
łożnych rodzinnych przedstawiła Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska. Serdeczne podzię-
kowania składamy na ręce położnej Iwony 
Guć za profesjonalne zorganizowanie kon-
ferencji.

19 kwietnia
Udział Wiceprzewodniczących Danuty 
Adamczyk-Wiśniewskiej i Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w XV konferencji Opieki 
Długoterminowej zorganizowanej trady-
cyjnie w Hospicjum im. Dutkiewicza przez 
Komisję ds. opieki długoterminowej i Ko-
misję ds. leczenia ran działających przy 
OIPiP w Gdańsku. Konferencja już trady-
cyjnie była rewelacyjna i pełna nowości 
medycznych oraz arcyciekawych tematów. 
Gratulujemy! Polecamy relację w aktual-
nościach na www.oipip.gda.pl

20 kwietnia
Udział Przewodniczącej ORPiP Anny Czar-
neckiej i Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc w uroczystości z okazji 
święta patrona Szpitala św. Wojciecha zor-
ganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim 
przez Podmiot Leczniczy Copernicus, 
w której w programie między innymi doko-
nano odznaczeń Złotymi Czepkami i wrę-
czono Dyplomy Uznania dla Pielęgniarek 
i Położnych obu szpitali. Gratulujemy! Po-
lecamy relację w aktualnościach na www.
oipip.gda.pl

20 kwietnia
W Hotelu Amber Komisja Pielęgniarstwa 
Neonatologicznego działająca przy OIPiP 
w Gdańsku zorganizowała robocze spo-
tkanie dla pielęgniarek, położnych oddzia-
łowych i odcinkowych pracujących w od-
działach neonatologii i intensywnej terapii 
noworodka. Mgr Anita Kapelusz przybliży-
ła w prezentacji historię rozwoju neonato-
logii. Omówiono nowe wyzwania w pielę-
gniarstwie neonatologicznym , możliwości 
kształcenia podyplomowego jak i zagroże-
nia jakimi są pojawiające się braki persone-
lu położnych i pielęgniarek.

21 kwietnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarnec-
kiej w obradach Rady Społecznej UCK 
w Gdańsku.

21 kwietnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w spotkaniu Stowarzysze-
nia Pielęgniarek Katolickich.

21 kwietnia
Udział z ramienia OIPiP Wiceprzewod-

Spotkanie Komisji Pielęgniarstwa Neonatologicznego działającej przy OIPiP. 
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niczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc na 
zaproszenie Marszałka i Wicemarszałka 
Województwa Pomorskiego na uroczystym 
koncercie zorganizowanym dla uczczenia 
Światowych Dni Wolontariatu oraz Wolon-
tariatu Szpitalnego.

22 kwietnia
W ramach współpracy udział Wiceprze-
wodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc 
na zaproszenie Okręgowej Izby Lekarskiej 
i Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Polskich w uroczystej mszy świętej oraz 
konferencji zorganizowanej z okazji 75 
rocznicy urodzin wybitnej śp. dr Aleksan-
dry Gabrysiak. To było bardzo wzruszające 
wydarzenie.

25 kwietnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej 
i Wiceprzewodniczącej w spotkaniu na 
Helu zorganizowanym przez Dyrekcję 115 
Szpitala Wojskowego dotyczącym współ-
pracy w organizowaniu szkoleń.

25 kwietnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc w spotkaniu Rady Pra-
codawców oraz warsztatach zorganizowa-
nych przez Uniwersytet SWPS w Sopocie.

26 kwietnia
Udział w Delegacji z ramienia OIPiP Wi-
ceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc oraz Pracowników OIPiP w Gdańsku 
w uroczystościach pogrzebowych zasłużo-
nej Pielęgniarki dla naszego środowiska 
Jolanty Jelińskiej. Każda śmierć wydaje 
się być zbyt szybka, zbyt wczesna i po-
zostawia ogromną lukę/wyrwę i żal... Ta 
tragedia jednak do dziś wydaje się dla nas 

niewiarygodna i… nie jest prawdą, że nie 
ma ludzi niezastąpionych. Jola jest dla nas 
niezastąpiona. Pokój Jej Duszy (w imieniu 
ORPiP w Gdańsku – Przewodnicząca Anna 
Czarnecka) 

26 kwietnia
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska wzięła udział w szkoleniu 
pt. „Nowe perspektywy sprawowania 
opieki przez położną nad kobietą w ciąży 
i nowo narodzonym dzieckiem w kontek-
ście świadczeń finansowanych przez NFZ”, 
które odbyło się w Instytucie Biocybernety-
ki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie.

27 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska uczestniczyły w bardzo ciekawej 
ogólnopolskiej konferencji w Gdańsku. 
Przewodnicząca Anna Czarnecka mia-
ła przyjemność otworzyć V GDAŃSKĄ 
KONFERENCJĘ PIELĘGNIAREK NE-
FROLOGICZNYCH meeting post EDT-
NA/ERCA, którą zorganizowało prężnie 
działające Polskie Towarzystwo Pielęgnia-
rek Nefrologicznych wraz z Fundacją Roz-
woju Pielęgniarstwa Nefrologicznego 
i Transplantologicznego. Gratulujemy 
bardzo ciekawego/ naukowego wydarze-

XV konferencja Opieki Długoterminowej zorganizowana w Hospicjum im. Dutkiewicza przez Komi-
sję ds. opieki długoterminowej i Komisję ds. leczenia ran działających przy OIPiP w Gdańsku.

Uczestniczki szkolenia pt. „Nowe perspektywy sprawowania opieki przez położną nad kobietą w cią-
ży i nowo narodzonym dzieckiem w kontekście świadczeń finansowanych przez NFZ”.
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Zmiany w kształceniu 
podyplomowym 

System Monitorowania Kształcenia Pra-
cowników Medycznych (SMK) jest syste-
mem teleinformatycznym tworzonym przez 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:
•» gromadzenie informacji pozwalają-

cych na określenie zapotrzebowania 
na miejsca szkoleniowe w określonych 
dziedzinach medycyny i farmacji oraz 

w dziedzinach mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia;

•» monitorowanie kształcenia podyplo-
mowego pracowników medycznych;

•» monitorowanie przebiegu kształcenia 
specjalizacyjnego pracowników me-
dycznych;

•» wspomaganie procesu zarządzania 
systemem kształcenia pracowników 
medycznych;

•» wsparcie przygotowania i realiza-

INFORMACJA NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

OD 1 MAJA 2017 R. ZMIANY W KSZTAŁCENIU 
PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

nia. Polecamy relację w aktualnościach na 
www.oipip.gda.pl

6 maja
W Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, jak co 
roku, Studenckie Koło Naukowe „Przyszłe 
Położne” zorganizowało akcję edukacyjną 
„Poznaj swoją położną”. Na przygotowa-
nych stoiskach prezentowały m.in. sprzęt 
i środki kosmetyczne do pielęgnacji nowo-
rodka, kącik dietetyczny. Zachęcały ciężar-
ne do udziału na zajęciach w szkole rodze-
nia, rozdawały ulotki na temat znaczącej 
roli położnej w opiece nad kobietą i jej 
dzieckiem. Ze studentkami podczas akcji 

spotkała się Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska.

8 maja
Na zaproszenie Władz Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego Przewodnicząca 
Anna Czarnecka wzięła udział w uroczy-
stym zawieszeniu wiechy w budynku nowo 
powstającego szpitala – Centrum Medycy-
ny Nieinwazyjnej. Gratulujemy wielkiego 
przedsięwzięcia! Polecamy relację w aktu-
alnościach na www.oipip.gda.pl

W Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, jak co roku, Studenckie Koło Naukowe „Przyszłe Położne” zorga-
nizowało akcję edukacyjną „Poznaj swoją położną”.
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cji umów, o których mowa w art. 16j 
ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
w ramach modułu System Informa-
tyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i po-
łożnych przetwarzane są w nim dane okre-
ślone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej.

INFORMACJA DLA 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 
2015 r. o zmianie ustawy o systemie in-
formacji w ochronie zdrowia oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. 
za pośrednictwem Systemu Monitorowa-
nia Kształcenia Pracowników Medycznych 
zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
•» postępowania kwalifikacyjne dopusz-

czające do specjalizacji, kursu kwali-
fikacyjnego, specjalistycznego i do-
kształcającego,

•» składanie wniosków o dopuszczenie 
do egzaminu państwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:
•» dostęp do Internetu,
•» adres e-mail,
•» zainstalowana wersja oprogramowania 

Java 7 z najnowszą aktualizacją,
•» przeglądarka internetowa Mozilla Fi-

refox, Internet Explorer (najnowsze 
wersje).

I. Założenie konta w SMK.
W celu dokonywania czynności w SMK 

konieczne będzie założenie konta w tym 
systemie.
(szczegóły jak należy założyć konto po-
damy wkrótce po uruchomieniu SMK 
przez Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia).

