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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
każda czynność dzieje się w czasie i my 
pracujący doskonale o tym wiemy... Prze-
kazuję Państwu Biuletyn listopadowy, 
który od chwili jego złożenia, korekt oraz 
wydrukowania – stanie się już Biuletynem 
Świątecznym. Nadaliśmy nową szatę „Ka-
lendarium”, aby było bardziej czytelne. 
Jednocześnie już w 80% mamy gotowe 
materiały do biuletynu grudniowego, któ-
ry zamknie arcytrudny dla nas rok. Rok 
pełen wielu wydarzeń – jednak nie tylko 
tych dobrych. Ustawa Ministra Konstante-
go Radziwiłła postawiła nasze pensje w ta-
beli wynagrodzeń na najniższym miejscu! 
To trzeba zmienić i to bardzo PILNIE! Już 
prace nad tym trwają zarówno Naszego Sa-
morządu jak i OZZPiP. teraz jednak ży-
czę Państwu wyciszenia i spokoju w gro-
nie najbliższych. Nawet gdy Święta będą 
przeplatane dyżurami (sama spędziłam 
takich wiele) – niech mają swoją ma-
giczną moc. składam podziękowania za 
codzienny trud i wytrwałość w działaniu 
dla naszego Środowiska Zawodowego 
oraz Pacjentów. jednocześnie przeka-
zuję na Wasze strudzone ręce życzenia 
i Wyrazy Uznania oraz Podziękowania 
przesłane z episkopatu Polski, który 
obejmuje nas modlitwą o zdrowie, siły 
i obfitość bożego błogosławieństwa.
W dniach 1-3 grudnia 2017 r. będzie oka-
zja abyśmy spotkali się nad samym morzem 
na beZPłAtNej konferencji w Gdańsku 
(o tematyce mającej uniwersalne zastoso-
wanie wzbogaconej praktycznymi wykła-
dani Rzeczników Odpowiedzialności Za-
wodowej OIPiP w Gdańsku) i złożyli sobie 
życzenia osobiście. Nocleg i wyżywienie 
w hotelu również są bezpłatne gdyż kon-

ferencja szkoleniowa realizowana jest 
w ramach projektu unijnego. Wymiana 
doświadczeń, emocji, poglądów i dobrych 
praktyk – jest trudna wręcz do przecenie-
nia. Polecam naszą stronę internetową, 
która szczegółowo przybliży Państwu to 
wydarzenie.

Z wyrazami ogromnego szacunku:

Pielęgniarka
Przewodnicząca Anna Czarnecka

 

 
 

 
 

   Zielona Góra, 18.10.2017 r. 

W codziennej praktyce zawodowej pracownik służby zdrowia,  
ożywiony duchem chrześcijańskim, odkrywa wymiar transcendentny  

właściwy dla swojego zawodu  
 

/Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, 8/ 
 

 

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia, 
 

Św. Łukasz, autor jednej z Ewangelii i Dziejów Apostolskich był lekarzem. 
Kościół uznał go za patrona Służby Zdrowia.  

Liturgiczne święto, przypadające 18 października, jest doskonałą okazją, aby 
podziękować wszystkim Państwu, którzy służycie chorym - lekarzom, pielęgniarkom, 
położnym, ratownikom medycznym, diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom, 
pracownikom obsługi szpitali, przychodni, hospicjów i innych instytucji medycznych, 
kapelanom, siostrom zakonnym i wolontariuszom – za Wasz ofiarny trud.  

Przyjmijcie, prosimy, najserdeczniejsze podziękowania za codzienną służbę i 
życzenia: pokoju, radości, pogody ducha. Niech nigdy nie zabraknie satysfakcji z 
wykonywanej pracy, życzliwości pacjentów, dobrej współpracy w zespołach 
terapeutycznych. Niech dobry Pan Bóg obdarza Państwa łaskami, których najbardziej 
potrzebujecie . 

Zapewniamy Was o modlitwie wypraszając obfitość Bożego błogosławieństwa 
w życiu zawodowym i rodzinnym. Życzymy jednocześnie, by nowe rozwiązania 
systemowe w Służbie Zdrowia zaowocowały nadzieją i holistycznym spojrzeniem na 
człowieka chorego  

 

/-/ks. Arkadiusz Zawistowski                                     /-/bp Stefan Regmunt 
      Dyrektor Krajowego                                                              Przewodniczący Zespołu  
Duszpasterstwa  Służby Zdrowia                                                 Konferencji Episkopatu Polski  
                                  ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
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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 730-1700

wtorek, środa, czwartek 730-1530

piątek 730-1400

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,

w godzinach od 1400 do 1500

Biblioteczka OIPiP
poniedziałek 900-1100

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Czarnecka

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

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
tel. 58 320-06-83

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek 730-1600

wtorek, środa, czwartek 730-1430

piątek 730-1300

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

Informacje
Informacja

system mONItOrOWANIA 
KsZtAłCeNIA (smK)

Z uwagi na lepszą organizację pracy w za-
kresie obsługi systemu monitorowania 
Kształcenia zmieniamy system obsługi in-
teresantów według poniższego schematu:

Poniedziałek i wtorek - przyjmujemy in-
teresantów, którzy mają do potwierdzenia 
wnioski papierowe.
Środa - przyjmujemy interesantów, którzy 
próbowali, ale nie radzą sobie z obsługą 
systemu SMK.
OsOby mUsZĄ WCZeŚNIej UmÓ-
WIĆ sIĘ teLeFONICZNIe NA KON-
KretNĄ GODZINĘ
pod numerem telefonu 58 320 06 85

Czwartek i piątek - nie przyjmujemy inte-
resantów z SMK ponieważ w tych dniach 
będą musiały być obsługiwane wszystkie 
wnioski złożone przez Państwa elektro-
nicznie w SMK i podpisane profilem zaufa-
nym. Wymagają one od nas obróbki elek-
tronicznej.

Jednocześnie informujemy, iż szczegóło-
we informacje/instrukcje dotyczące SA-
MODZIELNEGO założenia konta w SMK 
i złożenia wniosku do organizatora kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych znajdują się na stronie internetowej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku pod adresem www.oipip.gda.pl 
w zakładce „Kształcenie podyplomowe”.

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

Z prac Rady
W dniu 12 września 2017 roku odbyło 
się zebranie Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku. W zebraniu 
udział wzięło 19 Członków Okręgowej 
Rady, Przewodnicząca Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej, Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, 
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych oraz trzech Pełnomoc-
ników ORPiP.
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 jednogłośnie 
Uchwały Nr 82/ VIIr /17 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosku Komisji ds. 
Finansowania Doskonalenia Zawodo-
wego z dnia 11 września 2017 r. na ogól-
ną kwotę: 46 900 zł brutto (czterdzieści 
sześć tysięcy dziewięćset 00/100)

5 . Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 83/VIIr /17 w sprawie odwołania 
pielęgniarki z tytułu nie przyznania 
refundacji przez Komisję ds. Finan-
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sowania Doskonalenia Zawodowego 
za ukończoną specjalizację z pielę-
gniarstwa chirurgicznego z przyczyny 
przekroczenia zapisów tematycznego 
regulaminu. Uchwała została przyjęta 
w drodze głosowania, za przyznaniem 
refundacji Członkowie ORPiP oddali 0 
głosów, przeciw przyznaniu refundacji 
głosów oddanych zostało 17, od głosu 
wstrzymały się dwie osoby.

6 . Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 84/VIIr /17 w sprawie odwołania 
pielęgniarki z tytułu nie przyznania 
refundacji przez Komisję ds. Finan-
sowania Doskonalenia Zawodowego 
za ukończoną specjalizację z pielę-
gniarstwa chirurgicznego z przyczyny 
przekroczenia zapisów tematycznego 
regulaminu. Uchwała została przyjęta 
w drodze głosowania, za przyznaniem 
refundacji Członkowie ORPiP oddali 0 
głosów, przeciw przyznaniu refundacji 
głosów oddanych zostało 17, od głosu 
wstrzymały się dwie osoby.

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 85/VIIr /17 w sprawie 
zaprzestania kontynuacji korzystania 
z biblioteki „IBUK Libra” w okresie od 
01.X.2017 r. do 30.IX.2018 r. przez OIPiP 
w Gdańsku. Powód: małe zainteresowa-
nie tą formą biblioteki w przeciwieństwie 
do stacjonarnej w naszej OIPiP.

8. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
86/VIIr /17 w sprawie projektu/wy-
druku i zakupu na rok 2018 kalendarza 
ściennego trójdzielnego Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku na zasadach jak w minionym roku.

9. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 87/VIIr /17 w sprawie 
przyjęcia wzoru skierowania do od-
bycia stażu adaptacyjnego dla cudzo-
ziemców ubiegających się o przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu pie-

lęgniarki lub położnej.
10. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 

88/VIIr /17 w sprawie upoważnienia 
Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku do po-
dejmowania uchwał dotyczących skie-
rowania do odbycia stażu adaptacyj-
nego dla cudzoziemców ubiegających 
się o przyznanie prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej.

11. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 89/VIIr /17 w sprawie 
skierowania do odbycia stażu adaptacyj-
nego dla cudzoziemców ubiegających 
się o przyznanie prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej.

12. Przedstawienie i omówienie oraz 
przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
90/VIIr/17 w sprawie zakończenia 
postępowania Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku 
dotyczącego zbadania zdolności do 
wykonywania zawodu pielęgniarki. 
(CZĘŚĆ tAjNA ZebrANIA)

13. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
1/Z/VII/2017 w sprawie stwierdzenia 
ograniczonego prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu cudzo-
ziemca do okręgowego rejestru pie-
lęgniarek i położnych prowadzonego 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. 

14. Rozpatrzenie wniosku Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej o wsparcie organizacji 
i współfinansowanie oraz dodatkowe 
uwolnienie środków finansowych na 
zorganizowanie przez Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej ORPiP 
Prewencyjnej Ogólnopolskiej Konfe-
rencji pt. ,,Rola pielęgniarki, położnej 
w respektowaniu praw pacjenta. Rola 
kadry kierowniczej w eliminowaniu 
zdarzeń niepożądanych”. Podjęcie jed-

nogłośnie Uchwały Nr 91/VIIr /17 
w tej sprawie. 

15. Przedstawienie bieżących informacji:
Przewodnicząca OrPiP Pani Anna 
Czarnecka omówiła:
−	 pismo od Pielęgniarki Koordy-

nującej Poradni Onkologicznej 
i Chemioterapii Ambulatoryjnej 
ze Szpitala w Wejherowie z prośbą 
o pomoc i wyjaśnienie wątpliwości 
dotyczących podawania prepara-
tów kontrastujących (iniekcje pod 
wysokim ciśnieniem) przez zało-
żony port naczyniowy. Do pytania 
odniosła się Pani Przewodnicząca 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Dia-
gnostycznego Joanna Langa, załą-
czone zostało pismo wyjaśniające 
wątpliwości dotyczące podawania 
środków cieniujących (kontrastów) 
przez porty bezigłowe. Pismo wy-
jaśniające jest oparte o wnikliwą 
analizę odpowiedzi na nurtujące 
pytania tematyczne od firm zajmu-
jących się dystrybucją kontrastu. 
Odpowiedź wraz z załączonym 
pismem została przesłana zaintere-
sowanej Osobie,

−	 bardzo szczegółowo Ustawę 
z dnia 8 czerwca 2015 roku o spo-
sobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego pracow-
ników wykonujących zawody me-
dyczne zatrudnionych w podmio-
tach leczniczych oraz jej wady,

−	 szczegółową realizację Budże-
tu Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych do końca lipca 2017 r. 
Przewodnicząca Anna Czarnecka 
poinformowała również Człon-
ków ORPiP, iż DOPIERO tydzień 
temu została podpisana umowa 
z Ministrem Zdrowia dotycząca 
dotacji dla OIPiP w Gdańsku. Po-

dała przykład, zaniżonych i od lat 
„zamrożonych” wysokości przy-
znanych dotacji np. przeznaczo-
nych na prewencję Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, Minister Zdrowia na 
ten cel przeznacza siedem groszy 
miesięcznie na jedną pielęgniarkę 
lub położną. Podkreśliła również, 
iż Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej nie ma możliwości 
pozyskania sponsorów organizu-
jąc konferencje z obawy przed po-
sądzeniem o stronniczość. Dlate-
go prewencja musi być przez OR-
PiP wspierana. Koszt dwudniowej 
konferencji jaki pokrywają w tym 
roku uczestnicy (120 zł) to jedynie 
pokrycie kosztów Ich wyżywienia 
z przerwami kawowymi włącznie. 
Inne koszty konferencji pokrywa 
ORzOZ oraz OIPiP w Gdańsku.

−	 System Monitorowania Kształcenia 
i ogrom zadań z tym związanych,

−	 pismo z propozycją współpracy 
w zakresie organizacji nieodpłatne-
go szkolenia poświęconego tema-
tyce – korzyści wynikających ze 
stosowania systemu podwójnie za-
mkniętego w kontekście redukcji za-
każeń krzyżowych. Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych jest otwar-
ta na współpracę w tym zakresie,

−	 odpowiedź przesłaną na zadane 
pytanie przez Panią Prezes Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych z Ministerstwa Zdrowia 
w związku z pojawiającymi się 
wątpliwościami dotyczącymi Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 21 listopada 2016 r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkur-
su na niektóre stanowiska kierow-
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nicze w podmiocie leczniczym nie 
będących przedsiębiorcą,

−	 podjęte działania w związku z fak-
tem, iż pomimo wskazanych w in-
formacji publicznej i do Organiza-
torów Kształcenia terminów ze-
brań Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych oraz Prezydium OR-
PiP zdarza się nadal, iż wpływają 
wnioski do rozpatrzenia bezpo-
średnio po zebraniach powyższych 
Organów Samorządu od jednego 
z Organizatorów kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położ-
nych w Gdańsku. W związku z tym 
tematyczna uchwała może być 
podjęta jedynie na kolejnych obra-
dach. Dlatego pouczając/informu-
jąc Organizatora została przesłana 
informacja dotycząca trybu roz-
patrywania wszelkich wniosków 
od Organizatorów kształcenia 
w sprawach dotyczących wyzna-
czania przedstawicieli do komisji 
egzaminacyjnych, komisji kwali-
fikacyjnych itp. związanych z pro-
wadzeniem kursów i specjalizacji, 
iż zgodnie z Ustawą, na podstawie 
której zadania swoje wykonuje 
Samorząd Zawodowy Pielęgnia-
rek i Położnych, decyzje dotyczą-
ce między innymi wpływających 
wniosków podejmowane są jedy-
nie w drodze UCHWAŁ. Uchwa-
ły podejmowane są na obradach 
Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych lub w mniejszym gro-
nie, czyli Prezydium ORPiP. Po-
dejmowanie decyzji w innym gro-
nie lub trybie postępowania nie jest 
możliwe. Terminy zebrań Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku jak i zebrań Prezydium 
ORPiP są zamieszczone na stronie 

internetowej Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku 
z dużym wyprzedzeniem oraz roz-
syłane są do Organizatorów kształ-
cenia. Winno to być ułatwieniem 
dla Organizatorów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych w celu pla-
nowania wszelkich działań zwią-
zanych z przesyłaniem wniosków 
do rozpatrzenia. Inne działania są 
nieprawidłowe.

Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka:
−	 podziękowała Pani dr n. o zdr. Be-

acie Wieczorek-Wójcik za przed-
stawienie na spotkaniu w Urzędzie 
Marszałkowskim z dyr. Departa-
mentu Zdrowia, Panią Marzeną 
Mrozek sytuacji narastającego 
braku pielęgniarek i położnych 
oraz zaznaczenie konieczności 
zdiagnozowania sytuacji i podję-
cia działań zapobiegawczych oraz 
naprawczych,

−	 przypomniała o obowiązku za-
chowania poufności poruszanych 
spraw personalnych na zebraniach 
Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych i podkreśliła rangę 
ich tajności,

−	 poinformowała o porozumieniach, 
które wpływają do zaopiniowania 
do OIPiP w Gdańsku od Pracodaw-
ców w związku z kolejną, trzecią 
transzą podwyżki zgodnie z Roz-
porządzeniem, Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2015 roku. 
W przypadku zaniżanych kwot, 
Przewodnicząca ORPiP kwestio-
nuje proponowaną kwotę podwyżki 
i podejmuje interwencję w danych 
podmiotach zatrudniających pie-
lęgniarki. Zdarzają się sytuacje, że 
Pracodawca środki przeznaczone 
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Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku 
Nauczania i Wychowania Jolanta Zając 
przedstawiła problematykę poruszaną na 
spotkaniu, na którym przedstawiona zo-
stała koncepcja ujednoliconego modelu 
pracy pielęgniarek/higienistek szkolnych 
na terenie Województwa Pomorskiego, 
jak również pismo skierowane do Woje-
wody Pomorskiego z prośbą o wskazanie 
szkół, w których jest gabinet pielęgniar-
ki samodzielny, gabinet wspólny lub 
brak gabinetu oraz podanie liczby szkół 
bez opieki pielęgniarskiej. Dane są nie-
zbędne do opracowania ,,Mapy potrzeb” 
w zakresie opieki pielęgniarskiej nad 

dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, 
a następnie opracowania działań podno-
szących jakość świadczeń pielęgniarki 
w środowisku nauczania i wychowania 
w naszym województwie. Dnia 11 wrze-
śnia Komisja otrzymała odpowiedź na 
powyższe pismo, iż Wydział Zdrowia 
Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicz-
nego nie posiada informacji, o które wy-
stępowałyśmy. Sami będziemy musieli 
nad tym popracować...

16. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Prezydium
W dniu 12 września 2017 r. odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 9 osób, Człon-
ków Prezydium ORPiP w Gdańsku oraz 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką.
2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania.
3 . Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
372/VII P/17 w sprawie przyjęcia i re-
alizacji wniosków Komisji Socjalnej 
z dnia 12.09.2017 r. na ogólną sumę: 
14 700 zł brutto (czternaście tysięcy 
siedemset 00/100) .

5 . Omówienie projektu Uchwały Nr 373/
VII P/17 w sprawie wydania skierowa-
nia do odbycia przeszkolenia po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 

dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach, 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej 2 pielęgniarkom. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie.

6 . Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 374/VII P/17 w sprawie dofinan-
sowania procedury ustanowienia Re-
likwii, Nestorki pielęgniarstwa Hanny 
Chrzanowskiej z Krakowa. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie.

7. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
375/VII P/17 w sprawie dofinansowa-
nia zakupu nagród – książek dla najlep-
szych absolwentek studiów pierwszego 
i drugiego stopnia kierunku pielęgniar-
stwo i kierunku położnictwo Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego.

8. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 376/
VII P/17 w sprawie wskazania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnych Kora Centrum Szko-
leń kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo 
anestezjologiczne i intensywnej opieki.

z NFZ na podwyżki przydziela pie-
lęgniarkom, które nie są ujęte w cy-
towanym powyżej rozporządzeniu, 
a winny być wygospodarowane 
z innych środków. Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku będzie niezmiennie stała na sta-
nowisku, iż należne kwoty podwy-
żek dla pielęgniarek/poł. muszą 
być przeznaczone w całości na ten 
cel, każda inna propozycja poro-
zumienia została zaopiniowana 
negatywnie zgodnie z literą pra-
wa. Nie ma innej możliwości.

−	 przedstawiła stanowisko/apel, 
które wpłynęło od Dyrektora ds. 
Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarek 
ze Szpitala w Chojnicach o prze-
dyskutowanie w Naczelnej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych zmiany 
Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 
roku o sposobie ustalania najniż-
szego wynagrodzenia zasadnicze-
go pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych. W pi-
śmie zawarta jest prośba o równe 
traktowanie pielęgniarek z wyż-
szym wykształceniem jak ma to 
miejsce np. u diagnostów labora-
toryjnych. Pani Przewodnicząca 
Anna Czarnecka przedstawiła 
również Stanowisko Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w powyższej sprawie skierowane 
do Ministra Zdrowia i podkreśli-
ła,iż jeszcze dziś jedzie na obrady 
NRPiP do Suwałk gdzie podkre-
śli/przedstawi ten apel,

−	 zaprasza do śledzenia strony inter-
netowej OIPiP w Gdańsku, gdzie 
na bieżąco zamieszczane są infor-
macje dotyczące konferencji i in-
nych ważnych wydarzeń,

−	 zaprosiła do bezpłatnego uczestnic-
twa w szkoleniu e-MBA w Ochro-
nie Zdrowia. Intensywny program 
rozwoju kompetencji menedżer-
skich, skierowany do osób zajmu-
jących stanowiska kierownicze 
w podmiotach medycznych i in-
stytucjach ochrony zdrowia. Szko-
lenie jest finansowane ze środków 
Unii Europejskiej, będzie miało 
miejsce 29.09.2017 r. w Gdańsku,

−	 poleciła konferencję bezpłatną pt. 
,,Nowoczesne rozwiązania infor-
matyczne wspomagające lekarza, 
pielęgniarkę, aptekarza”, formu-
larz zgłoszeniowy dostępny jest na 
stronie www.osoz.pl/konferencje,

−	 przedstawiła rozwój działalno-
ści kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych, OIPiP 
w Gdańsku.

16. Dyrektor Szpitala w Chojnicach Pani 
dr n. o zdr. Ewa Wodzikowska w imie-
niu koleżanek pielęgniarek z Chojnic 
złożyła serdeczne podziękowanie 
Pani Przewodniczącej Annie Czar-
neckiej za okazane ogromne wspar-
cie po kataklizmie, który nawiedził 
rejon Chojnic, jak i za uruchomienie 
akcji na stronie internetowej OIPiP 
i wpływające środki finansowe na 
wsparcie dla ofiar nawałnicy.

17. Przewodnicząca ORPiP Pani Anna Czar-
necka omówiła spotkanie, które odbyło 
się dnia 07.08.2017 r. w OIPiP, w Gdań-
sku, w którym uczestniczyli: Przewodni-
cząca ORPiP, Przewodnicząca i Członki-
nie Komisji ds. Pielęgniarek w Środowi-
sku Nauczania i Wychowania, Pan Fran-
ciszek Potulski, Członek Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego oraz Dy-
rektor Departamentu Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Pan Adam 
Krawiec. Następnie Przewodnicząca 
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9. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
377/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnych Powiślań-
ska Szkoła Wyższa – kurs specjali-
styczny Rehabilitacja osób z przewle-
kłymi zaburzeniami psychicznymi.

10. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
378/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnych PULS 
MEDIC Sp. z o.o – kurs specjalistycz-
ny dla pielęgniarek i położnych Resu-
scytacja krążeniowo-oddechowa, kurs 
specjalistyczny dla pielęgniarek i po-
łożnych Wykonywanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego, kurs 
kwalifikacyjny dla pielęgniarek Pielę-
gniarstwo rodzinne.

11. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
379/VII P/17 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego i powołania 
kierownika – OIPIP w Gdańsku Wy-
wiad i badanie fizykalne.

12. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
380/VII P/17 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
szkolenia specjalizacyjnego i powoła-
nia kierownika – OIPIP w Gdańsku: 
pielęgniarstwo ginekologiczno-położ-
nicze, pielęgniarstwo internistyczne.

13. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 381/
VII P/17 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
szkolenia specjalizacyjnego pielęgniar-
stwo ginekologiczno-położnicze organi-
zowanego przez Interrete Sp. z o.o.

14. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 382/VII P/17 
w sprawie zmiany wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-

nych szkolenia specjalizacyjnego pie-
lęgniarstwo rodzinne organizowanego 
przez Interrete Sp. z o.o.

15. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
383/VII P/17 w sprawie zmiany wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych – kurs dokształcający 
Kaniulacja naczyń żylnych obwodo-
wych, organizowanego przez Fundacja 
Akademia Aesculap.

16. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
384/VII P/17 w sprawie pokrycia 
kosztów uczestnictwa trzech pielę-
gniarek – Członków Prezydium ORPiP 
w Konferencji „Od teorii do praktyki” 
organizowanej przez Stowarzyszenie 
Menadżerów Pielęgniarstwa w Lądku 
Zdrój 6 i 7 października 2017 r.

