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Szanowne Koleżanki 
i Szanowni Koledzy,
Działo się tak wie-
le, że aby to wszyst-
ko Państwu przy-
bliżyć, wydaliśmy 
kwartalnik. Nato-
miast wydarzenia 
majowe – związane 
z naszym Świętem 
obchodzonym od 
Chojnic aż po Hel 

w poszczególnych Placówkach Medycznych, 
jak i w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku – 
będą przedstawione w odrębnym, tradycyjnie już 
świątecznym dla nas wydaniu biuletynu, który 
otrzymacie Państwo już w wakacje. Pamiątkowy 
biuletyn przypomni nam doniosłe chwile doce-
nienia ciężkiej pracy Pielęgniarki, Pielęgniarza 
oraz Położnej i Położnego przez nasz Samorząd 
Zawodowy i Pracodawców, a także będzie sta-
nowić niewątpliwie powód do dumy i szansę 
wzbogacenia albumów rodzinnych – tworzących 
aktywną teraźniejszość oraz wspaniałą historię…
Pragnę wszystkim bardzo podziękować za za-
angażowanie w codzienną pracę oraz współ-
tworzenie naszego silnie tętniącego Samorządu 
Zawodowego. Wiele z Nas/Was angażuje się do-
datkowo w liczne wydarzenia i akcje społeczne 
w ramach wolontariatu – za co również BAR-
DZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ, bo to wspa-
niała promocja naszych profesji.
Kto może mieć urlop – życzymy udanego urlopu, 
a tym, co pracują – spokojniejszych dyżurów. My 
jak zwykle w wakacje będziemy mieli dodatkowe 
Prezydia, aby móc pilnie wydać Prawa Wykony-
wania Zawodu absolwentom uczelni, którzy będą 
niezwłocznie uzupełniać nasze szeregi, czyli dzie-
siątki wakatów na Pomorzu. W lipcu i sierpniu 
będziemy także podpisywać i negocjować setki 
Porozumień w sprawie dodatkowych podwyżek 
wynagrodzeń o dodatkowe 100 zł do podstawy.

Działań bardzo dużo, lecz jak zwykle w bardzo do-
brym celu. JESTEŚMY I DZIAŁAMY DLA WAS!

Z wyrazami szacunku i uznania,

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
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UwAGA! 
Ze względu na wdrożenie RODO 

w OIPiP w Gdańsku, informujemy, iż 
NIE UDZIELAMY TELEFONICZNIE 

INFORMACJI ZAwIERAJĄCYCH DANE 
OSOBOwE. W celu uzyskania informacji lub 
zmiany danych osobowych należy kontaktować 

się jedynie drogą tradycyjną pisemną lub mailową, 
podpisując się imieniem, nazwiskiem oraz podając 

numer PWZ – w celu identyfikacji uprawnień. 

KONTO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ 
IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU Prezydium

W dniu 15 lutego 2019 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 Wiceprzewodni-

czącą ORPiP w Gdańsku Danutę Adam-
czyk-Wiśniewską. Podpisanie listy obec-
ności. Przewodnicząca Anna Czarnecka 
była w tym dniu w Warszawie.

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 650/Vii p/19 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komi-
sji Socjalnej z dnia 12 lutego 2019 roku 
na ogólną sumę: 3850 zł brutto (trzy 
tysiące osiemset pięćdziesiąt 00/100) .

5 . Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Onkologicznego w sprawie zmia-
ny składu Członkowskiego Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego. 
Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
651/Vii p/19 w tej sprawie.

6 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Ope-
racyjnego w sprawie zmiany składu 
Członkowskiego Komisji ds. Pielę-
gniarstwa Operacyjnego. Podjęcie jed-
nogłośnie uchwały nr 652/Vii p/19 
w tej sprawie. 

7 . Pani Andżela Krystyna Wichmann 
złożyła rezygnację z Członkostwa 

w Komisji ds. Pielęgniarstwa Ope-
racyjnego. Jednocześnie Wojewoda 
Pomorski zwrócił się z prośbą do Pre-
zydium ORPiP w Gdańsku o zaopi-
niowanie kandydatury Pani Andżeli 
Krystyny Wichmann na stanowisko 
Konsultanta Wojewódzkiego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
i Operacyjnego. Prezydium wystoso-
wało pozytywną rekomendację dla 
Pani Andżeli Krystyny Wichmann. 
Odpowiedź niezwłocznie zostanie 
przesłana Wojewodzie.

8 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 653/Vii p/19 
w sprawie objęcia patronatem oraz do-
finasowania Konferencji „Nawracają-
ce choroby zakaźne – zagrożenia i no-
wości, profilaktyka i terapia” pod egidą 
Szpitali Pomorskich i Wojewódzkiego 
Konsultanta w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego. Konferen-
cja odbędzie się 20.03.2019 r. w Gdań-
skim Urzędzie Marszałkowskim – tzw. 
Sala Okrągła.

9. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
654/Vii p/19 w sprawie dofinanso-
wania Konferencji „Nasza przyszłość 
w rękach pracodawców – sytuacja 
zawodowa pielęgniarek i położnych 
w województwie pomorskim” organi-
zowanej przez Studenckie Koło Na-
ukowe przy Zakładzie Zarządzania 
w Pielęgniarstwie oraz Akademickie 
Biuro Karier Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, która odbędzie 
się 20.02.2019 r. w Sali Auditorium 
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Primum im. prof. Olgierda Narkiewi-
cza. Przewodnicząca i ORzOZ ORPiP 
w Gdańsku poproszeni zostali o czynny 
udział w tej konferencji.

10. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 655/
Vii p/19 w sprawie delegowania przed-
stawiciela samorządu do pracy w komi-
sji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o.: kurs specjali-
styczny Szczepienia ochronne program 
dla pielęgniarek.

11. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 656/Vii p/1919 w spra-
wie delegowania przedstawiciela sa-
morządu do pracy w komisji egzami-
nacyjnej w zakresie kształcenia po-
dyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o.: kurs specja-
listyczny Resuscytacja krążeniowo-
-oddechowa.

12. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Profilaktyki, Edukacji, 
Pielęgnacji i Leczenia Ran, Oparzeń 
i Odleżyn w sprawie uwolnienia środ-
ków finansowych z budżetu Komisji ds. 
Profilaktyki, Edukacji, Pielęgnacji i Le-
czenia Ran, Oparzeń i Odleżyn na orga-
nizację XVII Konferencji Opieki Dłu-
goterminowej pt. „Interdyscyplinarność 
w opiece nad pacjentem niesamodziel-
nym”, która odbędzie się w Gdańskim 
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza, 
ul. Kopernika, w dniu 7 marca 2019 r. 
Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
657/Vii p/19 w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Opieki Długotermi-
nowej w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z budżetu Komisji ds. 
Opieki Długoterminowej na organi-

zację XVII Konferencji Opieki Dłu-
goterminowej „Interdyscyplinarność 
w opiece nad pacjentem niesamodziel-
nym”, która odbędzie się w Gdańskim 
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza, ul. 
Kopernika, w dniu 7 marca 2019 r. 
Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
658/Vii p/19 w tej sprawie.

14. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 659/Vii p/19 
w sprawie delegowania i pokrycia 
kosztów szkolenia prewencyjnego 
„Prawo dla pielęgniarek i położnych” 
dla dziewięciu Rzeczników Odpowie-
dzialności Zawodowej OIPiP, która 
odbędzie się w Tylmanowej w dniach 
od 4 do 6 kwietnia 2019 r. Uchwalono 
wstępne koszty, delegacje rozliczone 
będą zgodnie z przedstawionymi ra-
chunkami/fakturami.

15. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
660/Vii p/19 w sprawie pokrycia kosz-
tów VI edycji akcji „Mamo, tato na-
pisz list do dziecka, które wkrótce się 
urodzi” w ramach kampanii społecznej 
„Dziewięć pierwszych miesięcy”.

16. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie pro-
jektu uchwały nr 661/Vii p/19 w spra-
wie sfinansowania Konferencji „Zakaże-
nia szpitalne – aktualne wyzwania” orga-
nizowanej przez OIPiP w Gdańsku przy 
współudziale Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego, która odbędzie się 
w Gdańskim Urzędzie Marszałkowskim 
w dniu 8 marca 2019 r.

17. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
662/Vii p/19 w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z budżetu Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego na współorganizację Kon-
ferencji „Zakażenia szpitalne – aktu-

alne wyzwania”, która odbędzie się 
w Urzędzie Marszałkowskim w Gdań-
sku 8 marca 2019 r.

18. Przyjęcie jednogłośnie uchwał 
nr: 103/ipa/ppl/19/c, 104/ipp/
ppl/19/c, 105/ipp/ppl/19/c, 106/
ipp/ppl/19/c, 107/ipp/ppl/19/c, 
108/ipp/ppl/19/c w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych) wpisu w reje-
strze indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych (5 wykreśleń in-
dywidualnych praktyk pielęgniarskich 
oraz 1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki położnej).

19. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawodu 
od uchwały nr 1090/z/Vii/2019 do 
uchwały nr 1117/z/Vii/2019. Stwier-
dzenia – 6 (w tym 2 położne), wymia-
na – 1, wpis do rejestru – 11 (w tym 
3 położne), duplikaty – 3, wykreślenia 
z rejestru – 7 (w tym 2 położne).

20. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Aneste-
zjologii i Intensywnej Opieki w spra-
wie uwolnienia środków finansowych 
z budżetu Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Anestezjologii i Intensywnej Opieki 
na udział Przewodniczącej w VII Se-
minarium Dobrej Praktyki ,,Monitoro-
wanie bólu w oddziale Intensywnej Te-
rapii”, które odbędzie się w Warszawie 
w dniu 22 marca 2019 r. Podjęcie jed-
nogłośnie uchwały nr 663/Vii p/19 
w tej sprawie.

21. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
664/Vii p/19 w sprawie uwolnienia 
środków finansowych na organizację 
Konferencji pt. „KORZYŚCI PŁY-

NĄCE Z PRAWIDŁOWYCH NORM 
ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH” organizowanej przez 
OIPiP w Gdańsku i Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej, która od-
będzie się w Gdańskim Urzędzie Mar-
szałkowskim w dniu 22 lutego 2019 r. 

22 . Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pe-
diatrycznego w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z budżetu Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Pediatryczne-
go na udział trzech osób ww. komisji 
w szkoleniu pt. „Prawo dla Pielęgnia-
rek i Położnych”, które odbędzie się 
w Tylmanowej w dniach 5-6 kwietnia 
2019 r. Podjęcie jednogłośnie uchwa-
ły nr 665/Vii p/19 w tej sprawie.

23 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 666/Vii p/19 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

24 . Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 667/
Vii p/19 w sprawie wydania zaświad-
czenia po odbytym przeszkoleniu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu łącz-
nie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach, 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej pielęgniarce).

25 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 668/Vii p/19 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez KORA Medica 
Sp. z o.o.: kurs kwalifikacyjny Pielę-
gniarstwo rodzinne dla położnych.
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26 . Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
669/Vii p/19 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do pra-
cy w komisji egzaminacyjnej w za-
kresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez KORA Medica 
Sp. z o.o.: kurs specjalistyczny Re-
suscytacja krążeniowo-oddechowa 
noworodka.

27 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
aneksu nr 1 z dnia 15 lutego 2019 
r. do Uchwały Nr 570/VIIP/18 z dnia 
20 sierpnia 2018 r. w sprawie wskaza-
nia przedstawicieli kadry dydaktycznej 
do prac w komisji egzaminacyjnej:
• pkt 1.5. Kompleksowa opieka pie-

lęgniarska w schorzeniach narzą-
du wzroku,

• pkt 1.6. Kurs kwalifikacyjny Pie-
lęgniarstwo anestezjologiczne 
i intensywnej opieki,

• pkt 2.5. Kurs kwalifikacyjny Pie-
lęgniarstwo operacyjne program 
dla położnych,

• w punkcie 3.3. Terapia bólu ostre-
go u dorosłych,

• w punkcie 3.4. Wykonanie i inter-
pretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego u dorosłych.

28 . Przyjęcie jednogłośnie aneksu nr 1 
z dnia 15 lutego 2019 r. do Uchwały 
Nr 647/VIIP/19 Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2019 r. 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu kwa-
lifikacyjnego i powołania kierownika.

29. Sprawy bieżące.
przewodnicząca zebrania prezydium 
orpip w Gdańsku danuta adam-
czyk-wiśniewska poinformowała:

• iż w dniu 01.02.2019 r. w Gdań-
sku Przewodnicząca Anna Czar-
necka zorganizowała kolejne 
spotkanie z poszkodowanymi 
uczestnikami kształcenia pody-
plomowego rozpoczętego, a nie-
dokończonego przez firmę in-
TerreTe, gdzie zostały zebra-
ne w formie pisemnej informacje, 
o które prosiła Naczelna Izba Pie-
lęgniarek i Położnych oraz Mini-
sterstwo Zdrowia. Informacje zo-
stały przesłane do NRPiP celem 
przekazania do MZ,

• o notatce służbowej informującej 
o licznych nieprawidłowościach 
związanych z egzaminem na kur-
sie specjalistycznym organizowa-
nym przez INTERRETE. Okręgo-
wa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku informację przesłała 
do Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego w Warszawie. Notatka 
została odczytana przez Przewod-
niczącą zebrania,

• iż w związku z nieprawidłowy-
mi praktykami przewodnicząca 
anna czarnecka wystosowała 
informację na stronę interne-
tową i do biuletynu dotyczącą 
zgłaszania na bieżąco do oipip 
w Gdańsku wszelkich niepra-
widłowości związanych z orga-
nizacją i realizacją kształcenia 
podyplomowego przez uczest-
ników oraz Kierowników kur-
sów i specjalizacji. Jednocześnie 
Pani Przewodnicząca prosi, aby 
Członkowie Prezydium ORPiP 
przekazywali tę informację bez-
pieczeństwa naszemu środowisku 

oraz, aby potencjalni Uczestni-
cy sprawdzali, czy Organizator 
kształcenia dokonał wpisu w re-
jestrze Organizatorów kształcenia 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Tabela z Organizatorami 
spełniającymi ustawowe wymogi 
została umieszczona na stronie in-
ternetowej naszej Izby w zakładce 
,,SZKOLENIA”, która jest na bie-
żąco aktualizowana,

• o wystosowanym komunikacie 
bezpośrednio po szkoleniu w Na-
czelnej Izbie Pielęgniarek i Po-
łożnych o konieczności posiada-
nia epuap przez członków 
okręgowej rady pielęgniarek 
i położnych celem złożenia pod-
pisów w sprawozdaniu finanso-
wym, które zgodnie z przepisa-
mi od bieżącego roku odbywać 
się może jedynie w formie elek-
tronicznej,

• iż w dniu 06.03.2019 r. odbę-
dzie się spotkanie przewodni-
czącej anny czarneckiej oraz 
przedstawicieli związków za-
wodowych z panią Marszałek 
i dyrektorem Medycznym de-
partamentu zdrowia w sprawie 
wdrażania norm zatrudnienia 
(wdrażanie norm kontrolowane 
będzie również przez nFz),

• że Okręgowa Izba Lekarska 
w Gdańsku zwróciła się do Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku z prośbą o spo-
tkanie mające na celu wspólne 
działania skupiające się wokół 
idei samorządności naszych za-
wodów oraz nad wspólnym 

wzmacnianiem naszych zawodów 
zaufania publicznego w prze-
strzeni publicznej. Zainteresowa-
ni Członkowie Prezydium ORPiP 
w Gdańsku proszeni są o pisem-
ne zgłaszanie chęci uczestnictwa 
w tematycznym spotkaniu – kon-
ferencji. Osoby te zostaną zgło-
szone pod wskazany adres,

• iż zostały zakończone prace wie-
loetapowe, złożone, związane 
z przygotowaniem materiałów 
sprawozdawczych na XXXIII 
Zjazd Delegatów OIPiP w Gdań-
sku, które przekazane zostały do 
druku 15 lutego 2019 r., a następ-
nie rozesłane będą do Delegatów 
na Zjazd,

• o dokonanej weryfikacji adresów 
Delegatów na XXXIII Okręgowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. Weryfikacja zosta-
ła wykonana przez Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych oraz 
przez Panią z działu PWZ OIPiP 
w Gdańsku, za co serdecznie dzię-
kujemy, gdyż była to praca wyma-
gająca wielogodzinnej wnikliwej 
weryfikacji adresów oraz danych 
osobowych Delegatów w celu 
przesłania Biuletynu Zjazdowego.

30. jolanta zając, Członek ORPiP, omó-
wiła wspólne zebranie Zespołu ds. 
Społecznych oraz Zespołu ds. Ochrony 
Zdrowia, które odbyło się dnia 6 lutego 
2019 r. w Pomorskim Urzędzie Woje-
wódzkim, na którym sprawy związane 
z Projektem Ustawy o Opiece Zdro-
wotnej nad Uczniami oraz propozycje 
zmian do projektu ustawy omówiły: 
Konsultant Wojewódzki ds. Pielę-
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gniarstwa prof. Aleksandra Gaworska-
-Krzemińska i Przedstawiciel OIPiP 
– Jolanta Zając. 28 lutego 2019 r. od-
będzie się plenarne posiedzenie Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego, 
gdzie powyższe zagadnienie będzie 
tematyką obrad oraz podstawą do Sta-
nowiska w sprawie.

31. przewodnicząca zebrania odczy-
tała pismo, które wpłynęło od firmy 
INTERRETE Sp. z o.o. w sprawie 
jej restrukturyzacji. W piśmie zawar-
ta jest prośba o wstrzymanie kontroli 
specjalizacji rozpoczętych w wyżej 
wymienionej firmie do czasu zakoń-
czenia trwającego wewnętrznego au-
dytu, gdyż w chwili obecnej firma nie 
jest w stanie w rzetelny sposób przed-
stawić dokumentacji ze względu na 
dużą rotację pracowników w ostatnich 
miesiącach i niepełne przekazywanie 
dokumentacji. Prezes Zarządu infor-
muje również, iż zostało otwarte po-
stanowienie sanacyjne decyzją Sądu 
Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycz-
nej (VIII Wydział Gospodarczy dla 
spraw Upadłościowych i Restruktury-
zacyjnych) z dnia 12 grudnia 2018 r. 
ORPiP w Gdańsku zgodnie ze swoimi 
obowiązkami kontynuuje działania 
rozpoczęte w związku z licznymi nie-
prawidłowościami tego organizatora 
kształcenia i zgłasza NRPiP, CKPPiP 
oraz Ministerstwu Zdrowia – w celu 
działań docelowo naprawczych.

32 . Zakończenie zebrania.

W dniu 15 marca 2019 roku odbyło się zebra-
nie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W zebraniu 
wzięło udział 8 osób, Członków Prezydium 
oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 670/Vii p/19 
w sprawie przyjęcia i realizacji wnio-
sków Komisji Socjalnej z dnia 12 mar-
ca 2019 roku na ogólną sumę: 6750 zł 
brutto (sześć tysięcy siedemset pięć-
dziesiąt 00/100) .

5 . Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
671/Vii p/19 w sprawie dofinanso-
wania organizacji XIII edycji Pikniku 
Edukacyjno-Rekreacyjnego dla miesz-
kańców Trójmiasta i okolic, promujące-
go profilaktykę zdrowotną oraz zdrowy 
styl życia. Imprezę plenerową organi-
zuje Uniwersyteckie Centrum Klinicz-
ne i Hevelianum dnia 8 czerwca 2019 r. 
w Gdańsku przy ul. Gradowej. 

6 . Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
672/Vii p/19 w sprawie dofinanso-
wania XII edycji Dnia Otwartego 
Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go – „Nauka dla Zdrowia’’, organizo-
wanego przez studentów i naukowców 
GUM  w budynku Collegium Biome-
dicum dnia 12 kwietnia 2019 r. 

7 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 673/Vii p/19 w sprawie 
pokrycia kosztów noclegu Gości zapro-

szonych na XXXIII Okręgowy Zjazd 
Delegatów Pielęgniarek i Położnych – 
30 marca 2019 r. w Gdańskim Hotelu 
NOVOTEL w kwocie 300 zł brutto. 

8 . Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
674/Vii p/19 w sprawie pokrycia 
kosztów przejazdu 25 osób busem do 
Częstochowy na Pielgrzymkę Służby 
Zdrowia w dniach 24-25 maja 2019 r.

9. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Domów Pomocy Spo-
łecznej w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z budżetu Komisji ds. 
Domów Pomocy Społecznej na współ-
organizację Konferencji pt. „Trudny 
Pacjent i Jego Rodzina – jak się porozu-
mieć”, która odbędzie się w Gdańskim 
Urzędzie Marszałkowskim 31 maja 
2019 r. Podjęcie jednogłośnie uchwały 
nr 675/Vii p/19 w tej sprawie.

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 676/Vii p/19 
w sprawie pokrycia pozostałych kosz-
tów szkolenia prewencyjnego „Prawo 
dla pielęgniarek i położnych” dla dzie-
więciu Rzeczników Odpowiedzialno-
ści Zawodowej OIPiP – w dniach od 
4 do 6 kwietnia 2019 r. w Tylmanowej 
organizowanego przez Fundację Pracy 
i Ochrony Zdrowia ALMACH. 

11. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego w sprawie uwolnienia środ-
ków finansowych z budżetu Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego na 
pokrycie kosztów podróży trzech osób 
ww. komisji. Szkolenie pt. „Prawo dla 
Pielęgniarek i Położnych” odbędzie się 
w Tylmanowej w dniach 5-6 kwietnia 
2019 r. Podjęcie jednogłośnie uchwa-
ły nr 677/Vii p/19 w tej sprawie.

12. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 678/Vii p/19 w sprawie 
wyrażenia zgody Pielęgniarce na refun-
dację poniesionych kosztów uczestnic-
twa w szkoleniu organizowanym przez 
Europejskie Stowarzyszenie Pielęgnia-
rek Onkologicznych (European Onco-
logy Nurses Society), które odbędzie się 
w Niemczech – Nauen OT Gross Beh-
nitz w dniach 23-28 marca 2019 r., zgod-
nie z regulaminem Komisji ds. Finanso-
wania Doskonalenia Zawodowego.

13. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
679/Vii p/19 w sprawie przyjęcia 
rocznego planu kontroli na rok 2019 
– Komisji ds. Kształcenia, działającej 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

14. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
109 /ipp/ppl/19/c w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych) wpisu w reje-
strze indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych (1 wykreślenie in-
dywidualnej praktyki pielęgniarskiej).

15. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawodu 
od uchwały nr 1018/z/Vii/2019 do 
uchwały nr 1137/z/Vii/2019 . Stwier-
dzenia – 4 (w tym 1 położna), wpis do 
rejestru – 10 (w tym 2 położne), duplika-
ty – 1, wykreślenia z rejestru – 5 (w tym 
1 pielęgniarz).

16. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w sprawie pokrycia kosztów noc-
legu oraz kosztów podróży czterech 
Członków Okręgowego Sądu Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku, którzy będą 
uczestniczyć w Konferencji „Odpowie-
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dzialność zawodowa a bezpieczeństwo 
pracy pielęgniarek i położnych, odpowie-
dzialność karna za błąd organizacyjny ka-
dry kierowniczej” – konferencja prewen-
cyjna odbędzie się w Gdańskim Hotelu 
Novotel Marina w dniach 11-12 kwietnia 
2019 r. i jest organizowana przez Gdańską 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej Pielęgniarek i Położnych. Podjęcie 
jednogłośnie uchwały nr 680/Vii p/19 
w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Ane-
stezjologicznego i Intensywnej Opieki 
w sprawie uwolnienia środków finanso-
wych z budżetu Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Anestezjologicznego i Intensyw-
nej Opieki na udział Przewodniczącej 
ww. komisji w Konferencji „Pielę-
gniarstwo anestezjologiczne nie tylko 
na bloku operacyjnym”, która odbędzie 
się w Szczyrku w dniach 24-26 maja 
2019 r. Podjęcie jednogłośnie uchwały 
nr 681/Vii p/19 w tej sprawie.

18. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 682/Vii p/19 
w sprawie wyrażenia zgody na pokry-
cie kosztów wymiany zestawu serwi-
sowego kserokopiarki FS-6525 mfp 
na dalsze kopiowanie materiału do 
300 tys. szt. dla potrzeb biura OIPiP 
(wskazanie/zalecenie pokontrolne). 

19. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
683/Vii p/19 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywa-
niu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

20. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
684/Vii p/19 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszkoleniu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 
6 latach, w wykonywaniu zawodu pie-
lęgniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

21. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
685/Vii p/19 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszkoleniu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 
6  latach w wykonywaniu zawodu pie-
lęgniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

22 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 686/Vii p/19 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

23 . Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
687/Vii p/19 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez KORA Medica Sp. 
z o.o.: kurs specjalistyczny Resuscyta-
cja krążeniowo-oddechowa.

24 . Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
688/Vii p/19 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez KORA Medica Sp. 
z o.o.: kurs specjalistyczny Ordynowa-
nie leków i wypisywanie recept cz. I.

25 . Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
689/Vii p/19 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do pracy 

w komisji egzaminacyjnej w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez PULS-MEDIC Sp. 
z o.o.: kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-
stwo anestezjologiczne i intensywnej 
opieki w położnictwie i ginekologii.

26 . Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
aneksu nr 1 z dnia 15 marca 2019 r. do 
uchwały nr 185/Vii p/16 Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku z dnia 30 września 
2016 r. w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
specjalistycznego i powołania kierow-
nika: kurs specjalistyczny w zakresie 
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie 
laktacji – program dla położnych.

27 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 690/Vii p/19 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych kursu specja-
listycznego Resuscytacja krążeniowo-
-oddechowa dla pielęgniarek i położ-
nych organizowanego przez Fundację 
Pretium z siedzibą we Wrocławiu.

28 . Sprawy bieżące.
pani przewodnicząca anna czar-
necka omówiła:
• pismo od Zespołu organizującego 

Konferencję Laktacyjną w Gdy-
ni z podziękowaniem za wspar-
cie przez naszą OIPiP tej inicja-
tywy w latach 2015-2018 oraz 
z prośbą o  ponowne objęcie Patro-
natem przez Okręgową Izbę Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku. 
Prezydium ORPiP z ogromną przy-
jemnością przyjmuje zaproszenie 
do objęcia Patronatem 5 edycji 
Konferencji Laktacyjnej. Na koor-

dynatora i realizatora ww. zadań 
(pismo i działania informacyjne) 
wyznaczona została wiceprze-
wodnicząca orpip pani danuta 
adamczyk-wiśniewska,

• apel od Zarządu Głównego Kole-
gium Pielęgniarek i Położnych Ro-
dzinnych w sprawie dokonania od-
powiednich zapisów w Regulaminie 
Wyborów Samorządowych dotyczą-
cych wyznaczenia proporcjonalnego 
udziału reprezentacji Pielęgniarek 
i Położnych POZ i lecznictwa za-
mkniętego w Samorządzie Zawo-
dowym Pielęgniarek i Położnych 
w Naczelnej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych oraz w Okręgowych Ra-
dach Pielęgniarek i Położnych.

29. członek prezydium pani beata wie-
czorek-wójcik skierowała podzię-
kowanie do przedstawicieli działu 
Szkoleń oipip w Gdańsku oraz wi-
ceprzewodniczącej pani Marzeny 
olszewskiej-Fryc za błyskawiczne 
załatwianie wielu spraw.

30. pani wiceprzewodnicząca danuta 
adamczyk-wiśniewska podkreśliła 
znakomitą współpracę z panem inspek-
torem ochrony danych osobowych 
oipip w Gdańsku. Podziękowała za 
cierpliwość, wyrozumiałość i merytorycz-
ne traktowanie wszelkich problemów.

31. przewodnicząca anna czarnecka 
podkreśliła konieczność przedsta-
wienia płynących do izby pochwał 
za bardzo dobrą i pełną zaangażo-
wania pracę wszystkich pracowni-
ków oipip w Gdańsku – wypełnioną 
przyjazną atmosferą, rzetelnością 
i profesjonalizmem.

32 . Zakończenie zebrania.
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W dniu 10 kwietnia 2019 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 7 osób, Człon-
ków Prezydium.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 691/Vii p/19 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komi-
sji Socjalnej z dnia 9 kwietnia 2019 r. 
na ogólną sumę: 3050.00 zł brutto 
(trzy tysiące pięćdziesiąt 00/100) .

5 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 692/Vii p/19 
w sprawie zakupu figurek pielęgniarki 
i położnej z ręcznika w przezroczy-
stym opakowaniu na Festyn Rodzin-
ny z okazji Dnia Dziecka dla Rodzin 
Pielęgniarek i Położnych i mieszkań-
ców Trójmiasta, organizowany przez 
Szpital im. Mikołaja Kopernika – Pod-
miot Leczniczy Sp. z o.o. Copernicus 
w Gdańsku dnia 01.06.2019 r. 

6 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Okuli-
stycznego w sprawie uwolnienia środ-
ków finansowych z budżetu Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego na 
pokrycie kosztów organizacji Konfe-
rencji „Pacjent tracący wzrok z powodu 
cukrzycy w holistycznej opiece zespołu 
terapeutycznego”, która odbędzie się 
27 kwietnia 2019 r. w Hospicjum im. 
E. Dutkiewicza w Gdańsku, ul. Koper-

nika 6. Podjęcie jednogłośnie uchwały 
nr 693/Vii p/19 w tej sprawie.

7 . Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
694/Vii p/19 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

8 . Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
695/Vii p/19 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 696/Vii p/19 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 697/Vii p/19 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

11. Przyjęcie jednogłośnie pięciu Uchwał 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych), wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych 
(4 wykreślenia indywidualnych prak-

tyk pielęgniarskich i 1 wykreślenie in-
dywidualnej praktyki położnej). Podję-
te uchwały to uchwały nr: 110/ipp/
ppl/19/c, 111/ipp/ppl/19/c, 112/
ipp/ppl/19/c, 113/ipp/ppl/19/c, 
114/ipa/ppl/19/c .

12. Podjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawo-
du od uchwały nr 1138/z/Vii/2019 
do uchwały nr 1161/z/Vii/2019 . 
Stwierdzenia – 13 (w tym 1 pielę-
gniarz), wymiana – 1, wpis do rejestru 
– 6 (w tym 2 położne), wykreślenia 
z rejestru – 4 (w tym 1 położna).

13. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie uchwały nr 698/Vii p/19 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych kursu specja-
listycznego Leczenie ran dla pielęgnia-
rek organizowanego przez Servmed 
Paweł Dobski.

14. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 699/
Vii p/19 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo 
operacyjne dla położnych organizowa-
nego przez Servmed Paweł Dobski.

15. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 700/Vii p/19 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych kursu specja-
listycznego Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego u do-
rosłych, kurs dla pielęgniarek i położ-
nych organizowanego przez Servmed 
Paweł Dobski.

16. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 701/Vii p/19 w sprawie 

delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez PULS-MEDIC 
Sp. z o.o.: kurs specjalistyczny Lecze-
nie ran dla pielęgniarek.

17. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 702/Vii p/19 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Medica Sp. z o.o.: kurs spe-
cjalistyczny Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego u do-
rosłych dla pielęgniarek i położnych. 

18. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
703/Vii p/19 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do pracy 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez KORA Medica Sp. z o.o.: 
kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo ro-
dzinne dla pielęgniarek – Sopot.

19. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 704/Vii p/19 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Medica Sp. z o.o.: kurs specja-
listyczny Resuscytacja krążeniowo-
-oddechowa dla pielęgniarek i położ-
nych – Kwidzyn.

20. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 705/Vii p/19 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez KORA Me-
dica Sp. z o.o.: kurs specjalistyczny 
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Resuscytacja oddechowo-krążeniowa 
noworodka dla pielęgniarek i położ-
nych – Kwidzyn. 

21. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
706/Vii p/19 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do pracy 
w komisji egzaminacyjnej w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez IPMC Przemysław 
Warnke: kurs specjalistyczny Resu-
scytacja krążeniowo-oddechowa dla 
pielęgniarek i położnych – Starogard 
Gdański.

22 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 707/Vii p/19 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

23 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Opera-
cyjnego w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z budżetu Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Operacyjnego na pokrycie 
kosztów organizacji Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
„Oblicza Bloku Operacyjnego”, która 
odbędzie się w Gdańskim Hotelu NO-
VOTEL-Marina w dniu 17 maja 2019 
r. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
708/Vii p/19 w tej sprawie.

24 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 709/Vii p/19 w sprawie 
objęcia Patronatem przez Gdańską 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położ-
nych oraz częściowego pokrycia kosz-
tów współorganizacji Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
„Oblicza Bloku Operacyjnego”, która 

odbędzie się w Gdańskim Hotelu NO-
VOTEL-Marina w dniu 17 maja 2019 r. 

25 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa On-
kologicznego w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z budżetu Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Onkologicz-
nego zgodnie ze wskazanym celem, 
tj. na częściowe pokrycie kosztów 
podróży pielęgniarki onkologicznej 
na szkolenie organizowane przez Eu-
ropejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek 
Onkologicznych (European Oncolo-
gy Nurses Society), które odbyło się 
w Niemczech – Nauen OT Gross Beh-
nitz . Przyjęcie jednogłośnie uchwały 
nr 710/Vii p/19 w tej sprawie.

26 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 711/Vii p/19 w sprawie 
oddelegowania Wiceprzewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku i pokrycia kosz-
tów podróży, noclegu i uczestnictwa 
w Konferencji Jakość w Opiece Zdro-
wotnej „25 Lat Monitorowania Jakości 
w Polsce”, która odbędzie się w Kra-
kowie 20-21 maja 2019 r.

27 . Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
712/Vii p/19 w sprawie oddelegowania 
Członka Prezydium ORPiP w Gdańsku 
i pokrycia kosztów podróży i uczest-
nictwa w Konferencji Jakość w Opie-
ce Zdrowotnej „25 Lat Monitorowania 
Jakości w Polsce”, która odbędzie się 
w Krakowie 20-21 maja 2019 r.

28 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie uchwały nr 713/Vii p/19 w spra-
wie zakupu 200 szt. przypinek ZŁOTY 
CZEPEK na uroczystości Obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Położnej organizowane przez OIPiP 
w Gdańsku.

29. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 714/Vii p/19 w spra-
wie zatwierdzenia nadania odznaczeń 
ZŁOTY CZEPEK i Dyplomów Uzna-
nia za długoletnią i wzorową pracę 
w Ochronie Zdrowia dla Członków 
Gdańskiego Samorządu Zawodowego 
z okazji Obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Pielęgniarki i Położnej.

30. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie uchwały nr 715/Vii p/19 w spra-
wie zatwierdzenia nadania odznaczeń 
HONOROWY ZŁOTY CZEPEK dla 
osób, które w sposób szczególny za-
służyły się w promowaniu i rozwoju 
zawodów Pielęgniarki i Położnej na 
terenie Gdańskiej OIPiP. 

31. Sprawy bieżące.
pani przewodnicząca anna czar-
necka przedstawiła:
• planowane w dniu 17 kwietnia 

2019 r. spotkanie w Centrum 
Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie, w którym weźmie udział 
Koordynator ds. szkoleń OIPiP 
w Gdańsku, mgr Patrycja Mali-
nowska. Na spotkaniu poruszane 
będą sprawy dotyczące możli-
wości pomocy Pielęgniarkom 
i Położnym, które nie zakończyły 
kształcenia podyplomowego roz-
poczętego w firmie Interrete, 

• informację z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, Oddziału Pomor-
skiego o skargach i wnioskach 
zgłaszanych przez świadczenio-
dawców oraz działaniach infor-
macyjnych w IV kwartale 2018 r. 
Informacja została przekazana 
również do Okręgowego Rzecz-

nika Odpowiedzialności Zawodo-
wej OIPiP w Gdańsku,

• podsumowanie działalności Dzia-
łu Szkoleń OIPiP w Gdańsku na 
podstawie analizy porównawczej 
I kwartału roku 2018 i I kwarta-
łu roku 2019. liczba absolwen-
tów kończących kształcenie po-
dyplomowe prowadzone przez 
dział Szkoleń oipip w Gdańsku 
w i kwartale roku 2018 wyniosła 
127, natomiast w i kwartale roku 
2019 liczba absolwentów, którzy 
zakończyli kształcenie to 300 osób,

• bardzo duże zaangażowanie, 
jakim wykazali się pracownicy 
okręgowej izby pielęgniarek 
i położnych w Gdańsku podczas 
organizacji XXXiii okręgowe-
go zjazdu pielęgniarek i położ-
nych. dzięki wytężonej pracy 
zjazd przebiegł bardzo spraw-
nie. za taką postawę bardzo 
dziękujemy, 

• prośbę o publikację w Biuletynie 
Izby artykułu na temat konferen-
cji pt. ,,Nasza przyszłość w rękach 
pracodawców – sytuacja zawo-
dowa pielęgniarek i położnych 
w województwie pomorskim”, 
która odbyła się 20 lutego 2019 r. 
w AGN. zapraszamy do zapo-
znania się z artykułem. jesteśmy 
otwarci na wszelkie publikacje 
przybliżające sytuację zawo-
dową naszego środowiska. jed-
nocześnie prosimy, aby nasze 
koleżanki i koledzy dzielili się 
swoimi działaniami, z ogromną 
przyjemnością zamieścimy rela-
cje w biuletynie,
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• planowanie rozmów z Przedstawi-
cielami Urzędu Marszałkowskie-
go w sprawie kontynuacji promo-
cji zawodu pielęgniarki i położnej 
w szkołach, wzorem działań pro-
wadzonych w poprzednim roku,

• pismo z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, w którym do Pani 
Przewodniczącej Anny Czarnec-
kiej skierowana została prośba 
o zaprezentowanie działań, jakie 
są realizowane i planowane do 
realizowania przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych, za-
równo na szczeblu krajowym, jak 
i regionalnym. Wystąpienie bę-
dzie miało miejsce na konferencji 
krajowej MSWiA w dniu 28 maja 
2019 r. w Sopocie,

• wszelkie działania związane 
z organizacją w dniu 17 maja 
od godz. 8:00 do godz. 11:00 
Międzynarodowego dnia pielę-
gniarki i położnej, miejsce uro-
czystości: urząd Marszałkowski 
w Gdańsku, ul. okopowa, 

• pismo do Prezydium ORPiP 
w sprawie przyznania Honoro-
wych Złotych Czepków dla Osób 
szczególnie zaangażowanych 
w pracy i wspieraniu Samorządu 
Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych w województwie pomorskim,

• planowany termin zebrania Kapi-
tuły Nagrody im. Aliny Pienkow-
skiej w dniu 8 maja 2019 r. o go-
dzinie 8:30 w Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku. Zachęcamy do składania 
wniosków o przyznanie nagrody, 

• informację o zaakceptowaniu zło-

żonego sprawozdania MZ – 10 B, 
sprawozdania o uprawnionych do 
wykonywania zawodu pielęgniar-
ki i położnej za rok 2018,

• iż jesteśmy po kolejnej kontroli 
przeprowadzonej przez Państwo-
we Archiwum w Gdańsku, obec-
nie oczekujemy na przesłanie 
wyników kontroli, które zostaną 
przedstawione na kolejnym zebra-
niu Prezydium ORPiP. Wszelka 
dokumentacja do przeprowadze-
nia kontroli została przygotowa-
na zgodnie z listą przesłaną przez 
Państwowe Archiwum,

• przesłane uwagi dotyczące Usta-
wy o Opiece Zdrowotnej nad 
Uczniami, przygotowane Przez 
Komisję ds. Pielęgniarek w Śro-
dowisku Nauczania i Wychowa-
nia OIPiP w Gdańsku. Prace nad 
Ustawą trwają od 2016 roku,

• informację o możliwości zaku-
pu zbioru wierszy Hanny Paszko, 
w hołdzie bł. Hannie Chrzanowskiej, 

• pismo, przypomnienie z naczel-
nej izby pielęgniarek i położ-
nych w warszawie o trwającym 
konkursie ,,kobiety Medy-
cyny”, zachęcamy do oddawa-
nia głosów na nasze koleżanki, 

• realizację Kampanii społecznej 
,,Mamo, tato napisz list do dziec-
ka, które wkrótce się urodzi”. 
Akcja skierowana jest do kobiet 
w ciąży i przyszłych tatusiów, 
którym za chwilę urodzi się ocze-
kiwane Maleństwo, akcja jest 
w trakcie realizacji,

• informację dotyczącą prawa po-
dejmowania decyzji przez kobie-

ty w ciąży co do miejsca porodu 
(dom rodzinny czy szpital), jak 
i porodów rodzinnych oraz osób 
w nim uczestniczących,

• informację dotyczącą Organizato-
rów kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych, któ-
rzy wykazują placówki stażowe, 
z którymi nie mają podpisanych 
umów, w konsekwencji powstają 
problemy, gdyż uczestnicy szkoleń 
podyplomowych nie mają miejsc, 
w których mogą odbywać zajęcia 
stażowe. Prosimy, aby Państwo 
wnikliwie przeprowadzali weryfi-
kację Organizatorów kształcenia 
przed podjęciem decyzji dotyczą-
cej wpisania się na listę Uczestni-
ków kształcenia podyplomowego,

• propozycję współpracy, która 
wpłynęła z Centrum Wsparcia 
Imigrantów i Imigrantek w Gdań-
sku. W miesiącu marcu odbyło się 
pierwsze spotkanie z Przedstawi-
cielem Centrum, kolejne jest pla-
nowane na 16 kwietnia 2019 r.