II. Potwierdzenie tożsamości.
Po założeniu konta konieczne będzie po-
twierdzenie swojej tożsamości, będzie to 
możliwe na kilka sposobów:
•» za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub
•» za pomocą darmowego profilu za-

ufanego ePUAP (szczegółowe infor-
macje na temat profilu zaufanego 
można zobaczyć tutaj http://epuap.
gov.pl/wps/portal) lub

•» właściwego organizatora kształcenia 
pielęgniarek i położnych przeprowa-
dzającego kształcenie lub

•» właściwą okręgową izbę pielęgniarek 
i położnych do której należymy lub Na-
czelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

III. Weryfikacja uprawnień.
Kolejną czynnością będzie złożenie wnio-
sku o weryfikację uprawnień do właści-
wej okręgowej izby pielęgniarek i położ-
nych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, 
aby dane podawane we wniosku zgadzały 
się z tymi, które posiada okręgowa izba 
pielęgniarek i położnych.

INFORMACJA DLA 
ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA 

PODYPLOMOWEGO 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zmiany dotyczą również organizatorów 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek 

i położnych o których mowa w art. 75 ust. 1 
pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) 
którzy również za pomocą SMK będą skła-
dać wnioski o wpis, wpis zmiany danych, 
przesyłać informację o planowanych termi-
nach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia 
podyplomowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
•» dostęp do Internetu,
•» adres e-mail,
•» zainstalowana wersja oprogramowania 

Java 7 z najnowszą aktualizacją,
•» przeglądarka internetowa Mozilla Fi-

refox, Internet Explorer (najnowsze 
wersje).

I. Założenie konta w SMK.
W celu dokonywania czynności w SMK 
konieczne będzie założenie konta w tym 
systemie .
(szczegóły jak należy założyć konto po-
damy wkrótce po uruchomieniu SMK 
przez Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia).

II.Potwierdzenie danych podmiotu.
Po założeniu konta konieczne jest potwier-
dzenie danych podmiotu, będzie to możli-
we na kilka sposobów:
•» za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub
•» za pomocą darmowego podpisu po-

twierdzanego profilem zaufanym 
ePUAP (szczegółowe informacje 
na temat profilu zaufanego można 
zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/
wps/portal) lub

•» za pośrednictwem właściwej okręgowej 
izby pielęgniarek i położnych lub Na-
czelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

III. Weryfikacja uprawnień.
Kolejną czynnością będzie złożenie wnio-
sku o weryfikację uprawnień do właściwej 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych za 
pomocą systemu SMK.

IV. Kierownicy specjalizacji.
Kierownicy Specjalizacji również będą zo-
bligowani do posiadania konta w systemie 
SMK. W tym przypadku potwierdzenie 
tożsamości będzie odbywać się na zasa-
dach jak w przypadku pielęgniarki i po-
łożnej. Natomiast weryfikacji uprawnień 
dokonywać będzie właściwy organizator 
kształcenia pielęgniarek i położnych.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Odpowiedzialnym za budowę systemu 
i jego obsługę jest Centrum Systemów In-
formacyjnych Ochrony Zdrowia. 
http://www.csioz.gov.pl
Od 1 maja 2016 r. SMK został  urucho-
miony dla diagnostów laboratoryjnych 
i farmaceutów. Dla ww. grup zawodowych 
przygotowano instrukcję obsługi funkcjo-
nalności systemu którą można zobaczyć 
pod adresem:
h t tp : / /www.mz.gov.p l /wp-con ten t /
uploads/2016/05/instrukcja-obslugi-
funkcjonalnosci-systemu-monitorowania-
ksztalcenia-pra….pdf
W przypadku pytań bądź wątpliwości do 
Państwa dyspozycji Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia urucho-
miło także infolinię 22 597-09-21 czynną 
w godzinach 9:00-15:00 oraz skrzynkę 
e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl
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Z działu szkoleń

Egzamin z kursu specjalistycznego monitorowanie dobrostanu 
płodu w czasie ciąży i porodu - Gdańsk

Egzamin z kursu 
specjalistycznego 

resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa 

noworodka Gdańsk

Egzamin z kursu 
specjalistycznego 

pielęgnowanie 
pacjenta dorosłego 

wentylowanego 
mechanicznie - Gdynia
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W dniu 20 marca 2017 r. odbyło się 
posiedzenie Rady Pomorskiego Oddziału 
NFZ. Posiedzenie rozpoczął i poprowa-
dził przewodniczący Sebastian Susmarski. 
Członkowie Rady jednogłośnie przegłoso-
wali przyjęcie porządku obrad i przyjęcie 
protokołu z poprzedniego zebrania w dniu 
19.12.2017 r.
Pani Małgorzata Grodziewicz – z-ca dyrek-
tora ds. medycznych przedstawiła analizę 
skarg za rok 2016. Do NFZ wpłynęły 144 
skargi, mniej niż w roku 2015, kiedy było 
ich 159. Nie wszystkie z nich były prawi-
dłowo adresowane, 39 skarg przesłano do 
właściwych adresatów, czyli np.: do Izby 
Lekarskiej (10), do Rzecznika Praw Pa-
cjenta (4) i pojedyncze do różnych świad-
czeniodawców. Spośród pozostałych skarg 
16 dotyczyło działalności oddziału NFZ, 5 
dotyczyło pracy komórek organizacyjnych 
NFZ, a 83 świadczeniodawców. Najczę-
ściej dotyczyły: ograniczonego dostępu do 
świadczeń (utrudniony dostęp do specjali-
stów, zbyt długi czas oczekiwania), jako-
ści świadczeń, pobierania dodatkowych 
(nienależnych) opłat np. za wydanie za-
świadczenia, czy za znieczulenie do kolo-
noskopii, realizacji skierowań na leczenie 
uzdrowiskowe (terminy niezgodne z ocze-
kiwaniami pacjentów, odmowy pokrycia 
kosztów dojazdu do uzdrowiska). W 2016 r. 
wpłynęło 1553 pisemne zapytania i udzie-
lono informacji telefonicznej dla ponad 24 
tysięcy osób dzwoniących.

Pani dyrektor NFZ Elżbieta Rucińska-
-Kulesz przedstawiła sytuację realizacji 
zapłat za tzw. nadwykonania za rok 2016. 
Powiedziała, że mówimy o świadczeniach 
ponadumownych, czyli takich które nie 
były uwzględnione w planie finansowym, 
a to oznacza, że Fundusz może, ale nie 
musi za nie zapłacić. Jedyne środki fi-
nansowe z jakich można zapłacić za takie 
świadczenia pochodzą ze wzrostu składki 
zdrowotnej w trakcie roku kalendarzowe-
go, oczywiście kwota ta była dużo niższa 
niż kwota potrzebna na pokrycie kosztów 
świadczeń ponadumownych. Pani dyrektor 
przypomniała członkom Rady, że istnie-
je możliwość alokacji środków pomiędzy 
umowami u danego świadczeniodawcy po 
każdym kwartale o ile wystąpi on z takim 
wnioskiem do NFZ i uzyska zgodę. Świad-
czeniodawcy nie chcą tego robić w trak-
cie roku, ale na koniec roku u wszystkich 
świadczeniodawców dokonano alokacji 
wewnętrznych w umowach po to, żeby 
umowy były zapłacone w całości, a do za-
płaty zostały tylko i wyłącznie świadczenia 
ponadumowne. Dzięki temu podpisano 
ugody i wypłacono pieniądze za świad-
czenia ponadumowne średnio na poziomie 
prawie 80% w umowach szpitalnych. Każ-
de świadczenie jest rozliczane oddzielnie. 
Niektóre zakresy jak opieka paliatywna 
i hospicyjna zostały zapłacone w 100%, 
rehabilitacja stacjonarna  w 100%, psychia-
tria w 90%. Łącznie na wypłatę świadczeń 

Posiedzenie Rady NFZ 
Oddziału Pomorskiego

ponadumownych wydatkowano 100 mln. 
zł. Zarówno ze strony świadczeniodawców 
jak i oddziału NFZ wymagało to ogromu 
pracy w bardzo krótkim czasie z uwagi na 
ustawowe terminy, ale wszystko się udało 
zrobić i chyba po raz pierwszy i świad-
czeniodawcy i NFZ są zadowoleni, że tak 
sprawnie i szybko udało się uzyskać zapła-
tę na tak wysokim poziomie.

