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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

To już ostatni biuletyn w tym roku – dy-
namicznie zamykający nasze działania. 
Wiele się wydarzyło, lecz jeszcze więcej 
przed nami! Niebawem otrzymacie rów-
nież Biuletyn Informacyjny dotyczący 
WYBORÓW DELEGATÓW, które odbędą 
się w styczniu i lutym w Waszych Rejonach 
Wyborczych. Życzę Wszystkim, aby ko-
lejne lata działalności były równie prężne 
i owocne!

ŻYCZĘ, ABY SPEŁNIŁY SIĘ NASZE 
WSPÓLNE CELE I MARZENIA 

DOTYCZĄCE PIELĘGNIARSTWA.

Dziękuję za współpracę 
i współdziałanie w minionych latach.

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Prezydium
Adres

ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk
tel. 58 320-06-80, fax 58 322-33-12
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www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 730-1700

wtorek, środa, czwartek 730-1530

piątek 730-1400 - BEZ INTERESANTÓW

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Czarnecka
przyjmuje codziennie w godzinach pracy biura, 
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

godziny spotkania

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

mgr Anna Zaremba-Duszota
przyjmuje w pierwszą i trzecią środę

każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Alina Malinowska
przyjmuje w ostatni czwartek miesiąca,

w godzinach od 1400 do 1500

Biblioteczka OIPiP
poniedziałek 800-1700

piątek 800-1400 - BEZ INTERESANTÓW

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Czarneckiej
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Bezpłatne porady prawne dla Członków OIPiP 
w Gdańsku regularnie opłacających składki

poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

tel. 58 320-06-81 lub tel. 58 320-06-80

Dział Szkoleń
tel. 58 320-06-83

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek 730-1600

wtorek, środa, czwartek 730-1430

piątek 730-1300 - BEZ INTERESANTÓW
tel. 58 320-06-82

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

W dniu 11 października 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 773/VII P/19 w spra-
wie przyjęcia i realizacji wniosków 
Komisji Socjalnej z dnia 8 paździer-
nika 2019 roku na ogólną sumę: 
4250.00 zł (cztery tysiące dwieście 
pięćdziesiąt 00/100) . 

5 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 774/VII P/19 
w sprawie przyznania pomocy finan-
sowej – zapomogi dla ciężko chorej 
córki pielęgniarki z OIPiP z siedzibą 
w Elblągu. Pomoc została przyznana 
w wysokości 200 zł.

6 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały nr 775/VII P/19 w spra-
wie przyznania pomocy finansowej 
– zapomogi dla pielęgniarza z OIPiP 
z siedzibą w Elblągu. Pomoc została 
przyznana w wysokości 200 zł. 

7. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
776/VII P/19 w sprawie delegowania 
przedstawiciela samorządu do pracy 

w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez SERVMED: kurs spe-
cjalistyczny „Resuscytacja krążenio-
wo-oddechowa” edycja XLIII/N.

8. Omówienie i przyjęcie Uchwały nr 
777/VII P/19 w sprawie oddelego-
wania i pokrycia kosztów podróży 
Skarbnika ORPiP celem uczestnicze-
nia i reprezentowania Gdańskiego Sa-
morządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych w XXVI Ogólnopolskim 
Zjeździe Instrumentariuszek, który od-
będzie się w dniach 28-30.10.2019 r. 
w Świnoujściu.

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 778/VII P/19 
w sprawie zakazu realizacji i wykre-
ślenia z rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych organiza-
tora kształcenia Interrete Sp. z o.o., 
w zakresie szkolenia specjalizacyj-
nego w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej 
opieki oraz szkolenia specjalizacyj-
nego w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego .

10. Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Katolickiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek i Położnych oddziału 
w Gdańsku w sprawie pokrycia kosz-
tów zakupu relikwii Błogosławionej 
Hanny Chrzanowskiej przez Katolic-
kie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Po-
łożnych oddział w Gdańsku. Podjęcie 
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jednogłośnie Uchwały nr 779/VII P/19 
w tej sprawie.

11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 780/VII P/19 
w sprawie pokrycia kosztów przejaz-
du do Warszawy autokaru z uczest-
nikami specjalizacji z pielęgniarstwa 
internistycznego organizowanej przez 
dział szkoleń przy OIPiP w Gdańsku 
celem realizacji egzaminu państwo-
wego ww. specjalizacji. Planowany 
wyjazd w dniu 25.11.2019 r., powrót 
26.11.2019 r.

12. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
129/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).

13. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawodu 
od Uchwały nr 1404/Z/VII/2019 do 
Uchwały nr 1441/Z/VII/2019. Stwier-
dzenia – 23 (w tym 2 pielęgniarzy 
i 4 położne), wpis do rejestru – 8 (w tym 
1 położna), duplikaty – 1, wykreślenia 
z rejestru – 6 (w tym 1 położna).

14. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Położnych w sprawie 
uwolnienia środków finansowych z bu-
dżetu Komisji ds. Położnych na zorga-
nizowanie Ogólnopolskiej Konferencji 
Szkoleniowej „Rehabilitacja w pracy 
położnej”. Konferencja odbędzie się 
18 kwietnia 2020 r. w Gdańsku – Hotel 
Amber. Podjęcie jednogłośnie uchwa-
ły nr 781/VII P/19 w tej sprawie.

15. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
782/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 „Pielęgniar-

stwo Środowiska Nauczania i Wy-
chowania”

• kurs specjalistyczny „Wykonywa-
nie i Ocena Testów Skórnych”

• kurs specjalistyczny „Wywiad 
i Badanie Fizykalne”.

16. Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
783/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).

17. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
784/VII P/19 w sprawie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych szkolenia specjaliza-
cyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa 
chirurgicznego organizowanego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o.

18. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
785/VII P/19 w sprawie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych kursu specjalistycz-
nego Szczepienia ochronne dla położ-
nych organizowanego przez PULS-
-MEDIC Sp. z o.o.

19. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały nr 786/VII P/19 w spra-
wie wpisu zmiany danych do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych kursu specjalistycznego Leczenie 
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Pomorskiego. Pismo zostało wy-
stosowane przez Przewodniczącą 
ORPiP w Gdańsku Annę Czar-
necką do Radnego Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego Pana Se-
bastiana Irzykowskiego, 

• Uchwałę Nr 365/VII/2019 Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie z dnia 12 wrze-
śnia 2019 r. w sprawie określenia 
liczby delegatów na VIII Krajowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
z poszczególnych Okręgowych 
Izb Pielęgniarek i Położnych,

• kolejne zawarte porozumienie 
pomiędzy Okręgową Izbą Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku 
a COPERNICUS Podmiot Lecz-
niczy Sp. z o.o. w sprawie nie-
odpłatnego udostępnienia komó-
rek organizacyjnych Szpitala na 
prowadzenie zajęć praktycznych 
w trakcie kształcenia podyplomo-
wego prowadzonego przez OIPiP 
w Gdańsku. Składamy serdeczne 
podziękowanie Panu Prezeso-
wi Dariuszowi kostrzewie oraz 
Zarządowi CoPernICUS Pod-

miot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Gdańsku, ul. nowe ogrody 
1-6, za wieloletnią bardzo dobrą 
współpracę oraz zrozumienie 
spraw pielęgniarek i położnych,

• pismo otrzymane z NRPiP 
w Warszawie wraz z odpowiedzią 
z Ministerstwa Zdrowia w związ-
ku z wątpliwościami dotyczącymi 
wypłaty środków przeznaczonych 
na wzrost wynagrodzeń pielę-
gniarek i położnych oraz tego, kto 
i w jaki sposób powinien nadzo-
rować wykorzystanie publicznych 
środków pochodzących z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia,

• iż zbliża się termin zakończenia 
zgłaszania kandydatów (do 10 
listopada 2019 r.) do nagrody 
QUeen SILVIa nUrSInG 
AWArd. Wszelkie informacje 
dotyczące powyższej nagrody 
mogą Państwo znaleźć na ogólno-
dostępnej stronie internetowej.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

ran dla pielęgniarek organizowanego 
przez SERVMED Paweł Dobski.

20. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Położnych w sprawie 
uwolnienia środków z budżetu Ko-
misji ds. Położnych na uczestnictwo 
trzech położnych z ww. komisji w VIII 
Kongresie Ogólnopolskiego Progra-
mu Edukacji Okołoporodowej ,,Szko-
ła Matek i Ojców – razem łatwiej”. 
Kongres odbędzie się w Kołobrzegu 
w dniach 1-3 grudnia 2019 r. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały nr 787/VII P/19 
w tej sprawie.

21. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca anna Czarnecka 
omówiła:
• podziękowanie, które wpłynęło 

z OIPiP w Ciechanowie za udzie-
loną pomoc finansową dla Człon-
ka ich Samorządu,

• zebranie Okręgowej Komi-
sji Wyborczej, które odbyło się 
4 października 2019 r. oraz za-
planowane kolejne zebranie na 
dzień 4 listopada 2019 r. Prosimy 
Członków naszego Samorządu, 
aby do końca miesiąca paździer-
nika zaktualizowali w oIPiP 
w Gdańsku dane dotyczące 
miejsca pracy w przypadku wy-
stąpienia zmian,

• przykładowe Kalendarium Wy-
borcze na wybory VIII kadencji 
wydane przez Szczecińską Okrę-
gową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych. Z ramienia oIPiP w Gdań-
sku zostanie wydany również In-
formator Wyborczy, w którym 
zamieszczone będą informacje 
dotyczące aktów prawnych 

związanych z nadchodzącymi 
wyborami oraz przedstawione 
zostaną Państwu wykazy rejo-
nów wyborczych wraz z datami 
zebrań wyborczych oraz skła-
dem komisji Wyborczej,

• pismo przesłane przez NRPiP 
w Warszawie wraz z odpowiedzią 
z Ministerstwa Zdrowia Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie w sprawie braku 
możliwości wydawania zaświad-
czeń przez samorząd zawodowy 
pielęgniarek i położnych potwier-
dzających kwalifikacje zawodowe 
absolwentom studiów I stopnia 
pielęgniarstwo lub położnictwo 
niebędącym członkami samorzą-
du zawodowego – dotyczy studen-
tów, którzy ukończyli kształcenie 
w języku angielskim na polskiej 
uczelni. W piśmie jest zawarta 
odpowiedź, iż w chwili obecnej 
stan prawny nie daje możliwości 
wydania przedmiotowych za-
świadczeń,

• pismo z Ogólnopolskiego Związ-
ku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych Zarządu Regionu 
Pomorskiego. Odpowiedź na po-
ruszane kwestie w piśmie zostanie 
przesłana,

• pismo, odpowiedź na interpela-
cję poselską złożoną w związku 
z wystosowanym pismem w dniu 
29 sierpnia 2019 r. dotyczącym 
spełnienia norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych przez 
podmioty lecznicze, dla których 
organem tworzącym jest Urząd 
Marszałkowski Województwa 

Przypominamy, iż ze względu na roDo oraz rangę/istotę 
porad prawnych nie są one udzielane telefonicznie. 

Każda porada musi odbyć się osobiście lub on-line po otrzymaniu od Państwa e-maila 
podpisanego imieniem, nazwiskiem i numerem Prawa Wykonywania Zawodu. 

Umówienie się z prawnikiem na bezpłatną poradę: 
tel. 58 320-06-81, adres e-mailowy: biuro@oipip.gda.pl (w tytule PoraDa PraWna)

KOMUNIKAT W SPRAWIE PORAD PRAWNYCH 
W OIPiP W GDAŃSKU
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Kalendarium

26 września 
W Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków 
o przyznanie NAGRODY PREZYDENTA MIASTA GDYNI DLA PRACOWNIKÓW 
OCHRONY ZDROWIA. Od lat Członkiem tej komisji z ramienia OIPiP w Gdańsku 
jest Przewodnicząca ORPiP mgr Anna Czarnecka. To wspaniałe wyróżnienie dla na-
szego Środowiska Zawodowego. Konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem, dlatego 
wpłynęło ponad 80 wniosków. Niełatwym zadaniem było odrzucenie ponad 50 Kandy-
datów, a wskazanie najlepszych trzydziestu – gdyż każdy z wniosków opisywał niezwy-
kłą sylwetkę/Osobę wzorowo zaangażowaną zawodowo i społecznie na rzecz zdrowia 
Mieszkańców Gdyni. Komisja wytypowała 30 Laureatów – przedstawicieli wszystkich 
zawodów medycznych – w tym wiele Pielęgniarek i Położnych. Wspaniałym jest fakt, 
że Prezydent Miasta Gdyni docenia wartość zdrowia Społeczności Gdyni i Profesjonali-
stów Medycznych, którzy z wielkim zaangażowaniem do tego zdrowia się przyczynia-
ją! GRATULUJEMY WSZYSTKIM NOMINOWANYM I LAUREATOM!