32 . pani wiceprzewodnicząca Marzena 
olszewska-Fryc serdecznie zaprasza 
nasze Koleżanki i Kolegów oraz ich 
Rodziny na Festyn rodzinny z okazji 
dnia dziecka organizowany przez 
Szpital im. Mikołaja kopernika – 
podmiot leczniczy Sp. z o.o. coper-
nicus w Gdańsku przy współudziale 
okręgowej izby pielęgniarek i położ-
nych dnia 01.06.2019 r. Na festynie bę-
dzie możliwość zbadania poziomu wi-
taminy D, sprawdzenia poziomu cukru 
we krwi, przebadania dzieci pod kątem 
wad postawy oraz wielu innych badań. 

33 . Zakończenie zebrania.

W dniu 15 maja 2019 roku odbyło się ze-
branie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 716/Vii p/19 
w sprawie przyjęcia i realizacji wnio-
sków Komisji Socjalnej z dnia 14 maja 
2019 roku na ogólną sumę: 6100.00 zł 
brutto (sześć tysięcy sto 00/100) . 

5 . Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 717/Vii p/19 w sprawie 
oddelegowania i pokrycia kosztów 
udziału Zastępcy Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej w Ogólnopol-
skiej Konferencji Pielęgniarek Medycy-
ny Szkolnej, która odbędzie się w War-
szawie w dniach 26-27 czerwca 2019 r. 

6 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 718/Vii p/19 w sprawie 
przyznania nagród Członkom Samorzą-
du Zawodowego. W dniu 08.05.2019  r. 
Kapituła przyznała trzy nagrody 
im. Aliny Pienkowskiej: dwóm pielę-
gniarkom i jednej położnej za szcze-
gólne osiągnięcia i działalność na rzecz 
rozwoju Samorządu Zawodowego Pie-
lęgniarek i Położnych.

7 . Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
719/Vii p/19 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 
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zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

8 . Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 
720/Vii p/19 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr: 115/ipp/
ppl/19/c, 116/ipp/ppl/19/c, 117/
ipp/ppl/19/c w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Prak-
tyk Zawodowych) wpisu w rejestrze 
indywidualnych praktyk pielęgniarek 
i położnych (3 wykreślenia indywidu-
alnych praktyk pielęgniarskich).

10. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od uchwały nr 1163/z/
Vii/2019 do uchwały nr 1186/z/
Vii/2019 . Stwierdzenia – 15, wymiana 
– 1, wpis do rejestru – 4 (w tym 2 położ-
ne), wykreślenia z rejestru – 4.

11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 721/Vii p/19 
w sprawie wpisu zmiany danych do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych prowadzonego przez 
Fundację Twórczych Kobiet; zmiana 
dotyczy kursu dokształcającego Kar-
mienie piersią – standard w opiece 
okołoporodowej. Opieka okołoporo-
dowa, ze szczególnym uwzględnie-
niem fizjologii i patologii ludzkiej lak-

tacji, pielęgniarstwo neonatologiczne, 
położnicze, promocja zdrowia i edu-
kacja zdrowotna – program dla pielę-
gniarek i położnych.

12. Zakończenie zebrania.

W dniu 15 maja 2019 roku odbyło się ze-
branie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 722/Vii p/19 w sprawie 
oddelegowania i uwolnienia środków 
finansowych na pokrycie kosztów udzia-
łu Przewodniczącej i trzech Członków 
Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska 
Nauczania i Wychowania w Ogólnopol-
skiej Konferencji Pielęgniarek Medycy-
ny Szkolnej, która odbędzie się w War-
szawie w dniach 26-27 czerwca 2019 r.

5 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarek Środowi-
ska Nauczania i Wychowania w spra-
wie oddelegowania i uwolnienia środ-
ków finansowych na pokrycie kosz-
tów udziału Przewodniczącej i trzech 
Członków Komisji ds. Pielęgniarek 
Środowiska Nauczania i Wychowa-
nia w Szkoleniu prowadzonym przez 
ETOH – Fundację Rozwoju Profilak-
tyki, Edukacji i Terapii Problemów 

Alkoholowych, która odbędzie się 
w Warszawie w dniach 13-14 czerwca 
2019 r. Podjęcie jednogłośnie uchwa-
ły nr 723/Vii p/19 w tej sprawie.

6 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego w sprawie oddelegowania 
i uwolnienia środków finansowych 
z budżetu Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego na uczestnictwo pię-
ciu osób z ww. komisji w Konferen-
cji Pediatryczno-Neonatologicznej, 
która odbędzie się w Międzyzdrojach 
w dniach 13-14 czerwca 2019 r. Podję-
cie jednogłośnie uchwały nr 724/Vii 
p/19 w tej sprawie. 

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 725/Vii p/19 w sprawie 
oddelegowania i pokrycia kosztów 
udziału Członka ORPiP w Ogólnopol-
skiej Konferencji Pielęgniarek Medycy-
ny Szkolnej, która odbędzie się w War-
szawie w dniach 26-27 czerwca 2019 r. 

8 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego w sprawie uwolnienia 
środków finansowych z budżetu Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego na organizację Konferencji 
pt. ,Jakość Opieki Medycznej” pod 
patronatem OIPiP, która odbędzie się 
w Szpitalu Specjalistycznym im. św. 
Wojciecha Gdańsk-Zaspa 29 maja 
2019 r. Podjęcie jednogłośnie uchwa-
ły nr 726/Vii p/19 w tej sprawie.

9. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 727/Vii p/19 w spra-
wie pokrycia kosztów obiadu dla 30 
uczestników jednodniowej wycieczki 
Członków Koła Emerytów, która od-
będzie się 15 czerwca 2019 r.

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 728/Vii p/19 
w sprawie pokrycia kosztów zakupu 
20 szt. figurek z ręcznika – „zwijak”. 
Upominki otrzymają dzieci niepełno-
sprawne – uczestnicy Festynu z oka-
zji Dnia Dziecka, który odbędzie się 
9 czerwca 2019 r. w Osieku. 

11. Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 729/
Vii p/19 w sprawie pokrycia kosztów 
cateringu dla 200 osób w dniu 17 maja 
2019 r. w Gdańskim Urzędzie Marszał-
kowskim, gdzie odbędą się uroczystości 
związane z Obchodami Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Położnej. 

12. Rozpatrzenie wniosku Wiceprzewod-
niczącej ORPiP w Gdańsku w sprawie 
oddelegowania i pokrycia kosztów po-
dróży i noclegu Wiceprzewodniczącej 
ORPiP. Położna będzie uczestniczyć 
w Konferencji „Położna w świecie na-
uki i praktyki” organizowanej przez In-
stytut PWN w Warszawie 24-25 maja 
2019 r. Podjęcie jednogłośnie uchwa-
ły nr 730/Vii p/19 w tej sprawie.

13. Przedstawienie i przyjęcie aneksu 
nr 1 z dnia 15 maja 2019 r. do uchwa-
ły nr 715/Vii p/19 Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w sprawie zatwierdze-
nia nadania dodatkowych odznaczeń 
HONOROWY ZŁOTY CZEPEK dla 
3 osób, które w sposób szczególny za-
służyły się w promowaniu i rozwoju 
zawodów Pielęgniarki i Położnej na 
terenie Gdańskiej OIPiP. 

14. Sprawy bieżące.
pani przewodnicząca orpip anna 
czarnecka omówiła:
• decyzję Ministra Zdrowia o zwięk-

szeniu dotacji na prowadzenie Re-
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jestru Pielęgniarek i Położnych 
z 0,64 zł na 0,655 zł,

• zaproszenie, które wpłynęło od 
Dyrekcji Szpitali Pomorskich na 
otwarcie Oddziału Hematolo-
gii i Transplantologii w Szpitalu 
w Gdyni. Okręgową Radę Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku 
będzie reprezentowała, Członek 
ORPiP Pani Agnieszka Bronk,

• spotkanie Przedstawiciela Archi-
wum Państwowego w Gdańsku 
z Przewodniczącą OIPiP w Gdań-
sku oraz Panią Ewą Bebel, pro-
wadzącą archiwum OIPiP. Spo-
tkanie miało na celu omówienie 
i sprawdzenie spraw związanych 
z porządkowaniem dokumentacji 
wytwarzanej przez OIPiP w Gdań-
sku. we wnioskach pokontrol-
nych nie stwierdzono żadnych 
zastrzeżeń odnośnie archiwizacji 
dokumentacji przez pracownika 
składnicy akt oipip w Gdańsku, 

• pismo z Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych, w którym przed-
stawiona została podjęta inicjaty-
wa Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych wraz z Uniwersyte-
tem Medycznym we Wrocławiu 
dotycząca opracowania modelu 
bezpiecznej farmakoterapii. Pi-
smo zostanie przesłane do szpi-
tali oraz zostanie zamieszczone 
na stronie internetowej OIPiP 
w Gdańsku,

• pismo z GUS informujące, że 
OIPiP została objęta obowiązkiem 
sprawozdawczym SOF-4 s., spra-
wozdaniem z działalności samo-
rządu gospodarczego i zawodo-

wego za rok 2018. Sprawozdanie 
zostało przesłane i jest bez uwag,

• podziękowanie dla NRPiP w War-
szawie od Polskiego Banku Ko-
mórek Macierzystych SA za 
zaproszenie i możliwość przed-
stawienia prezentacji dotyczącej 
deponowania tkanek płodu. W pi-
śmie zawarte jest zaproszenie do 
współpracy na zasadzie partner-
skiej dla Okręgowych Izb Pielę-
gniarek i Położnych, 

• informację o kontroli Pracodaw-
ców w sprawie wypłacania pod-
wyżek 4 x 400 zł dla Pielęgniarek 
i Położnych, 

• zaproszenie od naszej Koleżanki 
Beaty Góralskiej na Mszę Świętą, 
która odbędzie się w dniu 18 maja 
2019 r. z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Pielęgniarki i Położnej 
i otrzymania relikwii błogosła-
wionej s. Marty Wieckiej. Msza 
odbędzie się w Parafii pw. Świętej 
Rodziny w Gdyni, na którą zapra-
szamy serdecznie nasze Koleżan-
ki i Kolegów. oipip w Gdańsku 
ufunduje relikwiarz błogosła-
wionej s. Marty Wieckiej,

• informacje z NIPiP w Warszawie 
o szerokiej działalności NIPiP 
prezentowanej w Newsletter,

• podziękowanie od Okręgowego 
Rzecznika Pielęgniarek i Położ-
nych OIPiP w Elblągu dla Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodo-
wej OIPiP w Gdańsku, Pani Anny 
Zaremby-Duszoty za umożliwie-
nie udziału w konferencji szkole-
niowej, która odbyła się w dniach 
11-12 kwietnia 2019 r. w Gdań-

sku, wraz ze słowami uznania dla 
całego Zespołu Organizacyjnego, 
którego zaangażowanie, profesjo-
nalizm i dbałość o szczegóły przy-
czyniły się do końcowego sukcesu 
w postaci znakomicie zorganizo-
wanej konferencji,

• prośbę od NRPiP w Warszawie, 
aby po obchodach Międzynaro-
dowego Dnia Pielęgniarki i Po-
łożnej w Gdańsku przesłać rela-
cję, która zostanie zamieszczona 
na stronie NIPiP,

• informację o przyznaniu przez 
Ministra Zdrowia Odznaki Ho-
norowej (medalu) za zasługi dla 
Ochrony Zdrowia naszej Kole-
żance Annie Zarembie-Duszocie. 
Gratulujemy serdecznie i pod-
kreślamy, iż Pani Ania włożyła 
mnóstwo pracy i zaangażowania 
we wszelkie działania na rzecz na-
szego Środowiska, zarówno jako 
Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej, jak i jako Pielęgniarka, 

• po rozmowie pani przewodniczą-
cej anny czarneckiej z panem 
dyrektorem firmy ubezpiecze-
niowej interpolSka, biorąc 
pod uwagę wieloletnią współpra-
cę, otrzymaliśmy wsparcie finan-
sowe na: obchody Międzynaro-
dowego dnia pielęgniarki i po-
łożnej w wysokości 1000 zł (uro-
czystość będzie miała miejsce 17 
maja 2019 r.), szkolenie z zakresu 
komunikacji w wysokości 100 zł 
(szkolenie odbędzie się 31 maja 
2019 r.) oraz konferencję pre-
wencyjną orzoz w wysokości 
1500 zł (19-20 września 2019 r.) 

• zaproszenie dla pani przewod-
niczącej anny czarneckiej na 
uroczystą Galę jubileuszową 
z okazji 25. rocznicy działalności 
domu opieki Społecznej ,,osto-
ja” w Gdańsku. uroczystość od-
będzie się w dniu 17 maja 2019 r. 
w wielkiej Hali dworu artusa,

• skargę Studentki położnictwa do-
tyczącą wypowiedzi Położnej 
z terenu OIPiP w Gdańsku na temat 
opieki położnej dla kobiet LGBTQ 
prezentowanej przez naszą Kole-
żankę na stronie internetowej. Na 
powyższy temat odbyła się szeroka 
dyskusja i podjęto stosowne działa-
nia. Skarga została wysłana również 
do Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej OIPiP w Gdańsku,

• rozmowę dotyczącą ED Pielęgniar-
stwa, gdzie osoby kończące studia 
na terenie Polski, a nieposiadające 
egzaminu państwowego z języka 
polskiego nie mogą otrzymać Pra-
wa Wykonywania Zawodu oraz 
zaświadczenia z OIPiP wymaga-
nego przy podjęciu pracy na tere-
nie UE oraz poza obszarem Unii 
Europejskiej. Należy podkreślić, 
iż nie jest to brak dobrej woli ze 
strony OIPiP, ale brak możliwości 
uwarunkowanych obowiązującym 
stanem prawnym,

• pismo w sprawie rekomendacji na 
Krajowego Konsultanta w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Anestezjo-
logicznego i Intensywnej Opieki,

• zakończenie zamknięcia trzech 
specjalizacji w Systemie Monito-
rowania Kształcenia: Specjalizacji 
z Pielęgniarstwa Internistycznego, 
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Położnictwa i Ginekologii oraz 
Pielęgniarstwa Chirurgicznego, 
co było nowym i dużym wyzwa-
niem dla Działu Szkoleń OIPiP 
w Gdańsku. Dziękujemy za pełną 
mobilizację i pomyślne zakończe-
nie tego procesu, jesteśmy pełni 
uznania dla Pracowników,

• informacje wpływające w formie 
pisemnej od naszych Koleżanek 
i Kolegów, dotyczące organiza-
cji i kształcenia podyplomowego. 
Rzeczą naturalną jest, iż na ryn-
ku mamy licznych organizatorów 
prowadzących kształcenie pody-
plomowe dla pielęgniarek i po-
łożnych. Informacje – ogłoszenia 
dotyczące uruchamianych kursów 
lub specjalizacji zamieszczane 
są na stronie OIPiP w Gdańsku. 
Nasze Koleżanki i Koledzy ko-
rzystają z nich na innym terenie, 
jak i Członkowie OIPiP z innych 
rejonów korzystają z różnych 
form kształcenia prowadzonych 
na naszym terenie. Naszym zada-
niem jest umożliwienie przedsta-
wienia oferty dotyczącej możli-
wości podjęcia kształcenia, gdyż 
wielokrotnie jest ono warunkiem 
spełnienia wymogów związanych 
z możliwością rozpoczęcia pracy.

15. przedstawienie dwóch wniosków, 
które wpłynęły na zebranie prezy-
dium orpip:
•• wniosek od członka prezydium 

orpip pani beaty wieczorek-
-wójcik z prośbą o podjęcie dzia-
łań mających na celu objęcie finan-
sowaniem 4 x 400 zł pielęgniarek 
systemu pracujących w ZRM, które 

funkcjonują w formie podwyko-
nawców. Na terenie wojewódz-
twa pomorskiego od 01.04.2019 r. 
nastąpiła zmiana organizacyjna, 
skutkiem czego wszystkie dotych-
czas samodzielnie funkcjonujące 
ZRM świadczą umowę w ramach 
podwykonawstwa na rzecz Pogo-
towia Gdańskiego. Zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie 
ogólnych warunków o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej na 
podstawie § 2.1. ust. 5 pkt 2 przy-
dział środków przypadających na 
pielęgniarki systemu w ZRM jest 
zatem taki sam jak dla ratowników 
medycznych i wynosi 3 x 400 zł. 
Wobec powyższego pielęgniarki 
systemu zatrudnione w Pogotowiu 
Gdańskim mają prawo do otrzyma-
nia pełnej kwoty regulacji, czyli 4 x 
400 zł, zaś pielęgniarki zatrudnione 
u podwykonawców otrzymają jedy-
nie 3 x 400 zł. Jest to niewątpliwie 
rażąco niesprawiedliwe rozwiąza-
nie z racji tego, iż realizują one takie 
same świadczenia medyczne,

•• wniosek od członka prezydium 
orpip w Gdańsku pani Ma-
rzeny barton o podjęcie działań 
mających na celu wprowadzenie 
do systemu kształcenia kadr pielę-
gniarskich na poziomie studiów li-
cencjackich rozszerzonego zakresu 
dotyczącego ordynowania leków.

Powyższe wnioski zostaną przesłane do 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie w celu podjęcia dalszych 
działań.

 

Posiedzenie Rady Pomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ

W dniu 31.05.2019 r. Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku Anna Czarnecka uczestniczyła 
w posiedzeniu Rady Pomorskiego Oddziału 
NFZ. Omówione zostały bardzo szczegółowo: 
1. Sprawozdanie finansowe z działalno-

ści 2018 r. z pozytywną opinią biegłe-
go (z pochwałą) oraz sprawozdanie 
bieżące z pierwszego kwartału 2019 r. 
Dynamika działań rośnie w każdym 
rodzaju świadczeń – stopień ich reali-
zacji jest bardzo wysoki.

2 . Nasz Oddział Pomorski NFZ sfinanso-
wał placówkom medycznym wszyst-
kie świadczenia ponadumowne, tzw. 
nadwykonania, oraz dodatkowe pro-
dukty podwyżkowe dedykowane: pie-
lęgniarkom, położnym, lekarzom i ra-
townikom medycznym.

3 . Przedstawiono informacje o skargach 
i wnioskach zgłoszonych przez świad-
czeniobiorców, czyli Interesariuszy. 
NFZ dokłada wszelkich starań, aby 
zgłaszane problemy rozwiązywać kon-
struktywnie i skutecznie. Są jednak 
również skargi całkowicie bezpod-
stawne, oparte na emocjach, złości, 
a nawet agresji.

4 . Omówiono bardzo trudny i poważny 
problem braku – dużego niedoboru 
kadry medycznej, tj. lekarzy specjali-
stów, pielęgniarek i położnych.

5 . Wyznaczono termin kolejnej Rady 
NFZ na 25 czerwca 2019 r.

 mgr Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

W dniu 3 czerwca 2019 roku odbyło się ze-
branie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 7 osób, Człon-
ków Prezydium.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 731/Vii p/19 
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 (jednej pielęgniarce).

5 .  Zakończenie zebrania. 