Ostatnim zagadnieniem na posiedze-
niu było przedstawienie projektu ustawy 
o ,,sieci szpitali”. Podkreślono fakt że cią-
gle jest to projekt, który znajduje się na 
drodze legislacyjnej i możliwe są jeszcze 
jakieś zmiany zapisów, więc tak naprawdę 
nie wiemy jaki będzie ostateczny kształt 
ustawy. Przedstawiono założenia projek-
tu ustawy na dzień 15.03.2017 r. doty-
czące poszczególnych sześciu poziomów 

2017 rokiem profilaktyki 
przeciwodleżynowej

Witam wszystkie koleżanki!
W dniu 9 marca w Uniwersyteckim Cen-
trum Klinicznym odbyły się warsztaty 
„Profilaktyka – 2017 rokiem profilaktyki 
przeciwodleżynowej w Uniwersyteckim 
Centrum Klinicznym”. Zorganizowane zo-
stały przez Zespół ds. Leczenia Ran i Odle-
żyn pod patronatem mgr Anny Lignowskiej 
Z-cy Dyrektora Naczelnego ds. Pielęgniar-
stwa. Wśród zaproszonych gości byli: Z-ca 
Dyrektora Naczelnego ds. Lecznictwa, 
Lekarz Naczelny dr hab. n. med. Tomasz 
Stefaniak, Przełożona Pielęgniarek i Położ-
nych mgr Anastassia Kalogridou. Z Kliniki 

Chirurgii Plastycznej dr hab. n. med. Jerzy 
Jankau, dr n. med. Alina Hendrych-Ozimi-
na oraz mgr Danuta Zajonskowska, z Kli-
niki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologii, 
Transplantologii mgr Beata Glica z Kliniki 
Urologii mgr Małgorzata Derwis, z Kliniki 
Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej 
pani mgr Bożena Goś, z Kliniki Aneste-
zjologii i Intensywnego Nadzoru Ewa Klę-
bowska. Ponadto na naszych warsztatach 
miałyśmy przyjemność gościć przewodni-
czącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych mgr Annę Czarnecką. W warszta-
tach również uczestniczyły nasze koleżanki 

w jakich znajdą się nasze szpitale. Szpital 
w Prabutach kwalifikuje się jako pulmono-
logiczny, Centrum Onkologii w Gdyni jako 
onkologiczny – czyli 4 poziomu. W piątym 
poziomie znajdzie się szpital dziecięcy Po-
lanki jako pediatryczny. W poziomie szó-
stym jako ogólnopolskie znajdą się szpita-
le, których właścicielem jest ministerstwo 
lub uczelnia, czyli UCK, Instytut Medycy-
ny Tropikalnej, 7 Szpital Marynarki Wo-
jennej, szpital MSW, szpital na Helu. Pozo-
stałe szpitale znajdą się w poszczególnych 
stopniach od 1 do 3 w zależności od swojej 
działalności.
Pan przewodniczący podziękował wszyst-
kim za udział w spotkaniu i zakończył po-
siedzenie Rady .

mgr Aldona Rogala
obserwator z ramienia ORPiP
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z Zespołu ds. Leczenia Ran i Odleżyn.
Przed rozpoczęciem warsztatów zabrała 
głos pani dyrektor Anna Lignowska, przy-
pominając wszystkim jak pokonywałyśmy 
trudności, aby profilaktyka ran w UCK 
nie była pustym stwierdzeniem. Następ-
nie, głos zabrała pani przewodnicząca 
Anna Czarnecka. Dziękując za zaprosze-
nie, wspomniała swoje pierwsze spotkanie 
z opatrunkami specjalistycznymi i pracę 
w UCK.
Prowadząca warsztaty, mgr Mariola Wy-
socka, zaprosiła przedstawiciela firmy 
Convatec panią Annę Nagórską, aby za-
prezentowała jednorazowy system do kon-
trolowanej zbiórki luźnego stolca. Wszyst-
kie koleżanki, które nie spotkały się z nim 
wcześniej były pod wrażeniem, jaki daje 
komfort pacjentowi oraz jak zmienia oto-
czenie pacjenta i pracę personelu (leka-
rzy, pielęgniarek). W swoim wystąpieniu 
pani Nagórska skoncentrowała się przede 
wszystkim na zastosowaniu tego produktu 
przy zapobieganiu powstawaniu ran i sze-
rzenia się zakażeń.
Z firmy Nutricia pani Anna Kowalska prze-

kazała informacje na temat odżywiania pa-
cjenta z ranami i zagrożonego odleżynami. 
Pani Kowalska zwróciła szczególną uwagę 
na to, jak ważne jest indywidualne dobranie 
diety dla pacjenta oraz droga jej podania.
Prelegentką, która wzbudziła naj-
większe zainteresowanie wśród au-
dytorium, była mgr Anna Ciemińska, 
pracująca w Klinice Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii. Równocześnie będąca 
członkiem Zespołu ds. Leczenia Ran i Od-
leżyn. Prześledziliśmy dzięki niej „wczoraj  
i dziś” proces odżywiania pacjenta w stanie 
ciężkim. Ponadto przypomniała jak jeszcze 
niedawno na rany i odleżyny stosowane 
były środki opatrunkowe typu gaziki i pla-
ster, porównywała je do profesjonalnych 
opatrunków specjalistycznych stosowa-
nych obecnie w klinikach. 
Niektóre slajdy wzbudzały zadumę, a inne 
fale śmiechu. Po prezentacji rozgorzała 
dyskusja na temat historii leczenia ran, sto-
sowania opatrunków i odżywiania pacjenta.
Przedstawicielka firmy Coloplast pani 
Agnieszka Drogosz, zapoznała uczestni-
ków warsztatów z najnowszymi produkta-

mi firmy, przeznaczonymi do profilaktyki 
p/odleżynowej. Jej wystąpienie spotkało 
się z dużym zainteresowaniem, mimo iż nie 
wszystkie produkty tej firmy są refundowa-
ne, jednak w niedalekiej przyszłości może 
się to zmienić.
Kolejną prelegentką była przedstawicielka 
Zespołu ds. Leczenia Ran i Odleżyn mgr 
Agnieszka Piekarska, oddziałowa Klini-
ki Neurochirurgii. W swoim wystąpieniu 
skoncentrowała się przede wszystkim, na 
przedstawieniu aspektów finansowych le-
czenia ran i odleżyn, na podstawie studium 
przypadku. Z przedstawionych faktów 
wynikało, że stosowanie opatrunków spe-
cjalistycznych, znacznie skraca czas prze-
bywania chorego w klinice. Przedstawione 
informacje spotkały się z zainteresowaniem 
zaproszonych gości.
W czasie przerwy na kawę, uczestni-
cy warsztatów podjęli dyskusję na temat 

możliwości stosowania opatrunków spe-
cjalistycznych, przed długimi zabiegami 
operacyjnymi oraz długotrwałym unieru-
chomieniem pacjenta.
Po przerwie pan Bartosz Żołnowski z firmy 
Hartmann, przedstawił możliwości jakie 
kryją w sobie opatrunki piankowe, w za-
pobieganiu powstawaniu odleżyn. Zwracał 
uwagę na wszechstronność opatrunków 
oraz ich możliwości w zapobieganiu po-
wstawania ran w miejscu ich wygojenia się.
O problemach odżywiania pacjentów 
przed i po operacji mówiła pani Magda-
lena Szczepańska przedstawicielka Firmy 
NestleHealthScience. Przedstawiła wpływ 
diety na gojenie się ran pooperacyjnych 
i niepowstawanie odleżyn u pacjenta unie-
ruchomionego. Zwróciła też uwagę słu-
chaczy na możliwości odżywiania chorych 
w chorobie Leśniowskiego-Crohna.
Zalecenia odnośnie stosowania podci-
śnieniowej terapii leczenia ran przybliżył 
uczestnikom warsztatów przedstawiciel fir-
my Smith & Nephew, pan Przemysław Ko-
towicz. Wprowadził wszystkich zebranych 
w tematykę warsztatów wrześniowych.
Warsztaty zakończyły się wspólnym zdję-
ciem części uczestników warsztatów oraz 
rozdaniem certyfikatów.

mgr Mariola Wysocka
Przewodnicząca Zespołu

ds. Leczenia Ran i Odleżyn
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Opieka nad pacjentem 
z założonym portem naczyniowym

Dnia 18.03.2017 r. w Szpitalu Specjali-
stycznym w Prabutach Sp. z o.o. odbył się 
Kurs Dokształcający „Opieka nad pacjen-
tem z założonym portem naczyniowym”, 
którego organizatorem była Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Wszystkich gości i uczestników powitała 
Pani Wiceprezes Zarządu Grażyna Stacho-
wicz.
Uczestniczki kursu mogły wysłuchać bar-
dzo ciekawego wykładu oraz uczestniczyć 
w ćwiczeniach prowadzonych przez Panią 
Grażynę Waleńską.

Głównymi tematami poruszanymi podczas 
kursu były następujące zagadnienia:
1 . Opieka nad pacjentem z założonym 

portem dożylnym – podstawy teore-
tyczne:
a) Zasady implantacji portów naczy-

niowych,
b) Procedura obsługi portu naczynio-

wego,
c) Powikłania związane z założe-

niem portu i jego obsługą,
d) Opieka nad pacjentem z założo-

nym portem naczyniowym.