17. Przyjęcie jednogłośnie trzech Uchwał 
w sprawie wykreślenia wpisów w reje-
strze IPP: Nr 69/IPP/MW/2017/C, Nr 70/
IPP/PPL/2017/C, Nr 71/IPP/PPL/2017/C. 

18. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykonywa-
nia Zawodu od Nr 570/Z/VII/2017 do 
Uchwały Nr 604/Z/VII/2017. Stwierdze-
nia i wpisy – 18 (w tym 10 położnych), 
wpis do rejestru – 8 w tym (1 położna), 
duplikaty 2, wykreślenia z rejestru – 7 
(w tym 1 pielęgniarz i 1 położna).

19. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 385/VII P/17 
w sprawie zmiany składu członkow-
skiego komisji problemowej działają-
cej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

20. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 386/
VII P/17 w sprawie rezygnacji z pełnie-
nia funkcji Przewodniczącej komisji pro-
blemowej działającej przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku oraz zawieszenia działalności Komi-
sji do końca miesiąca lutego 2018 r.
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6 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
390/VII P/17 w sprawie pomocy fi-
nansowej – zapomogi dla pielęgniarki 
OIPiP w Rzeszowie. Pomoc finansowa 
została przyznana w wysokości 200 zł. 

7. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
391/VII P/17 w sprawie pomocy fi-
nansowej – zapomogi dla pielęgniarki 
z OIPiP Regionu Warmii i Mazur z sie-
dzibą w Olsztynie. Pomoc finansowa 
została przyznana w wysokości 200 zł. 

8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej, Komisji ds. Położnych w sprawie 
uwolnienia środków finansowych Ko-
misji ds. Położnych na pokrycie kosz-
tów podróży i noclegu dla uczestniczek 
VI Kongresu Ogólnopolskiego Progra-
mu Szkoła Matek i Ojców ,,Razem Ła-
twiej”, który odbędzie się w Kołobrze-
gu w dniach 02-04.XII.2017 r. Podję-
cie jednogłośnie Uchwały Nr 392/VII 
P/17 w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych w sprawie pokrycia kosz-
tów uczestnictwa pięciu osób w Pre-
wencyjnej Ogólnopolskiej Konferencji 
pt. ,,Rola pielęgniarki, położnej w re-
spektowaniu praw pacjenta. Rola kadry 
kierowniczej w eliminowaniu zdarzeń 
niepożądanych”, która odbędzie się 
w Gdańsku w dniach 19-20.X.2017 r. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
393/VII P/17 w tej sprawie

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 394/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 (1 pielęgniarce).

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 

Uchwały Nr 395/VII P/17 w sprawie 
wpisu zmiany danych do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych, 
prowadzonego przez Interrete Sp. z o.o. 
pod numerem 00021/C/00238 w § 1 
pkt. 9 Uchwały Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku Nr 
31/VIIP/2016 z dnia 07 stycznia 2016 
r. poprzez dodanie kolejnych miejsc 
prowadzenia kształcenia, dotyczy kur-
su specjalistycznego Resuscytacja krą-
żeniowo-oddechowa dla pielęgniarek 
i położnych.

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 396/VII P/17 w sprawie 
wpisu zmiany danych do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych 
prowadzonego przez Interrete Sp. z o.o. 
pod numerem 00021/A/00288 w § 1 
pkt. 9 Uchwały Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku Nr 317/
VIIP/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. 
poprzez dodanie kolejnych miejsc pro-
wadzenia kształcenia, dotyczy szkole-
nia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo 
onkologiczne dla pielęgniarek.

13. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
397/VII P/17 w sprawie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych, kursu specjalistycz-
nego Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa, kod 20001 organizowanego 
przez KLINIKA FFX – Grażyna Maria 
Nowak, 00-754 Warszawa, ul. Gaga-
rina 30/7. Program przeznaczony dla 
pielęgniarek i położnych.

14. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
398/VII P/17 w sprawie wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek 

21. Przedstawienie i omówienie Uchwały Nr 
387/VII P/17 w sprawie pokrycia kosz-
tów udziału Członka Prezydium ORPiP 
w Gdańsku w Konferencji Położniczo-
-Ginekologicznej pt. ,,Diagnoza i Tera-
pia Płodu”, która odbędzie się w Gdyni 
w dniach 29-30 września 2017 roku.

22. sprawy bieżące.
Przewodnicząca OrPiP, Pani Anna 
Czarnecka omówiła:
−	 pismo z Pomorskiego Hospicjum 

dla Dzieci z prośbą o wsparcie 
merytoryczne/medyczne biegu na 
100 km organizowanego przez 
Pomorskie Hospicjum dla Dzieci 
razem ze Stowarzyszeniem Ka-
szubska Poniewierka w dniu 16 
września 2017 roku w ,,Koszałko-
wie” Wieżyca. Prezydium ORPiP 
z przyjemnością przyjmuje zapro-
szenie w tak ważnym społecznie 
wydarzeniu, OIPiP reprezentować 
będą trzy Członkinie Samorządu,

−	 zaproszenie do udziału w konfe-
rencji w firmie LUX MED, która 
odbędzie się 16 września 2017 
roku – uczestniczyć będzie Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka,

−	 pismo z Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie, któ-
re zostało skierowane przez Prezes 
NRPiP do Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie za-
pisu dotyczącego składu zestawu 
przeciwwstrząsowego w wyposa-
żeniu nesesera pielęgniarki Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej,

−	 zaproszenie przesłane przez AF-
FIDEA Pomorskie Centrum Me-
dyczne w Tczewie na spotkanie 
Tczewski ,,Dzień Zdrowia”, który 
odbędzie się 17 września 2017 
roku na terenie Szpitala Powia-
towego, ul. 30 Stycznia 57, Pre-

zydium ORPiP z przyjemnością 
przyjmuje zaproszenie, OIPiP re-
prezentować będą dwie Członki-
nie naszego Samorządu,

−	 oddelegowanie Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Dia-
gnostycznego na Ogólnopolską 
Konferencję Dyrektorów ds. Pie-
lęgniarstwa, Pielęgniarek Naczel-
nych i Przełożonych, która odbę-
dzie się w dniach 25-28 września 
2017 roku w Augustowie.

23 . Zakończenie zebrania.

W dniu 11 października 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 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 i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 388/VII P/17 w spra-
wie przyjęcia i realizacji wniosków 
Komisji Socjalnej z dnia 10.10.2017 r. 
na ogólną sumę: 15 750 zł brutto 
(piętnaście tysięcy siedemset pięć-
dziesiąt 00/100).

5 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
389/VII P/17 w sprawie pomocy fi-
nansowej – zapomogi dla ciężko cho-
rej pielęgniarki z OIPiP w Elblągu. 
Pomoc finansowa została przyznana 
w wysokości 200 zł. 
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wania Przewodniczącej Komisji 
ds. Pielęgniarek w Środowisku 
Nauczania i Wychowania w celu 
przeanalizowania przez Członki-
nie komisji i zaopiniowanie,

• zaproszenie, które wpłynęło od 
Marszałka Województwa Pomor-
skiego na wojewódzką konferencję 
z cyklu ,,Zdrowy Pomorzanin” pt. 
„e-uzależnienia, czyli uwięzieni 
w sieci”, która odbędzie się 18 paź-
dziernika 2017 r. w Gdańsku. OIPiP 
będzie reprezentowała Przewodni-
cząca, Pani Anna Czarnecka oraz 
Członek Komisji ds. Pielęgniarek 
w Środowisku Nauczania i Wycho-
wania, Pani Grażyna Waszczuk,

• zaproszenie na XIII Forum Rynku 
Zdrowia, które odbędzie się 23-24 
października 2017 r. w Warsza-
wie, organizowane przez Polskie 
Towarzystwo Wspierania Przed-
siębiorczości SA. OIPiP w Gdań-
sku będzie reprezentowała Prze-
wodnicząca Pani Anna Czarnecka 
i Wiceprzewodnicząca Pani Ma-
rzena Olszewska-Fryc,

