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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
biuletyn wrześniowy domyka wakacje. 
Relacje pokazują, że dla Pielęgniarstwa 
i Położnictwa de facto wakacji nie ma – 
jest natomiast multum wydarzeń, w któ-
rych uczestniczymy. Chętnie poszerzamy 
swoją wiedzę (nadążając za dynamicznym 
rozwojem różnych dziedzin medycyny – 
art. str. 10) oraz dzielimy się swoją wiedzą 
i promujemy ją jednocześnie promując na-
sze Profesje – co doskonale opisują inne 
artykuły. Społeczeństwo poznaje nasze 
nowe role. To bardzo ważne. Polecam!
Artykuł z Biuletynu sierpniowego nt. 
„4x400” wywołał u Państwa wiele emocji 
i refleksji... Płynęło wiele dobrych słów 
podziękowań oraz 1 telefon z mega-obu-
rzeniem i zarzutami, że ujawniam wyso-
kość wzrostu wynagrodzeń. Otóż ważne 
jest by pisać prawdę i obalać mity krążą-
ce w eterze, że otrzymujemy „4x400”, bo 
faktycznie/realnie jest to obecnie trzecia 
kwota 400 brutto z narzutami czyli 3 x ok. 
234 netto (3 transze przez najbliższe 12 
m-cy od września br. do września 2018).

Ważne też, aby dostrzec czego dokonali-
śmy i nie osłabiać się, lecz patrzeć per-
spektywicznie i wzmacniać siły na dalsze 
działania...
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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 11 sierpnia 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 Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie 
listy obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu 
z poprzedniego zebrania.

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

4 . Rozpatrzenie wniosku z OIPiP z To-
runia o pomoc finansową dla Członka 
ich Samorządu. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 361/VII P/17 w tej spra-
wie. Pomoc finansowa została przy-
znana w wysokości 200 zł. 

5 . Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds. Domów pomocy 
Społecznej w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z Komisji na 
organizację konferencji „Starość nie-
miła dla oka, szkodliwa dla psychiki 
i odporności”, która odbędzie się dnia 
27.10.2017 r. w Gdańsku ul. Mikołaja 
Kopernika 6 – Hospicjum im. Ks. Eu-
geniusza Dudkiewicza. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 362/VII P/17 
w tej sprawie. 

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 363/VII P/17 
w sprawie zakupu 50 szt. ręcznych la-
tarek z wygrawerowanym logo OIPiP 
– nagrody dla uczestników Festynu 

Integracyjnego „ISKRA NADZIEI”, 
który odbędzie się dnia 26.08.2017 r. 
w siedzibie DPS w Wejherowie 
ul. św. Jacka 14.

7 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 364/VII P/17 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komi-
sji Socjalnej z dnia 09.08.2017 r. na 
ogólną sumę: 9.150 zł brutto (dzie-
więć tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100)

8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 365/VII P/17 
w sprawie wpisu do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych, prowadzonego przez Fundację 
Akademia Aesculap, program kursu 
dokształcającego Kaniulacja naczyń 
żylnych obwodowych – program dla 
pielęgniarek i położnych.

9. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
366/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do udzia-
łu w pracach komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez PULS-ME-
DIC Sp. z o.o. – kurs specjalistyczny 
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek.

10 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 367/VII P/17 w sprawie wska-
zania przedstawiciela samorządu 
do prac w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomo-
wego prowadzonego przez Wyższą 
Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy: 
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
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pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki w położnictwie 
i ginekologii.

11 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 368/VII P/17 
w sprawie wydania zaświadczenia po 
odbytym przeszkoleniu po przerwie 
w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniar-
ki/położnej (1 pielęgniarce).

12 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
369/VII P/17 w sprawie wpisu zmia-
ny danych do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych pod 
numerem 00021/C/00241 w § 1 pkt. 
9 Uchwały Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku 
Nr 34/VIIP/2016 z dnia 07 stycznia 
2016 r. poprzez dodanie kolejnych 
miejsc prowadzenia kształcenia, pro-
wadzonego przez Interrete Sp. z o.o. 
Zmiana dotyczy program kursu spe-
cjalistycznego Wywiad i badanie fi-
zykalne, dla pielęgniarek, program 
zatwierdzony przez Ministra Zdro-
wia w dniu 19 sierpnia 2015 r.

13 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 370/VII P/17 w spra-
wie zakupu drukarki na stanowisko 
Koordynatora ds . Indywidualnych 
i Grupowych Praktyk Pielęgniarek 
i Położnych.

14 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
371/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzami-
nacyjnej w zakresie kształcenia po-
dyplomowego prowadzonego przez 
Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia 

w Warszawie – kurs kwalifikacyjny 
Pielęgniarstwo onkologiczne

15 . Przedstawienie i przyjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 68/IPA/
PPL/2017/C w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Prak-
tyk Zawodowych), wpisu w rejestrze 
indywidualnych praktyk pielęgnia-
rek i położnych (1 wykreślenie indy-
widualnej praktyki położnej).

16. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał dotyczących Prawa Wy-
konywania od Nr 546/Z/VII/2017 do 
Uchwały Nr 569/Z/VII/2017. Stwier-
dzenia i wpisy – 16 (w tym 1 położ-
na), wpis do rejestru – 2 (w tym 1 
położna), wykreślenia z rejestru – 6 
(w tym 1 pielęgniarz).

17 . Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przestawiła:
• pismo z Naczelnej Rady Pielę-

gniarek i Położnych w Warszawie 
zawierające Apel, który wpłynął 
od Wiceprezesa Naczelnej Rady 
Lekarskiej w sprawie poprawy 
finansowania Ochrony Zdrowia 
w Polsce. Apel został skierowany 
do najważniejszych osób w pań-
stwie: Posłów, Senatorów, Mar-
szałków, Przewodniczących par-
tii politycznych, Prezydenta RP, 
Ministra Zdrowia . Apel zostanie 
umieszczony na stronie interne-
towej OIPiP w Gdańsku,

• informację dotyczącą konferencji 
Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – PZH oraz Colle-
gium Medicum UJ pod patrona-
tem Ministra Zdrowia. Konferen-

cja odbędzie się dnia 8 września 
2017 r. w Warszawie. Tematem 
konferencji będzie wskazanie 
metod wzmacniających promocję 
zdrowia, która jest trzonem nowo-
czesnego zdrowia publicznego,

• pismo skierowane do Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie przez 
ORPiP w Rzeszowie, dotyczące 
obowiązku prowadzenia przez 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych, Systemu Monitorowa-
nia Kształcenia i związane z tym 
nakłady finansowe, na co przed-
stawiciele ORPiP w Rzeszowie 
wnoszą o dodatkowe kwoty do-
tacji. Z Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku 
zostało również wystosowane pi-
smo o zwiększenie kwot dotacji 
na nowe zadania,

• treść pisma wystosowanego do 
Wojewody Pomorskiego przez 
Przewodniczącego Pomorskiego 
Partnerstwa na rzecz Zintegrowa-
nej Opieki Zdrowotnej. Przewod-
nicząca ORPiP mgr Anna Czar-
necka podziękowała, dr n. o zdr. 
Beacie Wieczorek-Wójcik za 
opracowanie uwag dotyczących 
Strategii/programu doskonalenia 
jakości. Uwagi dotyczące opieki 
pielęgniarskiej przesłane zosta-
ły przez Przewodniczącą Annę 
Czarnecką do Urzędu Marszał-
kowskiego,

• pismo skierowane przez Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie do Dy-
rektora Centrum Systemów In-

formacyjnych. W piśmie zawarte 
są problemy związane z obsługą 
Systemu Monitorowania Kształ-
cenia dotyczącego pielęgniarek 
i położnych. Przewodnicząca 
Anna Czarnecka poinformo-
wała, że z OIPiP w Gdańsku 
również zostało wystosowane 
pismo, w którym zawarte są spo-
strzeżenia dotyczące funkcjono-
wania Systemu Monitorowania 
Kształcenia. Przedstawiony zo-
stał również raport opracowany 
przez Panią Danutę Mataczyń-
ską – w sprawie SMK w OIPiP 
w Gdańsku, który zawiera dane 
o liczbie osób zgłoszonych do 
SMK, liczbę osób zweryfikowa-
nych pozytywnie, liczbę zaak-
ceptowanych kierowników szko-
leń i dokonanych wpisów oraz 
liczbę wniosków złożonych na 
szkolenie,