2 . Opieka nad pacjentem 
z założonym portem 
dożylnym – aspekt 
praktyczny:
a) Przygotowanie 

pacjenta do za-
łożenia portu na-
czyniowego,

b) Przygotowanie 
specjalistycznego 
sprzętu,

c) Zasady postępo-
wania przy zało-
żeniu igły, płuka-
niu portu, usunię-
ciu igły.

Uzupełnieniem wykła-
du była prezentacja firmy 
Ogarit prowadzona przez 
Pana Jarosława Baranow-
skiego.
W imieniu uczestników 
serdecznie dziękuję Panu 
Bogdanowi Teodorowi 
Łęskiemu, Pani Grażynie 
Stachowicz, Pani Grażynie 
Waleńskiej, Pani Danucie 
Adamczyk-Wiśniewskiej 
za zorganizowanie nie-
zwykle ciekawego kursu 
oraz sponsorom firmom 
Convact, Pharma GmbH, 
Ogarit za wyśmienity po-
częstunek.

 
Stenia Stępka
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Wręczono pierwszy 
ZŁOTY CZEPEK w 2017 r. 

Była to dostojna chociaż bardzo smutna 
chwila... Dnia 31 marca 2017 r. Prezy-
dium ORPiP w Gdańsku podjęło uchwałę 
przyznania odznaczenia ZŁOTY CZE-
PEK dla zgłoszonych pielęgniarek i po-
łożnych. Wręczenie ma nastąpić w czasie 
obchodów Dnia Pielęgniarki. Komisja ds. 
Pielęgniarstwa Okulistycznego przy OR-
PiP w Gdańsku złożyła wniosek o przy-
znanie tak prestiżowego wyróżnienia 
dla 96-letniej Pielęgniarki Pani Jadwigi 
Mechlińskiej. Pracowała w Klinice Cho-
rób Oczu w Gdańsku, a po przejściu na 
emeryturę do 80 roku życia pracowała 
jako wolontariuszka w Hospicjum im. 
ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku organi-
zując hospicjum domo-
we. Kiedy już brakowało 
sił wspierała finansowo 
Stowarzyszenia, Funda-
cje i Misje w kraju i za 
granicą, które zajmują 
się m.in. dziećmi. Była 
osobą niezwykle wraż-
liwą na ból i cierpienie 
drugiego człowieka. 
Mimo sędziwego wie-
ku utrzymywała kon-
takt z pielęgniarkami. 
Parę razy z ramienia 
OIPiP w Gdańsku odwie-
dziłyśmy Panią Jadwigę 

w Jej domu (co opisałam w ostatnim Biu-
letynie). Gościłyśmy Panią Jadwigę rów-
nież na naszej konferencji z pielęgniar-
stwa okulistycznego. Zdawałyśmy sobie 
sprawę, że ZŁOTY CZEPEK należy wrę-
czyć bez zbędnej zwłoki, ale nie spodzie-
wałyśmy się, że będziemy musiały zrobić 
to w czasie uroczystości pogrzebowych. 
Los napisał taki scenariusz i należa-
ło się z tym pogodzić. Dnia 5 kwietnia 
2017 r. w czasie ceremonii pogrzebowej 
na Cmentarzu Katolickim w Sopocie 
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Okulistycznego Barbara Wysocka 
odznaczenie ZŁOTY CZEPEK i dyplom 

Sztafeta Nadziei
dla dzieci z Pomorskiego 
Hospicjum Domowego 

OIPiP jest wszędzie tam gdzie możemy 
promować nasze PROFESJE. Po raz siód-
my już biegła Sztafeta Nadziei dla Po-
morskiego Hospicjum Domowego. Jest to 
symbol zaangażowania i poświęcenia wo-
lontariuszy dla dzieci chorych terminalnie 
przebywających w domu. Cała impreza 
była zorganizowana w Galerii Bałtyckiej 
w Gdańsku. Od godz. 15:00 1 kwietnia 
2017 r. do godz. 15:00 dnia następnego 
(24 godz.) na zmianę, osoby chętne bie-
gły na bieżniach i kręciły na rowerach. 
Równolegle, w przygotowanym basenie, 
znajdującym się obok sceny z kolarzami 
i biegaczami, pływacy kraulem pokonywali 
kilometry. Ci, którzy zgłosili się wcześniej 
u organizatora z propozycją uczestnictwa 

w sztafecie występowali w firmowych ko-
szulkach, które były kolorowe i stanowiły 
obiekt pożądania wielu osób. Oczywiście, 
jak zawsze nie zabrakło pielęgniarek i po-
łożnych wspierających sztafetę. Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
zawsze bowiem wspiera inicjatywy na 
rzecz Pomorskiego Hospicjum Domowego 
i inne organizowane na potrzeby drugiego 
człowieka. Mierzyłyśmy ciśnienie tętnicze, 
robiłyśmy pomiary glikemii, edukowały-
śmy i udzielałyśmy porad. To wspaniała 
promocja naszych zawodów! Przyjaźnie 
wpisujemy się w potrzeby Społeczeństwa 
– zyskując ogromną sympatię dla naszej 
pracy. Zainteresowanie naszymi usługa-
mi było duże. Czasami niektórzy musieli 

przekazała na ręce najbliższej rodziny. 
Przekazała najwyższe słowa uznania od 
Przewodniczącej Anny Czarneckiej (któ-
ra w tym dniu przebywała na Kongresie 
w Katowicach).
ZŁOTY CZEPEK jest najwyższym od-
znaczeniem przyznawanym Pielęgniar-
kom i Położnym przez OIPiP w Gdańsku. 
Pani Jadwiga Mechlińska niewątpliwie 
swoim życiem i zaangażowaniem w dzia-

łania na rzecz drugiego, potrzebującego 
pomocy człowieka zasłużyła na nasze 
samorządowe wyróżnienie. Budowała ra-
zem z nami MOST POKOLENIOWY. Bę-
dzie Jej nam brakowało. Pokój Jej Duszy.
 

Barbara Wysocka
Przewodnicząca

Komisji ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego
przy OIPiP w Gdańsku
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sporo poczekać w kolejce. Były również 
osoby, którymi musiałyśmy zająć się z po-
wodu złego samopoczucia. Osoby biorące 
udział w sztafecie były „dopingowane” 
przez występy wielu zespołów muzycz-
nych, tanecznych i akrobatycznych. Doro-
śli, dzieci a nawet mamy z dziećmi w no-
sidełkach występowały na rzecz sztafety. 
Wolontariusze zbierali datki do skarbonek 
obdarowując darczyńców kolorowymi ba-
lonami, wiatraczkami, lizakami i innymi 
drobiazgami. Można było kupić losy na lo-
terii za 5, 10 i 20 zł. Każdy los wygrywał. 
Nikt nie odszedł od stoiska ”BAZAREK 
FANTOWY” z pustymi rękoma. Dzieci 
mogły również radośnie pogłaskać i poba-
wić się z pieskiem, którego przyprowadziła 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Marzena Olszewska-Fryc. W drugim dniu 
trwania sztafety gości bawiła m.in. maskot-
ka ARCO. Było miło i wesoło. Po zakoń-

czeniu sztafety o godz. 15.00 2 kwietnia 
ogłoszono, że wybiegano,wykręcono i wy-
pływano razem 2741 km. Sztafeta Nadziei 
oprócz wymiaru symbolicznego zasiliła 
również finansowo Hospicjum. Za 1 km 
sponsorzy płacili 2.00 zł.
Cenne są wszystkie inicjatywy, które 
wspierają drugiego człowieka w potrzebie.
Czynny udział zorganizowały Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka, Wice-
przewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc oraz Jolanta Stachowicz.  
W akcji Sztafeta Nadziei brały udział z ra-
mienia OIPiP w Gdańsku:

1 . Beata Górska – Pielęgniarka 
2 . Anna Grochowska – Położna
3 . Krystyna Husar-Hejnowska – Pielę-

gniarka
4 . Marzena Olszewska-Fryc – Wiceprze-

wodnicząca ORPiP w Gdańsku
5 . Jolanta Stachowicz – Kierownik Me-

rytoryczny Biura OIPiP w Gdańsku
6. Barbara Wysocka – Koordynator ds. 

Praktyk Zawodowych OIPiP w Gdańsku

Wszystkim serdecznie dziękujemy za współ-
pracę i do zobaczenia następnym razem.