• zaproszenie do udziału w deba-
cie, która została zaplanowana 
w ramach sesji inauguracyjnej 
projektu ,,Rozwój kompetencji 
analitycznych pracowników, dro-
ga do doskonałości placówek me-
dycznych”, oferta szkolenia zosta-
ła rozpropagowana w środowisku 
pielęgniarek i położnych, OIPiP 
bierze czynny udział we współ-
pracy z firmą organizującą debatę 
i szkolenia poprzez użyczenie sali 
ze względu na liczne osoby zgła-
szające się na szkolenie, 

• pismo z Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych dotyczące odpo-

wiedzi na przesłane pismo przez 
NRPiP w sprawie wzrostu wyna-
grodzenia dla pielęgniarek i położ-
nych zatrudnionych w jednostkach 
podległych lub nadzorowanych 
przez Ministra Zdrowia i finanso-
wanych z budżetu państwa, wy-
nikającego z zawartego porozu-
mienia w dniu 23 września 2015 r. 
pomiędzy OZZPiP i NRPiP, a Mi-
nistrem Zdrowia i Prezesem NFZ. 
Decyzją Prezydium ORPiP zostało 
wystosowane pismo do Dyrektora 
jednego podmiotu medycznego 
o naliczanie i wypłacanie trzeciej 
transzy podwyżki wynagrodzeń 
dla pielęgniarek zgodnie ze stano-
wiskiem Ministra Zdrowia, które-
mu podlega dana placówka,

• propozycję firmy EKO HIGIENA 
Sp. z o. o. dotyczącą nieodpłatnego 
szkolenia dla pielęgniarek i położ-
nych, które odbędzie się 10 listo-
pada 2017 r. w Auli Szpitala CO-
PRENICUS w Gdańsku, ul. Nowe 
Ogrody 1-6. Temat szkolenia ,,Ko-
rzyści wynikające ze stosowania 
systemu podwójnie zamkniętego 
w redukcji zakażeń krzyżowych”,

• pismo skierowane przez Komisję 
Ochrony Zdrowia Pracujących 
z prośbą o rozważenie możliwo-
ści organizacji i przeprowadze-
nia kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek z zakresu zdrowia 
pracujących. Pismo zostało prze-
kazane do Działu Szkoleń w celu 
przeanalizowania możliwości zor-
ganizowania szkolenia,

• prośbę od Przewodniczącej Komi-
sji ds. Pielęgniarstwa Pediatrycz-
nego o zorganizowanie w 2018 r. 
przez Dział Szkoleń, kursu kwa-

i położnych, kursu specjalistycznego 
Leczenie ran, kod 20004 organizowa-
nego przez KLINIKA FFX – Grażyna 
Maria Nowak, 00-754 Warszawa, ul. 
Gagarina 30/7. Program przeznaczony 
dla pielęgniarek.

15. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Aneksu Nr 5 z dnia 11 październi-
ka 2017 r. do Uchwały Nr 20/VIIP/15 
z dnia 08.12.2015 r. Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. W sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego i powołania 
kierownika. Kurs specjalistyczny Le-
czenie ran – dla pielęgniarek.

16. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
399/VII P/17 w sprawie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych, szkolenie specjali-
zacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwo 
anestezjologiczne i intensywnej opieki 
organizowanego przez Interrete Sp. 
z o.o. Program przeznaczony dla pie-
lęgniarek.

17. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 72/
IPP/MW/2017/C, w sprawie wykreśle-
nia z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Praktyk 
Zawodowych), wpisu w rejestrze indy-
widualnych praktyk pielęgniarek i po-
łożnych (1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej).

18. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
400/VII P/17 w sprawie zakupu dwóch 
szaf metalowych plus ich transport do 
archiwum OIPiP w Gdańsku.

19. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 401/VII P/17 w sprawie pokrycia 
kosztów dodatkowego noclegu w dniu 
05.10.2017 r. – czterech uczestników 
Konferencji ,,Od teorii do praktyki: or-

ganizowanej przez Stowarzyszenie Me-
nagerów Pielęgniarstwa w Lądku Zdroju.

20. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Nr 605/Z/
VII/2017 do Uchwały Nr 627/Z/
VII/2017. Stwierdzenia i wpisy – 5 
(w tym 3 położne), nowe – 1,wpis do 
rejestru – 11 (w tym 1 pielęgniarz), 
duplikaty 1, wykreślenia z rejestru – 5 
(w tym 1 pielęgniarz).

21. sprawy bieżące.
Pani Wiceprzewodnicząca marzena 
Olszewska-Fryc omówiła: 
• działającą od 1 października 2017 

roku opiekę medyczną w nocy, 
święta i weekendy w województwie 
Pomorskim. Członkinie Prezydium 
ORPiP wymieniły doświadczenia 
dotyczące funkcjonowania systemu 
Nocnej Obsługi Chorych, 

• przesłane stanowisko Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach odnośnie popar-
cia Stanowiska Nr 9 Prezydium 
Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 22. 08. 2017 r. 
w sprawie pilnej nowelizacji Usta-
wy z dnia 08.06.2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowni-
ków wykonujących zawody me-
dyczne zatrudnionych w podmio-
tach leczniczych. Prezydium OR-
PiP w Gdańsku w pełni popiera, 
stanowisko Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie,

• przesłaną prośbę Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych o zgło-
szenie uwag do założeń projektu 
ustawy o zdrowiu dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym. Projekt 
został przekazany do zaopinio-
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lifikacyjnego w dziedzinie Pie-
lęgniarstwa Pediatrycznego na 
terenie Szpitala COPERNICUS 
Podmiot Leczniczy, Szpital św. 
Wojciecha w Gdańsku. Pismo zo-
stało przekazane do Działu Szko-
leń w OIPiP w Gdańsku,

• zaproszenie na III Gdańską De-
batę Lekarską, które wpłynęło 
z Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku. Spotkanie jest konty-
nuacją dwóch pierwszych, Gdań-
skich Debat Lekarskich, dotyczy-
ła będzie bardzo ważnego tematu, 
jakim jest relacja lekarz – pacjent. 
Debata odbędzie się 28 paździer-
nika 2017 r. w Gdańsku,

• informację wraz z zaproszeniem 
do składania wniosków o Nagro-
dę Bursztynowego Mieczyka im. 
Macieja Płażyńskiego. Zaprosze-
nie zostało przesłane przez Fun-
dację Regionalne Centrum Infor-
macji i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych,

• akcję przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie, OIPiP w Gdań-
sku współdziała we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku poprzez 
wsparcie inicjatywy,

• działania podjęte w ramach pro-
mocji zawodu pielęgniarki i po-
łożnej poprzez spotkania pielę-
gniarek z przedszkolakami. Oma-
wiana forma promocji zawodu 
pielęgniarki i położnej cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem,

• zaproszenie na zebrania Komisji 
Konkursowej rozpatrującej oferty 
złożone na dogrywkę do konkursu 
na zadanie: ,,Zaszczep się przeciw-
ko grypie, a będziesz cieszył się 

jesienią życia”, które odbędą się 13 
i 19 października 2017 r. w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
OIPiP w Gdańsku reprezentowała 
będzie Wiceprzewodnicząca Ma-
rzena Olszewska-Fryc.

22 . Pani Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
– Wiceprzewodnicząca i Koordynator 
ds. Szkoleń OIPiP w Gdańsku poin-
formowała o opracowaniu przez Dział 
Szkoleń przy współpracy Skarbnika 
Pani Ewy Bogdańskiej-Bóll, Regula-
minu praw i obowiązków uczestnika 
szkolenia specjalizacyjnego.

23 . Członek Prezydium ORPiP Pani Ewa 
Wodzikowska zaprosiła, Członków 
Prezydium jak i koleżanki/kolegów 
pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/
położnych na konferencję, która bę-
dzie miała miejsce w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Chojnicach dnia 7 
listopada 2017 r., temat konferencji 
,,Profesjonalne pielęgniarstwo” oraz 
na konferencję organizowaną przez 
Koło PTP przy Szpitalu Specjalistycz-
nym w Chojnicach i Szpitalu Specjali-
stycznym w Kościerzynie, która odbę-
dzie się w Szpitalu Jarcewo w Jarcewie 
koło Chojnic, dnia 15 listopada 2017 r. 
pt. ,,Opieka w nowym systemie reali-
zacji świadczeń zdrowotnych”. 