• informację dotycząca studiów 
podyplomowych ,,Kontrola Za-
każeń w Jednostkach Opieki 
Zdrowotnej”. Studia podyplomo-
we organizowane są przez Uni-
wersytet Jagielloński Medyczne 
Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Informacja została 
umieszczona na stronie interneto-
wej OIPiP w Gdańsku

• zapytanie, które wpłynęło od 
Naczelnej Pielęgniarki ze Szpi-
tala Polskiego ze Sztumu z proś-
bą o pomoc w zorganizowaniu 
i dofinansowaniu konferencji 
dotyczącej odpowiedzialności 
prawnej pielęgniarek i położnych 
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w szpitalu w Sztumie. Drogą 
zwrotną została przesłana prośba 
o wystosowanie oficjalnego pi-
sma w powyższej sprawie. OIPiP 
w Gdańsku jest otwarta na takie 
działania,

• zaproszenie na Festyn Integra-
cyjny ,,ISKRA NADZIEI”, który 
odbędzie się 26 sierpnia 2017 r. 
w Domu Opieki Społecznej 
w Wejherowie

• zaproszenie od Zarządu Stowa-
rzyszenia Menedżerów Pielę-
gniarstwa na coroczną konferen-
cję pt. ,,Od teorii do praktyki”, 
która odbędzie się w Lądku Zdro-
ju w dniach 06-07.10. 2017 r.

• informację dotyczącą spotka-
nia Zintegrowanego Zespołu 
ds. Strategii i Organizacji Opie-
ki Pielęgniarskiej i Położniczej 
w Województwie Pomorskim, 
które odbędzie się 21 sierpnia 
2017 roku w Urzędzie Marszał-
kowskim,

• zaproszenie na pierwszy w Pol-
sce FORESIGHT MEDYCZNY 
– konferencję ,,Wizja zdrowia, 
– diagnoza i przyszłość”, która 
odbędzie się 3 października 2017 
roku w Warszawie,

• zaproszenie skierowane do Prze-
wodniczącej ORPiP Anny Czar-
neckiej od Episkopatu Polski 
i Krajowego Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia na spotkanie, na 
którym zostanie zaprezentowany 
dokument Stolicy Apostolskiej 
,,Nowa Karta Pracowników Służ-
by Zdrowia”. Spotkanie odbędzie 
się 8 września 2017 roku w sie-

dzibie Konferencji Episkopatu 
Polski w Warszawie,

• sprawozdanie z działalności sa-
morządu zawodowego, które zo-
stało wykonane dla Głównego 
Urzędu Statystycznego,

• odpowiedź przesłaną przez Mi-
nisterstwo Zdrowia Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie wątpliwości dotyczą-
cych kształcenia pielęgniarek 
z Ukrainy na poziomie studiów 
II stopnia na kierunku Pielęgniar-
stwo oraz odpowiedź dotyczącą 
ukraińskiego dyplomu ukończenia 
studiów wyższych z jego polskim 
odpowiednikiem do celów innych, 
niż kontynuacja kształcenia,

• zaproszenie na Międzynarodową 
Konferencję Naukową ,,Pielę-
gniarstwo polskie, europejskie 
i światowe”, która odbędzie się 
9-10 października 2017 roku 
w Warszawie, 

• odpowiedź Prezydenta Miasta 
Gdańska na pismo skierowane 
przez Przewodniczącą ORPiP 
wraz z Prawnikiem związane 
z obawami o osunięcie się ziemi 
czy zacienienie ze względu na 
trwający remont sąsiadującego 
budynku z siedzibą OIPiP, 

• zaproszenie adresowane do Prze-
wodniczącej ORPiP Anny Czar-
neckiej na spotkanie inauguracyj-
ne Pomorskiego Klastra Seniora, 
które odbędzie się 6 września 
2017 roku w Gdańsku. 

18. Przewodnicząca ORPiP Pani Anna 
Czarnecka: 
• omówiła sytuację dotyczącą trze-

ciej transzy podwyżki dla pielę-
gniarek i położnych oraz liczne 
kontrowersje z tym związane. 
Odczytała opinię Porozumie-
nia Zielonogórskiego, Federacji 
Związków Pracodawców Ochro-
ny Zdrowia dotyczącą ujedno-
liconego wniosku do opiniowa-
nia podwyżek dla pielęgniarek 
i położnych, opracowanego przez 
ORPiP. Okręgowa Izba Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku 
nie odmawia przyjmowania in-
nych wniosków jedynie zale-
ca korzystanie z opracowanego 
wniosku przez Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych w celu 
ułatwienia, wnioskowania przez 
pracodawcę. Każdy przesłany 
wniosek jest wnikliwie anali-
zowany, a uwagi do niego lub 
zapytania – odsyłane do wnio-
skodawców. Wnioski bez uwag, 
precyzyjne – opiniowane są nie-
zwłocznie, pozytywnie, 

• zasygnalizowała, iż na kolejnym 
zebraniu Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku 
należy szczegółowo przeanali-

zować oraz podjąć stanowisko 
w sprawie ustawy o minimalnych 
wynagrodzeniach dla pielęgnia-
rek i położnych, biorąc pod uwa-
gę rozszerzenie uprawnień pielę-
gniarek i położnych, które winny 
mieć znaczenie przy proporcjach 
finansowych,

• poinformowała, iż do Członków 
Prezydium ORPiP w Gdańsku 
w dniu dzisiejszym zostało prze-
słane pismo z NRPiP w Warsza-
wie z prośbą o przekazanie pro-
pozycji zmian do Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 28 
lutego 2017 roku w sprawie ro-
dzaju i zakresu świadczeń zapo-
biegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych 
udzielanych przez pielęgniar-
kę albo położną samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. 
2017 poz. 497), ze szczególnym 
uwzględnieniem kompetencji 
pielęgniarek i położnych.

19. Zakończenie zebrania.

 Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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Kalendarium
Od początku sierpnia do 28.08.2017 r. 
Przewodnicząca Anna Czarnecka wraz ze 
Skarbnikiem ORPiP w Gdańsku Ewą B.B. 
– szczegółowo analizowały i niezwłocznie 
opiniowały propozycje porozumień do-
tyczących OWU („4x400”) wpływających 
od Pracodawców, u których nie istnieje 
OZZPiP. Opiniowanie odbywało się z wy-
soką starannością na korzyść Pielęgniarek/
rzy i Położnych. Wniosków wpłynęły set-
ki i wiele z nich wymagało korekt (gdyż 
proponowane kwoty były zaniżone bądź 
zasady podziału zbyt enigmatyczne). Każ-
da/y z Was ma prawo zgłosić się do OIPiP 
w Gdańsku po wgląd w te porozumienia. 
Nie są one absolutnie tajemnicą.

21 sierpnia
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła czynnie w kolejnych pracach wstęp-
nego Zespołu ds. Strategii Organizacji 
Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej 
w Woj. Pomorskim. Obrady nabierają wy-
razistego kształtu, a ukonstytuowanie się 
Zespołu nastąpi w Departamencie Zdrowia 
już wkrótce, tak samo jak i konkretne okre-
ślenie jego wieloetapowych zadań. Eksper-
tami w zespole będą wszyscy Dyrektorzy 
ds. Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarki/Pielę-
gniarze Naczelni szpitali w naszym woje-
wództwie. To już ostateczny czas na kon-
krety! Głównym celem jest zapobieżenie 
katastrofie braku Pielęgniarek i Położnych 

w woj. pomorskim oraz związanych z tym 
potencjalnych zagrożeń. Działania napraw-
cze są już niezbędne do wdrożenia. Nie-
zbędne jest uatrakcyjnienie wykonywania 
naszych profesji!

22 sierpnia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w obradach Prezydium NRPiP 
w Warszawie. Omówiono wiele bieżą-
cych tematów. Najwięcej czasu i uwagi 
poświęcono wspólnie z zaproszonym 
Gościem Krystyną Ptok – nową Prze-
wodniczącą OZZPiP, ustawie o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonują-
cych zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych. Ustawa ta 
bowiem budzi wiele kontrowersji i nieza-
dowolenia.... Wyartykułowane to zostało 

w tematycznych Stanowiskach przesła-
nych do MZ .