Barbara Wysocka

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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Rola pielęgniarki i położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej 
w dobie deinstytucjonalizacji 
w ochronie zdrowia

Dnia 28 lutego 2017 roku w Warszawie od-
była się konferencja zorganizowana przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, 
Fundację Urszuli Jaworskiej i Zakład Zdro-
wia Publicznego Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego pt. ,,Rola pielęgniarki 
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie 
zdrowia”. W konferencji z ramienia OIPiP 
w Gdańsku wzięły udział: Przewodniczą-
ca ORPiP Anna Czarnecka, Janina Mac-
kiewicz – Prezes,, PULS-MEDIC”, Maria 
Klimek – Przewodnicząca Komisji ds. 
Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych, 
Grażyna Waszczuk – Członek Komisji 
ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania 
i Wychowania, Jolanta Zając – Przewodni-
cząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowi-
sku Nauczania i Wychowania.
Konferencję otworzyły: Pani Urszula Ja-
worska – Prezes Fundacji oraz Zofia Ma-
łas – Prezes NRPiP. Na wstępie powitano 
uczestników i przedstawiono treści, które 
będą poruszane w trakcie konferencji.
Jako pierwsza zabrała głos Pani Wicemini-
ster Józefa Szczurek-Żelazko, która omó-
wiła proponowany zakres kompetencji i za-
dań pielęgniarek POZ. Zwracała uwagę na 
to, iż priorytetem w pracy zespołów POZ 
mają być pacjenci i ich problemy. Zwracała 

szczególną uwagę na rozszerzenie edukacji 
zdrowotnej pacjentów prowadzonej przez 
pielęgniarki. Zaprezentowała proporcje 
liczebności samodzielnych praktyk pielę-
gniarskich, które obejmują opieką 1/3 pa-
cjentów POZ w skali kraju. Podała również 
liczbę pielęgniarek obejmujących opieką 
uczniów w środowisku nauczania i wycho-
wania, która wynosi 6966.
Pani Minister zaprezentowała zarys projek-
tu Ministra Zdrowia, który jest w trakcie 
opracowania przez Ministerstwo Zdrowia 
przy współudziale Instytutu Matki i Dziec-
ka i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych. Projekt dotyczy regulacji pracy 
pielęgniarek środowiska nauczania i wy-
chowania, zakłada wzmocnienie opieki nad 
uczniem poprzez stworzenie zespołu, który 
całościowo obejmie opieką dzieci i mło-
dzież szkolną. We wszystkich działaniach 
dotyczących POZ-u istotne będzie stworze-
nie systemu, który zagwarantuje realizację 
wszystkich potrzeb pacjentów ze szczegól-
nym uwzględnieniem edukacji pacjentów.
Kolejnym wykładowcą był Jacek Krajew-
ski – Prezes Porozumienia Zielonogórskie-
go. Podkreślił znaczenie ścisłej współpracy 
lekarzy i pielęgniarek POZ, bez której nie 
ma dobrej jakości opieki. Problemy pacjen-
tów powinny być rozwiązywane holistycz-

nie a opieka ukierunkowana na zaspoko-
jenie potrzeb zdrowotnych również przez 
edukację. Na podstawie przeprowadzonych 
badań przedstawił jakie oczekiwania mają 
pacjenci w stosunku do pielęgniarek. Naj-
istotniejsze okazały się: profesjonalizm, 
cierpliwość i zrozumienie, kontrola para-
metrów życiowych, edukacja. Okazało się 
również, że 75% zapytanych pacjentów 
przyjęłoby poradę od pielęgniarki.
W wystąpieniu Doroty Karkowskiej, pra-
cownika Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej podkreślane były oczekiwania 
pacjentów wobec pielęgniarek i położnych. 
W planowanych rozwiązaniach sugeruje 
się minimalizację hospitalizacji, na rzecz 
skoordynowanej opieki w POZ. Podkreśli-
ła również jak istotna jest diagnoza pielę-
gniarska, która pozwala rozpoznać potrze-
by pacjenta i zaplanować dalsze działania.
Na zakończenie konferencji wystąpiła Pani 
Prezes NRPiP Zofia Małas omówiła brak 
regulacji dotyczących pielęgniarek w śro-
dowisku nauczania i wychowania. Wyraziła 
swoje obawy co do aktów wykonawczych 
do ustawy POZ. Założenia ustawy mówią 

o możliwości stanowienia oddzielnych 
podmiotów tworzonych przez pielęgniarki, 
położne i lekarzy. Opiekę nad pacjentem 
POZ ma koordynować lekarz. Pani Prezes 
stanowczo podkreśliła rolę pielęgniarki/ 
położnej jako partnera w działaniach POZ.
Na zakończenie konferencji odbyła się 
dyskusja, w której zostały poruszone spra-
wy dotyczące dalszego funkcjonowania 
podmiotów leczniczych prowadzonych 
przez pielęgniarki i położne. Uczestniczki 
wyraziły swoje obawy co do zachowania 
samodzielności oraz możliwości wyboru 
świadczeniodawcy przez pacjenta. Porów-
nane zostały również różnice w sprawowa-
niu opieki nad pacjentem zaopiekowanym 
przez pielęgniarki i położne, które prowa-
dzą indywidualne, grupowe praktyki lub 
NZOZ-y pielęgniarskie, a pielęgniarkami 
pracującymi w przychodniach zatrudniany-
mi przez lekarzy POZ. Niestety ogranicze-
nia czasowe i obowiązki prelegentów nie 
pozwoliły na zadanie wszystkich pytań.

Grażyna Waszczuk
Członek Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku 

Nauczania i Wychowania

Kurs pielęgniarstwa 
diagnostycznego

W dniach 07.04-09.04.2017 r. w VII Szpi-
talu Wojskowym Marynarki Wojennej 
w Gdańsku odbyła się czwarta edycja kur-
su doszkalającego z zakresu pielęgniarstwa 
diagnostycznego organizowanego przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. 
Mimo zbliżających się Świąt Wielka-

nocnych w kursie wzięło udział 19 osób 
z różnych placówek medycznych m.in.: 
ze Szpitala w Kwidzynie, Pracowni MRI 
w Rumii, Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego Copernicus na Zaspie oraz liczna 
grupa z Nadmorskich Centrów Medycz-
nych w Gdańsku.
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Pierwszego dnia kursu uczestnicy odbywa-
li zajęcia praktyczne w pracowni Tomogra-
fii Komputerowej i Rezonansu Magnetycz-
nego w Affidea pod nadzorem opiekuna 
stażu Pani Agaty Klotzke. Podczas, tych 
zajęć uczestnicy mieli okazję nabyć wiedzę 
i umiejętności z zakresu prawidłowego po-
dawania kontrastu z użyciem wstrzykiwa-
cza, poznać zasady organizacji pracy pie-
lęgniarki w pracowni diagnostycznej oraz 
zasady prawidłowego dokumentowania 
działań pielęgniarki w pracowni diagno-
stycznej – również w formie elektronicznej. 
Kolejne dwa dni stanowiły dla uczestników 
duży zastrzyk wiedzy teoretycznej. Wykła-
dy prowadzone były przez Przewodniczącą 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Diagnostyczne-
go, Kierownika kursu – Panią Joannę Lan-
ga. W czasie wykładów poruszanych było 
wiele zagadnień, począwszy od historii 
diagnostyki, poprzez analizę środków cie-
niujący używanych do badań diagnostycz-
nych, działania niepożądane oraz zasady 
tworzenia procedur pielęgniarskich, aż po 
aspekty prawe włącznie. Dzięki wielolet-
niemu doświadczeniu zawodowemu Pani 

Joanny zagadnienia teoretyczne opiewały 
w liczne wskazówki dotyczące praktyczne-
go zastosowania ich w pracy pielęgniarski. 
Podczas kursu gościliśmy również przed-
stawicieli firm medycznych, którzy bardzo 
chętnie od wielu lat współpracują z profe-
sjonalistami – pielęgniarkami.
Pan Jarosław Wojewski z firmy Guerbet, 
prezentował kontrasty i wstrzykiwacze naj-
nowszej generacji.
Natomiast Pan Karol Wiczak z firmy Bert-
zMedical był przedstawicielem producen-
ta wstrzykiwaczy Urlich oraz sprzętów 
medycznych dedykowanych pracowniom 
diagnostycznym. Dzięki obecności firm 
możliwe było zapewnienie uczestnikom 
ciepłego posiłku.
Na zakończenie kursu uczestnicy przystą-
pili do egzaminu końcowego, z którego 
wszyscy otrzymali pozytywne wyniki – 
serdecznie gratulujemy. Uczestnicy otrzy-
mali także zaświadczenia potwierdzające 
zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Cały 
kurs przebiegł w miłej atmosferze, a słu-
chacze byli bardzo zadowoleni na co wska-
zują pozytywne uwagi zapisane w ano-

nimowych ankietach oceniających kurs: 
„Opiekun stażu bardzo miła i kompetentna. 
Umiejętnie przekazuje wiedzę z zakresu 
pracy pielęgniarki w pracowni oraz pro-
wadzenia dokumentacji.” „Pielęgniarka 
prowadząca kurs bardzo profesjonalna, 
kontaktowa, otwarta. Umiejętnie przekazu-
je wiadomości. Posiada ogromna wiedzę. 
Czas spędzony na bardzo interesującym 
kursie w profesjonalnym towarzystwie 
– minął przyjemnie.” „Bardzo ciekawe 

wykłady pokazujące jak powinna być wy-
posażona pracownia diagnostyczna. Usys-
tematyzowano nam wiedzę z zakresu pracy 
i kompetencji pielęgniarki w pracowni oraz 
możliwości wdrożenia wszelkich procedur 
w naszych pracowniach.”
Cieszymy się, że pomimo wielu obowiązków 
pielęgniarki i pielęgniarze znaleźli czas, aby 
podnosić swoją wiedzę i nabyć nowe kompe-
tencje. Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział i życzymy powodzenia w realizacji 
planów zawodowych.
Ogromne podziękowania kierujemy również 
do przedstawicieli firmy oraz Dyrektor Re-
gionalnej Pomorskich Centrów Diagnosty-
czych Affidea – Pani Aleksandrze Kasprzak-
-Wypych za umożliwienie odbycia staży 
w pracowniach diagnostycznych Affidea. 
Pragniemy podziękować Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych: Przewodniczącej 
Annie Czarneckiej i Pracownikom Działu 
Szkoleń: Danucie Adamczyk-Wiśniewskiej 
oraz Patrycji Malinowskiej za sprawną or-
ganizację IV edycji kursu.