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 



24 Biuletyn Informacyjny  nr 5-7/2019 25

11. Przyjęcie jednogłośnie uchwały nr 
132/Vii r/19 w sprawie uwolnienia 
środków finansowych na zorganizo-
wanie przez Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej 
i Okręgową Radę Pielęgniarek i Po-
łożnych w ramach prewencji Konfe-
rencji „Odpowiedzialność Zawodowa 
a bezpieczeństwo pracy pielęgniarek 
i położnych. Odpowiedzialność praw-
na za błąd organizacyjny kadry kie-
rowniczej”, która odbędzie się 11-12 
kwietnia 2019 r. w Gdańskim Hotelu 
Novotel Marina. 

12. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 133/Vii r/19 
w sprawie pokrycia kosztów reali-
zacji szkolenia Członków OIPiP (do 
100 osób) na temat „Trudny Pacjent 
i jego Rodzina – jak się porozu-
mieć?”. Szkolenie odbędzie się 31 
maja 2019 r. w Gdańskim Urzędzie 
Marszałkowskim, ul. Okopowa 21.

13. Sprawy bieżące.
pani przewodnicząca anna czar-
necka omówiła:
• pismo z Okręgowej Izby Le-

karskiej w Gdańsku, gdzie OIL 
zwróciła się do Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku z prośbą o spotkanie 
mające na celu wspólne działania 
skupiające się wokół idei samo-
rządności naszych zawodów oraz 
nad wspólnym wzmacnianiem 
naszych zawodów zaufania pu-
blicznego w przestrzeni publicz-
nej. Zainteresowani Członkowie 
ORPiP w Gdańsku zostali popro-
szeni o pisemne zgłaszanie chę-
ci uczestnictwa w tematycznym 

spotkaniu – konferencji. Osoby, 
które wyraziły chęć współpracy, 
zostaną zgłoszone pod wskazany 
w piśmie adres,

• przesłane zaproszenie od Pana 
Macieja Laszkiewicza, Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Zdro-
wia UMWP, na spotkanie Grupy 
ekspertów ds. monitorowania 
postępów z wdrożenia ,,pro-
gramu doskonalenia jakości 
w jednostkach wykonujących 
działalność leczniczą, dla któ-
rych podmiotem tworzącym lub 
właścicielem jest województwo 
pomorskie”. Spotkanie odbę-
dzie się w dniu 27 marca 2019 r. 
Weźmie w nim udział Przewod-
nicząca ORPiP Anna Czarnecka, 
która została powołana przez Za-
rząd Województwa Pomorskiego 
do Grupy Ekspertów, 

• pismo od Pani Ewy Bebel, Pie-
lęgniarki zajmującej się archi-
wizacją dokumentów w OIPiP 
w Gdańsku, w którym zawarta 
jest informacja o konieczności 
przechowywania części doku-
mentów w firmie archiwizującej 
poza OIPiP w Gdańsku ze wzglę-
du na brak możliwości lokalo-
wych na dodatkowe archiwum,

• konferencję, która odbędzie się 
31 maja 2019 r. w Gdańskim Urzę-
dzie Marszałkowskim, ul. Oko-
powa 21. pani przewodnicząca 
serdecznie zaprasza wszystkie 
koleżanki i kolegów na wyżej 
wymienioną konferencję. tema-
tyka spotkania jest niezwykle 
istotna w procesie leczenia, jak 

W dniu 15 marca 2019 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 21 Członków Okręgowej Rady, 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej, Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych, 3 Pełnomocni-
ków 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 125/Vii r/19 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosku Komisji 
ds. Finansowania Doskonalenia Za-
wodowego z dnia 15 marca 2019 r. 
na ogólną kwotę: 18 200 zł brutto 
(osiemnaście tysięcy dwieście 00/100) .

5 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 126/Vii r/19 w spra-
wie zakończenia postępowania Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku dotyczącego zbadania 
zdolności do wykonywania zawodu 
pielęgniarki.

6 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 127/Vii r/19 
w sprawie zatwierdzenia Planu Finan-
sowego 23 Komisji Problemowych 
działających przy OIPiP w Gdańsku.

7 . Przyjęcie jednogłośnie uchwały 
nr 128/Vii r/19 w sprawie konty-
nuacji umowy od 01.04.2019 r. do 
31.03.2020 r. dotyczącej pakowania 
zarchiwizowanej dokumentacji OIPiP 
w Gdańsku oraz jej wywiezienia 
i przechowywania w archiwum ze-
wnętrznym – firma PIKA Sp. z o.o. – 
zgodnie z potrzebami OIPiP oraz obo-
wiązującymi w tej kwestii przepisami.

8 . Rozpatrzenie wniosku Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej OIPiP w Gdańsku w sprawie 
przedłużenia umów od 01.04.2019 r. 
do 31.03.2020 r. z dwoma prawnikami 
posiadającymi wiedzę z zakresu zna-
jomości i stosowania przepisów prawa 
karnego materialnego i procesowego, 
do wyłącznej dyspozycji Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej. podjęcie jednogłośnie uchwa-
ły nr 129/Vii r/19 w tej sprawie. 

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały nr 130/Vii r/19 
w sprawie pokrycia kosztów wyjaz-
dowego zebrania w dniu 13 września 
2019 r. Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych oraz Organów działają-
cych w Gdańskiej OIPiP. Miejsce ze-
brania Chmielno – Pensjonat „Wichro-
we Wzgórze”.

10. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
uchwały nr 131/Vii r/19 w spra-
wie zatwierdzenia Bilansu Finan-
sowego wraz z rachunkiem zysków 
i strat za 2018 r.

Z prac Rady
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Kalendarium

1 marca
Przewodnicząca ORPiP wraz z Inspektorem Danych Osobowych otworzyli w OIPiP 
w Gdańsku profesjonalne szkolenie z zakresu RODO dla Pracowników Izby – gwarantują-
ce bezpieczne postępowanie z powierzonymi danymi osobowymi.

1 marca
Przewodnicząca ORPiP Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
oraz Sekretarz Jolanta Zając uczestniczyły w Konkursach w Uniwersyteckim Centrum 
Klinicznym na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych. Wygranym bardzo gratulujemy!

i współpracy, konferencja pn. 
,,trudny pacjent i jego rodzina 
– jak się porozumieć?”.

• spotkanie z Panią Marszałek 
i Związkami Zawodowymi Pielę-
gniarek i Położnych, gdzie zosta-
ły omówione podwyżki dla Pie-
lęgniarek/Pielęgniarzy i Położ-
nych. na spotkaniu wybrzmiało 
bardzo wyraźnie, iż w przypad-
ku braku przekazania całej puli 
środków finansowych przezna-
czonej na podwyżki dla pielę-
gniarek i położnych przez pra-
codawców, różnice będą musia-
ły być wyrównane. ramy do-
tyczące środków finansowych, 
które zostały przeznaczone 
na podwyżki dla pielęgniarek 
i położnych, są ściśle określone 
rozporządzeniem – co i jak jest 
zobowiązany zapłacić praco-
dawca. pismo do dyrektorów 
Szpitali w powyższej sprawie 
zostało przesłane przez urząd 
Marszałkowski. państwowa in-
spekcja pracy w tej kwestii bę-
dzie prowadziła kontrole. 

• informację z Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Warsza-
wie na temat plebiscytu kobiety 

Medycyny 2019, którego celem 
jest wyróżnienie najbardziej 
wpływowych kobiet związanych 
z medycyną i ochroną zdrowia 
w polsce. w tegorocznej edycji 
plebiscytu wśród nominowa-
nych znalazły się nasze kole-
żanki – pielęgniarki: Filomena 
bielecka, Mariola wozowczyk 
oraz zofia Małas. Pani Przewod-
nicząca zachęca, aby włączyć się 
do głosowania i zagłosować na 
nasze Koleżanki. Głosować moż-
na do 15 kwietnia, wchodząc na 
stronę: https://kobietyimedycy-
na.pl/kobiety-medycyny-2019. 
W powyższej sprawie na stronie 
OIPiP w Gdańsku został opubli-
kowany komunikat.

14. pani przewodnicząca przypomnia-
ła, iż 30 marca jest zjazd delega-
tów w Gdańsku, a 4 i 5 czerwca 
– nadzwyczajny zjazd delegatów 
w warszawie. 

15. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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7 marca
XVII Konferencja Opieki Długoterminowej 
zorganizowana przez Komisję ds. Opieki Dłu-
goterminowej i Komisję Leczenia Ran – działa-
jące przy OIPiP w Gdańsku pt. ,,Interdyscypli-
narność w opiece nad pacjentem niesamodziel-
nym’’, w której uczestniczyła Przewodnicząca 
naszej ORPiP oraz Wiceprzewodniczące.

1 marca
Konferencja zorganizowana 
przez Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne pt. „Życie za Życie”, 
w której czynny udział wzięła 
Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc.

6 marca
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z Panią Wicemarszałek i Dyrektorem Departamen-
tu Zdrowia Przedstawicielek ORPiP w Gdańsku: Przewodniczącej Anny Czarneckiej i Wice-
przewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc oraz Przewodniczącej ORPiP w Słupsku i Przed-
stawicielek Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych w celu omówienia aktualnej 
sytuacji po wprowadzanych minimalnych normach zatrudnienia w placówkach medycznych. 
Omówiono również realizację podwyżek wynagrodzeń z tzw. Pakietu Szumowskiego.

5 marca
Odbyła się pielgrzymka do grobu Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej – położnej, znajdującego 
się w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi, gdzie została odprawiona 
Msza Święta koncelebrowana przez Biskupa Adama Lepę. ORPiP w Gdańsku reprezentowały: 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca i Ewa Bogdańska-Bóll – Skarbnik. 
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13 marca
Udział Przewodniczącej ORPiP 
Anny Czarneckiej i Wiceprze-
wodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w Konkursie na stano-
wisko Pielęgniarki Oddziałowej 
w 7 Szpitalu Marynarki Wojen-
nej. Nowej Koleżance Oddziało-
wej serdecznie gratulujemy!

13 marca
Czynny udział w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Me-
dycznych Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc z ramienia OIPiP w Gdańsku.

15 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła kilkugodzinne obrady Prezydium i Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Omówiono wiele spraw i podjęto dużo 
tematycznych UCHWAŁ.

19 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w obradach Prezydium NRPiP w Warszawie.

16 marca
XXXVIII Zjazd Okręgowej Izby 
Lekarskiej – na zaproszenie Izby 
Lekarskiej OIPiP reprezentowała 
Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc.

8 marca
V Marcowa Konferencja dla Pielęgniarek i Położnych z okazji Dnia Kobiet zorganizowa-
na przez OIPiP w Urzędzie Marszałkowskim pt. „Zakażenia szpitalne – aktualne wyzwa-
nia”, w której uczestniczyła Przewodnicząca i Wiceprzewodniczące ORPiP w Gdańsku. 
Konferencja, tradycyjnie już od 5 lat, cieszy się ogromnym powodzeniem.
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20-21 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział wraz z Wiceprzewodniczącą Danutą Adam-
czyk-Wiśniewską w pracach NRPiP w Warszawie. Gośćmi na NRPiP były Pani Minister 
Józefa Szczurek-Żelazko oraz Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Minister-
stwa Zdrowia Greta Kanownik. Omówiono bardzo dużo ważnych dla naszego Środowiska 
Zawodowego spraw i podjęto tematyczne UCHWAŁY.

20 marca
W Warszawie po obradach NRPiP (o godz. 
21:30) Przewodnicząca Anna Czarnecka 
brała udział w pracach Komisji ds. Warun-
ków Pracy i Płacy działającej przy NRPiP. 
Opracowany został bardzo ważny wniosek 
płacowy do informacji MZ i pilnej realizacji.

20 marca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc oraz Skarbnik Ewa Bogdańska-Bóll brały 
udział w bardzo ważnej i aktualnej konferencji Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego Małgorzaty Sobani wraz ze Szpitalami Pomorskimi zorganizowanej 
we współpracy z OIPiP w Gdańsku w Urzędzie Marszałkowskim.
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22 marca
Przewodnicząca ORPiP Anna Czarnecka brała czynny udział w obradach Rady Społecznej 
115 Szpitala Wojskowego w Helu.

27 marca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w Radzie Społecznej Wojsko-
wej Przychodni w Gdyni oraz w spotkaniu Zespołu Ekspertów ds. Jakości w placówkach 
medycznych zorganizowanym przez Panią Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego.

28 marca
W Uniwersytecie Gdańskim Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w konferencji 
nt. zmian jakościowych w POMORSKICH placówkach ochrony zdrowia. Konferencja 
była bardzo ciekawa i inspirująca.

29 marca
Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc uczestniczyła w eg-
zaminie doskonalenia zawodowe-
go organizowanego przez OIPiP 
w Gdańsku. Członkom Komisji 
bardzo dziękujemy, a Uczestnikom 
GRATULUJEMY! Jesteśmy dla 
Was i staramy się działać jak najle-
piej i na najwyższym poziomie!

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

29 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka spotkała się w OIPiP w Gdańsku z nowym Dyrektorem 
115 Szpitala Wojskowego w Helu – celem omówienia zasad dobrej współpracy i polep-
szenia sytuacji Pielęgniarek szpitala pod względem zwiększenia obsad dyżurowych. Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka jest absolutnym przeciwnikiem pojedynczych obsad, które 
przede wszystkim są niebezpieczne dla samych Pielęgniarek, ale też dla ich Podopiecz-
nych. Pan Dyrektor obiecał, iż dołoży wszelkich starań, aby było jak najlepiej.

...ciąg dalszy
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30 marca
XXXIII Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, w którym uczestniczy-
ły Wszystkie Osoby funkcyjne oraz nasi wspa-
niali DELEGACI. Dziękujemy za aktywną 
postawę i bardzo dużą frekwencję. Omówiono 
zarówno bardzo aktywny miniony rok, jak i pla-
ny na bieżący 2019. Podjęto dużo UCHWAŁ 
oraz sformułowano WNIOSKI. Niezwykle 
podniosłym wydarzeniem było otrzymanie 
od Przewodniczącej ORPiP w Łodzi obrazu 
WSPANIAŁEJ POŁOŻNEJ STANISŁAWY 
LESZCZYŃSKIEJ. DZIĘKUJEMY!

4 kwietnia
Udział Przewodniczącej ORPiP Anny Czarneckiej, Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc i Sekretarz Jolanty Zając w Konkursie na Stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej Kliniki Kardiologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. KOLEŻANCE, 
KTÓRA WYGRAŁA – SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

2 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka 
i Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc uczestniczyły 
w siedzibie OIPiP w cyklicznym 
spotkaniu z Paniami Pielęgniar-
kami Emerytkami.

5 kwietnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej w jubileuszowej uroczystości Domu Pomocy 
Społecznej w Gdyni. Życzymy kolejnych równie owocnych i prężnych lat działalności!

5 kwietnia
W Hotelu Mercure Centrum 
w Gdyni odbyło się szkolenie zor-
ganizowane przez Akademię Po-
łożnej, Polskie Towarzystwo Po-
łożnych oraz Polskie Towarzystwo 
Medycyny Perinatalnej. W szkole-
niu udział wzięła Wiceprzewodni-
cząca ORPiP w Gdańsku Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska.

5 kwietnia
Udział z ramienia OIPiP Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w Radzie Pra-
codawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie.
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5 kwietnia
Dyrekcja Archiwum Państwowego przeprowadziła kontrolę naszego archiwum OIPiP 
w Gdańsku. W kontroli czynnie uczestniczyła Przewodnicząca Anna Czarnecka (poddana 
kontroli). Kontrola wypadła bardzo dobrze. Dziękujemy Pani Ewie Bebel za bardzo su-
mienną pracę w naszym archiwum i wykonanie wszystkich prac zleconych przez poprzed-
nią kontrolę. Przepisy się zmieniają i ulepszanie zabezpieczeń dokumentów archiwalnych 
jest zarówno ważne, jak i pracochłonne.

6 kwietnia (sobota)
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
uczestniczyły w Hotelu „Orle” w Gdańsku-Sobieszewie w III Kongresie Położnych Ro-
dzinnych. Konferencja była bardzo ciekawa i podkreślała przedsiębiorczość i samodziel-
ność jako wspaniałe wykorzystanie naszego potencjału. Dziękujemy Ogólnopolskiemu 
Stowarzyszeniu Położnych Rodzinnych za megaaktywność!

...ciąg dalszy

6 kwietnia
Odbyła się III konferencja na-
ukowa „Interdyscyplinarne lecze-
nie niepłodności. Fizjologiczne 
aspekty regulacji cyklu miesiącz-
kowego i spermatogenezy”, zor-
ganizowana przez Gdański Uni-
wersytet Medyczny. W konferen-
cji udział wzięła Danuta Adam-
czyk-Wiśniewska – Wiceprze-
wodnicząca ORPiP w Gdańsku.

•	 Zestaw	do	resuscytacji	krążenio-
wo-oddechowej	osoby	dorosłej

•	 Zestaw	do	resuscytacji	krążenio-
wo-oddechowej	noworodka

•	 Taca	przeciwwstrząsowa
•	 Glukometr
•	 Detektor	tętna	płodu
•	 Pulsoksymetr	noworodkowy
•	 Zestaw	do	wykonania	iniekcji	

domięśniowych	i	dożylnych
•	 Zestaw	do	pobrania	krwi
•	 Zestaw	materiałów	opatrunkowych
•	 Zestaw	do	zakładania	szwów
•	 Znieczulenie	miejscowe
•	 Nici	rozpuszczalne	i	nierozpusz-

czalne	o	różnych	rozmiarach	igieł

wyposażenie torby położnej:
•	 Preparaty	do	dezynfekcji	skóry,	

błon	śluzowych	i	rąk	położnej
•	 Nożyczki	do	nacięcia	krocza
•	 Nożyczki	do	przecięcia	pępowiny
•	 Stetoskop	Pinarda
•	 Rękawiczki	jałowe	i	diagnostyczne
•	 Cewnik	do	pęcherza	moczowego
•	 Klemy	do	zaciśnięcia	pępowiny
•	 Stetoskop	noworodkowy
•	 Centymetr	krawiecki
•	 Termometr
•	 Ciśnieniomierz
•	 Ponadto:	pojemnik	na	łożysko
•	 Waga	noworodkowa
•	 Inne:	koszulka	na	przebranie,	

pasta	i	szczotka	do	zębów,	
jedzenie	i	picie

Rozporządzenie	Ministra	Zdrowia	z	dnia	16	sierpnia	2018	r.	w	sprawie	
standardu	organizacyjnego	opieki	okołoporodowej

I. Postanowienia ogólne
12.	Osoba	sprawująca	opiekę	w warunkach pozaszpitalnych 
zapewnia	ciągłość	opieki	w	czasie	porodu	oraz	w	okresie	porodu.	(…)
13.	Realizacja	praw	pacjenta	w	zakresie	opieki	okołoporodowej	
polega	w	szczególności	na:
1)	Respektowaniu	prawa	do	świadomego	udziału	w	podejmowaniu	
decyzji	związanych	z	ciążą,	porodem,	połogiem	oraz	opieką	nad	
noworodkiem,	obejmujących	zakres	podejmowanych	działań	
i	stosowanych	procedur	medycznych;
2)	Prawie	wyboru	miejsca porodu	w	warunkach	szpitalnych	lub	
pozaszpitalnych;

podstawy prawne:
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8 kwietnia
Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
i Ewa Lisius uczestniczyły w na-
graniu audycji promującej akcję 
„Mamo, tato napisz list do dziec-
ka, które wkrótce się urodzi”. 
Nagranie odbyło się w siedzibie 
Radia Plus w Gdańsku, które od 
sześciu lat jest Patronem Medial-
nym Akcji.

9 kwietnia
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Prezydium NRPiP.

9 i 15 kwietnia 
W siedzibie OIPiP w Gdańsku odbyły się cykliczne spotkania ze studentkami położnictwa 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dotyczące historii i aktualnej działalności samo-
rządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Spotkanie prowadziła Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku.

10 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady Prezydium ORPiP w Gdańsku.