24 . Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Kalendarium

20 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w Komisji Konkursowej w UCK. 
Nowemu Ordynatorowi składamy serdecz-
ne gratulacje!

26 września

Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
wraz z liczną grupą Pielęgniarek i Położ-
nych naszego województwa uczestniczy-
ły w Gdańsku w bezpłatnej konferencji 
zorganizowanej we współpracy z OIPiP 
w Gdańsku nt. mobilnych systemów wspo-
magających lekarza, pielęgniarkę, położną 
i aptekarza.

27 września

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w Komisji Konkursowej w Szpitalu Psy-
chiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza. Nowej Ordynator składamy serdeczne gratulacje!

Przewodnicząca Anna Czarnecka czynnie uczestniczyła w obradach Rady Społecznej 115 
Szpitala Wojskowego w Helu.

Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w GUM-ed na uroczystości 
immatrykulacji nowych studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Gratulacje!

28 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprze-
wodniczące uczestniczyły wraz z liczną grupą 
Pielęgniarek i Położnych naszego wojewódz-
twa w hotelu Amber w bezpłatnej konferen-
cji zorganizowanej we współpracy z OIPiP 
w Gdańsku z Mazowieckim Centrum Bizne-
sowym MCB pt. FORUM MENADŻERÓW 
SŁUŻBY ZDROWIA Gdańsk 2017.

29 września

Przewodnicząca Anna Czarnecka otworzyła w OIPiP w Gdańsku szkolenie unijne MBA 
zorganizowane bezpłatnie dla kadry zarządzającej w pionie pielęgniarstwa pt. „Gra decy-
zyjna.” Gra pozwoliła na wzajemną wymianę doświadczeń oraz zdobycie nowych decy-
zyjnych, zarządczych umiejętności. Szkolenie było pilotażem otwierającym kolejne.
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29-30 września

W Gdyni odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Diagnostyka i Terapia Płodu”. 
W konferencji uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska.

4 października

Na zaproszenie Prezes Szpitali Pomorskich 
Jolanty Sobierańskiej-Grendy Przewod-
nicząca Anna Czarnecka uczestniczyła 
w spotkaniu Dyrektorów ds. Pielęgniar-
stwa Szpitali Pomorskich i Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniar-
stwa mającym na celu wypracowanie zasad 
współpracy na rzecz standaryzacji opieki 
pielęgniarskiej w tych szpitalach. To wiel-
kie wyzwanie, które w efekcie da praktycz-
ne i bardzo pożyteczne ujednolicenie dzia-
łań na rzecz Pacjentów.

5 października

Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczest-
niczyły w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego mega-
-nowoczesnego DPS „Serenus”. Relację polecamy na: http://www.oipip.gda.pl/aktualno-
sci/263

6-7 października

W miejscowości Lądek Zdrój Przewodnicząca Anna Czarnecka, Wiceprzewodnicząca Marze-
na Olszewska-Fryc i Skarbnik Ewa Bogdańska-Bóll na zaproszenie Organizatorów czynnie 
uczestniczyły we wspaniałej konferencji zorganizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Menedżerów Pielęgniarstwa - dedykowanej Kadrze Kierowniczej / Zarządzającej w pionie pie-
lęgniarstwa pt. „Od teorii do praktyki.” Polecamy relację na: http://www.oipip.gda.pl/aktual-
nosci/262

6 października

W Auli Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w Gdańsku odbyła się uroczysta 
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowała Wiceprzewodniczą-
ca Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

9 października

W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc otworzyły cykl bezpłat-
nych unijnych szkoleń MBA. Chętnych 
zgłosiło się bardzo dużo. To wspaniałe 
i owocne dla kadry medycznej przedsię-
wzięcie.

10 października

Wiceprzewodnicząca OIPiP Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w szkoleniu w Urzę-
dzie Marszałkowskim. Szkolenie i debata dotyczyły projektu unijnego. Jedna edycja z cy-
klu tych szkoleń organizowana jest w OIPiP w Gdańsku.

12 października

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w pracach Komisji Konkursowej 
w UCK. Pani Oddziałowej GRATULUJE-
MY wygranej! Pani Beata Lubińska od lat 
jest prężną Pielęgniarką Oddziałową i mo-
gła przedstawić Komisji wspaniałe doko-
nania ze swoim Zespołem Pielęgniarskim. 
Razem tworzą wiele!
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12 października

W Auli Szpitala św. Wojciecha-Copernicus Podmiot leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku zor-
ganizowane zostało bezpłatne szkolenie dla położnych, pielęgniarek, lekarzy i psycho-
logów pt. „Macierzyństwo krok po kroku”. Patronat Honorowy objęła Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Szkolenie został sfinansowane ze środków Gminy 
Miasta Gdańska. W szkoleniu udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańku Da-
nuta Adamczyk-Wiśniewska.

17 października

Na zaproszenie Prezydenta Gdyni Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w Ka-
pitule Nagrody Prezydenta Miasta Gdynia z okazji dnia św. Łukasza. Aż 14 Pielęgniarek 
i Położnych zostało nagrodzonych! Gratulacje! Uroczyste wręczenie Nagród odbędzie się 
w dniu 10 listopada w Gdyńskim Centrum Filmowym.

18 października
Na zaproszenie Dyrektora Departamentu 
Edukacji i Sportu UM Adama Krawca Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła 
w konferencji nauczycieli woj. pomorskiego 
zorganizowanej przez Ośrodek Doskonale-
nia Zawodowego w Słupsku wraz z Urzę-
dem Marszałkowskim w Gdańsku. Reali-
zując prośbę Departamentu, a jednocześnie 
nasze potrzeby dotyczące poprawy warun-
ków funkcjonowania tzw. gabinetów profi-
laktyki medycznej, gabinetów szkolnych vel 
pielęgniarskich – Anna Czarnecka przedsta-
wiła tę problematykę na bazie materiałów 
przygotowanych wspólnie z Pielęgniarkami 
Ekspertami: Panią Grażyną Waszczuk oraz 
Jolantą Zając. Konferencja była bardzo 
praktyczna, aktualna i ciekawa. Temat mo-
delu funkcjonowania gabinetów w naszym 
województwie realizowany będzie na kolej-
nych tematycznych spotkaniach z ww. De-
partamentem oraz Departamentem Zdrowia. 
Wspólnie możemy więcej!

18 października

Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w konferencji szkoleniowej 
w UCK w Gdańsku z zakresu leczenia ran. Szanownej Koleżance Pielęgniarce Marioli 
Wysockiej gratulujemy aktywności i innowacyjnych działań.

19-20 października

Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodniczące uczestniczyły w konferencji pre-
wencyjnej zorganizowanej przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Gdań-
sku we współpracy z NRzOZ oraz OIPiP w Gdańsku. Konferencja cieszyła się ogromnym 
powodzeniem Pielęgniarek i Położnych z całej Polski. Prewencja, wiedza i dobra organizacja 
pracy TO BEZPIECZEŃSTWO. Polecamy relację w następnym Biuletynie.
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20 października

W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka była do dyspozycji kontroli Naczel-
nej Komisji Rewizyjnej z Warszawy. Komisja dokonywała szczegółowej kontroli przez 
kilka godzin po czym zapoznała Przewodniczącą i Okręgową Komisję Rewizyjną z proto-
kołem kontroli. ORPiP zostanie na najbliższym posiedzeniu zapoznana z wynikami. Kon-
trola wykazała należytą staranność oraz brak nieprawidłowości.

21 października

Na zaproszenie Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie Przewodnicząca Anna 
Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc oraz Przewodniczący „są-
siedzkiej” OIPiP w Toruniu Tomasz Krzysztyniak uczestniczyli w inauguracji roku akade-
mickiego. Powodzenia i wytrwałości życzymy wszystkim studentom!
Relacja: http://www.wsz.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/psw-w-kwidzynie/aktualnosci/1047-in-
auguracja-roku-akademickiego.html

23-24 października

Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły wraz z Przedstawicielem 
OZZPiP Iloną Kwiatkowską-Falkowską 
w XIII Forum Rynku Zdrowia w Warsza-
wie. To bardzo ważna platforma do debat 
branżowych. Relację polecam na naszej 
stronie internetowej w zakładce aktual-
ności: http://www.oipip.gda.pl/aktualno-
sci/268

25 października

W dbałości o nasze profesje Przewodnicząca Anna Czarnecka i Przewodnicząca OZZPiP 
Regionu Pomorskiego Krystyna Dębkowska uczestniczyły czynnie w spotkaniu Zarządu 
OZZPiP Organizacji Zakładowej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogar-
dzie Gdańskim z Dyrekcją Szpitala w sprawie poprawy warunków pracy i płacy na kanwie 
realizacji tzw. podwyżek Zembali. Cdn.