 Sandra Lange
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Życie moją pasją
Poznałam Ilonę rok temu, pamiętam jak 
piorunujące wrażenie wywarł na mnie 
jej wygląd. Bardziej przypominała długą 
frytkę niż 21 letnią kobietę jak się później 
okazało. Ilona jest wychudzona, wysoka 
i usztywniona, do tego stopnia, że nie jest 
w stanie poruszać kończynami, skazana 
jest na pozostanie w łóżku i zależność od 
nas, pełnosprawnych ludzi. Moje pierwsze 
wrażenie szybko wyparowało, bo na twa-
rzy „frytki” zagościł uśmiech. Ilona ma to 
do siebie, że jak się śmieje to doprawdy 
całą sobą, tym samym sprawia, że przesta-
jesz dostrzegać w Ilonie jej niepełnospraw-
ność i chorobę. Zaczynasz zdawać sobie 
sprawę, że tam w środku jest normalna 
dziewczyna, którą ktoś uwięził w formie, 
która ją uwiera. Poczucie, że wielu z na-
szych podopiecznych mentalnie nie odbie-
ga od pełnosprawnych rówieśników dla 
mnie jest chyba najbardziej deprymujące. 
Myślę wtedy jak to jest marzyć o normal-
nym życiu, szkole, pracy, miłości, a rów-
nocześnie być zaklętym w kokonie, który 
na żadną z tych rzeczy prawdopodobnie 
nie pozwoli. W takich chwilach szybko 
przekierowuję rozmyślanie na inne tory, 
bo jest to dla mnie bardzo przytłaczają-
ce. Oni muszą się z tym mierzyć każdego 
dnia, całkowicie zależni od osób trzecich, 
niepełnosprawni fizycznie i przytłoczeni 
myślą o tym wszystkim czego nie będą 
w stanie w życiu dokonać. Tak myślę ja 
i pewnie wielu z Państwa, którzy w tej 
chwili to czytacie, ale nic bardziej mylne-
go. To między innymi Ilona uświadamia 

mi, że jej niepełnosprawne życie można 
przekuć na pasję i wycisnąć z niego nie 
tylko tyle ile można, ale tyle ile się chcę. 
Poznając naszych podopiecznych prze-
konuję się, że niepełnosprawność to stan 
umysłu, a nie ciała i jeśli tylko się chce 
można to przezwyciężyć. Pragnę przedsta-
wić dziś Państwu sylwetki moich wielkich 
nauczycieli życia, którzy stanowią dla 
mnie niedościgniony wzór jak należy żyć, 
aby tak naprawdę być szczęśliwym.
Ilonka mieszka ze swoją starszą siostrą 
Agnieszka w niewielkim mieszkaniu 
w Gdańsku. Chociaż dziewczyny mają 
ciężką sytuację finansową, to nigdy się 
na swój los pracownikom hospicjum nie 
skarżą. Ilonka znana na jednym z por-
tali społecznościowych jako Lechistka 
jest największą fanką tej drużyny jaką 
Gdańsk kiedykolwiek widział. Wchodząc 
do pokoju dziewczyny przecierasz oczy ze 
zdumienia – na ścianie niezliczona ilość 
koszulek sportowych i szalików w bar-
wach biało-zielonych oczywiście. Kolejno 
podziwiasz zdjęcia z meczów i imprez, 
których Ilona prawie w ogóle nie opusz-
cza. Ilonka ma jakąś niesamowitą zdol-
ność pozbawiania umięśnionych piłkarzy 
koszulek. Królowa Lechii jest tylko jedna 
myślę sobie i nie dziwie się że Panowie 
nigdy Ilonie nie odmawiają. Kibicowanie 
to nie jedyna pasja dziewczyny. Sama bo-
wiem uprawia sport o nazwie Boccia. To 
paraolimpijska odmiana gry w bule i nasza 
podopieczna osiąga na tym polu nie lada 
sukcesy. Przyznaję, że podziwiam Ilonkę 
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Zrobiło to na Kubie nie lada wrażenie, nie 
tylko na nim muszę przyznać, ja również 
do tej pory nie mogę wyjść z osłupienia. 
Pod koniec listopada kolejna wizyta Ja-
kuba tym razem w zajezdni trolejbusowej 
w Gdyni. Po cichu zdradzę, że Kuba za-
biera mnie ze sobą i ja też już nie mogę 
się doczekać.
Kolejna podopieczna – pasjonatka to 
Zuzanna, czternastoletnia marzycielka. 
Dziewczyna cierpi na glejaka IV stop-
nia i sama podjęła decyzję o powrocie 
do domu. Nasza Zuza uwielbia muzykę, 
zwierzaki – szczególnie konie, rysunek 
i Jastina Bibera, na którego widok prawie 
omdlewa. Zuzka spełniła ostatnio swoje 
największe marzenie – nagrała piosenkę 
„Karmelowe”, ze swoją ukochaną woka-
listką Marceliną. Marcelina ugościła naszą 
Zuzannę w swoim mieszkanku w Warsza-
wie i zaśpiewały największy przebój wo-
kalistki w duecie. Piosenka okazała się 
darem dziecka chorego na nieuleczalna 
chorobę dla swej ukochanej matki. Oto 
jedna ze zwrotek, muszę przyznać, że 
gdy jej słucham w wykonaniu Marceliny 
i Zuzki to łzy same napływały mi do oczu 
– oto wyjątkowa miłość do muzyki została 

przekuta w miłość do mamy, która nieba-
wem może pozostać sama. Troska, miłość 
oddanie to wszystko zawiera się w tych 
nutach i słowach:

A gdyby tak oszukać czas 
Rutynowy rzucić szlak 

Na balkonie spać 
Gdy noc ciepła jest 

I trzymaj mnie za rękę gdy śpię 
Spać po prawej lubię mniej 

A gdy będzie źle nie puść mnie 
 

Karmelowa skóra twoja 
Porysował czas ramiona 

Ocieramy się o siebie 
Razem ze mną obok mnie

Życie jest moją pasją – w ten sposób 
o swojej egzystencji może z całą pewno-
ścią mówić ta trójka wyjątkowych mło-
dych ludzi. Ja zadaje sobie za ich przy-
czyną pytanie czy moje życie również jest 
moją pasją i czy ja również potrafię tak się 
z niego cieszyć jak moi podopieczni?

Katarzyna Kałduńska
Pielęgniarka 

w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci

Historia zwykłej 
pielęgniarki w UCK cz. V

Moja „przygoda” jaką dane mi było do-
świadczyć uruchomiła szereg różnych zda-
rzeń. Na Bloku Operacyjnym wspaniały ze-

spół instrumentariuszek wystosował pismo 
do Dyrektora Naczelnego, w którym wyraził 
sprzeciw przeciwko podjętym decyzjom.