11-12 kwietnia
Przewodnicząca i Wiceprzewod-
niczące brały udział w konferen-
cji Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej OIPiP w Gdań-
sku pt. „Odpowiedzialność za-
wodowa a bezpieczeństwo pracy 
Pielęgniarek i Położnych. Od-
powiedzialność prawna za błąd 
organizacyjny kadry kierowni-
czej”. Konferencja cieszyła się 
ogromnym powodzeniem nawet  
wśród Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych z całego kraju. To była wspaniała okazja 
do pytań i odpowiedzi oraz rozmów na codziennie nurtujące nas tematy… 
KOLEJNA JUŻ WE WRZEŚNIU – ZAPRASZAMY!
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy

12 kwietnia
Udział z ramienia OIPiP w Gdańsku Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w wy-
darzeniu pt. „Nauka dla zdrowia – dzień otwarty GUM-edu” w Collegium Biomedicum.

12 kwietnia
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła, z ramienia OIPiP w Gdań-
sku, w uroczystym otwarciu Oddziału Naczyniowego w Szpitalu Wincentego a Paulo 
w Gdyni – Szpitale Pomorskie. Gratulujemy!

Czynność
Przedstawiciel 

ustawowy
Osoba bliska

Opiekun 
faktyczny

Osoba 
upoważniona

Przyjście 
na wizytę

Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne

Wypełnienie 
oświadczenia

Dopuszczalne Niedopuszczalne Niedopuszczalne Niedopuszczalne

Zgoda 
na leczenie

Dopuszczalne Niedopuszczalne Zgoda	na	badanie Niedopuszczalne

Uzyskanie 
informacji 

o pacjencie
Dopuszczalne

Wyłącznie	jeśli	
pacjent	jest	

nieprzytomny	itp.
Niedopuszczalne Dopuszczalne

Uzyskanie 
dokumentacji 

medycznej
Dopuszczalne

Z	wyjątkiem	komisji	
w	sprawie	zdarzeń	

medycznych
Niedopuszczalne Dopuszczalne
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13-14 kwietnia
Udział z ramienia OIPiP 
w Gdańsku Wiceprzewodniczą-
cej Marzeny Olszewskiej-Fryc 
w akcji charytatywnej Pomor-
skiego Hospicjum dla Dzieci pt. 
„Sztafeta Nadziei”. Wszystkim 
zaangażowanym Pielęgniarkom 
i Położnym składamy ogromne 
podziękowania, bo to wspaniała 
promocja naszych profesji.

15 kwietnia
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna 
Czarnecka uczestniczyła w konferencji 
naukowo-szkoleniowej pt.: „Dobre prak-
tyki w pielęgniarstwie – nowe wyzwania” 
„Rany o różnej etiologii – czy wiemy o nich 
wszystko?” zorganizowanej przez Szpitale 
Pomorskie pod PATRONATEM: Prezyden-
ta Miasta Gdyni, Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku oraz Polskiego 
Towarzystwa Leczenia Ran. Gratulujemy 
kolejnej rewelacyjnej konferencji!

...ciąg dalszy

17 kwietnia
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Seniorów oraz Pani Ireny Samson – naszej Ko-
leżanki Pielęgniarki zasiadającej w Zarządzie Rady Seniorów Gdańska – Przewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku miała przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu ww. Rady poświęco-
nym zdrowiu i programom zdrowotnym w Gdańsku. To było bardzo ciekawe spotkanie.
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24 kwietnia
Na zaproszenie Wojewody Pomorskiego Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodniczą-
ca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyły w konferencji szkoleniowej pt. „Senior w obliczu 
współczesnych zagrożeń”. Bardzo praktyczną wiedzę zdobytą na tej konferencji Przewodnicząca 
przekazała na spotkaniu Pań Emerytek w OIPiP w Gdańsku. OIPiP podjęła również współdzia-
łanie w tym temacie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Otwarcie Oddziału Otolaryngologii
W dniu 5 marca 2019 r. w Szpitalu Specjali-
stycznym w Wejherowie, ul. Jagalskiego 9, 
który jest placówką Szpitali Pomorskich 
Sp. z o.o., odbyło się uroczyste otwarcie po 
remoncie Oddziału Otolaryngologii. Z ramie-
nia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

udział w uroczystości brała Sekretarz Jolanta 
Zając. Dla Pacjentów zostały przygotowane 
sale jedno- i dwuosobowe, a każda z nich 
z węzłem sanitarnym, oraz sala operacyj-
na, gabinet zabiegowy i wiele innych udo-
godnień. Jest to ogromny krok do realizacji 

świadczeń wysokiej 
jakości, poprawy 
komfortu pracy 
i warunków lecze-
nia. Życzymy, aby 
każdy oddział szpi-
talny mógł zapewnić 
podobne warunki 
pobytu Pacjentom, 
jak i warunki pracy 
Personelowi.

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP 

w Gdańsku 
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Pacjent i jego rodzina 
– jak skutecznie się porozumieć

W dniu 31.05.2019 r., na prośbę po-
morskich Pielęgniarek, Pielęgniarzy 
i Położnych, ORPiP w Gdańsku wraz 
z Komisją ds. DPS działającą przy naszej 
Izbie i Okręgowym Rzecznikiem Odpo-
wiedzialności Zawodowej – zorganizo-
wali bezpłatne szkolenie dotyczące za-
gadnienia: jak się komunikować, by się 
porozumieć…, czyli jak komunikować 
się skutecznie.

W tym samym czasie w UMWP miała 
miejsce wystawa z okazji 30-lecia pierw-
szych wolnych wyborów. Wystawa przy-
pomniała nam, że nigdy nie było łatwo 

i nie jest oraz nie będzie – bo życie niesie 
ze sobą zawsze trudności, które powinni-
śmy traktować jako wyzwania mobilizują-
ce do działania – PODKREŚLIŁA PRZE-
WODNICZĄCA ORPiP ANNA CZAR-
NECKA, dziękując wszystkim przybyłym 
za aktywność i współdziałanie.

SZKOLENIE NIEZWYKLE WAŻNE 
DLA NAS I PACJENTÓW ORAZ PRAWI-
DŁOWEJ RELACJI W ZESPOLE INTERDY-
SCYPLINARNYM ODBYŁO SIĘ W SALI 
OKRĄGŁEJ W URZĘDZIE MARSZAŁ-
KOWSKIM WOJEWÓDZTWA POMOR-
SKIEGO w godzinach 9:00-15:00. 

Uczestniczyło w nim 70 osób. To kolejna 
ważna prewencja i poszerzenie umiejętności 
czyniących naszą pracę lepszą.
Omówiliśmy problemy związane z wykony-
waniem naszych zawodów oraz postaraliśmy 
się fachowo odpowiedzieć na wiele istotnych 
w naszych zawodach pytań , takich jak:
• Jak formułować pytania fachowe 

i taktowne wobec Pacjenta?
• Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, 

nacechowanych silnymi emocjami?
• Jak łączyć na co dzień ludzką empa-

tię z profesjonalną asertywnością?
• Jak odpowiadać na pytania zaskaku-

jące lub sugerujące?
• Jak wzmocnić osobistą motywację 

do wykonywania naszych zawodów 
w zmiennym otoczeniu służbowym, 
prawnym oraz społecznym?

konFerencja Szkoleniowa dotyczĄca 
prawidłowej koMunikacji

i rozwijajĄca uMiejętnoŚci porozuMiewania Się

• Jak radzić sobie skutecznie w sytu-
acjach opartych na relacjach interper-
sonalnych, stosując sprawdzone meto-
dy prezentowane podczas szkolenia?

• Jak wzmocnić profesjonalne posta-
wy pielęgniarek i położnych, które 
przyczynią się do innych, bardzo 
oczekiwanych zmian w wykonywa-
niu naszych zawodów i współpracy 
interdyscyplinarnej?

W czasie przerwy, przy poczęstunku była 
bardzo dobra okazja do rozmów i wymia-
ny doświadczeń oraz praktycznych porad. 
To zawsze stanowi trudną do przecenie-
nia wartość dodaną naszych SPOTKAŃ, 
KONFERENCJI, SZKOLEŃ!
Polecam fotorelację… 

mgr Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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oprawie otworzyła Konferencję w histo-
rycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
Po części oficjalnej, przywitaniu gości, 
prelegentów i uczestników zostały wrę-
czone nagrody – statuetki przyznane przez 
kapitułę PTPN dwóm pielęgniarkom za 
działalność i długoletnią pracę w pielę-
gniarstwie nefrologicznym.
W dalszej części spotkania zabrali głos 
zaproszeni goście. Okręgową Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku re-
prezentowała Pani Ewa Bogdańska-Bóll 
– Skarbnik ORPiP. W imieniu Przewod-
niczącej ORPiP Pani mgr Anny Czar-
neckiej w krótkim wystąpieniu Pani 
Ewa Bogdańska-Bóll przekazała słowa 
uznania i podziękowania za trud i profe-
sjonalizm, jaki wkłada PTPN w rozwój 
pielęgniarstwa nefrologicznego i trans-
plantacyjnego. W kilku słowach określiła 
i omówiła najważniejsze zadania, jakie 
realizuje Samorząd Zawodowy. 
Od ponad 28 lat ta Instytucja działa i stoi 
na straży, aby Polska Pielęgniarka wyko-
nywała zawód zgodnie z kompetencjami, 
miała szeroki wachlarz możliwości kształ-
cenia podyplomowego i zagwarantowane 
minimalne normy obsady pielęgniarskiej 
na dyżurze. Te elementy i wiele innych, 
jak np. dobre warunki pracy i płacy, za-
wsze przekładają się na bezpieczeństwo 
Pacjentów, bezpieczeństwo Pielęgniarek, 
a w dalszej perspektywie Podmiotów 
Leczniczych. 
pragnę zauważyć, że w „tej” historycz-
nej Sali bHp Stoczni Gdańskiej w paź-
dzierniku 1991 r. odbył się i okręgowy 
zjazd delegatów pielęgniarek i położ-
nych. jako uczestnik zjazdu wybierałam 
skład pierwszej okręgowej rady pielę-
gniarek i położnych w Gdańsku.

Ogólnopolska Konferencja 
Pielęgniarek Nefrologicznych 
– meeting post EDTNA/ERCA

Po raz kolejny, tradycyjnie w Gdańskim 
Hotelu NOVOTEL – Marina polskie to-
warzystwo pielęgniarek nefrologicz-
nych i Fundacja rozwoju pielęgniar-
stwa nefrologicznego i transplanto-
logicznego w dniach 25-27 kwietnia 
2019 r. zorganizowały Vi ogólnopolską 
konferencję pielęgniarek nefrologicz-
nych – meeting post edtna/erca.
Hasłem przewodnim Konferencji było 
„Globalne podejście do innowacji 
w opiece nefrologicznej – równowa-

żenie kosztów bez obniżania jakości”. 
Patronat medialny objęły Gdańska Okrę-
gowa Izba Pielęgniarek i Położnych oraz 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie. 

Pani Beata Białobrzeska – mgr pielęgniar-
stwa, specjalistka pielęgniarstwa nefrolo-
gicznego, na co dzień Oddziałowa Kliniki 
Nefrologii, Transplantologii i Chorób We-
wnętrznych Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku – w uroczystej 
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W dalszej części uczest-
nicy konferencji poznali 
wyniki badań kliniczno-
-naukowych związanych 
z „Przeszczepianiem ne-
rek w wieku podeszłym”. 
pani prof. dr hab. alicja 
dębska-Ślizień w inau-
guracyjnym wykładzie 
przedstawiła i omówi-
ła, że każdy okres ży-
cia, nawet przy dużym 
obciążeniu stanu zdrowia, 
jest dobry do podjęcia wy-
zwania wykonania prze-
szczepu nerek. 
Każdy pacjent, nawet po 
drobnej interwencji chi-
rurgicznej, wymaga opieki 
pielęgniarskiej przy współ-
pracy całego zespołu te-
rapeutycznego. W dalszej 
części wykładu inaugura-
cyjnego pani dr Hanna 
nowakowska z katedry 
pielęgniarstwa GuMed 
w ciekawy sposób przed-
stawiła prezentację na 
temat „Fundamentalne 
elementy opieki pielęgniar-
skiej wobec pacjenta nefro-
logicznego, cztery zasady 
ich realizacji”. 

na pozostałe dni kon-
ferencji organizatorzy 
zaplanowali wykłady 
i warsztaty na następu-
jące tematy: 
• Nefrologia kliniczna: 

diagnostyka, leczenie 
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i pielęgnowanie pacjenta w różnych 
jednostkach nefrologii klinicznej (kli-
nika i pielęgniarstwo); 

• Leczenie nerkozastępcze (dializa 
otrzewnowa i hemodializa): standar-
dowe i innowacyjne postępowanie 
terapeutyczne stosowane u pacjentów 
leczonych nerkozastępczo;

• Organizacja pracy pielęgniarskiej: 
nowoczesne podejście do organizacji 
pracy pielęgniarskiej mające na celu 
bezpieczeństwo oraz wysoki standard 
jakości życia pacjentów;

• Transplantacja nerek – innowacyjność 
metod chirurgicznych, nowoczesne 
podejście do farmakoterapii immuno-
supresyjnej, wpływ pracy pielęgniarek 
na jakość samoopieki i długość życia 
pacjentów z przeszczepioną nerką;

• Nefrologia dziecięca – zadania pie-
lęgniarki w bezpieczeństwie leczenia 
i pielęgnowania;

• Higiena i czystość środowiska szpital-
nego w odniesieniu do pacjentów ne-
frologicznych;

• Inne innowacyjne techniki oczyszcza-
nia pozaustrojowego służące poprawie 
jakości życia pacjentów przewlekle 
chorych.

 
Pielęgniarstwo nefrologiczne i transplan-
tologiczne nadal się rozwija, przyczyniając 
się do postępu w medycynie. Znakomite 
grono specjalistów z 12 ośrodków z całego 
kraju przygotowało na konferencję 26 wy-
kładów o zróżnicowanej tematyce.
Jestem przekonana, że wszyscy uczestni-
cy sympozjum naukowo-szkoleniowego 
wrócą do swoich placówek medycznych 
z dużym bagażem najnowszej wiedzy i do-
świadczeń zawodowych.

mgr Ewa Bogdańska-Bóll 
Uczestniczka otwarcia konferencji
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Sympozjum naukowe 
w Gdańskim Uniwersytecie

W dniu 25 stycznia 2019 r. w Uniwersy-
tecie Gdańskim odbyło się bardzo cieka-
we i konstruktywne spotkanie dotyczące 
systemu Ochrony Zdrowia, czy jak ktoś 
woli Służby Zdrowia.
Działanie na rzecz zdrowia to NA-
SZA WSPÓLNA SPRAWA, dlatego 

w spotkaniu uczestniczyły osoby bar-
dzo zaangażowane w interdyscyplinar-
ny i interinstytucjonalny transfer wie-
dzy w systemie ochrony zdrowia. I nas 
z OIPiP w Gdańsku nie mogło tam za-
braknąć! Wiele z nas (Pielęgniarek, Pie-
lęgniarzy i Położnych) na Uniwersytecie 

Gdańskim ukończyło studia podyplomo-
we z zarządzania w placówkach ochrony 
zdrowia i wie, jak kluczowa jest dobra 
organizacja całego systemu oraz pracy... 

Sympozjum było arcyciekawe, dziękuje-
my za zaproszenie!

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Nasza przyszłość w rękach pracodawców 
– Sytuacja zawodowa pielęgniarek 
i położnych w województwie pomorskim

W dniu 20.02.2019 r. w Auditorium Pri-
mum im. prof. Olgierda Narkiewicza AGN 
odbyła się konferencja „Nasza przyszłość 
w rękach pracodawców – Sytuacja zawodo-
wa pielęgniarek i położnych w województwie 
pomorskim”, zorganizowana przez Zakład 
Zarządzania w Pielęgniarstwie, Studenckie 
Koło Naukowe przy Zakładzie Zarządzania 
w Pielęgniarstwie oraz Akademickie Cen-
trum Karier. W wydarzeniu wzięło udział 170 
studentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz 
40 pracodawców i zaproszonych gości.

Konferencję otworzyła Pani dr hab. 
Aleksandra Gaworska-Krzemińska – Pro-
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Prze-
wodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku – Pani Anna Czar-
necka w wystąpieniu „Problemy na rynku 
pracy” podjęła tematy związane ze wskaźni-
kami zatrudnienia pielęgniarek i położnych, 
strukturą wiekową, systemem podnoszenia 
płac, a także problemem negatywnego kre-
owania wizerunku pielęgniarek w mediach 
i opinii społecznej. Anna Zaremba-Duszota 
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– Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych ORPiP w Gdańsku, 
zaprezentowała zasady bezpiecznego wyko-
nywania zawodów pielęgniarki i położnej.

Na Konferencję przybyli: Jerzy Kar-
piński – Dyrektor Wydziału Zdrowia Po-
morskiego Centrum Zdrowia Publicznego, 
Maciej Laszkiewicz – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Zdrowia Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego, 
Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora 
ds. Usług Społecznych Wydziału Rozwoju 
Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku oraz Sylwia Królak – Kierownik Dzia-
łu Zdrowia Gdyńskiego Centrum Zdrowia 
Urzędu Miejskiego w Gdyni.

W wydarzeniu uczestniczyli pracodawcy 
z największych podmiotów leczniczych wo-
jewództwa pomorskiego: Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego, Szpitali Copernicus 
w Gdańsku, Szpitali Pomorskich, Szpitala 
Dziecięcego Polanki w Gdańsku, Szpitala 
Aresztu Śledczego w Gdańsku, Pomorskie-
go Centrum Reumatologicznego w Sopocie 
oraz ze szpitali w Słupsku, Kościerzynie, 
Kartuzach, Miastku, Prabutach oraz Staro-

gardzie Gdańskim. Również Centrum Me-
dyczne Medicover, reprezentujące sektor 
prywatny, zachęcało studentów i absolwen-
tów do podjęcia pracy w nowopowstającej 
placówce w Gdańsku i nie tylko. 

Wystąpienia pracodawców dotyczyły 
obsady pielęgniarskiej i położniczej w po-
szczególnych placówkach oraz deficytów, 
systemu wynagradzania i podnoszenia 
kwalifikacji, procesu adaptacji zawodowej 
i wsparcia personelu pielęgniarskiego przez 
opiekunów medycznych. Szpitale przedsta-
wiły również kierunki rozwoju na najbliższe 
lata, w tym plany rozbudowy oraz otwarcia 
nowych oddziałów, bloków operacyjnych 
czy poradni specjalistycznych. Poruszo-
ne zostało również zagadnienie związane 
z unikatowymi korzyściami dla pracowni-
ków – UCK wprowadza kartę Multisport. 
Szpital w Kartuzach oferuje dofinansowanie 
studiów niestacjonarnych na kierunku pie-
lęgniarstwo i położnictwo II°, wielu praco-
dawców proponuje partycypowanie w kosz-
tach kształcenia podyplomowego.

W AGN dwunastu pracodawców wy-
stawiło swoje stanowiska informacyjne. 

Studenci mieli okazję porozmawiać oso-
biście z dyrektorami ds. pielęgniarstwa lub 
przedstawicielami działów kadr i zdobyć 
pierwsze doświadczenia niezbędne w cza-
sie rozmów kwalifikacyjnych.

Pracodawcy i studenci pozytywnie oce-
niają wydarzenie, jako dające szansę oby-
dwu stronom na zapoznanie się z ofertami 
pracy i pozyskanie nowych pracowników. 
Wyrażają również nadzieję, że konferencja 
będzie organizowana cyklicznie w kolej-
nych latach. Prezentujemy kilka opinii:

Szanowni Państwo,
W mojej ocenie konferencja, która odbyła 
się 20.02.2019 r., była na wysokim poziomie 
merytorycznym i organizacyjnym. Co naj-
ważniejsze, potrzebna zarówno dla praco-
dawców, jak i przyszłych absolwentów Waszej 
Uczelni z kierunków pielęgniarstwo i położ-
nictwo. Tak objęty kierunek działania moim 
zdaniem powinien być kontynuowany. Jest to 
duża szansa dla pracodawców w pozyskaniu 
nowej kadry pielęgniarek i położnych, zaś 
przyszłe pielęgniarki, położne mogą oceniać 
oferty pracodawców pod wieloma względami 
(płace, rozwój ścieżki zawodowej, bezpieczne 
warunki pracy itp.) i wybierać te najbardziej 
atrakcyjne propozycje. 