24 sierpnia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka udzie-
liła kolejnego już wywiadu dla Dziennika 
Bałtyckiego nt. złej („topniejącej”) sytuacji 
Pielęgniarek i Położnych w naszym wo-
jewództwie oraz konieczności wdrożenia 
w życie proponowanych przez nas działań 
naprawczych. To kolejny wywiad z myślą 
przewodnią: „Los Pielęgniarek/rzy i Położ-
nych zawodowych wpływa bezpośrednio 
na losy naszych Podopiecznych. Nasze 
warunki pracy bowiem, obsady dyżurowe 
i ilość czasu jaki możemy poświęcić Pa-
cjentom determinuje Ich proces powrotu 
do zdrowia oraz jakość świadczeń medycz-
nych .”

Obrady Prezydium NRPiP w Warszawie. Przewodnicząca Anna Czarnecka udzieliła kolejnego już wywiadu dla Dziennika Bałtyckiego.
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Wielodyscyplinarna opieka 
w leczeniu chorych na czerniaka 
i inne nowotwory skóry

Polskie Stowarzyszenie Pielęgnia-
rek Onkologicznych Oddział Terenowy 
w Gdańsku razem z Zakładem Pielęgniar-
stwa Chirurgicznego i Gdańskim Uniwer-
sytetem Medycznym zorganizowało dnia 
20 czerwca 2017 r. w Katedrze Pielęgniar-
stwa GUMed konferencję pt. „Wielody-
scyplinarna opieka w leczeniu chorych na 
czerniaka i inne nowotwory skóry”. Tema-
tyka bardzo na czasie w związku z letnią 

pogodą i ekspozycją ciała na promienie sło-
neczne zwłaszcza w okresie wakacyjnym 
i urlopowym.

W imieniu organizatorów zaproszonych 
gości, prelegentów i uczestników powitała 
dr n. med. Janina Książek. Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych reprezentowała 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
mgr Marzena Olszewska-Fryc oraz mgr 
Barbara Wysocka.

Wykładowcami były autorytety w dziedzi-
nie diagnostyki, terapii i opieki w choro-
bach nowotworowych skóry . 
Przed Sesją I pt. „Diagnostyka i leczenie 
nowotworów skóry”, którą prowadziła 
dr hab. med. Małgorzata Sokołowska-
-Wojdyło, dr Janina Książek przedstawiła 
aktualne rekomendacje PSPO dotyczące 
wynaczynienia cytostatyku, które zosta-
ły opublikowane w 2017 r. w książeczce 
„Wynaczynienie leków przeciwnowotwo-
rowych” pod redakcją Malgorzaty Pasek 
i Barbary Jobdy. Prezes PSPO podarowała 
wszystkim uczestnikom konferencji naj-
nowsze wydanie rekomendacji. To bardzo 
przydatny prezent – wart zastosowania.

W kolejności prelegentami konferencji 
byli:
1 . dr n. med. Kamil Drucis z wykładem 

„Leczenie chirurgiczne czerniaka” – 
podzielił się swoim doświadczeniem 
w zakresie operacji czerniaka.

2 . dr n. med. Monika Sikorska z wykła-
dem „Udział dermatologa w diagno-

styce i terapii nowotworów skóry” 
– w bardzo przystępny sposób dokona-
ła zróżnicowania raka podstawnoko-
mórkowego, który rozwija się powoli 
dając rzadko przerzuty i raka kolcza-
stokomórkowego bardziej złośliwego 
i dającego przerzuty.

3 . dr hab. Michał Sobjanek z wykładem 
„Rola dermatochirurga w leczeniu 
czerniaka” – który zauważył, że kiedyś 
czerniak przed 40 r. życia występował 
bardzo rzadko. W obecnej chwili jest 
częstym nowotworem. U mężczyzn 
najczęściej umiejscawia się na tuło-
wiu, u kobiet na kończynach.

4 . Prof. Małgorzata Sokołowska-Wojdy-
ło z wykładem „Chłoniak skóry – stu-
dium przypadku”. Kiedyś uważano, że 
jest to choroba osób po 50 roku życia. 
W obecnej chwili wiadomo, że dotyka 
ona również osoby młode. Chłoniak 
skóry to grupa chorób o różnym prze-
biegu. Objawy choroby mogą sugero-
wać wiele chorób. Najczęściej mylony 
jest z przeziębieniem i grypą, czasami 

25 sierpnia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła czynnie w zebraniu Komisji ds. 
Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wy-
chowania. Polecam art. w następnym Biu-
letynie .
Kolejne sprawy konkretnie bierzemy w na-
sze ręce. Czas na polepszenie warunków 
pracy i ujednoliconą koncepcję modelu 
pracy Pielęgniarek i Higienistek szkolnych 
w woj. pomorskim.

26 sierpnia 
W ramach współpracy oraz promocji pie-
lęgniarskiej Przewodnicząca Anna Czar-
necka uczestniczyła w festynie „Iskra Na-
dziei” w DPS w Wejherowie. Pracują tam 
i działają niezwykli Ludzie dla swoich nie-
zwykłych Podopiecznych. Polecam relację 
w Biuletynie. „To bardzo silne emocje. 

Jeszcze nigdy i nigdzie nie widziałam tyle 
nieszczęścia i szczęścia jednocześnie...” 
Anna Czarnecka

28 sierpnia 
W OIPiP w Gdańsku odbyła się kolejna już 
kontrola naszego archiwum z ramienia Na-
czelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. 
Prawidłowe prowadzenie archiwum wy-
maga znajomości przepisów oraz należytej 
dbałości o każdy dokument. Nasza OIPiP 
zrzesza tysiące Pielęgniarek oraz Położ-
nych i wykonuje wiele tysięcy powierzo-
nych nam zadań – dlatego wytwarzamy 
ogrom dokumentów, które należy zgodnie 
z przepisami i zaleceniami Archiwum Pań-
stwowego zabezpieczyć. Kolejna kontrola 
wysoko oceniła dbałość i pracę w OIPiP.
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z mononukleozą oraz atopowym zapa-
leniem skóry. Są jednak różnice, które 
pozwalają odróżnić chłoniaka od in-
nych chorób .

5 . dr hab. Renata Zaucha z wykładem 
„Postępy w leczeniu systemowym czer-
niaka” – przedstawiła najnowsze sposo-
by leczenia czerniaka. Jak powiedziała 
cała immunoterapia w nowotworach 
rozpoczęła się od czerniaka.

Po przerwie kawowej, którą uczestnicy 
spędzili w sali Aliny Pienkowskiej, tematy-
kę konferencji kontynuowały:
6. dr n. med. Martyna Sławińska z wykła-

dem „Inne rzadkie nowotwory skóry” 
– ciekawie przedstawiła raki gruczołów 
potowych, które występują głównie 
u pacjentów w wieku dojrzałym i są zlo-
kalizowane na skórze w okolicy głowy, 
szyi, tułowia, na kończynach, w okolicy 
narządów płciowych i krocza. 

7 . Pielęgniarka Jolanta Oman z wy-
kładem „Przygotowanie pacjenta do 
zabiegu operacyjnego” – omówiła 
przygotowanie fizyczne i psychiczne 
pacjenta. Zwróciła szczególną uwagę 

na lęk jaki odczuwa pacjent w związku 
z usłyszaną diagnozą.

8. mgr Krystyna Pilarska z wykładem 
„Edukacja pacjentów – rola pielęgniar-
ki w ochronie skóry” – wystąpienie 
nagrodzone dużymi oklaskami. Pielę-
gniarka poważne problemy profilakty-
ki chorób skóry przedstawiła w sposób 
bardzo przystępny i momentami hu-
morystyczny. 