za tę chęć życia na pełnym gazie, bo jej 
ciało wielokrotnie odmawia posłuszeń-
stwa i przysparza Ilonie wielu przykrych 
dolegliwości. A jednak nie poddaje się, 
pragnie uczestniczyć w sukcesach i poraż-
kach swoich idoli, pragnie sama uprawiać 
sport i czuć się wyjątkowo. Ilonka jesteś 
dla mnie wielką wojowniczką i czasami 
jak myślę o Tobie to się wstydzę, że uży-
wam słów nie chce mi się – Tobie zawsze 
się chce...
Kolejnym podopiecznym, który wychodzi 
z założenia, że życie to pasja jest Kuba. 
Siedemnastolatek cierpi na nieuleczalną 
chorobę – dystrofię mięśniową duchena. 
Schorzenie prowadzi do stopniowego za-
niku mięśni, a w konsekwencji do przed-
wczesnej śmierci. Myślicie teraz pewnie 
jaki to biedny mło-
dy człowiek. Nasz 
Kuba nie chce od 
nikogo współczu-
cia, nie chce ła-
ski i łez, nie lubi 
widzieć w oczach 
ludzi lęku. On 
chce biletów. Tak 
właśnie biletów. 
Przedziwna pasja 
Kuby zaczęła się 
w wieku 5-ci lat, 
kiedy znalazł na 
ziemi pierwszy bi-
let z Iławy. Zafa-
scynował go wtedy odblaskowy pasek na 
bilecie i się zaczęło. Od tej pory intereso-
wało go wszystko co jest związane z ko-
munikacją miejską, własnoręcznie rysuje 
linie tramwajowe, węzły komunikacyjne, 
trolejbusy, autobusy i tramwaje. Wymy-
ślił i narysował swoje miasto – Godławę, 

której rozwiązania komunikacyjne sprzy-
jają nie tylko komfortowi pełnosprawnego 
pasażera, ale zapewniają komfort przede 
wszystkim tym podróżującym na wóz-
kach. Wiedza Kuby na temat komunikacji 
miejskiej zawstydziłaby niejednego jej 
pracownika, o laiku nie wspomnę. Ja na 
przykład dowiedziałam się, że tramwaj 
aby zahamować musi sypnąć najpierw na 
tory piasek, który znajduje się w pojem-
nikach za niektórymi siedzeniami, a Wy 
wiedzieliście? Chłopak uwielbia również 
podróżować komunikacją zbiorową i zali-
cza kolejne wycieczki z tatą, jak opowia-
dają czasami po prostu najdzie ich ochota 
wsiadają do pierwszego lepszego autobu-
su, potem tramwaju i tak przed siebie. Kil-
ka miesięcy temu ukazał się apel chłopca 

w telewizji, aby 
zbierać dla niego 
bilety i wysyłać na 
adres hospicjum. 
Nie dość, że Kuba 
otrzymał tyle bile-
tów, że może sobie 
teraz nimi tapeto-
wać ściany miesz-
kania, to jeszcze 
został szczęśliwym 
właścicielem kilku 
perełek kolekcjo-
nerskich tj. bile-
tu miesięcznego 
siostry zakonnej 

z 1948 roku, kilku biletów sprzed denomi-
nacji, kilku z Australii i Korei. Jakby tego 
było mało, to jeszcze zaproszono naszego 
pasjonata do ZKM w Gdańsku, gdzie mógł 
podziwiać system inteligentnego kierowa-
ni ruchem Tri Star i podglądać pasażerów 
z kamer zamontowanych na przystankach. 
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Dlaczego otrzymałam kartę stanowiskową 
koordynującej Bloku Operacyjnego jeśli 

nią nie byłam?
Dlaczego informację o zakończeniu ze 

mną współpracy uzyskałam od związków 
zawodowych, a nie od pracodawcy?

Dlaczego nikt ze mną nie przeprowadził 
rozmowy wyjaśniającej podjęcie takiej 

decyzji?
Dlaczego zostałam potraktowana jak 

przedmiot?
Czy po blisko trzydziestu latach pracy 

w tym szpitalu nie zasłużyłam na wyja-
śnienia?

Dlaczego poniosłam konsekwencję rzeko-
mego złego zarządzania przez Kierownika?
Dlaczego Kierownik po odejściu z Bloku 
CMI awansował na stanowisko Dyrektora 
do spraw Lecznictwa pod patronatem na-

szej uczelni? A ja padłam ofiarą?!
Dlaczego instrumentariuszki nie mogły 

złożyć pisma?
Dlaczego nie zostałam poinformowana 

przez pracodawcę o miejscu dokąd zosta-
łam przeniesiona? (czy to należy do kadr?!)
Dlaczego Dyrektor do spraw pielęgniar-

stwa została pominięta skoro sprawa 
dotyczyła podległej jej pielęgniarki? I czy 

została de facto pominięta?
Może zostało urażone czyjeś bardzo wy-

bujałe ego???
Jeżeli były jakieś zastrzeżenia co do mojej 

pracy dlaczego nikt tego nie wyartykułował?
Dlaczego tego typu sprawy toczą za pleca-

mi zainteresowanego?
Dlaczego tak łatwo zepsuć komuś opinię, 

na którą pracowało się tak wiele lat?
O co tak naprawdę chodzi?

A przecież w naszej profesji najważniej-
sza jest prawda. Dlaczego jej zabrakło?

Jedynie dzięki uprzejmości OIPiP 
w Gdańsku mogę Państwu zakomuni-
kować na łamach Biuletynu co mnie 
dotknęło i apelować byście bardzo dbali 
i martwili się o siebie, bo w razie „dziw-
nych wydarzeń” człowiek w efekcie zo-
staje SAM.

Wiele zadałabym jeszcze pytań, ale 
wiem, że już nikt mi na nie nie odpowie...
W dniu 24 sierpnia 2016 roku rozpoczęłam 
pracę jako instrumentariuszka na Bloku 
Operacyjnym Kliniczna. Bardzo się cieszę, 
że wreszcie otrzymałam właściwą kartę 
stanowiskową. Dzięki temu można się czuć 
bezpieczne na danym stanowisku pracy.
Szpital Kliniczna powstał w 1912 roku. 
Kryje w sobie ponad 100 letnią historię.
Zespół pielęgniarek i położnych z jakimi 
mam teraz możliwość współpracy liczy 
dwadzieścia osób w tym dziesięć pielę-
gniarek i dziesięć położnych. Wszystkie 
posiadają kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego. Połowa pie-
lęgniarek posiada specjalizację. To bardzo 
profesjonalny zespół, a dzięki tym pielę-
gniarkom i położnym zdobywam niezbęd-
ną wiedzę i umiejętności. Bardzo dziękuję 
wszystkim instrumentariuszkom za miłe 
przyjęcie mnie do swojego zespołu.

cdn.

mgr Beata Piechocka
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

A oto jego treść:

Szanowna Pani Ewa Książek-Bator
Dyrektor Naczelny UCK

„My niżej podpisani pracownicy Bloku 
Operacyjnego Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego zwracamy się z uprzejmą proś-
bą o przywrócenie pani mgr Beaty Pie-
chockiej na stanowisko kierownicze Bloku 
Operacyjnego CMI.
Pracownicy cenią sobie współpracę pa-
nią Beatą Piechocką 
za umiejętność radze-
nia sobie w trudnych 
sytuacjach bieżących 
problemów Bloku 
Operacyjnego, dobrą 
współpracę z kierow-
nikami Klinik, niezwy-
kłą odporność na stres. 
Duża wiedza zdobyta przez lata doświad-
czenia w pracy na Bloku Operacyjnym i pe-
łen profesjonalizm dawał poczucie bezpie-
czeństwa i komfortu każdego pracownika.

Bardzo zależy nam na powrocie pani 
Beaty Piechockiej do pracy. Uważamy, że 
Jej powrót będzie korzystny dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrze-
nie naszej prośby.”

Pismo zostało podpisane przez 97% in-
strumentariuszek. Bardzo dziękuję zespo-
łowi instrumentariuszek Bloku CMI za tak 
miłą memu sercu ocenę. Cieszę się, że cały 
„mój zespół pielęgniarek operacyjnych” 
wystawił mi tak wspaniałą opinię.

Niestety losy pisma są zawiłe… To 
skomplikowane… Po rozmowie z Dyrek-

tor ds. Pielęgniarstwa – panie w efekcie nie 
złożyły tego pisma.

Bardzo dziękuję natomiast z całego 
serca za pomoc pani Marioli Lamparskiej-
-Szałach, która jest Przewodniczącą Nie-
zależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego Pracowników Ochrony Zdrowia, 
do których należę od wielu lat. Jej zaan-
gażowanie w moją sprawę i wsparcie jakie 
mi udzieliła pozwoliło mi przetrwać naj-
trudniejsze chwile. To dzięki Jej pomocy 

mogłam spotkać się 
z Dyrektorem Na-
czelnym Szpitala, 
od którego uzyska-
łam informację, że 
na Bloku Operacyj-
nym konieczne są 
zmiany .

Sposób w jaki 
zostałam potraktowana przez pracodawcę 
zapewne zrodził u wielu osób różne domy-
sły. Co zrobiła? Czym się naraziła? A może 
wykryto jakieś nieprawidłowości? Może 
była nieekonomiczna? A to takie proste – 
Kierownik źle zarządzał, a ja poniosłam 
tego konsekwencje. Czy nie lepiej poznać 
prawdę niż opierać się na domysłach? 
Usłyszałam również od Przełożonej „pie-
lęgniarka w takich sytuacjach jest zawsze 
przegrana”. Pragnę dlatego wyrazić prawdę 
w tym artykule, aby uciąć wszelkie speku-
lacje nt. tego zdarzenia, które złamało mi 
życie.