Z wyrazami uznania,
Naczelna Pielęgniarka PCZ w Kartuzach

mgr Ewa Bogdańska-Bóll

Szanowni Państwo,
Zespół Szpitala Specjalistycznego w Koście-
rzynie Sp. z o.o. bardzo dziękuje za zaproszenie 
do udziału w konferencji. Chcielibyśmy prze-
kazać słowa uznania dla organizatorów, któ-
rzy prawidłowo ocenili aktualną sytuację na 
rynku pracy i zapotrzebowanie na aktywność 
zainteresowanych stron. Konferencja pozwoli-
ła pracodawcom na zaprezentowanie swoich 
placówek jako atrakcyjnych dla absolwentów 
pielęgniarstwa i położnictwa. Obecny rynek 
pracy jest rynkiem pracownika, a nie praco-
dawcy, dlatego uważamy, iż aktywność mło-
dzieży była jak najbardziej pożądana. Wszyscy 
uczestnicy stwierdzili, iż konferencja powinna 
wpisać się w kalendarium cyklicznych spotkań 
absolwentów z pracodawcami, co może przy-
nieść obustronne korzyści. 

dr Marzena Barton 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
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Świetny pomysł taka konferencja! W Trój-
mieście są organizowane różne targi pra-
cy, ale na tego typu wydarzeniach brakuje 
przedstawicieli branży medycznej. Byłam pod 
wrażeniem, że przybyło tylu pracodawców 
z różnych miast. Studenci mogli zoriento-
wać się, co oferują nam na początek kariery  
zawodowej. Takie spotkania są potrzebne, 
ponieważ na studiach się o tym nie mówi, 
a wśród pracujących już pielęgniarek kwestie 
zarobków są tematem tabu. Mam nadzieję, że 
konferencja będzie organizowana regular-
nie, a pracodawcy sami będą zabiegać o to, 
by móc się na niej zaprezentować. Zapewne 
konferencja przyciągać będzie coraz większą 
ilość zainteresowanych studentów i absol-
wentów pielęgniarstwa/położnictwa.

Barbara Piontek
Studentka

II rok, kierunek pielęgniarstwo I°

Konferencja połączona z targami pracy była 
dobrą opcją dla osób, które w tym roku de-
cydują o podjęciu pracy. Można było zapo-
znać się z ofertami poszczególnych placówek. 
Szpitale mogły zaprezentować się i przed-

stawić swoje wady i zalety. Mieliśmy możli-
wość otrzymania odpowiedzi na nurtujące 
nas pytania. Mogliśmy posłuchać o naszym 
szpitalu UCK, a także o prywatnej placówce 
Medicover, o służbie więziennej czy innych 
pobliskich szpitalach, np. w Kościerzynie czy 
w Wejherowie. Były to naprawdę udane targi. 
Mam nadzieję, że za rok, gdy będę decydować 
o tym, jak poprowadzić swoją karierę, także 
będę mogła w nich uczestniczyć i przekonać 
się, które miejsce jest dla mnie najlepsze.

Anna Grzybowska
Studentka

II rok, kierunek pielęgniarstwo I°

Konferencja była zorganizowana na wy-
sokim poziomie. Uważam, że wszystkie in-
formacje były przydatne i pomocne. Temu 
spotkaniu zawdzięczamy to, iż dużo osób 
zorientowało się, gdzie chcieliby pracować 
i dalej się rozwijać. Jestem pod wrażeniem 
jakości konferencji, wiedzy, a także stopnia 
umiejętności przekazu informacji.

Anastasiya Horin
Studentka

II rok, kierunek pielęgniarstwo I°

Konferencja pozwoliła za-
poznać się z największymi 
placówkami z całego woje-
wództwa, dając tym samym 
możliwość rozmowy z przy-
szłymi pracodawcami, którzy 
z przyjemnością odpowiadali 
na zadane pytania. Uważam 
tę inicjatywę za wspania-
łe doświadczenie, które jest 
nam bardzo potrzebne.

Kira Gryning
Studentka

II rok, kierunek pielęgniarstwo I°

Liczę na to, że za rok spotka-
my się w takim samym, a może 
i większym gronie. Konferen-
cja była dobrym doświadcze-
niem dla wszystkich studen-
tów pielęgniarstwa. Myślę, 
że nawet osoby na I roku 
studiów dostały ogromny za-
kres wiedzy na temat pracy 
w praktyce. Uważam, że co 
roku powinniśmy wychodzić 
z taką inicjatywą i zapra-
szać pracodawców do siebie 
w celu przekazania ofert pra-
cy. Pracodawcy odpowiadali 
na wszystkie pytania z pełną 
dokładnością, przy czym za-
chęcali nas bardzo do pracy, 
zapraszając do szpitali na 
indywidualne rozmowy. Mam 
nadzieję, że taka konferencja 
zawita na stałe w kalendarium 
roku akademickiego.

Julita Ronkowska
Studentka

II rok, kierunek pielęgniarstwo I°
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Sponsorami spotkania byli Towa-
rzystwo Ubezpieczeń Inter Polska oraz 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.

Za wsparcie organizacyjne składamy 
serdecznie podziękowania Akademickiemu 
Centrum Karier GUMed – Panu Tomaszo-
wi Wojskiemu i Pani Jolancie Spychalskiej 
– bez Nich to wydarzenie nie byłoby tak 
wspaniałe.

Dziękujemy przedstawicielom Okrę-
gowych Izb Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku i Elblągu, Pracodawcom oraz 
Studentom za liczne przybycie i ogromne 
zainteresowanie wydarzeniem. 

lic. piel. Małgorzata Warska
Przewodnicząca Studenckiego Koła 

Naukowego przy Zakładzie Zarządzania 
w Pielęgniarstwie GUMed

Pielgrzymka do grobu 
Stanisławy Leszczyńskiej

Dnia 5 marca 2019 r. odbyła się pielgrzym-
ka do grobu Sługi Bożej – Polskiej Położ-
nej Stanisławy Leszczyńskiej. Uroczystość 
zorganizowała – przy współudziale Przed-
stawicieli Kościoła – Przewodnicząca 
ORPiP w Łodzi, Pani Agnieszka Kałużna. 
Mszę świętą w intencji kontynuacji i dal-
szych przygotowań do beatyfikacji Stani-
sławy Leszczyńskiej koncelebrował Biskup 
Adam Lepa. W tak doniosłym wydarzeniu 
uczestniczyli: przedstawiciele NIPiP, Wło-
darze Miasta Łodzi oraz delegacje kilkuna-
stu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położ-
nych, a także delegacja Polskiego Towarzy-
stwa Położniczo-Ginekologicznego.
Gdański Samorząd Zawodowy reprezen-
towały Panie: wiceprzewodnicząca ORPiP 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska oraz skarb-
nik ORPiP w Gdańsku Ewa Bogdańska- 
-Bóll. Po mszy świętej uczestnicy uroczy-
stości złożyli po symbolicznej białej róży 
przy grobie Stanisławy Leszczyńskiej.

w dużym skrócie pragnę przypomnieć 
sylwetkę i historię niezłomnej położnej.
Stanisława Leszczyńska urodziła się w Ło-
dzi 8 maja 1896 r. i zmarła 11 marca 1974 r. 
również w Łodzi. Jej doczesne szczątki znaj-
dują się w krypcie Kościoła Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Łodzi. 
Była córką Jana i Henryki Zambrzyckich. 
Jej ojciec trudnił się stolarstwem, a mat-
ka pracowała w fabryce włókienniczej. 
W 1908 roku Stanisława wyjechała wraz 
z całą rodziną do Rio de Janeiro, gdzie 
mieszkała jej bliska krewna ze strony mat-
ki. Do kraju powróciła w 1910, kontynu-
ując przerwaną naukę w progimnazjum, 
które ukończyła w 1914. W 1920 roku 
przeniosła się do Warszawy, gdzie zaczęła 
naukę w Szkole Położniczej, kończąc ją 
z wyróżnieniem w roku 1922. 
U progu dorosłego życia nigdy nie przy-
puszczała, że profesja położnej zawiedzie 
ją do bram Auschwitz. Zabrana ze swojego 

domu, z okolicy, gdzie 
regularnie przyjmowa-
ła porody, często prze-
mierzając pieszo wiele 
kilometrów, aby do nich 
dotrzeć, została wrzu-
cona w koszmarny kra-
jobraz obozu zagłady. 
Po śmierci zamordowa-
nego wcześniej męża, 
brutalnym rozdzieleniu 
z oddelegowanym do 
innego obozu synem, 
Stanisławie i jej córce 
pozostała tylko jedna 
nadzieja – przeżyć ten 
koszmar .
Niemal natychmiast 
okazało się, że zawód 
Stanisławy może być 
jednocześnie jej ratun-
kiem. Kobiecy blok 
w Auschwitz nie po-
siadał nawet podstawo-
wego zabezpieczenia 
medycznego, nie wspo-
minając o wsparciu 
dla ciężarnych matek. 
Pragmatycznie myślą-
ca i obrotna Stanisła-
wa sprawiła, że prycze 
w najcieplejszym miej-
scu w baraku zostały 
zarezerwowane na „od-
dział porodowy”. Dużo 
kobiet przywożono do 
Auschwitz już w ciąży 
(niektóre tego nieświa-
dome). Oznaczało to 
wiele poświęceń w obo-
zowej rzeczywistości. 
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Ciężarnym matkom tuż przed porodem na-
rzucone były zmniejszone racje żywnościo-
we (w zamian za dodatkowe prześcieradła). 
Stanisławie nakazano egzekwowanie tej 
instrukcji. Prześcieradła były potrzebne na 
pieluszki i do owinięcia noworodka. Gdy 
nie zdobyto ich na czas, dziecko było czę-
sto otulane brudnym papierem.
Jedyną misją Stanisławy, mimo otaczające-
go ją koszmaru, było otoczenie rodzących 
kobiet możliwe najlepszą opieką, zupełnie 
tak, jak za przedwojennych czasów. Współ-
towarzyszki z obozu zapamiętały ją jako 
tą, która niestrudzenie i praktycznie bez 
odpoczynku wspierała rodzące. Była oazą 
spokoju oraz opoką dla wszystkich uwię-
zionych kobiet. Bardzo szybko zaczęto na-
zywać Stanisławę Matką.
Stanisława musiała walczyć nie tylko z wła-
snym głodem i wyczerpaniem. Jako położ-
na nie miała dostępu do żadnego sprzętu 

medycznego – nawet bandaży. Niemożliwe 
było podanie jakichkolwiek środków prze-
ciwbólowych podczas porodu, a wszyst-
kie działania były dokładnie nadzorowane 
przez nazistowskich lekarzy.
W Auschwitz-Birkenau Stanisława Lesz-
czyńska pracowała jako położna (więzień 
nr 41335) od 17.04.1943 r. Funkcję tę peł-
niła aż do momentu wyswobodzenia obo-
zu przez Armię Czerwoną (27.01.1945 r.). 
Polska położna sprzeciwiała się rozkazom 
władz obozowych. Doktor Mengele rozka-
zał, że wszystkie odebrane przez nią nowo-
rodki nie mają prawa żyć.
Kiedy wyszło na jaw, że nie stracono życia 
ani jednej matki i dziecka, od kiedy Stani-
sława przybyła do obozu, ich reakcją było 
niedowierzanie, a zaraz potem rozkaz: no-
worodki należy topić w beczkach natych-
miast po urodzeniu. Stanisława, ryzykując 
życie, odmówiła niemieckiemu lekarzowi, 
mówiąc: „Nie wolno nam zabijać dzieci”.
Pomimo straszliwych warunków, dzięki 
pomocy Stanisławy, tysiące dzieci nadal 
przychodziło na świat. Niemowlęta z „do-
brym” (aryjskim) wyglądem zaczęto wysy-
łać do sierocińców w Niemczech. Matki, 
przechodzące tragedię separacji, wymyśli-
ły wraz ze Stanisławą metodę tatuowania 
niepozornych znaków na ciele swoich no-
worodków. Dawało to nadzieję na ponowne 
spotkanie w przyszłości.
Stanisława, której udało się przyjąć ponad 
3000 porodów podczas uwięzienia w Au-
schwitz, bardzo rzadko wypowiadała się 
na ten temat publicznie. Dzieci Stanisławy 
pamiętają historię młodej matki, którą parę 
godzin po porodzie wezwano do komory 
gazowej. Z dzieckiem otulonym wilgotnym 
papierem przy piersi, przygotowana przez 
Stanisławę, kobieta poszła na śmierć.

Nie tylko współtowarzyszki rozumiały 
efekt wywierany przez położną – byli go 
świadomi również zarządcy obozu. Doktor 
Mengele, odwiedziwszy „blok porodowy”, 
wpadł w szał, widząc, że Stanisława pozo-
stawia noworodki przy życiu. Zorganizo-
wała nawet mamki dla niemowląt, których 
matki nie miały pokarmu. Dzięki temu 
dzieci narodzone pod koniec działalności 
Auschwitz przeżyły. Mengele był zdecy-
dowanie przeciwny pozostawianiu żydow-
skich matek oraz niemowląt przy życiu. 
Mimo to przyznał swoim nazistowskim ko-
legom po fachu, że Stanisława to wybitnie 
uzdolniona położna. 
Kiedy wyzwolono Auschwitz, Stanisławie 
udało się odnaleźć swoje dzieci (oboje zo-
stali później lekarzami). Położna zaczęła 
dzielić się swoimi wojennymi przeżyciami 
dopiero po przejściu na emeryturę w latach 
pięćdziesiątych. Wszystkie wspomnienia 
Stanisławy oraz jej współwięźniów zosta-

ły użyte w procesie beatyfikacji Stanisławy 
Leszczyńskiej jako świętej. Starania rozpo-
częto w 2010 r.
Niezłomna położna zmarła w 1974 roku. 
Jej historia jest prawdopodobnie jednym 
z najbardziej niezwykłych świadectw ludz-
kiego męstwa z czasów zagłady. Mimo że 
wiele z 3000 noworodków urodzonych 
w Auschwitz zostało zamordowanych 
przez nazistów lub zmarło z powodu strasz-
liwych warunków, wszystkie one przyszły 
na świat prosto w pełne miłości, ciepłe ręce 
Stanisławy Leszczyńskiej. 

Fotorelacja zapewne bardziej odda etos, 
charyzmę i niezłomność w walce o nowe 
życie Polskiej Położnej.

Ewa Bogdańska-Bóll 
ORPiP w Gdańsku
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Festyn Rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka w Gdańsku

W dniu 1 czerwca OIPiP w Gdańsku miała 
przyjemność być współorganizatorem Fe-
stynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 
pt. ZDROWA MAMA, ZDROWY TATA, 
ZDROWE I SZCZĘŚLIWE DZIECKO. 
Tradycyjnie już Dyrekcja Szpitala Co-
pernicus z Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – 
a jednocześnie Wiceprzewodniczącą OR-
PiP Marzeną Olszewską-Fryc – najpiękniej 
jak tylko można – serdecznie i megaprzy-
jaźnie promowała nasze profesje. Gratulu-
jemy i dziękujemy! 
Dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu 
i Urzędowi Miasta RAZEM ZROBILI-
ŚMY COŚ WSPANIAŁEGO – było wiele 
radości i uśmiechów.
Rewelacja! Również wszyscy Pracownicy 
Biura OIPiP w Gdańsku oraz Pielęgniarki 
i Położne z całego Pomorza przybyli ze 
swoimi dziećmi i wnukami. Społeczność 
lokalna cieszyła się nie tylko zabawnymi 

atrakcjami i licznymi nagrodami, lecz rów-
nież możliwością wykonania wielu, wielu, 
wielu badań profilaktycznych.
Cieszył nas ten fakt i wysoka zdrowotna 
świadomość społeczna budowana od lat 
m.in. przez liczne programy prozdrowotne 
UMWP, o czym świadczyły długie kolejki 
do stoisk profilaktyki zdrowia.
Bezpiecznie mogliśmy się czuć również 
dzięki zaangażowaniu w wydarzenie Poli-
cji oraz Straży Pożarnej.
DZIŚ WSZYSCY RAZEM ZGRALIŚMY 
SIĘ NA RZECZ DZIECI I ICH RODZI-
CÓW. POMORZE WIELE MOŻE!
Niech ten dzień trwa jak najdłużej i da siły, 
zdrowie, optymizm oraz superpozytywną 
energię na cały rok!

 OIPiP w Gdańsku
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Konferencja okulistyczna
W sobotę 27 kwietnia 2019 r. Komisja ds. 
Pielęgniarstwa Okulistycznego działająca 
przy OIPiP po raz kolejny zorganizowała 
konferencję tematyczną związaną z proble-
mami pielęgniarskimi w opiece nad pacjen-
tem w schorzeniach okulistycznych. Konfe-
rencja odbyła się w Gdańskim Hospicjum im. 
ks. Eugeniusza Dutkiewicza. 
Zainteresowanie konferencją przekroczy-
ło najśmielsze oczekiwania organizatorów: 
ponad 60 uczestników z terenu działalności 
Gdańskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, 

plus spora grupa Pań Pielęgniarek, które 
przyjechały z okolic Elbląga i Torunia. 
Tematem wiodącym konferencji było przed-
stawienie i omówienie problemów u pacjen-
tów tracących wzrok z powodu cukrzycy 
w holistycznej opiece zespołu terapeutycz-
nego. Gdański Samorząd Zawodowy repre-
zentowała Skarbnik ORPiP Pani mgr Ewa 
Bogdańska-Bóll. W imieniu Przewodniczą-
cej ORPiP Pani mgr Anny Czarneckiej po-
dziękowała całej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Okulistycznego za zaangażowanie i wysiłek 

włożony na rzecz doskonalenia metod i zasad 
w opiece nad pacjentami ze schorzeniami na-
rządu wzroku. 
Pani mgr Ewa Bogdańska-Bóll w kilku sło-
wach omówiła rolę, jaką odgrywa Samorząd 
Zawodowy w umacnianiu naszej autonomii 
zawodowej. Przypomniała, że trwają prace 
NRPiP w zespołach legislacyjnych nad wpro-
wadzeniem porady pielęgniarskiej do katalo-
gu procedur medycznych – płatnika NFZ-u. 
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Dr n. med. Maciej Ga-
węcki –Konsultant Woje-
wództwa Pomorskiego ds. 
Okulistyki – w prezentacji 
bogatej pod względem 
merytorycznym i zaska-
kujących wyników badań 
klinicznych wskazał, że 
dotyczą one najczęściej 
powikłań ocznych spowo-
dowanych cukrzycą. 
W dalszej części wykła-
du Prelegent przedstawił 
i omówił nowe trendy 
leczenia skojarzonego re-
tinopatii. W tej perspek-
tywie innowacyjne meto-
dy mają na celu obniżyć 
koszty leczenia i poprawić 
komfort życia pacjentów.
Adiunkt Pracowni Pielę-
gniarstwa Pediatrycznego 
Katedry Pielęgniarstwa 
– Pani dr n. med. Anna 
Stefanowicz – wskazała 
uczestnikom konferencji  
zależności, jakie powstają 
pomiędzy brakiem eduka-
cji i samokontroli, a które 
mają wpływ na wyniki 
terapii skojarzonej, na mi-
nimalizowanie powikłań 
wynikających z niepra-
widłowego leczenia cu-
krzycy, a w końcowym 
efekcie na komfort życia 
osobistego i zawodowego 
chorych. Retinopatia jest 
tego przykładem. 
Edukator w cukrzycy to 
duże wyzwanie dla roz-

woju pielęgniarstwa diabetologicznego, to 
jeden z głównych elementów w leczeniu 
choroby przemiany materii. Szeroko ro-
zumianą edukację pacjenta i jego rodziny 
powinna prowadzić pielęgniarka zarówno 
w szpitalu, jak i POZ. 
Dietetyk Pani mgr Monika Rafałowska okre-
śliła i uzasadniła, że zasady racjonalnego ży-
wienia mają bardzo duży wpływ na efekty 
leczenia cukrzycy. Pacjent, który zachowu-
je zasady zdrowego trybu życia, korzysta 
z nowoczesnych technologii w leczeniu cu-

krzycy prawie nie 
zauważa dysfunkcji 
związanych z cho-
robą przewlekłą. 
Przedstawiciel firmy 
MEDTRONIC za-
prezentował uczest-
nikom konferencji 
najnowsze produk-
ty, które pomagają 
w opiece nad pacjen-
tem okulistycznym. 
W kuluarach pielę-
gniarki, pielęgniarze 
dyskutowali, wymie-
niali się doświadcze-

niami i spostrzeżeniami w zakresie opieki nad 
pacjentami ze schorzeniami narządu wzroku. 
Czas przerwy kawowej można było wyko-
rzystać na zapoznanie się z piśmiennictwem 
poświęconym historii rozwoju pielęgniar-
stwa, a szczególnie z biografiami pielęgniarek 
z ubiegłego stulecia: Hanny Chrzanowskiej, 
Marty Wieckiej i Magdaleny Marii Epstein.
 

mgr Ewa Bogdańska-Bóll  
Uczestniczka konferencji, Skarbnik ORPiP 
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Bank Mleka Kobiecego

czy położna może pomóc?
Bank Mleka Kobiecego to małe laborato-
rium zajmujące się pozyskiwaniem mleka 
kobiecego, bezpiecznym przechowywa-
niem oraz dostarczeniem potrzebującym 
dzieciom. Tak brzmią słowa zapisane na 
ulotce przygotowanej przez położne od-
działu neonatologii Szpitala Morskiego 
im. PCK w Gdyni.
Obecnie w Banku Mleka Kobiecego znaj-
dują się niewykorzystane zapasy mleka. Ten 
cenny dar pozyskany od mam, które się nim 
podzieliły, nie powinien się zmarnować!