Na konferencji omawiano różne nowo-
twory skóry, ale tematem wiodącym był 
czerniak. Jest to bardzo złośliwy nowotwór 
skóry. W ciągu ostatnich 20 lat drastycznie 
zwiększyła się zapadalności na ten jeden 
z najbardziej agresywnych nowotworów. 
Wczesne rozpoznanie daje szansę w 97% 
na wyzdrowienie. Każdy z nas powinien 
regularnie obserwować swoje ciało oraz 
zwracać uwagę na wszystkie istniejące 
i nowopowstałe znamiona i porównać je 
do cech czerniaka przy zastosowaniu kryte-
riów ABCDE przy rozpoznawaniu czernia-
ka. Kryteria są następujące:
A (Asymmetry) – asymetria – asymetrycz-
ny kształt
B (Border) – brzegi – nieregularne, są nie-

wyraźne, poszarpane, ząbkowane, zamazane
C (Color) – kolor – zmienia się, mogą być 
odcienie czerni, brązu, czerwieni, szarości 
i błękitu
d (Dimension) – rozmiar – dochodzi do 
zmiany rozmiaru, średnica ponad 0,5 cm
e (Evolution) – ewolucja, postępujące 
zmiany w znamieniu, czerniak zmienia 
kształt, powiększa się lub unosi.
Jeżeli osoba zaobserwuje chociaż jedno 
z kryteriów ABCDE czerniaka musi nie-
zwłocznie udać się do dermatologa lub chi-
rurga – onkologa. Pielęgniarka powinna być 
wyczulana na zmiany skórne w czasie opie-
ki nad pacjentem i zwracać uwagę nawet na 
najmniejsze zmiany. Tatuaże mogą utrud-
niać zaobserwowanie początkowych zmian.
Osoby korzystające z solarium powin-
ny szczególnie obserwować swoją skórę. 
Sztuczne promieniowanie UV w łóżkach 
solarycznych jest bardzo częstą przyczyną 
powstawania pierwotnych zmian i przerzu-
tów czerniaka. W obecnej chwili jest prze-
słany do Sejmu projekt ustawy o ochronie 
zdrowia przed następstwami korzystania 

z solarium, zabraniający osobom do 18 
roku życia korzystania z solarium. Opa-
rzenia skóry w dzieciństwie, spowodo-
wane promieniowaniem UV, przekładają 
się bezpośrednio na ryzyko wystąpienia 
nowotworu w przyszłości. Ryzyko zacho-
rowania na czerniaka w grupie osób do 18 
r.ż. korzystających z solarium wynosi 75%. 
Szczególnie niebezpieczne jest korzystanie 
z solarium w okresie jesienno-zimowym, 
kiedy skóra nie jest przygotowaną do sil-
nego promieniowania UV. W solarium pro-
mieniowanie UV jest 10-15 razy silniejsze 
niż promieniowanie słoneczne w najbar-
dziej upalny dzień.
Czynnikami predysponującymi do zacho-
rowania na czerniaka są:
• jasna karnacja, jasne oczy, rude i blond 

włosy
• piegi, znamiona, zmiany barwnikowe 

na skórze
• niska tolerancja słońca i utrudnione 

opalanie
• łatwość ulegania poparzeniom sło-

necznym
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Im wcześniej rozpoznany czerniak tym 
większa szansa na wyzdrowienie. Są czer-
niaki o różnym stopniu rozwoju. Jedne 
rozwijają się latami inne atakują w sposób 
agresywny.
We wczesnym stadium wycina się zmianę 
z około 2 cm kołnierzem tkanki zdrowej 
i przekazuje do badania histopatologiczne-
go. Bardzo często nie trzeba włączać nawet 
leczenia systemowego.
Jeżeli jednak badania: dermatoskopem, 
tomografią komputerową, rezonansem ma-
gnetycznym potwierdzą zaawansowany 
stopień rozwoju czerniaka włącza się le-
czenie chemioterapią, radioterapią i stosuje 
się leki celowane na ścieżki molekularne, 
które są kluczowe dla wzrostu, przerzuto-
wania i odpowiedzi na leczenie. Przyszło-
ścią w leczeniu zaawansowanej postaci 
nowotworów jest immunoterapia. Polega 
na pobudzaniu układu odpornościowego 
do walki z komórkami nowotworowymi 
a oszczędzaniu tkanek zdrowych. Dzięki 
immunoterapii możliwe jest wydłużenie 
życia pacjenta i poprawa jakości życia.
Jednak zawsze pamiętać należy, iż najlep-
szą metodą walki z czerniakiem jest pro-
filaktyka. Jest to również obszar działania 
pielęgniarki. Nie tylko wśród pacjentów, 
ale również wśród znajomych i rodziny 
zwracajmy uwagę na wygląd skóry, a zmia-
ny oceniajmy według algorytmu ABCDE.
Konferencja zakończyła się pacjenckim 
panelem dyskusyjnym, któremu przewod-
niczyła Prezes PSPO Barbara Jobda. Za-
proszenie do udziału w dyskusji przyjęła 
pacjentka leczona w Klinice Klatki Pier-
siowej UCK w Gdańsku. Zwróciła uwagę 
na to jak ważne jest profesjonalne podej-
ście do chorego. Jest bardzo zadowolona 

i wdzięczna za opiekę oraz wsparcie, ja-
kie otrzymała w czasie choroby. Imiennie 
wspomniała m.in. naszą Przewodniczącą 
Annę Czarnecką, którą jako pierwszą zoba-
czyła po operacji i która zapytała się „jak 
się Pani czuje”. Opowiedziała jak ważne 
to były słowa w danym momencie. Pamię-
ta je do chwili obecnej. Bardzo chwaliła 
serdeczność i profesjonalizm Anny Czar-
neckiej – wieloletniej Pielęgniarki Chir. 
Klatki Piersiowej UCK (obecnie naszej 
Przewodniczącej). Pani Urszula Pronobis 
bardzo ceni pielęgniarki i ich profesjona-
lizm. Opowiedziała jednak jedno zdarzenie 
w czasie pobytu Jej męża w szpitalu, gdzie 
pielęgniarka nie zachowała się profesjo-
nalnie. O tym trzeba wiele rozmawiać, aby 
można było funkcjonować jak należy. Nie 
można ranić Pacjentów swoimi słowami... 
Dr Janina Książek próbowała wytłumaczyć 
zachowanie pielęgniarki błędnie pojętym 
poczuciem zmniejszenia dystansu między 
pacjentem, a pielęgniarką. Dyskusja była 
ciekawa i pouczająca.

Na koniec spotykania uczestnicy otrzymali 
certyfikaty i wszyscy zrobili sobie wspólne 
zdjęcie.

Do zobaczenia następnym razem.

Barbara Wysocka
OIPiP w Gdańsku

Koło Emerytek

Na samym wstępie serdecznie dziękujemy 
Pani Przewodniczącej i Radzie Okręgowej 
Izby w Gdańsku za wyrażenie zgody na tę 
wycieczkę.
Wycieczka odbyła się w dniu 19 maja 
2017 roku. Wyjechałyśmy autokarem spod 
Dworca Autokarowego w Gdańsku o godz. 
7:00 rano. Wycieczka została zorganizowa-
na do Ogrodów Hortulus Dobrzyca obok 
Koszalina .
Pogoda w tym dniu prześliczna, świeciło 
słońce, a humory uczestników wycieczki 
były doskonałe.
Do celu dotarłyśmy o godz. 10:30.
Ogrody tworzone są od 25 lat i znajdują się 
na powierzchni 5,5 ha. Są to ogrody skal-
ne, leśne, wodne. Style: japoński, francuski 
i angielski. Znajdują się autorskie ogrody 

połączone w grupy tematyczne: woń, bar-
wa i szum. Są też Ogrody Hortulus Spec-
tabilis z Labiryntem i wieżą widokową. 
Znajdują się tam także ogrody: Kamienny 
Krąg, Kalendarz Celtycki, rabaty bylinowe, 
Rozarie i partery bukszpanowe. Ogrody co 
miesiąc zmieniają barwę i zapach.
Jesteśmy zauroczone przepięknymi tulipa-
nami. Kwiatów o takich kolorach nigdzie 
do tej pory nie miałyśmy okazji zobaczyć. 
Po ogrodach oprowadzała nas Przewodnik, 
Pani Czarnuszka, która zaimponowała nam 
ogromną wiedzą, cudownym poczuciem 
humoru i pięknym, naturalnym słownic-
twem. Wzbudziła naszą ogólną sympatię. 
Jesteśmy jej bardzo wdzięczni.
Warto zobaczyć te piękne cuda natury, któ-
re ubrane w słowa przez Panią Przewodnik 
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prezentowały się wspaniale. Dziękujemy 
jej za to serdecznie.
Następnie miałyśmy czas wolny. Zjadły-
śmy obiad oraz mogłyśmy zrobić zakupy 
w Ogrodowym Markecie.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
Wiceprzewodniczącej Koła Emerytek – 
Basi Józefiak-Kowalskiej za złożoną nam 
propozycję zwiedzenia Ogrodów, Ewuni 
Bebel Sekretarzowi Koła, za zorganizowa-
nie autokaru z bardzo sympatycznym kie-

rowcą Panem Jackiem oraz Skarbnikowi 
Koła Krysi Marciniak za zabezpieczenie 
strony finansowej. Dodatkowo dzięku-
ję wszystkim uczestnikom za stworzenie 
wspaniałej atmosfery, radosnej, pełnej re-
laksu i śpiewu.
Dziękuję jeszcze raz gorąco wszystkim.