Ja też chciałabym uzyskać odpowiedź 
na wiele nurtujących pytań.

Dlaczego pomimo starań nie mogłam 
uzyskać właściwych kart stanowiskowych 

adekwatnych do zawartego z Dyrekcją 
porozumienia?

Łzy nie są oznaką słabości, 
lecz dowodem, że nasze 

serce nie wyschło...
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Podziękowania
Serdecznie dziękuję 

pielęgniarkom, lekarzom Oddziału 
Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz 
pielęgniarkom i lekarzom Oddziału 

Dziennego Chemioterapii jak również 
personelowi pomocniczemu 

za trud włożony podczas mojego leczenia, 
za dobre, ciepłe słowa otuchy. Dziękuję 
za cud uzdrowienia,który dokonał się 
Waszymi rękoma. Niech dobry Pan 

Bóg prowadzi wasze umysły i ręce, by 
dokonywały się dalsze cuda uzdrowienia. 

Dziękuję – wdzięczna pacjentka 
Jolanta Ucinska. 

Serdeczne podziękowania dla 
koleżanek z Oddziału Wewnętrznego 

w Tczewie 
za ogromne wsparcie finansowe, dobre 

ciepłe słowa, rozmowy telefoniczne 
podczas mojej ciężkiej choroby. Dziękuję 
bardzo, gdyby nie Wasze wsparcie i wiara 

we mnie nie dałabym rady. Dziękuję 
serdecznie. Jolanta Ucinska. 

Pragnę podziękować 
Pani Prezes Marzenie Mrozek 

za wyrozumiałość i wsparcie w trakcie 
mojej choroby. Dziękuję bardzo. 

Jolanta Ucinska. 

Za pośrednictwem naszego biuletynu 
pragnę podziękować 

wszystkim koleżankom ze specjalizacji 

zachowawczej edycji Tczew 
za okazana mi pomoc finansową, dobre 
ciepłe słowa otuchy w walce z ciężką 

chorobą. Dziękuję Wam koleżanki

Z okazji Dnia Pielęgniarki
całemu zespołowi pielęgniarskiemu 

najserdeczniejsze życzenia
realizacji planów zawodowych, satysfakcji 

i determinacji w zdobywaniu nowych 
kompetencji

oraz wielu pogodnych momentów również 
w życiu osobistym

życzy Mirosława Kuczyńska 
 pielęgniarka oddziałowa

Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej

7 Szpitala Marynarki Wojennej
w Gdańsku Oliwie

Współpracownicy Oddziału Chorób 
Wewnętrznych Szpitala św Wojciecha na 
Zaspie serdecznie dziękują za wieloletnią 

pracę, pełną poświęcenia i oddania 
 paniom Elżbiecie Naczk 
i Elżbiecie Karpińskiej.

Życzymy Wam, aby życie na emeryturze 
płynęło w zdrowiu i pogodzie ducha.

Paniom Położnym pracującym na 
Porodówce i Oddziale Położniczym 

Szpitala św. Wojciecha 
na Gdańskiej Zaspie 

serdecznie dziękujemy za miłe podejście, 
przyjazną atmosferę i poczucie 

bezpieczeństwa w szczególnym dla nas 
momencie narodzin synka Filipa. 

Dziękujemy bardzo 
Marta i Patryk Rogowscy

Serdeczne gratulacje
Pielęgniarce Koordynującej 

i Nadzorującej Oddziału Neurologii
Joannie Krekoteń

z okazji zdania egzaminu państwowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i uzyskania tytułu 
specjalisty oraz

pielęgniarce Oddziału Kardiologii
Urszuli Kulig

z okazji uzyskania tytułu licencjat 
pielęgniarstwa.

Wytrwałości i dalszych sukcesów 
w podnoszeniu kwalifikacji ale przede 

wszystkim satysfakcji z wykorzystywania 
swych uprawnień , umiejętności

oraz ogromnego serca w codziennej pracy 
zawodowej

wraz z życzeniami zdrowia i pomyślności 
w życiu osobistym

składają
mgr Elżbieta Wyborska
Naczelna Pielęgniarka

wraz z zespołem pielęgniarskim
Szpital Polski Sztum
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Z żałobnej karty
Barbarze Alfuth oraz jej Córkom

wyrazy głębokiego współczucia i otuchy
z powodu śmierci
MĘŻA i OJCA

składają Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy
Domu Pomocy Społecznej

w Pelplinie.

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko"
Ks. J. Twardowski

Naszej Drogiej Koleżance
Krystynie Hoffmann

serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia 
z powodu śmierci
MĘŻA ADAMA

składają Kadra Kierownicza,
Pielęgniarki i Położne

Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kartuzach.

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
naszej koleżance

Krystynie Hoffmann
składają koleżanki i koledzy

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
Izby Przyjęć i Zespołu Ratownictwa

Medycznego
Powiatowego Centrum Zdrowia

w Kartuzach.

"Kochany człowiek nie umiera, żyje w naszych 
sercach, myślach i wspomnieniach"

Naszej Koleżance 
Ewie Kaniewskiej wyrazy głębokiego 

współczucia i wsparcia po śmierci 
TATY 

składają koleżanki i współpracownicy 
z Oddziału Intensywnej Terapii ze Szpitala 

Dziecięcego Polanki.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY
 Ewie Kaniewskiej

składają Dyrekcja i pracownicy
Szpitala Dziecięcego Polanki.

Naszej koleżance 
Wandzie Janczurewicz, 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 
składają koleżanki Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego Szpitala św. Wojciecha 

Copernicus PL.

Naszej koleżance 
Wiollecie Żeglińskiej

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
TEśCIOWEJ 

składają koleżanki Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego Szpitala św. Wojciecha 

Copernicus PL.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w 21 kwietnia 2017 r.

odeszła od nas 
JOLANTA JELIńSKA 

Pielęgniarka 
Pełnomocnik Dyrektora 

ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania 
Zastępca Naczelnej Pielęgniarki 

Kochana Jolu, niesamowicie podniosłaś 
poprzeczkę, bo nie mamy procedury na 
taką sytuację jak Twoje odejście i teraz 
trzeba sobie z tym poradzić bez Ciebie, 

jest to niezwykle trudne…, 
wręcz niemożliwe.

Dziękujemy za czas jaki był nam dany, na 
zawsze pozostaniesz w naszej Pamięci. 

Nigdy Cię nie zapomnimy. 
Jolu…byłaś…jesteś…będziesz.

Pielęgniarki, Położne, 
Ratownicy i Pracownicy

Szpitala Specjalistycznego 
im. F. Ceynowy w Wejherowie.

…można odejść na zawsze
by stale być blisko…

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance
Barbarze Maciukiewicz 

z powodu śmierci
TATY

składają koleżanki i koledzy 
z Oddziału 19 B, Wojewódzkiego 

Szpitala Psychiatrycznego
w Gdańsku.

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

Naszej Koleżance 
Marii Daczuk 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

 TATY
 składają koleżanki i koledzy z Oddziału 

Chirurgicznego Ogólnego Szpitala 
św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa.

"Nie mówię żegnaj, 
Szepczę do zobaczenia."

Wyrazy współczucia z powodu śmierci 
TATY

 koleżance Ani Marcinkowskiej 
składają współpracownicy z Oddziału 

Chorób Wewnętrznych Szpital 
św. Wojciecha – Copernicus.
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Naszej Drogiej Koleżance
Annie Lech 

serdeczne wyrazy
współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY
Składa Zarząd i koleżanki 

z NZOZ ,,PROFIL-MED.” MEDYCYNA 
SZKOLNA w Gdańsku.

Naszej Koleżance
Iwonie Paweli

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 
TEśCIOWEJ

składają Koleżanki z Oddziału Chorób 
Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń 

Endokrynologicznych
ze Szpitala Morskiego 

im. PCK w Gdyni.

Naszej Koleżance
Beacie Czarnowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 
TEśCIOWEJ

składają Koleżanki z Oddziału Chorób 
Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń 

Endokrynologicznych
ze Szpitala Morskiego 

im. PCK w Gdyni.

Śmierć przychodzi cicho.
Niezapowiedziana, nieproszona.

  Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest 
zawsze gościem nie na czas.

Autor nieznany

Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
koleżance Marioli Gołębiewskiej

składają współpracownicy
Oddział Chorób Wewnętrznych

Szpital św. Wojciecha – Copernicus.

„Trzeba żyć naprawdę,
żeby oszukać pędzący czas.
 Pięknie żyć, w zachwycie.

Życie zdarza się raz.”

Wyrazy współczucia koleżance
Ani Traczyz 

z powodu śmierci
TATY

składają współpracownicy 
z Oddziału Chorób Wewnętrznych

Szpital św. Wojciecha – Copernicus.

Naszej koleżance 
Ewie Bachorskiej 
z powodu śmierci 

mAmy 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają koleżanki i koledzy z Kliniki 
Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej 

UCK Gdańsk.