Drogie Koleżanki Położne, podzielcie się 
tą informacją z mamami, które pragną na-
karmić swoje dziecko najlepszym pokar-
mem na świecie, ale z wielu powodów, nie-
zależnych od nich samych, nie mogą tego 
dokonać same. Dajcie szansę naszym naj-
mniejszym pacjentom, dla których mleko 
kobiece jest najlepszym lekarstwem, daje 
szansę na życie w zdrowiu. 
W cały projekt i realizację Banku Mleka 
Kobiecego włożyła swój profesjonalizm 
i zaangażowanie mgr Ewa Borowska, 
oddziałowa oddziału neonatologii przy 
współpracy położnych i pielęgniarek tego 
oddziału oraz ogromnym wsparciu dyr. ds. 
pielęgniarstwa mgr Beaty Gronowskiej.
Informacje na temat działalności Banku 
Mleka Kobiecego w Szpitalu Morskim 
im. PCK w Gdyni znajdują się na stro-
nie www.szpitalepomorskie.eu (zakładka 
ABC Pacjenta).
Kontakt: tel. 58 726 01 38; 58 726 04 94.

Mam nadzieję, więcej – jestem pewna, 
że położna może pomóc.

Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Położna

Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku

„Natura jest nauczycielką położnej, razem z nią walczy o życie, razem 
z nią propaguje najpiękniejszą rzecz na świecie – uśmiech dziecka”.

 Stanisława Leszczyńska
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XXVII Światowy Dzień Chorego

XXVii Światowy dzień chorego, usta-
nowiony przez papieża Jana Pawła II, stał 
się okazją do refleksji nad wartością zdro-
wia i życia człowieka. Myślą przewodnią 
tegorocznych obchodów święta był werset 
z Ewangelii św. Mateusza „Darmo otrzyma-
liście, darmo dawajcie”. Każdy z nas otrzy-
mał dary, talenty, którymi możemy, a nawet 
powinniśmy dzielić się z drugim człowie-
kiem bez względu na różnice wiekowe, 
przekonania, kulturę czy bariery językowe, 
a w szczególności w trudnym okresie choro-
by i niepowodzeń. Każdy człowiek potrze-
buje pomocy na wszystkich etapach rozwo-
ju: od narodzin aż do kresu życia.

Papież Franciszek w Orędziu dla cho-
rych przybliżył nam postać św. Matki Te-
resy z Kalkuty, największej wolontariuszki 
świata, która podając dłoń najuboższym 
i zapomnianym ukazała, że Człowiek jest 
wartością najważniejszą i bezcenną. To 
dzięki Pacjentom czerpiemy energię, uczy-

my się cierpliwości i pokory. A słowa wypo-
wiedziane przez św. Matkę Teresę z Kalkuty 
„Ty umiesz to, czego ja nie umiem. Ja mogę 
zrobić to, czego Ty nie potrafisz. Razem mo-
żemy uczynić coś pięknego”, stają się dla 
mnie i wszystkich, którzy służą drugiemu 
człowiekowi, mottem powołania.

Obchody Dnia Chorego w Hospi-
cjum i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
w Tczewie przebiegły bardzo uroczyście. 
Wolontariusze hospicyjni (pod przewodnic-
twem Natalii Szczepańskiej) zorganizowali 
koncert z udziałem wielu wykonawców ze 
Szkół Tczewskich i Radia Głos w Pelplinie. 
Znane i lubiane utwory z młodych lat, mu-
zyka i wspólnie spędzony czas pozwoliły 
choć na chwilę zatrzymać się i z nostalgią 
powrócić do minionych lat. Diakoni z Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Pelplinie 
poprzez śpiew pieśni maryjnych przygoto-
wali nas do najważniejszych przeżyć. Dzień 
11 lutego to liturgiczne wspomnienie Matki 

Bożej z Lourdes, ustanowione na pamiątkę 
Jej pierwszego objawienia Bernadetcie So-
ubirous w Grocie Massabielskiej w 1858 
roku. Patronka Święta Chorego nawiedziła 
nasz „dom hospicyjny” w Tczewie. Wygra-
ną na trąbce pieśnią „Ave Maria” i śpiewem 
powitaliśmy Figurę Matki Bożej z Lourdes, 
powierzając pacjentów i ich rodziny, wolon-
tariuszy, personel Szpitali Tczewskich i na-
szą Ojczyznę w Jej macierzyńską opiekę. 
W całodobowym czuwaniu, w zadumie, sku-
pieniu, w indywidualnej modlitwie, przesu-
wając paciorki różańca, szukaliśmy u Maryi 
pociechy w chwilach zwątpienia. Podczas 
wspólnych modlitw i udziału we Mszy Św. 
i Apelu Jasnogórskim ofiarowaliśmy nasze 

trudy i cierpienia. Uroczy-
stość peregrynacji Figury 
Matki Bożej stała się oka-
zją do nawiedzenia naszego 
Hospicjum i uczestnictwa 
w nabożeństwach osób, 
które do nas przybyły, 
a wśród nich: Pani Anny 
Czarneckiej, Przewodni-
czącej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, oraz Pani Da-
nuty Kolberg, Przełożonej 
Pielęgniarek i Położnych 
w Szpitalach Tczewskich. 
Po dobie pożegnaliśmy Fi-
gurę z nadzieją na spotka-
nie z Maryją w przyszłym 
roku. Osobiste spotkania 
z Matką Bożą głęboko za-
pisały się w sercach nas 
wszystkich, w szczególno-
ści Pacjentów.
Po uczcie duchowej, Pa-
cjenci zasiadając do wspól-

nego stołu, miło spędzili czas przy poczę-
stunku przygotowanym przez wolontariuszy 
i personel. Chorzy zostali obdarowani kwia-
tami, uśmiechem i szczególną życzliwością. 
Dziękujemy wszystkim za pomoc w zorga-
nizowaniu Dnia Chorego i obecność.

Serdeczne podziękowania przekazujemy 
dla kapelana ks. dr Marka Łangowskiego, 
inicjatora peregrynacji, i ks. Janusza Stecia, 
Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 
za doniosły charakter obchodów Światowe-
go Dnia Chorych.

Teresa Sychmeler 
Pielęgniarka Oddziałowa Hospicjum i ZOL

Szpitale Tczewskie S.A.
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Oblicza bloku operacyjnego

Z inicjatywy Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Operacyjnego przy współudziale Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
w dniu 17 maja 2019 roku po długiej prze-
rwie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa „Oblicza Bloku Ope-
racyjnego”. W nadmorskim klimacie w gdań-
skim Hotelu Novotel Marina Pielęgniarki, 
Pielęgniarze, Położne mogli poznać nowości 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
i wymienić doświadczenia zawodowe. 

Po przywitaniu zaproszonych gości 
i uczestników Panie mgr Izabela Trantau – 
Przewodnicząca i mgr Renata Grzebalska 
– Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Pielę-
gniarstwa Operacyjnego oficjalnie otworzyły 
konferencję „Oblicza Bloku Operacyjnego”. 
Przewodnicząca Komisji po przedstawieniu 
prelegentów i przybliżeniu problemów, ja-
kie będą omawiane przez pryzmat różnych 
aspektów pracy pielęgniarek w zespołach 
operacyjnych, poprosiła o zabranie głosu 
Przedstawiciela Samorządu Zawodowego 

– Panią Skarbnik ORPiP Ewę Bogdańską-
-Bóll. Członek Prezydium ORPiP w tele-
graficznym skrócie przedstawiła kierunki 
działań Samorządu Zawodowego. Podjęte 
wspólne działania ze Związkami Zawodowy-
mi i Towarzystwami Naukowymi przynoszą 
wymierne efekty, czego przykładem może 
być Ustawa o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracownikom 
wykonującym zawody medyczne czy Usta-
wa o zagwarantowaniu minimalnej obsady 
pielęgniarek i położnych na dyżurach, która 
obowiązuje od stycznia br. To tylko niektóre 
elementy wspólnie wypracowane, w znacz-
nym stopniu podnoszące poziom bezpieczeń-
stwa pacjentów i osób świadczących usługi 
pielęgniarskie. Wprowadzenie do podstawy 
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych 
1100.00 zł brutto to kolejny sukces dla na-
szych zawodów. Każdy podmiot leczniczy 
otrzymuje z NFZ środki finansowe wraz 
z pochodnymi na wzrost wynagrodzenia za 
ciężką i odpowiedzialną pracę pielęgniarki 

i położnej. Jednak jeszcze wiele jest przed 
nami do zrobienia. Na przykład kontynuacja 
działań w określeniu i poszerzaniu kompe-
tencji i uprawnień powiązanych z kształce-
niem podyplomowym w naszych zawodach. 
Samorząd Zawodowy wraz z Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej wspiera 
i rozwija działania prewencyjne, aby mini-
malizować liczbę zdarzeń niepożądanych. 
ORPiP daje szeroki wachlarz narzędzi, 
w tym finansowych, komisjom problemo-
wym działającym przy OIPiP, aby rozwijać 
różne dziedziny pielęgniarstwa. Podjęcie 
działań w kierunku poprawy wzajemnych 
relacji w zespołach terapeutycznych, komu-
nikacji w sytuacjach problemowych, postę-
powania zgodnie z kodeksem etyki zawo-
dowej to kolejne wezwanie dla Samorządu. 
dlatego 31 maja 2019 roku w gdańskim 
urzędzie Marszałkowskim odbyła się 
konferencja „trudny pacjent i jego ro-
dzina – jak się porozumieć” – polecamy 
relację na stronie nr 48. Takie i inne działa-
nia ORPiP przekładają się na wzrost poczu-
cia bezpieczeństwa chorych i osób wykonu-
jących zawód pielęgniarki i położnej. 

Następnie zabrała głos Przewodnicząca 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumen-
tariuszek – Pani mgr Joanna Brzęcka. Zapo-
znała uczestników konferencji z najnowszy-
mi aktualnościami w pielęgniarstwie ope-
racyjnym. Przypomniała, że wypracowane 
przez Samorząd Zawodowy, Związki Zawo-
dowe, Stowarzyszenie Instrumentariuszek, 
a następnie zatwierdzone w aktach prawnych 
minimalne normy obsady pielęgniarskiej na 
sali operacyjnej wymagane są obligatoryj-
nie przez płatnika – NFZ. Podwójna obsa-
da pielęgniarska w czasie realizacji zabiegu 
operacyjnego to zapewnienie bezpieczeństwa 
pacjentowi i zespołowi operacyjnemu w cza-
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sie świadczenia procedur operacyjnych przez 
podmioty lecznicze. 

Radca prawny Pan Paweł Strzelecki 
w swej prezentacji przypominał i uczulał, jak 
ważne jest prowadzenie dokumentacji me-
dycznej przez pielęgniarki operacyjne i anes-
tezjologiczne w trakcie przygotowania i re-
alizacji zabiegu operacyjnego oraz jak należy 
postępować po zakończeniu operacji, aby 
zminimalizować, a najlepiej wyeliminować 
błędy medyczne. Odpowiednia organizacja 
pracy poprzez zapewnienie minimalnej obsa-
dy pielęgniarskiej, podnoszenie kwalifikacji 
pielęgniarskich w tej dziedzinie plus cyklicz-
ne szkolenia przypominające wraz z przeka-

zywaniem najnowszych 
osiągnięć medycznych to 
tylko niektóre elementy 
mające zapewnić bezpie-
czeństwo pacjenta i pla-
cówki medycznej.

Kontynuację w za-
kresie dobrze funkcjo-
nującego kompleksu sal 
operacyjnych w dużych 
szpitalach specjalistycz-
nych od strony prak-
tycznej omówił Wice-
prezes ds. medycznych 
COPERNICUS PL Sp. 
z o.o. Pan lek. Krzysztof 
Wójcikiewicz. W swej 
merytorycznej wypo-
wiedzi przedstawił zale-
ty i korzyści, jakie moż-
na osiągnąć przy dobrze 
funkcjonującym bloku 
operacyjnym. Kluczem 
do osiągnięcia celu jest 
powołanie osoby z pre-
dyspozycjami, kwalifi-

kacjami oraz dużym doświadczeniem pracy 
na blokach operacyjnych. Kierownik kom-
pleksu sal operacyjnych dbający o dobrą 
koordynację działań wszystkich członków 
zespołu operacyjnego, dobrą współpracę 
z oddziałową, kierownikiem sterylizacji, 
z działem zamówień publicznych czy pielę-
gniarką epidemiologiczną – to odpowiedni 
kierunek w minimalizowaniu działań nie-
pożądanych.

Kadra kierownicza zarządzająca per-
sonelem pielęgniarskim: Panie mgr Mo-
nika Łęgosz i Helena Osińska w swych 
prezentacjach wskazały, jak można wyko-
rzystać dostępność sal operacyjnych wraz 

z wykorzystaniem kadry pielęgniarskiej 
gotowej do świadczenia pracy na bloku 
operacyjnym. Na uwagę zasługuje wypo-
wiedź pielęgniarki koordynującej pracę sal 
operacyjnych Centrum Onkologii Szpitala 
Morskiego w Gdyni. Hierarchia i ocena za-
dań, jakie ma wykonać pielęgniarka przy 
stole operacyjnym oraz zadań, jakie ma 
wykonać pielęgniarka łącznikowa, jasno 
i czytelnie wskazują, kim jest pielęgniarka 
na bloku operacyjnym. 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji 
Opieki Szpitala św. Wojciecha COPERNI-
CUS PL Sp. z o.o. Pani dr Krystyna Paszko 
jako audytor CMJ przypomniała, że kadra 
kierownicza bloku operacyjnego, członkowie 
całego zespołu operacyjnego oraz pracow-
nicy komórek organizacyjnych współpracu-
jących w tym zakresie są odpowiedzialni za 
wyniki audytu epidemiologicznego. 

Zarządzanie Zintegrowanym Systemem 
Jakością jako podstawa działań w kierun-
ku zminimalizowania, a nawet wyelimino-
wania zdarzeń niepożądanych – to kolejny 

ważny temat poruszony na konferencji. 
Pani mgr Aleksandra Peplińska omówiła, 
jak ważnym elementem jest ewidencjo-
wanie błędów medycznych. Prowadzenie 
szczegółowej analizy ich powstawania, aby 
następnie wdrażać plan działań napraw-
czych, ma zapobiegać powstawaniu no-
wych zdarzeń niepożądanych. Prezentacja 
firm medycznych, wymiana doświadczeń 
zawodowych w kuluarach podczas przerwy 
kawowej były doskonałym dopełnieniem 
rozwoju kreatywności pracy pielęgniarki, 
położnej operacyjnej. 

Komisja ds. Pielęgniarstwa Operacyj-
nego dziękuje wszystkim osobom, dar-
czyńcom za pomoc w zorganizowaniu na 
Pomorzu I Ogólnopolskiej Konferencji dla 
Pielęgniarek Operacyjnych. 

Fotorelacja jest odzwierciedleniem du-
żego zainteresowania uczestników.

Ewa Bogdańska-Bóll
Uczestniczka konferencji
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Centrum Opieki 
SERENUS w Gdańsku

W sobotę 26 stycznia 2019 roku Przed-
stawicielki naszego Samorządu OIPiP 
w Gdańsku uczestniczyły na zaproszenie 
Fundacji Laurentius w DNIU OTWARTYM 
centrum opieki Serenus. W programie 
uroczystości było zwiedzanie obiektu wraz 
z Dyrektorem Zarządzającym Manuelem 
Fullerem oraz wysłuchanie wykładu wygło-
szonego przez Konsultanta Wojewódzkiego 
ds. Geriatrii dr. n. med. Jarosława Derejczy-
ka o tematyce związanej z opieką długo-
terminową. Wykład był bardzo praktyczny 
i ciekawy, a obiekt Serenus – zachwycający! 
SERENUS wygląda imponująco i znacznie 
zwiększy liczbę miejsc wsparcia i profesjo-
nalnej opieki dla GDAŃSKICH SENIO-
RÓW, a doświadczenie organizacji w dzia-
łaniach międzypokoleniowych rozszerzy 
funkcję domu o przedszkole, przychodnię 
i działalność rehabilitacyjną. Ten kom-
pleks/centrum z założenia ma przyjąć już 
w czerwcu 2019 roku około 140 osób star-

szych, potrzebujących profesjonalnej opieki 
i godnych warunków bytowych, ponieważ 
pokoje zaprojektowane są na jedną lub dwie 
osoby, a dodatkowo w planach znajdują się 
także przychodnia i przedszkole.
Trochę o genezie:
Diakonia Neuendettelsau pragnęła podzielić 
się w Polsce swoim doświadczeniem w pro-
wadzeniu domów opieki na europejskim 
poziomie. Współpraca Diakonii Neuendet-
telsau z Diakonią Mazurską zaowocowała 
w 2002 r. powstaniem Fundacji Laurentius 
w Olsztynie. Pierwszym krokiem było za-
trudnienie profesjonalnej kadry i opieka 
senioralna na bardzo wysokim poziomie. 
Fundacja zajmuje się również profesjonal-
nym szkoleniem swojej kadry. We wrześniu 
2002 r. Fundacja otworzyła Policealną Szko-
łę Laurentius dla Opiekunów w Domach Po-
mocy Społecznej ze Specjalizacją Geriatria 
i Rehabilitacja. Kolejnym etapem działań 
była budowa nowoczesnego domu opieki. 

W lipcu 2005 r. otwarty został Dom Opie-
ki i Dom Pomocy Społecznej „Laurentius” 
dla osób w podeszłym wieku. W 2004 r. 
Fundacja Laurentius uzyskała status organi-
zacji pożytku publicznego (KRS 0000 100 
948). Po niemal dziesięciu latach Fundacja 
otworzyła w Polsce kolejny dom opieki, 
tym razem na Śląsku. W 2014 r. swoje po-
dwoje otworzył duży i nowoczesny Senior 

Residence w Katowicach, składający się 
z Placówki Świadczącej Całodobową Opie-
kę oraz Domu Pomocy Społecznej, a naj-
nowszą inwestycją jest centrum opieki 
Serenus w Gdańsku. to wspaniałe miej-
sce dla seniorów oraz bardzo zachęcające 
miejsce do pracy… polecamy!

OIPiP w Gdańsku

Gratulacje i podziękowania
paniom pielęgniarkom 

z oit kMHirM ucMMit w Gdyni
z okazji Dnia Pielęgniarki życzę, 

aby na co dzień doświadczały 
zadowolenia z wykonywanej pracy,

wdzięczności od pacjentów i ich rodzin, 
dodającej pozytywnej energii współpracy 

na niwie zawodowej.
Życzę trafnych wyborów i dobrych decyzji 

zarówno w życiu zawodowym, 
jak i prywatnym, oraz spełniania się 

dużych i małych marzeń.
Jagoda Pawłowska

pielęgniarka oddziałowa

Serdeczne gratulacje dla 
katarzyny klaman

 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 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku.
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Pielęgniarce oddziałowej 
mgr Sylwii Giętkowskiej 

podziękowanie za wieloletnią współpracę 
wraz z życzeniami dalszych sukcesów 

zawodowych, satysfakcji w życiu 
osobistym, spełnienia wszystkich marzeń. 
Życzymy wspaniałych, bezpiecznych lat 
pracy u boku zaufanych i mądrych ludzi. 