Teresa Zielińska 
Przewodnicząca Koła Emerytek 

przy OIPiP w Gdańsku

Iskra Nadziei

W dniu 26 sierpnia w imieniu ORPiP 
w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka uczestniczyła w kolejnym już festynie 
integracyjnym pt. „Iskra Nadziei” zorga-
nizowanym przez Dyrekcję, Mieszkańców 
i Pracowników Domu Pomocy Społecznej 
w Wejherowie. Wspaniała Pielęgniarka 
Zakonu Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie 
– Siostra Bożena od lat czynnie, niezwykle 
przyjaźnie oraz profesjonalnie i z wielkim 
zaangażowaniem pełni rolę Dyrektora 
tego DPS – skupiając wokół siebie cudow-
ne Osoby (siostry zakonne, pielęgniarki, le-

karzy, opiekunów, terapeutów zajęciowych, 
rehabilitantów, wolontariuszy itd.). Otwie-
rając festyn Siostra Dyrektor powiedziała: 
„(...) miłość do Boga najlepiej wyrażana 
jest w pomocy DRUGIEMU CZŁOWIE-
KOWI – dziękuję, że jesteście i za to co 
robicie”. Tętni tu życie oraz wszechobecna 
troska jak również pomoc i walka z cierpie-
niem. Serdeczność i dobro jest dziełem ca-
łego Zespołu interdyscyplinarnego skupiają-
cego się na swoich Podopiecznych. Szeroka 
jest gama Ich potrzeb gdyż stan zdrowia fi-
zyczny i psychiczny jest bardzo różny... Na 
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festynie uśmiech pojawiał się na twarzach 
nawet Tych najbardziej chorych, lecz rów-
nie jak inni ciepła i radości potrzebujących. 
Często wystarczy dotyk dłoni, przytulenie, 
muzyka, przyjazna atmosfera i szczere cie-
płe spojrzenie w oczy... Niby niewiele, a tak 
wiele! Wiele w dzisiejszym, rozpędzonym 
i często oziębłym emocjonalnie świecie...
W festynie udział wzięła również Pani Ga-
briela Lisius – Starosta Powiatu Wejherow-
skiego – wspierająca wszystkie prospo-
łeczne inicjatywy w regionie. Gośćmi było 
również wielu Ludzi Do-
brej Woli, którzy w każdy 
możliwy dla siebie sposób 
wspierają Mieszkańców 
DPS. Sami Mieszkań-
cy DPS też są kreatywni 
i stworzyli na sprzedaż 
wiele zachwycających rę-
kodzieł, które można było 
zakupić w kolorowym kramie. Kupiłam ich 
wiele wspierając w ten sposób DPS i jedno-
cześnie nabywając różnorodności ze wspa-
niałą pozytywną energią, które stanowią cu-
downe podarunki dla Przyjaciół.
Kolejnymi „wyzwalaczami” radości były 
występy artystyczne w tym chóru. Gry 
i zabawy to także doskonałe ćwiczenia i … 
uśmiech od ucha do ucha. OIPiP w Gdań-
sku jako fanty/prezenty do gry Koło Fortu-

ny ufundowała światełka nadziei z naszym 
logo. „Zielone latarki – w kolorze nadziei od 
Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych będą 
rozświetlały nawet najsmutniejsze dni – po-
wiedziała Dyrektor Siostra Bożena dzięku-
jąc Przewodniczącej Annie Czarneckiej za 
czynny udział w festynie.

Od autorki: W dzisiejszym komercyjnym 
świecie, w którym piękno musi być ide-
alne wg szablonu panującej mody warto 
oderwać się od mediów oraz kolorowych 

czasopism i dostrzec, że 
prawdziwe piękno jest wo-
kół nas i w nas – i nie są 
nim rzeczy, lecz to co czy-
nimy lub możemy uczynić 
potrzebującym. Nie warto 
mieć kompleksów z tytułu 
odstającego ucha czy krzy-
wego nosa bądź podbródka 

albo nóg... Ważne, aby to wszystko było 
zdrowe i sprawne! Najlepszych i najpięk-
niejszych rzeczy na świecie nie można zoba-
czyć ani dotknąć, czujemy lub wykonujemy 
je SERCEM.

Polecam fotorelację, 
która powie wiele więcej.

 Anna Czarnecka
 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Dając dobro, pomoc, 
szczęście, uśmiech 

i serdeczność 
najsłabszemu

to prawdziwa wielkość!

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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Mamo, tato, napisz list do 
dziecka, które wkrótce się urodzi…

W dniu 1 czerwca 2017 r . w Ratuszu Sta-
romiejskim w Gdańsku, Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zor-
ganizowała uroczystą Galę podsumowują-
cą IV Akcję „Mamo, tato napisz list do 
dziecka, które wkrótce się urodzi”. 
Patronat honorowy objął Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
a patronat medialny – Radio Plus.

Akcja organizowana jest w ramach Kam-
panii Społecznej „Dziewięć pierwszych 
miesięcy”, której celem jest zwrócenie 
uwagi na to, jak ważny w życiu każdego 
człowieka jest czas, w którym rozwija się 
on w łonie matki. Jest to czas najbardziej 

dynamicznego rozwoju. Z zapłodnionej ko-
mórki jajowej, o mikroskopijnej wielkości, 
rozwija się dziecko, które w chwili urodze-
nia waży już kilka kilogramów. 
Na Galę przybyli autorzy listów z już naro-
dzonymi dziećmi, mamy w ciąży i ojcowie. 
Natomiast po raz pierwszy listy do swoich 
wnuków napisali dziadkowie, którzy także 
przybyli na Galę. 
W uroczystości udział wzięli: w imieniu 
Pani Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku 
Anny Czarneckiej, Wiceprzewodniczą-
ca Marzena Olszewska-Fryc, Ks. Ma-
ciej Kwiatkowski – Dyrektor Radia Plus 
w Gdańsku, a także położne, pielęgniarki, 
psycholodzy, fizjoterapeuci, pedagodzy, 

„Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem 
w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem sto-
sunku człowieka do człowieka”

św. Jan Paweł II 
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Synku,
znasz mnie już dobrze, być może rozpozna-
jesz duże ciepłe dłonie na moim brzuchu: to 
Twój Tata, z kolei małe niecierpliwe rączki 
to Twoja dwuletnia Siostra Róża.
Nie możesz tego wiedzieć, ale wszystko jest 
inaczej tym razem...
Nie czuję się jak królowa w niewidzialnej 
koronie, którą w poprzedniej ciąży wszy-
scy adorowali, jestem po prostu zwykłą, 
momentami trochę zmęczoną mamą, która 
spodziewa się drugiego dziecka.
Nie chodzę, jak poprzednio, do dwóch szkół 
rodzenia, bo już wiem, czego się spodziewać, 
a szczególnie, jak wiele będzie zaskoczeń.
Nie czytam ciągle o Twoim rozwoju prena-
talnym, wybacz mi, ale tym razem bardziej 
mnie zajmuje, jak sprytnie sobie radzić ze 
zbuntowaną dwulatką. Jednocześnie akro-
bacje, które wyczyniasz w moim brzuchu 
podpowiadają mi, że będziesz bardzo żywot-
nym chłopcem i nie martwię się o Ciebie.
Nie kompletowałam tygodniami najlepszej 
na świecie wyprawki, nie jeździłam na targi 
dla przyszłych mam, bo większość rzeczy 
dostaniesz po Siostrze, a resztę zamówiłam 

rach-ciach przez internet.
Nie wertowałam słowników i nie śledziłam 
rankingów popularności imion, bo tym ra-
zem od razu wiedziałam, że nazwiemy Cie-
bie Tadeusz.
Nie gram na gitarze i nie śpiewam Ci piose-
nek w trosce o Twój harmonijny rozwój, ale
wierzę, że słyszysz moje kołysanki, przy któ-
rych zasypia Róża.
Nawet nie udaję przed Tobą, że jestem ide-
alną mamą, bo przecież słyszysz czasami, 
jak się złoszczę, na przykład kiedy Twoja 
Siostra ma wybitnie inne plany niż zasypia-
nie, mimo tych moich kołysanek.
Nie mam jednak wątpliwości, że słyszysz 
też, jak często się razem śmiejemy i wiem, 
że w czwórkę będziemy jeszcze bardziej 
szczęśliwi, niech to nawet będzie czasem 
śmiech przez łzy.
Nie powiem na zakończenie, że nie mogę 
się Ciebie doczekać, żebyś przypadkiem nie 
pojawił się za wcześnie, tak jak Twoja Sio-
stra – nie śpiesz się, Synku, cierpliwie na 
Ciebie czekam.