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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MEDYCYNA SZKOLNA 
– działania naprawcze...

W dniu 25 sierpnia 2017 r. w OIPiP 
w Gdańsku odbyło się spotkanie osób, 
którym bardzo zależy, aby dzieciom 
i młodzieży województwa pomorskiego 
zapewnić należyte bezpieczeństwo zdro-
wotne. W spotkaniu zorganizowanym 
z inicjatywy naszej OIPiP uczestniczyli:
–	 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

Anna Czarnecka
–	 Komisja ds. Pielęgniarek Środowi-

ska Nauczania i Wychowania na czele 
z Przewodniczącą Jolantą Zając

–	 aktywny społecznie były Dyrektor 
Szkoły, wykładowca prawa oświato-
wego, Poseł II, III, IV kadencji Sejmu, 
Sekretarz Stanu w MENiS – Franci-
szek Potulski

–	 Dyrektor Departamentu Edukacji 
i Sportu UM Województwa Pomorskie-
go – Adam Krawiec

Zbyt wiele lat czekamy na systemowe roz-
wiązania krajowe dlatego sami podjęli-
śmy pracę nad rozwiązaniami w naszym 
regionie pomorskim. Praca w środowisku 
nauczania i wychowania PIELĘGNIAREK 
SZKOLNYCH w dzisiejszych realiach (tj. np. 
znacznego wzrostu alergii, astmy, cukrzycy, 
padaczek, chorób serca, a także przeróżnych 
używek itd.) stanowi ogromne wyzwanie i wy-
maga wszechstronnej wiedzy oraz odpowied-
nich warunków do realizowania tych odpowie-
dzialnych, ważnych i profesjonalnych zadań. 
Poza codziennymi działaniami interwencyjny-
mi medycznymi i przedmedycznymi, szeroko 
realizowana powinna być profilaktyka zdro-
wotna nad uczniami mająca na celu:
–	 zapewnienie wszystkim uczniom do-

stępności do opieki medycznej,
–	 wspieranie rozwoju i edukacji dzieci 

i młodzieży w wieku szkolnym,

–	 współdziałanie na rzecz ochrony i pro-
mocji zdrowia uczniów.

Społeczeństwu należy nagłaśniać naszą rolę 
w rozwoju dzieci i młodzieży. Docierać 
wszędzie z przekazem jak wiele zadań re-
alizują PIELĘGNIARKI SZKOLNE i jakie 
mają w tym przeszkody. Nie w każdej szko-
le bowiem (pomimo stosownych przepisów) 
istnieje gabinet medyczny, a w innych przy-
padkach istnieje np. jeden na kilka szkół. 
Warunki do wykonywania przez nas 
profesjonalnych zadań podyktowanych 
Rozporządzeniem MZ z dnia 24 września 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej (Załącznik 4) wymagają znacznej 
poprawy. specyfika bowiem realizacji 
licznych świadczeń PIELĘGNIAREK 
SZKOLNYCH (i HIGIENISTEK) wiąże się 
przede wszystkim z miejscem ich wykony-
wania i charakterem.

troska o zdrowie naszych podopiecz-
nych oraz zapewnienie prawidłowych 
warunków do wykonywania naszej pracy 
spowodowały, iż wzięliśmy sprawy w swoje 

ręce i wraz z decydentami z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskie-
go oraz Partnerami z Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego tworzymy „mapę 
potrzeb/diagnozę stanu obecnego”, zastoso-
wanie wzorcowych rozwiązań problemów 
związanych z medycyną szkolną i wspólne 
wypracowanie STATUTU GABINETÓW 
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W WO-
JEWÓDZTWIE POMORSKIM. Ważne jest 
stworzenie przez nas KONCEPCJI UJED-
NOLICENIA MODELU PRACY PIE-
LĘGNIAREK I HIGIENISTEK SZKOL-
NYCH w naszym województwie w oparciu 
o godne naśladowania WZORCE. Dużo 
pracy przed nami, ale też już wiele wykona-
liśmy. Kolejne spotkanie na WRDS w dniu 
28.09.2017 r.
Polecam fotorelację ze spotkania Osób chęt-
nych i zaangażowanych w tworzenie CZE-
GOŚ LEPSZEGO. My biernie nie czekamy, 
my działamy! GO FOR MORE... 

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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„Wszyscy w pracy Cię żegnają
Gratulacje dziś składają

Aż im zazdrość błyszczy w oku
Bo od pracy masz już spokój

Nowy czas i nowe życie
Spędzaj teraz znakomicie

Porzuć troski i zmartwienia
Jest tak wiele do zrobienia”

GrAtULACje
Z okazji przejścia na emeryturę dla

mIrOsłAWy KOWALsKIej

Serdeczne życzenia realizacji dalszych 
planów i zamierzeń,

Wspieranych dobrym zdrowiem 
i zasłużoną satysfakcją 
z zawodowych dokonań

Wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
składa mgr Ewa Pałyga – Piel. Oddziałowa

oraz wszyscy pracownicy 
Kliniki Gastroenterologii 

i Hepatologii UCK

Z okazji Jubileuszu 30-lecia pracy 
zawodowej, koleżance 

jolancie Grad, 
dużo zdrowia, siły i odwagi 

Podziękowania

 DZIĘKUJEMY!!!!!!!!!
!!!!!! 

PANIE PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE 
ODDZIAŁOWE, KOORDYNUJĄCE, ZARZĄDZAJĄCE, 

PIELEGNIARKI, PIELĘGNIARZE I POŁOŻNE,  
SEKRETARKI MEDYCZNE,  

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY, 
PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE,  

PANIE DIETETYCZKI, KOORDYNATOR DS. ŻYWIENIA, 
KIEROWNIK DZIAŁU STRERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI , 

PANI ELŻBIECIE WĘGOREK  
I PANI ELŻBIECIE JUSZCZYKOWSKIEJ  

 
W IMIENIU DYREKTOR DS .  PIELĘGNIARSTWA   

           MGR  BEATY GRONOWSKIEJ ORAZ  SWOIM DZIĘKUJEMY  
        ZA  ZAANGAŻOWANIE I  DODATKOWĄ PRACĘ  

WYKONANĄ PRZED ,  JAKI  W TRAKCIE  
WIZYTY AKREDYTACYJNEJ. 
 DOCENIAMY WASZA PRACĘ  

I  WIEMY, ŻE JESTEŚCIE NAJLEPSI!   

 

w realizowaniu zamierzonych celów, 
dalszych osiągnięć zawodowych oraz 

spełnienia marzeń i pomyślności w życiu 
osobistym 

życzy pielęgniarka Oddziałowa wraz 
z zespołem pielęgniarskim i zespół lekarzy 

Oddziału Urologii 
7 Szpitala Marynarki Wojennej

Koleżance Ilonie Książek
z okazji obrony przewodu doktorskiego
życzymy kolejnych sukcesów w życiu, 

tym zawodowym jak i rodzinnym, 
poczucia, że wszystko idzie 

we właściwym kierunku 
i dużo szczęścia...

Koleżanki z Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku

Serdeczne gratulacje dla Pielęgniarek 
Oddziału Chirurgicznego Ogólnego 
Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku:

bożenie Czepanko
z okazji uzyskania tytułu Specjalisty 

w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Chirurgicznego

oraz
martynie Kurzynce

z okazji uzyskania tytułu Magistra 
Pielęgniarstwa

wraz z życzeniami spełnienia marzeń, 
satysfakcji w życiu osobistym 
i zawodowym oraz realizacji 

zamierzonych celów
składają koleżanki i koledzy z oddziału

Na ręce Pani Przewodniczącej 
Ani Czarneckiej przesyłam wyrazy 

podziękowania dla Pani joli stachowicz 
za perfekcyjne przygotowanie konferencji 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

OIPiP w Gdańsku. 
Z wyrazami szacunku dla WASZEJ pracy

Grażyna Wojciechowicz.