Dyrekcja, Kadra Kierownicza, 
Pielęgniarki, Położne oraz 

Ratownicy Medyczni Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz

przez to, czym dzieli się z innymi”.
Serdeczne gratulacje dla koleżanek 

anny kobiela i aleksandry barańskiej
z okazji zdania egzaminu państwowego 

w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
i uzyskania tytułu specjalisty.

Życzenia wytrwałości i dalszych 
sukcesów w podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych, satysfakcji z wykonywanej 
pracy oraz realizacji zamierzonych celów 

i pomyślności w życiu osobistym
składa cały Zespół Oddziału Urologii 

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku.

Serdeczne podziękowania dla wspaniałego 
personelu oddziału chemioterapii 
dziennej Szpitala Specjalistycznego 

w kościerzynie za profesjonalizm, 
cudowną atmosferę i dobre słowa 

w trudnym dla mnie czasie.
Życzę Wam wszystkim samych 

radosnych i pogodnych dni.
Wdzięczna pacjentka

Arleta Łosińska z Jarkiem

Serdeczne podziękowanie dla 
pań pielęgniarek i wszystkich 

osób pracujących 
na oddziale kardiologicznym

Szpitala im. św. wincentego á paulo 
w Gdyni za profesjonalną i pełną empatii 
opiekę nad pacjentką Zenoną Ruczyńską.

Wdzięczna rodzina

Serdeczne gratulacje naszej koleżance
izabeli Świerczyńskiej

z okazji zdania Egzaminu Specjalizacji
z Pielęgniarstwa Anestezjologicznego 

i Intensywnej Terapii 
i uzyskania tytułu specjalisty.

Życzenia wytrwałości 
i dalszych sukcesów pracy zawodowej

oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu 
osobistym składają

mgr Elżbieta Wyborska
Naczelna Pielęgniarka

wraz z zespołem pielęgniarskim
Szpital Polski w Sztumie.

Wielkie gratulacje dla 
pielęgniarki oddziałowej kliniki 

pediatrii, diabetologii i endokrynologii 
justyny drabik z okazji otrzymania 

odznaczenia, jakim jest „Złoty Czepek”. 
Jak zwykle nie zawiodłaś naszych 

oczekiwań i przede wszystkim zasłużonej 
radości. Dziękujemy za satysfakcję, jaką 

dziś przeżywamy dzięki Tobie.
Zespół pielęgniarek Kliniki Pediatrii, 

Diabetologii i Endokrynologii 
– diabetologia dziecięca UCK
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,,Oczy to jedyna część ciała, która nigdy się nie 
zmienia, więc jeśli dostrzeżesz w czyichś oczach 

jutro, to wiesz, że znalazłeś kogoś na zawsze”.
K. Bromberg

Z racji ukończenia kursu specjalistycznego
,,Kompleksowa opieka pielęgniarska 

w schorzeniach narządu wzroku” 
przesyłam serdeczne podziękowania 
dla organizatora okręgowej izby 

pielęgniarek i położnych w Gdańsku, 
a w szczególności dla

pani barbary wysokiej
za wytrwałość w dążeniu do celu, 

otwartość i życzliwość dla nas 
pielęgniarek i pielęgniarza.
Małgorzata Fritza z Zespołem

Pani anna czarnecka 
przewodnicząca orpip

Szanowna Pani Przewodnicząca,
W związku z Międzynarodowym Dniem 

Pielęgniarki i Dniem Położnej, jak corocznie, 
składam na Pani ręce wszystkim Położnym 

i Pielęgniarkom będącym pod Pani 
skrzydłami najserdeczniejsze życzenia! 

Życzę także wiele entuzjazmu, motywacji 
i radości z pełnienia odpowiedzialnej 

i wymagającej funkcji Przewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
8 i 12 maja to zawodowe święta, jednakże 
prócz zawodowej satysfakcji i realizacji, 

życzę Pani spełnienia i szczęścia w gronie 
rodziny i przyjaciół.
Z wyrazami szacunku,

Monika Maj – Pelargos Sp. z o.o.

Szanowne 
panie położne, pięlęgniarki oraz 

cały personel oddziału Ginekologii 
i patologii ciąży Szpitala copernicus 

ul. Nowe Ogrody w Gdańsku, 
przebywałam na waszym oddziale w dn. 
29.04-3.05.2019 r. jako PACJENTKA, 

której udzieliliście bardzo profesjonalnej 
pomocy i serdeczności. Dlatego chciałam 
bardzo serdecznie podziękować za opiekę, 

pielęgnację i pomoc w powrocie do 
zdrowia. Jesteście niesamowici!!! 

Życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej 
pracy oraz dużo zdrowia i siły na każdy dzień.

Elżbieta Sz.

,,Ten jest najlepszy, kto chętnie daje, nigdy 
nie żąda zwrotu, a cieszy się nim; kto szczerze 
zapomniawszy o tym, co ofiarował, odbiera to 

jakby jemu wyświadczono dobrodziejstwo”.
Seneka Młodszy

Pragniemy złożyć podziękowanie 
i gratulacje naszej 

oddziałowej Mirosławie kuczyńskiej . 
Odniesiony sukces i otrzymanie 

nagrody Aliny Pienkowskiej jest za 
Twoją ciężką pracę i zaangażowanie, 

pracowitość i uznanie Twojego 
poświęcenia. Mamy nadzieję, że nigdy 

się nie zmienisz i zawsze będziesz 
liderem naszego zespołu. Dziękujemy 

Ci i GRATULUJEMY, życząc szczęścia, 
zdrowia, dobrego samopoczucia, 

samorealizacji i kolejnych sukcesów.
Koleżanki i koledzy z Oddziału Chirurgii 

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku-Oliwie
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Marzena olszewska-Fryc, 
dyrektor ds. pielęgniarstwa 

i organizacji opieki oraz wszystkie 
pielęgniarki i położne Szpitala .

Życzę, aby każdy nowy dzień 
w Waszej pracy zawodowej niósł za 

sobą odkrywanie jej pozytywnych stron, 
przynosił wiele satysfakcji z wykonywania 

trudnych i odpowiedzialnych zadań, 
umacniał w przekonaniu o dokonywaniu 

właściwych wyborów.
W życiu osobistym życzę zaś realizacji 

planów, pomyślności i spełnienia marzeń 
– nawet tych najtrudniejszych do realizacji.

anna czarnecka, przewodnicząca 
orpip w Gdańsku oraz wszystkie 
pielęgniarki i położne zrzeszone 

w izbach pielęgniarskich .

Z okazji naszego święta zawodowego 
składam najserdeczniejsze życzenia: 

zdrowia, wielu sukcesów zawodowych 
i satysfakcji z dobrze wykonywanej 

pracy na rzecz zdrowia i dobra pacjenta 
w społeczności lokalnej.

Dziękując za wrażliwość, profesjonalizm 
i nieustanne trwanie przy pacjencie, życzę, 
abyście mogli realizować swoje marzenia 

i cele życiowe, aby Wasz codzienny 
wysiłek wkładany w pracę 
zawodową był doceniany.

Życzę Wam wielu perspektyw dalszego 
rozwoju i wytrwałości w realizacji 

wszystkich zamierzeń i planów oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Helena Glińska

Serdeczne gratulacje z okazji otrzymania 
Nagrody im. Aliny Pienkowskiej 

w dniu 17 maja 2019 roku.
Nagrody im. Pienkowskiej otrzymały: 

położna ewa lisius ze Szpitala 
im. Mikołaja kopernika w Gdańsku 
i pielęgniarki Mirosława kuczyńska 

z 7. Szpitala Marynarki wojennej w Gdańsku 
oraz aleksandra bielawa z powiatowego 

centrum zdrowia w kartuzach .
Życzymy, aby każdy dzień poświęcony 

drugiemu człowiekowi dawał radość 
i satysfakcję. Chwil pełnych wzruszeń, 
radości, dużo zdrowia oraz pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym.
Władysława Murawska

Pierwsza Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Helena Glińska
Pierwsza nagrodzona Nagrodą 

im. Aliny Pienkowskiej

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki najserdeczniejsze życzenia 

sukcesów w życiu zawodowym 
i osobistym, spełnienia marzeń, 

wytrwałości i szczęścia.
Dziękuję całemu zespołowi oddziału 
chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

7 Szpitala Marynarki wojennej 
w Gdańsku oliwie za dotychczasową 

wieloletnią współpracę,
za wspólne troski i radości,

oraz szczególne podziękowanie
paulinie kolaska i joannie płóciennik

za codzienną pracę, determinację 
w pokonywaniu przeszkód, ogromne 
zaangażowanie i udział w XIV edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu 
„Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018”

składa pielęgniarka oddziałowa 
Mirosława Kuczyńska
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Z żałobnej karty
Koleżance barbarze wysockiej

wyrazy współczucia z powodu śmierci
teŚciowej

składają 
Koleżanki z Koła Emerytek 

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

„Na odejście Bliskich nie można się przygotować. 
ŚMIERĆ ZAWSZE NIE JEST NA MIEJSCU 

I ZAWSZE NIE W PORĘ. 
Za szybko i za nagle! Nie dyskutuje, 

nie uprzedza! Przychodzi, zostawia ból, 
który ukoić mogą tylko nasze wspomnienia”.

Naszej Koleżance katarzynie Szreder 
szczere wyrazy współczucia, łącząc się 

w bólu z powodu śmierci 
TaTy 

składają 
Koleżanki i Koledzy z Oddziału Chirurgii 

Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 
św. Wojciecha Gdańsk Copernicus PL. 

„Czasu spędzonego z tymi, których kochamy, 
nigdy nie jest za dużo”.

Claudia Gray

Życie przemija, jednak pamięć o Kochanej 
Osobie pozostaje w sercach na zawsze.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci
TaTy

oraz siły w przetrwaniu tych ciężkich 
chwil smutku żałoby

dla Grażyny przybyłowicz .
Zespół Pielęgniarek i Pielęgniarzy 

Blok Operacyjny Szpitale Pomorskie, 
Szpital w Redłowie.

„Nie żyjemy, aby umierać, 
ale umieramy, aby żyć wiecznie”.

Naszej koleżance Paulinie marchlik 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
teŚciowej 

 składają 
Koleżanki i Koledzy z Oddziału Chirurgii 

Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 
św. Wojciecha Gdańsk Copernicus PL.

Wyrazy głębokiego współczucia dla
Naszej Koleżanki Małgorzaty Gortat

z powodu śmierci
TaTy

składają 
Przełożona Pielęgniarek wraz 

z całym zespołem pielęgniarskim
z Sanatorium Uzdrowiskowego 

MSWiA w Sopocie.

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, 

zawsze będą z nami.
Wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa wsparcia
dla naszej koleżanki anny jóźwiak

z powodu śmierci
TaTy

składają
Koleżanki i Koledzy ze Szpitala Swissmed.

Z okazji wyróżnienia Dyplomem Uznania
pielęgniarce jadwidze oktaba

gratulacje i życzenia wielu kolejnych 
sukcesów zawodowych

oraz zadowolenia i pomyślności w życiu 
osobistym składa

pielęgniarka oddziałowa 
Mirosława Kuczyńska

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku Oliwie

„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest:

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli 
się z innymi”.

Serdeczne gratulacje dla 
joanny żywickiej z okazji otrzymania 

wyróżnienia Dyplom Uznania. 
Życzenia dalszego rozwoju zawodowego, 

wytrwałości w realizacji zamierzonych 
celów i pomyślności w życiu osobistym
składa cały Zespół Oddziału Urologii 

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku

personel Medyczny kliniki neonatologii 
uck w Gdańsku

Kiedy 21.11.2018 r. na świat przyszedł 
nasz Ukochany, z utęsknieniem oczekiwa-
ny Franciszek, była ogromna radość. Jed-
nakże świadomi powagi sytuacji, zdaliśmy 
sobie sprawę, że tylko ogromna wiedza, 
profesjonalizm, serce i zaangażowanie ca-
łego Personelu Medycznego, pomoże Dzie-
ciątku przeżyć. Jesteśmy osobami wierzą-

cymi, naszego Franusia polecaliśmy opiece 
Bożej i modliliśmy się, aby światło Bożej 
Opatrzności prowadziło serca, umysły 
i ręce Personelu. Widzieliśmy wysiłki Per-
sonelu Medycznego, który walczył o każ-
dy oddech Dziecka. Żyliśmy w ciągłym 
napięciu, niepewności, ale nie upadaliśmy 
na duchu i ufaliśmy. Dzisiaj Franuś jest już 
z nami, wypełnia radością nasze serca. Na 
naszych oczach Franek pokonał różne, nie-
łatwe, życiowe sytuacje. Jednakże cudow-
na aura serdecznej opieki spowodowała, że 
nasze Dzieciątko niczym z „wątłego pącz-
ka” rozwija się w kwiat życia i radości. Po 
różnych smutnych doświadczeniach, z na-
dzieją idziemy w lepszą przyszłość.
Żadne słowa nie są w stanie wyrazić na-
szej wdzięczności za opiekę nad Frankiem. 
Przeświadczenie o tym, że profesjonalizm 
i autentyczna ofiarność znajdowały swe 
umocowanie w postrzeganiu Dziecka jako 
istoty fizycznej i duchowej, pozwalało nam 
trwać i wierzyć, że uzyskamy potrzebną 
ulgę w cierpieniu.
Zapewniamy, że w każdym oddechu, uśmie-
chu, ruchu Franusia, widzieć będziemy 
efekt pracy całego Zespołu Medycznego. 
To jest na stałe, niczym pieczęć, wpisane 
w nasze serca, umysły i wdzięczną pamięć. 
Z całego serca dziękujemy za okazane do-
bro i życzymy wszelkiej pomyślności w tak 
pięknym powołaniu i życiu osobistym.
Jednocześnie pragniemy podziękować 
za pomoc Pani Przewodniczącej ORPiP 
w Gdańsku mgr Annie Czarneckiej, na któ-
rej wsparciu zawsze mogliśmy polegać.

Rodzice i Dziadkowie Franusia
Tczew, 02.03.2019 r.
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Naszej Koleżance alicji Formela 
najgłębsze wyrazy współczucia 

z powodu nagłej śmierci
 SyNa 
składają 

Personel Oddziału 20D oraz Dyrekcja 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

im prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku.

Naszej Koleżance izabeli rybickiej  
wyrazy głębokiego współczucia 

 z powodu nagłej śmierci 
 TaTy 

 składają 
koleżanki z Klinicznego Oddziału 

Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży 
Szpital im. M. Kopernika 

w Gdańsku COPERNICUS.

Naszej Koleżance renacie zdrojewskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

 z powodu nagłej śmierci  
 Męża 
 składają 

Dyrektor ds. Pięlegniarstwa oraz 
zespół pielęgniarek i położnych  
oddziałowych i koordynujących 

Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku.

Naszej Koleżance barbarze trocha 
wyrazy głębokiego współczucia 

 z powodu śmierci 
 SyNa 

 składają  
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa oraz  
zespół pielęgniarek i położnych 
oddziałowych i koordynujących 

Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku.

Naszej Koleżance renacie zdrojewskiej 
Wyrazy głębokiego współczucia 

 z powodu śmierci 
 Męża 
 składają 

 koleżanki z Klinicznego Oddziału  
Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży 
Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku.

Z ogromnym bólem i smutkiem 
przyjęłyśmy wiadomość o nagłej 

śmierci naszej koleżanki i przyjaciółki 
Gabrieli ozon 

pielęgniarki środowiska 
nauczania i wychowania. 

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Wyrazy współczucia i szczere kondolencje 

pogrążonej w smutku rodzinie 
składają 

koleżanki z Niepublicznego Zakładu 
Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia 

SZKOLMED w Nowym Dworze 
Gdańskim.

„Umarłych wieczność dotąd trwa
dokąd pamięcią się im płaci”.

Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem informujemy,
że w dniu 30 kwietnia zmarła 

Wspaniała Położna i Serdeczna Koleżanka
Maria powłoka .

Pracowała w naszym szpitalu wiele lat.
Nie bała się wyzwań 

i zawsze szła z duchem czasu.
Odpowiedzialna, sumienna, współczująca, 

pomocna – to tylko niektóre jej cechy.
Dziękujemy jej za wszystkie wspólnie 

spędzone lata, troskę i pomoc, jaką 
okazywała w chwilach trudnych.

Dyrekcja i współpracownicy
Szpital Polski w Sztumie.

Drogiej koleżance tereni umęckiej 
przesyłamy wyrazy współczucia 

z powodu utraty 
ukocHanej MaMy . 

Tereniu, w tych trudnych chwilach 
jesteśmy z Tobą 

Koleżanki i koledzy z Oddziału 
Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej 

Gdańsk. 

Naszej drogiej koleżance tereni umęckiej 
wyrazy głębokiego współczucia i otuchy 

z powodu śmierci  
 mamy 
 składają 

Pracownicy oddziału Kardiochirurgii 
i Chirurgii Naczyniowej Gdańsk.

Szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Męża 
pielęgniarce barbarze Słomińskiej 

składają 
Personel Stacji Dializ wraz z Zastępcą 

Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.

Naszej Koleżance dorocie różyckiej 
najgłębsze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
mamy 
składają 

Personel Oddziału 20A oraz Dyrekcja 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

im prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Naszej Koleżanki Violletty Guss

z powodu śmierci  
mamy
składa 

cały personel pielęgniarski
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Naszej Koleżance Violecie Guss 
składamy najszczersze wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

mamy . 
Koleżanki i Koledzy 

z Pracowni Endoskopowej 
i Oddziału Chorób Wewnętrznych 
7 Szpitala Marynarki Wojennej.

Wyrazy głębokiego współczucia
pielęgniarce beacie kaczor

z powodu śmierci
TaTy
składa 

zespół Hospicjum Stacjonarnego 
im. św. Józefa w Sopocie.

„Czasu spędzonego z tymi, których kochamy, 
nigdy nie jest za dużo”.

Claudia Gray

Życie przemija, jednak pamięć o Kochanej 
Osobie pozostaje w sercach na zawsze.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci
mamy

oraz siły w przetrwaniu tych ciężkich 
chwil smutku żałoby
dla barbary komin.

Zespół Pielęgniarek i Pielęgniarzy 
Blok Operacyjny Szpitale Pomorskie, 

Szpital w Redłowie.
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Naszej koleżance barbarze rzepce 
w związku ze śmiercią 

OJca, 
wyrazy współczucia 

składają 
koleżanki z Oddziału Chirurgii Ogólnej 

i Gastroenterologii Szpitala im. Kopernika 
ul. Nowe ogrody 1-6 w Gdańsku 

COPERNICUS PL. 

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, 
że zasłużył sobie na niebo...”

Wyrazy serdecznego współczucia 
z powodu śmierci ukochanej 

mamy 
naszej koleżanki, pielęgniarki 

koordynującej julity zielińskiej, 
składają 

współpracownicy Działu Dawców 
i Pobierania Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Gdańsku.

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy,
zostawia ślad po sobie,

jego życie zahacza o przeszłość 
i sięga w przyszłość...”

Z głębokim żalem i bólem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszej koleżanki 

janiny kĄckiej, 
wieloletniej pielęgniarki operacyjnej, 

która zmarła 30.05.2019 r. 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pogrążonej w smutku rodzinie 
składamy serdeczne kondolencje 
Pielęgniarka koordynująca oraz 

pielęgniarki anestezjologiczne i operacyjne 
Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

Naszej koleżance 
dorocie chrabkowskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mamy 
składają 

koleżanki i koledzy z Oddziału Chirurgii 
Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii 

Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie.

Wyrazy głębokiego współczucia
Pielęgniarce Zarządzającej
Hannie Michalskiej-Mróz

z powodu śmierci
mamy
składa 

Cały Zespół Oddziału Radioterapii 
i Brachyterapii

Szpitala Morskiego im. PCK 
w Gdyni Redłowie.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach 
i pamięci naszej”

Wyrazy współczucia naszej koleżance 
Joannie Koreckiej
z powodu śmierci 

maTKi
składają 

koleżanki z Kliniki Dermatologii, 
Wenerologii i Alergologii UCK 

w Gdańsku.