Twoja Mama

studenci medycyny i położnictwa, dietety-
cy, socjolodzy i sponsorzy.
Wszystkich gości powitała Wiceprzewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska i wspólnie z koleżankami położ-
nymi: Dorotą Kawiak, Ewą Lisius, Anną 
Grochowską, Emilią Lipińską i Dorotą 
Pehnke-Sosnowską poprowadziła Galę. 
Na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku przesłano 60 li-
stów, których autorkami były mamy, ma-
jące urodzić swoje maleństwa, przyszli oj-
cowie, a także po raz pierwszy listy pisały 
babcie i pisali dziadkowie! 
Listy zawierały informacje o tym jak mama 
i cała rodzina dba o zdrowie swoje i dziec-
ka, które wkrótce przyjdzie na świat. Treść 
listów była przepełniona radością, czasa-
mi niepewnością, troską i w dużej mierze 
ogromną dawką nadziei i miłości! 
Listy dziadków przepełnione były głównie 
radością i miłością!
Komisja konkursowa w składzie: Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska – położna reprezen-

tująca Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku, Dorota Pehnke -Sosnow-
ska –  położna i Anna Grochowska – położ-
na, obie panie z Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku, Dorota Kawiak, 
Ewa Lisius i Emilia Lipińska – położne ze 
szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. 
z o.o., przyznała 33 nagrody!
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Nagrody przyznano autorom listów: ma-
karewicz Weronika, Becker Emilia, 
Wincenty Justyna, Drewa Patrycja, Ró-
żańska Katarzyna i Paweł Zajkowski, 
Kawiecki Rafał, Mazurek Iwona, So-
snowska Anna i Wojciech, Majchrzak 
Paweł, Kwiatkowska Anna, Szczepań-
ska Monika, Żuromska-Pacer Natalia, 
Mielewska Wioleta, Motławska Magda-
lena i Mateusz, Marzec-Zieniewicz Anna 
i babcia z dziadkiem, Michniewska Ka-
rolina i Radosław, Michalik Anna, M.A. 
Banaszkiewicz –  babcia, Gołecka Anna 
i Sławomir, Muża Marta, Makowska 
Anna, Ostrowska Martyna, Sulkowska 
Barbara, Mickunas Justyna, Poprawscy 
Ewa i Maciej, Filipiak Marta, Januszkie-
wicz Emilia, Bogdańska Ilona, Zielińska 
Magdalena, Rombek Mirosława – babcia, 
Kalwasińska-Jarno Kaja, Birr-Hoffmann 
Katarzyna, Kwiatkowska Barbara. 
 
Należy jednak podkreślić, że każdy z na-
desłanych listów był jedynym w swoim ro-
dzaju, cudownym i niepowtarzalnym!

Gratulujemy wszystkim autorom 
nadesłanych listów!

Gala została uświetniona mini koncer-
tem skrzypaczki Marianny Lipińskiej lat 
10, uczennicy Szkoły Muzycznej Suzuki 
w Gdańsku oraz występem artystów ze 
szkoły muzycznej w Gdańsku, z klas od 1 
do 3. Przy fortepianie akompaniowała dzie-
ciom Pani Agnieszka Długołęcka. 
Kolejnym punktem programu było wręcze-
nie upominków mamom, tatom i dziadkom, 
którzy napisali listy. Wśród nagród były 
Karty upominkowe o wartości 200 zł, vo-
uchery na badanie USG bioderek noworod-
ka i na wizytę u osteopaty, kosmetyki dla 
dzieci i mam, kocyki, zestawy firmy CHI-
CO, zestawy pampersów. wanienki, torby. 
O pamiątkowe zdjęcia z uroczystości za-
dbała Elżbieta Wiśniewska – położna, lau-
reatka III edycji „Mamo napisz list...”, któ-
ra na uroczystość przybyła ze swoja roczną 
córeczką Izabelą. 

List do wnuczki

Czekamy na Ciebie nasz aniołeczku.
Chociaż jeszcze Ciebie nie widzimy to już 
bardzo kochamy.
Zawitaj nam zdrowia urokiem i szczęściem 
rodziny,
radością dziadków i uśmiechem losu.
Te słowa dzisiaj płyną do Ciebie
niesione wiatrem i kwiecia zapachem.
Niechaj one wirują w obłokach, 
przychylając Ci nieba.

babcia Terenia
i dziadek Staś

Znowu się spóźniłem, znowu wcześnie 
wstałem i zniknąłem na cały dzień, znowu 
zapomniałem o zakupach, znowu nie przy-
kręciłem szuflady, znowu Ją przytuliłem jak 
się złościła i czule pocałowałem w czoło, 
znowu zostawiłem Jej czerwoną różę przy 
łóżku, znowu okryłem ramionami Jej okrą-
gły  brzuch i pocałowałem Ciebie.
To ja – Tata…
Znowu przesiedziałam cały dzień w pracy, 
znowu zapomniałam podlać kwiaty, znowu 
wyruszyłam na długie, męczące zakupy, 
znowu jadłam lody na śniadanie, obiad 
i kolację, znowu zapomniałam wypracować 
Mu koszulę, znowu zdążyłam pocałować 
go przed wyjściem, znowu nie przespałam 
nocy, bo martwiłam się, że za mało  ruszasz 
się pod powłokami brzucha, znowu głaska-
łam Cię i śpiewałam o tym, że kocham Cię 
jak nikogo na świecie. To ja – Mama.
Ja i Tata żyjemy trochę w dwóch różnych 
światach, które łączy nasza miłość, troska 
o siebie i szacunek. W obu przygotowaliśmy 
już miejsce dla Ciebie. Długo je szykowali-

śmy, długo na Ciebie czekaliśmy, teraz już 
Cię mamy, a nasze światy coraz bardziej się 
zmniejszają, mają coraz więcej wspólnego, 
mają Ciebie.
Zapominamy już o cichych nocach i pu-
stych dniach bez Ciebie. Teraz zamykamy 
oczy i z radością patrzymy w przyszłość, 
w przyszłość we troje.
Będziemy witać poranki Twoim uśmiechem, 
będziemy zrywać się w nocy, kiedy zapła-
czesz, będziemy czytać Ci o przygodach 
Sindbada, będziemy pokazywać Ci zielone 
liście i płatki śniegu, będziemy Ci mówić co 
jest najważniejsze w naszym życiu, tak żeby 
było ważne również w Twoim, będziemy po-
kazywać Ci jak się złościmy, kochamy, jak 
żyjemy. Będziesz częścią naszego świata, 
tak jak jesteś naszą częścią.
Już wkrótce będziesz z nami i już nie będzie-
my pisać do Ciebie listów, pokarzemy Ci jak 
bardzo jesteś dla nas ważny każdym słowem, 
dotykiem, muśnięciem i spojrzeniem.

To my – rodzice.



28 Biuletyn Informacyjny  9/2017  Biuletyn Informacyjny  9/2017 29

Witam Cię Dawidku,
takie imię planujemy z tatą dla Ciebie od 
kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że jesteś 
w moim brzuszku.
Nie wiem jak to wytłumaczyć - nigdy wcze-
śniej o tym nie myślałam, jak bym chciała 
nazwać swoje dziecko.
Co do tego listu do Ciebie to w mojej gło-
wie mam dwa marzenia:
- Po pierwsze chciałbym obdarzyć Cię mi-
łością, której ja nigdy nie zaznałam od „ro-
dziców”.
Nie chcę się Tobie żalić, powiem wprost. 
Boję się, że nie maiłam dobrych wzorców 
i tym samym nie będę potrafiła sprostać 
Twoim oczekiwaniom. Na szczęście punk-
tem zwrotnym jest Twój tatuś, który miał 
dobre dzieciństwo i mam nadzieję, że on 
pomoże nam zbudować kochający dom.
Do tej pory mogłam zawsze na niego liczyć, 
nigdy się na nim nie zawiodłam, a minęło 
nam w tym roku 13 lat bycia razem. Ta-
tuś od samego początku bardzo o nas dba. 
Troszczy się o to abyśmy dużo odpoczywa-
li, byli zdrowi, uczestniczyli w zajęciach 
w szkole rodzenia oraz jest ze mną na każ-
dej wizycie kontrolnej u lekarza, żeby móc 
Ciebie zobaczyć.
- Drugie moje marzenie jest również zwią-
zane z miłością, chciałbym żebyś w do-
rosłym życiu mógł powiedzieć, że miałeś 
wspaniałych rodziców, którzy kochali Cię 
całym sercem, na których zawsze mogłeś 
liczyć. Pragnę przerwać ten węzeł w mojej 
rodzinie niekochających, oschłych matek.
Pomóż mi poznać znaczenie słowa miłości 
rodzicielskiej.