Pani jolu, bardzo dziękuję, że mogłam 
uczestniczyć w naprawdę super 

konferencji RzOZ OIPiP w Gdańsku. 
Dołączam wyrazy szacunku i pozdrawiam.

Beata Grabowska 
– Pielęgniarka z Lęborka



32 Biuletyn Informacyjny  11/2017  Biuletyn Informacyjny  11/2017 33

Z żałobnej karty
Drogiej Koleżance

Aleksandrze rekowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
tAty

składają pracownicy
Oddziału Chirurgii z Pododdziałem 

Chirurgii Onkologicznej
oraz

Kadra Kierownicza Pionu Pielęgniarstwa
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

Koleżance bożenie żyle
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci
teŚCIA

składają koleżanki z Oddziału 
Pediatrycznego

Szpitala Polskiego w Sztumie.

Naszej Koleżance 
Katarzynie Kunikowskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
i szczerego żalu z powodu śmierci 

mamy
składają:

Naczelna Pielęgniarka
wraz z całym zespołem Stacji Dializ

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią
w Gdańsku.

Naszej koleżance
małgorzacie Pulikowskiej-mil

oraz rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia,

wsparcia i otuchy z powodu śmierci
mamy

składają współpracownicy
Kliniki i Poradni Okulistycznej UCK

Z wielkim żalem żegnamy
jÓZeFĘ KONWIŃsKĄ

wieloletnią Przełożoną Pielęgniarek 
Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Gdyni, współpracownicę naszej 
przychodni i najlepszą przyjaciółkę. 

Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci. 
rodzinie i Najbliższym składamy 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
tragicznej śmierci naszej Ziuty i jej Męża. 

Koleżanki i Koledzy z Przychodni.

Pani Annie mrzygłód
Pielęgniarce Zarządzającej

najszczersze wyrazy współczucia,
wsparcia i otuchy w trudnych chwilach

z powodu śmierci
mAtKI

składa Zarząd, Dyrekcja oraz Pracownicy
Szpitali Pomorskich Sp. z o. o.

Wspomnienie

W dniu 11.10.2017 roku, w wyniku 
tragicznego wypadku, odeszła od nas 

Koleżanka jÓZeFA KONWIŃsKA .

Wszyscy nazywaliśmy Ją po prostu Ziutka, 
Ziuta, Ziuteńka...
Była przełożoną pielęgniarek, a później ko-
ordynującą w Portowym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Gdyni.
Zawsze, na całego, zaangażowana w roz-
wiązywanie problemów organizacyjnych, 
ale też tych ludzkich, pracowników PZOZ. 
Silnie związana i oddana swojemu zakłado-
wi pracy, była inicjatorką i koordynatorem 
licznych zmian służących poprawie jakości 
świadczeń medycznych.
Aktywnie działała na rzecz całego środo-
wiska pielęgniarek i położnych od ponad 
20 lat uczestnicząc w pracach samorządu 
zawodowego oraz Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego. Była wieloletnim dele-
gatem na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. Swoje zawodowe 
przywiązanie do pielęgniarstwa ochrony 
zdrowia pracujących okazywała, między 
innymi, czynnie uczestnicząc w pracach 

Komisji pielęgniarstwa OZP. Ogromny 
wkład pracy oddała w organizacje kilku 
konferencji, w opracowywanie programów 
profilaktycznych na rzecz poprawy warun-
ków pracy pielęgniarek i położnych.
Chętnie służyła swoim doświadczeniem 
i wiedzą młodszym koleżankom, m.in. re-
alizując nauczanie praktyczne  w ramach 
staży dla uczestników kursów i szkoleń 
specjalizacyjnych. Potrafiła zarażać pa-
sją zawodową, jednocześnie prezentując 
piękna etyczną postawę. Była pełna zapału 
i werwy, zawsze gotowa do działania, po-
szukująca rozwiązań, wiele jej pomysłów 
wcielałyśmy w życie.

Prywatnie dała się poznać jako życzliwa, 
serdeczna Koleżanka, dbająca Żona, ko-
chająca Mama i niezwykle dumna Babcia, 
troskliwa Synowa i Córka; Rodzina zawsze 
była dla niej wyjątkowo ważna.
Ziuteńko, bardzo będzie nam Ciebie brako-
wało, Twojego dobrego serca, promiennego 
uśmiechu, błysku w oku, pomocnych rąk...
Żegnaj, a właściwie... do spotkania.

Koleżanki z Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Ochrony zdrowia Pracujących Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku:

Anna Raj
Anna Michalak

Hanna Marciniec
Alicja Płoszyńska

Renata Stróżańska
Magda Rychlicka Tomczyk
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Naszej Drogiej Koleżance 
Położnej Oddziałowej 

bożenie Goś 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
 teŚCIA 

składają koleżanki 
z Oddziału Ginekologii, Oddziału 

Dziennego oraz Chemioterapii UCK.

Pani jolancie Kuczyńskiej
najszczersze wyrazy współczucia,

wsparcia i otuchy w trudnych chwilach
z powodu śmierci

tAty
składa Zarząd, Dyrekcja oraz Pracownicy

Szpitali Pomorskich Sp. z o. o.

Pani jolancie Kuczyńskiej
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
tAty
składa

Katarzyna Chyła.

Naszej koleżance Anecie bartkiewicz 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
teŚCIA, 

składają koleżanki i koledzy 
z Kliniki Chorób Wewnętrznych 
i Rehabilitacji Kardiologicznej  

z UCMMiT w Gdyni.

Naszej koleżance Iwonie Adamczyk 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
teŚCIA,

 składają koleżanki i koledzy 
z Kliniki Chorób Wewnętrznych 
i Rehabilitacji Kardiologicznej  

z UCMMiT w Gdyni.



Szanowni Państwo,
niezmiernie miło nam poinformować, iż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
objęła Patronat nad szkoleniami organizowanymi w ramach Projektu:

Akademia Zdrowia – Rozwój kompetencji pracowników systemu ochrony zdrowia.

Wszystkie szkolenia są w 100% bezpłatne. Do udziału zapraszamy między innymi: pielęgniarki 
i położne, a także osoby sprawujące w podmiotach leczniczych funkcje zarządzające, koordynu-
jące lub administracyjne. Zachęcamy do uczestnictwa również Pielęgniarki i Położne POZ.

Biorąc udział w naszym projekcie:
• Nabędziesz praktyczną wiedzę z interesujących Cię obszarów, które usprawnią Twoją 

codzienną pracę: m.in. nauczysz się jak ustalać wynik finansowy, jakie prawa pacjenta 
należy respektować, w jaki sposób chronić dane osobowe i zabezpieczać je w placówce 
zdrowia, czy też jak wykorzystać posiadane zasoby w podmiocie leczniczym,

• Nauczysz się obsługiwać arkusz MS Excel przez co będziesz mógł pracować szybciej i efektywniej,
• Nauczysz się w jaki sposób możesz bardziej oddziaływać na funkcjonowanie szpitala i mieć więk-

szy wpływ na dyrekcję placówki, w której pracujesz, celem uzyskania dóbr dla swojego oddziału,
• Będziesz lepiej nadzorował pracę własną i podległych Ci jednostek,
• Podniesiesz prestiż miejsca pracy, poprawiając jego wizerunek i poszerzając zakres jego usług.

Przykładowe szkolenia, które dla Państwa zrealizujemy:
• Szkolenia z obsługi arkusza MS Excel: Analiza danych, Wizualizacja danych, Tabele 

przestawne,
• Prawo Pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego,
• Ochrona Danych osobowych w placówkach medycznych,
• Organizacja pracy w podmiocie leczniczym – idea orientacji na cele,
• Interpretowanie danych medycznych,
• Wymiary efektywności wykorzystania zasobów w podmiocie leczniczym.

Więcej informacji o Projekcie, a także o tym, jak zostać jego Uczestnikiem, znajdziecie Państwo 
na stronie: http://akademiazdrowia.eduportal.pl/ oraz www.oipip.gda.pl 

Gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniach – ilość miejsc ograniczona.