Do zobaczenia kochany Synku.
Twoja mama

Zosiu, 
jeszcze tylko kilka chwil i będziesz z nami. 
Tutaj. A tak niewiele brakowało... Cały czas 
cieszę się, a z drugiej strony jestem pełna 
obaw. Przecież mogło Cię nie być z nami 
i nawet bym nie wiedziała, że już byłaś w dro-
dze. Ale cuda się zdarzają, a Ty pokazałeś, że 
jesteś wyjątkowo silna i masz ogromną wolę 
życia. No i ogromną chęć bycia z nami. Cią-
gle pamiętam ten dzień gdy zmuszona byłam 
poddać się zabiegowi łyżeczkowania i nikt nie 
zorientował się, że jesteś u mamy w brzusz-
ku. Ani lekarze wcześniej podczas badań ani 
w szpitalu. Nikt nie zauważył, że jest z nami 
- Ty 15-tygodniowa istotka. A byłaś Ty i byłaś 
sprytna, bo się nie poddałaś i jak to usłysza-
łam ostatnio "uciekła spod łyżki". Lekarze 
nazywają Cię cudem i dla nas tym właśnie 
jesteś. W 20 tygodniu ujawniła swoje istnie-
nie i wówczas się zaczęło. Ogromna radość, 
niedowierzanie i lęk czy na pewno wszystko 
będzie dobrze. Czekamy na Ciebie dzisiaj. 
Już za chwilę będziemy mogli trzymać Cię 
na rękach i cieszyć się tym, że jesteś z nami. 
I kochać Cię do ostatnich naszych dni. Witaj 
Zosiu! 

Mama, Tata, Filip i Jasiu

List do Michalinki

Jeszcze siedzisz w brzuchu u mamy,
Lecz już za chwilę Cię powitamy,
Tak bardzo mocno czekamy na Ciebie,
Zrobimy wszystko byś miała jak w niebie.

Już pokoik Twój planujemy
Szukamy, patrzymy, tapetujemy,
Na ścianie będą sówki i ptaszki,
A na dywanie motylki i ważki.

Łóżeczko wybrane, mamy też ciuszki, 
i body, i śpioszki i skarpetuszki
Mama i Tata do szkoły chodzą
żeby posłuchać jak dzieci się rodzą.

Słuchamy jak karmić, co trzeba robić
tak żeby krzywdy Tobie nie zrobić
I dać jak najlepsze: opiekę, wspomnienia
Żebyś miała dzieciństwo bez cienia

Tak niecierpliwie na Ciebie czekamy
A jak się urodzisz to tak uściskamy
Bo jesteś naszą, małą córeczką
Skarbem, ptaszyną i śliczną gwiazdeczką

A jak już będziesz w domku z nami
Będziemy się bawić całymi dniami
Przytulać, kochać i dużo uśmiechać
Żebyś wesoła nam rosła pociecha

I będą babcie, no i dziadkowie
I dużo cioć i każde z nich powie
Że jesteś nasza mała ślicznotka
Taty i Mamy mała stokrotka

Babcie będą Cię wciąż rozpieszczały
A dziadkom skradniesz dech w piersi cały
I najważniejsze na całym świecie
Że mama i tata KOCHAJĄ swe dziecię

Mama i Tata
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Mój mały drogi Bąblu!
Jak Ci tam? Jakie masz sny? Zastana-

wiasz się czasem, co jest po drugiej stronie?
To my. Tatuś – najlepszy tatuś na całym 

świecie – i ja.
Masz naprawdę niezwykłego tatę. Bardzo 
Cię kocha, często pyta, co u Ciebie, co cie-
kawego robiłeś, co opowiadałeś. – „Ble, 
ble, ble” – niezmiennie odpowiadam.

Po drugiej stronie będziesz mógł sam do 
woli odpowiadać mu „ble, ble, ble”, później 
pytać „co to znaczy tatusiu?”, „co to jest ta-
tusiu?”, „kocham Cię tato!”, a jeszcze póź-
niej: „o której mogę wrócić?”, „pożyczysz 
mi dzisiaj kluczyki od samochodu?”.

Po drugiej stronie jest tak wiele rzeczy. 
Jest słońce, które pomaga rosnąć kwiatom 
i drzewom, są ptaki, które będą Cię budzić 
o świcie, jest niebo: czasem niebieskie, 
czasem szare, czasem pełne gwiazd, cza-
sem zsyłające deszcze. Są psy: małe i duże, 
wesołe i całkiem groźne; są dojrzewające 
truskawki i czereśnie, po które będziesz się 
wspinał na drzewo babci; są zielone, po-
łyskujące promieniami, pachnące żywicą 
lasy. Jest tyle książek, które chcemy Ci po-
kazać, tyle miejsc, w których jeszcze Cię nie 
było, tyle obrazów, filmów, które na Ciebie 
czekają…

Pytasz, co to wszystko znaczy? Zoba-
czysz, pokażemy Ci. I krokusy i słoneczni-
ki, borówki, jabłka i orzechy, i Wielki Wóz 
i zachody słońca nad jeziorem, wszystko co 
jest tak piękne.

Wiem, że pewnego dnia odkryjesz, że 
świat „po drugiej stronie” to nie tylko to, 
co dobre, piękne i bezpieczne. Odkryjesz 
też, że Twoi rodzice, choćby nie wiadomo 
jak bardzo próbowali, nie znają odpowie-
dzi na wszystkie tajemnice świata, że nie 
zawsze udaje im się być tak sprawiedliwymi 
i kochającymi jak byś chciał. Mam jednak 
szczerą nadzieję, że będziemy na tyle mą-
drzy, żeby w odpowiednim czasie wytłuma-
czyć Ci, że to nie w nas jest źródło miłości, 
dobra i mądrości, że będziemy umieli poka-
zać prawdziwe i jedyne źródło tego wszyst-
kiego – Boga, z którego (mam nadzieję) my 
będziemy czerpać.

Bąbelku, to On jest niewyczerpanym 
źródłem piękna, miłości matczynej i ojcow-
skiej, to w Nim są odpowiedzi na wszystkie 
pytania, to Jego światło prowadzi Cię przez 
każdą ciemność.

Nie bój się, jesteśmy tuż obok. Będziemy 
przy Tobie. Tatuś, najlepszy ze znanych mi 
ludzi, i ja – Mama

Następnie wysłuchano bardzo interesują-
cych wykładów: „Nietrzymanie moczu- 
profilaktyka i metody leczenia”, który 
przedstawiła mgr fizjoterapii Ewa Kulesza, 
„Karmienie naturalne – zalety” wygłosiła 
mgr położnictwa Ewa Lisius i temat  Co 
ląduje w małym brzuszku,” autorstwa mgr 
Marii Fall-Ławryniuk, dietetyka i terapeuty 
ruchowego. 

Uroczystość zakończyła się drobnym 
poczęstunkiem, podczas którego konty-
nuowano rozmowy na tematy związane 
z opieką przed i poporodową. 
Relację z uroczystości można było wysłu-
chać w Radiu Plus. 
W imieniu organizatorów Kampanii skła-
damy serdeczne podziękowania Przewod-
niczącej ORPiP w Gdańsku Annie Czar-
neckiej, Prezydium ORPiP w Gdańsku, 
Marszałkowi Województwa Pomorskiego, 
Dyrektorowi Radia Plus w Gdańsku, Re-
dakcji „ Gościa Niedzielnego”, dr Grażynie 
Rymaszewskiej i sponsorom, którzy w ca-
łości ufundowali nagrody!

Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
Koordynator projektu
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szych”. Nie zawsze silniejszy ma rację!
Być może takie postępowanie ma swoje 
uzasadnienie lub cel, a ja zbytnio oceniam 
to poprzez pryzmat własnych doświadczeń. 
Trudno to stwierdzić tak jednoznacznie...
Czasami jednak sama świadomość tego, że 
można liczyć na profesjonalne wsparcie lub 
pomoc w trudnych sytuacjach ma ogrom-
ne znaczenie. Wiem, że tego samego zda-
nia jest również wielu moich znajomych, 
z którymi współpracuję w naszym szpitalu 
od dziesiątek lat.

Przez cały czas mojej pracy zawodo-
wej byłam przekonana, że „pielęgniarka to 
brzmi dumnie”. Niestety lata pracy w tym 
zawodzie niejednokrotnie uświadomiły 
mi jak bardzo się myliłam. Na całe szczę-
ście w wielu przypadkach rekompensuje to 
uśmiech pacjenta i jego zwykłe „dziękuję”. 
A przecież to on jest dla nas najważniejszy 
i ostateczny rezultat naszych działań. 
Ach gdybyśmy się wzajemnie wspierały 
i gdybyśmy jeszcze były docenione 
finansowo, ale to już osobny temat...

Oby nadeszły czasy, w których nasza gru-
pa zawodowa będzie stanowić siłę, a te pie-
lęgniarki, które mają własne zdanie nie będą 
ponosiły bolesnych konsekwencji. Obecnie 
instrumentariuszka chociaż chwilowo odpo-
czywająca po zabiegu operacyjnym w poko-
ju socjalnym to widok bardzo niepożądany. 
Oczywiście wykorzystanie czasu pracy pra-
cowników to bardzo istotny element zarzą-
dzania, ale niech to odbywa się w granicach 
zdrowego rozsądku. Nawet maszyna musi 
chwilę „odetchnąć”. Tym bardziej, że plan 
operacyjny zatwierdzony jednego dnia, na 
drugi dzień z różnych powodów może ulec 
zmianie. Zawsze natomiast jest ważne, że 
musi być wyrobiony! Dlatego przez wiele 
lat dążyliśmy do tego, aby zabiegi operacyj-

ne rozpoczynały się o godz. 7:30. Wszyscy 
chcieliśmy zaczynać wcześniej (pielęgniarki 
operacyjne, pielęgniarki anestezjologiczne 
i inni) co ma zresztą swoje bardzo dobre 
strony. Plan operacyjny miałby większe 
możliwości na pełną realizację i nikt nie 
musiałby zostawać po godzinach pracy. Nie-
stety nasze starania zakończyły się fiaskiem. 
Pomysł wcześniejszego rozpoczynania ope-
racji nie znalazł uznania. Musiałam zmienić 
godziny pracy pielęgniarkom operacyjnym 
zatrudnionym w godzinach rannych.

1 września mija mi trzydzieści lat pracy 
w zawodzie. Od szesnastu lat jestem pro-
fesjonalnie i sercem związana z Blokiem 
Operacyjnym i to miejsce stało się dla mnie 
najważniejsze pod względem zawodowym. 
To tu zdobyłam niezbędną wiedzę, umie-
jętności, a przede wszystkim doświadcze-
nie w pracy na sali operacyjnej. Liczne 
konferencje i szkolenia, których byłam 
uczestnikiem umożliwiły mi poznanie wie-
lu różnych, ciekawych rozwiązań na Bloku 
Operacyjnym. Z wielu z nich skorzystałam, 
a część z nich wdrożyłam do codziennej 
pracy. Nawet studentom (w tym angloję-
zycznym) odwiedzających blok operacyjny 
podkreślałam rangę TAK WAŻNEJ ZINTE-
GROWANEJ PRACY NASZEGO CAŁE-
GO ZESPOŁU... Czym student nasiąknie...
Marzę, aby nowy etap czyli w praca 
w CMN polegała na wzajemnym docenie-
niu i uszanowaniu wiedzy profesjonalnej 
z każdej dziedziny w interdyscyplinar-
nym zespole medycznym.
Czas zakończyć swoją historię przynajmniej 
na tym etapie, co nie oznacza, że być może....
c .d .n???

mgr Beata Piechocka
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Historia zwykłej pielęgniarki 
w UCK cz. VII (ostatnia)

Sentymentalnie napiszę, iż trochę szko-
da opuszczać Szpital Kliniczna ze względu 
na jego niepowtarzalny klimat i atmosfe-
rę starych dobrych czasów. Wnętrze tego 
wspaniałego budynku posiada niesamowitą 
aurę i wiele ciekawych architektonicznych 
rozwiązań typowych dla początków XX 
wieku. Uwagę przykuwają niepowtarzalne 
schody biegnące od głównego wejścia do 
pierwszego piętra. Bardzo interesujące są 
sufity, które posiadają sklepienia gwiaździ-
ste też typowe dla tych czasów. Wszystko 
wskazuje na to, że po przeniesieniu szpitala 
los/przeznaczenie budynku będzie całkowi-
cie inny niż do tej pory... Czas jednak płynie 
nieubłaganie i chwila przenosin zbliża się 
wielkimi krokami. Czas na nowe!!!
To kolejny etap naszego rozwoju! Coraz 
częściej mówi się wśród Pracowników 
o przeprowadzce do nowo wybudowanego 
bardzo nowoczesnego Centrum Medycyny 
Nieinwazyjnej. Mamy już CMI, a teraz bu-
dowany jest CMN.

8 maja 2017 Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku mgr Anna Czarnecka wzięła 
udział w uroczystym zawieszeniu wiechy 
co zrelacjonowała w Biuletynie. Planowane 
przeniesienie szpitala ma nastąpić w drugiej 
połowie 2018 roku. Blok Operacyjny ma 
posiadać osiem sal operacyjnych, z których 
mają korzystać Kliniki: Ginekologii i Kar-
diochirurgii. Uruchomienie nowego Bloku 
to spore wyzwanie, o czym wiem doskonale, 
bo sama uczestniczyłam w otwarciu nowego 

Bloku w Centrum Medycyny Inwazyjnej. 
Mam wielką nadzieję, że tym razem sytu-
acja się nie powtórzy i Blok w chwili uru-
chomienia będzie posiadał niezbędny sprzęt. 
To ma ogromne znacznie!

Z reguły każdy obawia się zmian, ale pra-
wie zawsze okazuje się, że docelowo przy-
noszą one wiele korzyści. Oby te zmiany 
przeniosły się również na inne płaszczyzny. 
Zwłaszcza takie, które będą znaczące dla 
pielęgniarek i położnych w całym UCK (zin-
tegrowanego: CMI i CMN). Może wreszcie 
nasza grupa zawodowa będzie bardziej za-
uważana, wspierana i doceniana.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że istnieje 
wśród nas duży rozdźwięk z różnych przy-
czyn, chociażby fakt, że w tak licznej gru-
pie zawodowej są różne formy zatrudnienia 
oraz stopień wykształcenia. mimo tego 
musimy dążyć do jedności, a tym samym 
jednomyślności, bo cele Pielęgniarstwa 
mamy wspólne!

Może wreszcie doczekamy się, że zarzą-
dzanie w naszym pionie będzie skoncentro-
wane na problemach pielęgniarek i położnych 
oraz wspólnych i konstruktywnych sposobach 
ich rozwiązywania. Chyba nie ma nic gorsze-
go (tak jak już tu pisałam na bazie własnych 
doświadczeń) jak bierna postawa w sytu-
acji, kiedy pielęgniarka potrzebuje wsparcia 
lub chociaż zaangażowania w jej sprawę. 
Bez wsparcia pozostajemy SAMI! Brutal-
nie sami! Wsparcie w pionie jest niezbędne 
i równoważy/pomaga przy naciskach „silniej-
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Podziękowania
Wyrazy uznania, szacunku 

i podziękowania za wieloletnią 
pracę w zawodzie, życzliwość oraz 
profesjonalizm wraz z życzeniami 

zdrowia i satysfakcji zawodowej z okazji 
jubileuszu pracy zawodowej:

20-lecia pracy
Sobczak Danuta

25-lecia pracy
Świętochowska Beata

30-lecia pracy
Fulara Beata

Badewicz Halina

35-lecia pracy
Kamińska Agnieszka
Wiśniewska Grażyna

40-lecia pracy
Pałucka Alicja

Serdeczne podziękowania dla 
Kierownika Specjalizacji Onkologicznej
Pani dr n. med. renaty Piotrkowskiej 
za zaangażowanie, wsparcie i motywację 

w przygotowaniu do egzaminu państwowego 
składają 

Specjalistki w dziecinie 
Pielęgniarstwa Onkologicznego 

edycja Gdańsk 2017

Składają: 
Bogdan Teodor Łęski

Prezes Zarządu

Grażyna Stachowicz 
Wiceprezes Zarządu

wraz z pracownikami Szpitala 
Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. 