25 września 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Rady Społecznej 115 Szpitala 
Wojskowego w Helu. Jak zwykle omówiono wiele bieżących spraw, dotyczących m.in. 
realizowania przez Dyrektora Szpitala woli Pielęgniarek dotyczącej zwiększenia zatrud-
nienia do wymaganej przepisami i bezpieczeństwem normy.

27 września 
W historycznej Sali BHP w Gdańsku pod Patronatem naszej OIPiP odbyła się INTER-
DYSCYPLINARNA KONFERENCJA PALIATYWNA POMORSKIEGO HOSPICJUM 
DLA DZIECI. Relacja na stronie 34.

27 września (wieczorem)
Na zaproszenie Dyrekcji: Anny 
Joachim-Labudy (Dyrektor Ho-
spicjum) oraz Alicji Makowskiej 
(Dyrektor Operacyjnej) w dniu 27 
września Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc uczestniczyły w liturgii ju-
bileuszowej koncelebrowanej mszy 
świętej sprawowanej za WSZYST-
KICH, KTÓRZY TWORZYLI 
I TWORZĄ ORAZ WSPIERAJĄ HOSPICJUM W PUCKU, A TAKŻE ZA PENSJONA-
RIUSZY, KTÓRZY ZNAJDUJĄ W NIM UKOJENIE. Relacja na stronie 36.

30 września 
W UCK w Gdańsku odbył się 
konkurs na Ordynatora Kliniki 
Chirurgii Klatki Piersiowej. 

GRATULUJEMY
 PROFESOROWI WYGRANEJ!

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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...ciąg dalszy30 września 
W GUMed Przewodni-
cząca Anna Czarnecka 
i Pierwsza Przewod-
nicząca Władysława 
Murawska brały udział 
w uroczystości z oka-
zji 20-lecia Oddziału 
Pielęgniarstwa w daw-
nej AMG, a obecnie 
w Gdańskim Uniwer-
sytecie Medycznym. 
Przewodnicząca Wła-
dysława Murawska 
otrzymała podziękowa-
nie za wielkie zaanga-
żowanie w powołanie 
do życia ww. Oddzia-
łu, a Przewodnicząca 
Anna Czarnecka za 
propagowanie rozwoju 
akademickiego kształ-
cenia Pielęgniarek 
i Położnych. To było 
bardzo wzruszające 
wydarzenie wypełnio-
ne historią, ale i bardzo 
optymistyczną teraź-
niejszością oraz przy-
szłością… GRATU-
LUJEMY I DZIĘKU-
JEMY WSZYSTKIM 
WYKŁADOWCOM, 
Z PANIĄ PROFE-
SOR ALEKSANDRĄ 
GAWORSKĄ-KRZE-
MIŃSKĄ NA CZELE, 
ŻYCZĄC DALSZEJ 
WSPANIAŁEJ DZIA-
ŁALNOŚCI!

2 października
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc i Skarbnik Ewy Bogdańskiej-Bóll 
w uroczystości poświęcenia i wkopania kamienia węgielnego pod rozpoczętą budową budyn-
ku radiologii w Szpitalu Copernicus w Gdańsku. GRATULUJEMY! To bardzo ważna inwe-
stycja, która zwiększy dostępność oraz jakość usług i tym samym bezpieczeństwo Pacjentów, 
zapewniając całodobową diagnostykę obrazową przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń. 
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2 października 
Przewodnicząca Anna 
Czarnecka uczestniczyła 
w Inauguracji Akademic-
kiego Wydziału Zarzą-
dzania w Uniwersytecie 
Gdańskim oraz w uro-
czystym nadaniu tytułu 
DOKTORA NAUK SPO-
ŁECZNYCH W DYSCY-
PLINIE NAUK O ZA-
RZĄDZANIU I JAKO-
ŚCI naszej Koleżance Pielęgniarce anecie Muzolf. GratULUjeMy!

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

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

7 października 
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła czynnie w bardzo waż-
nym kilkugodzinnym wspólnym posiedzeniu Prezydiów NRPiP oraz OZZPiP. Pod-
jęto wspólne STANOWISKO w sprawie kontroli przestrzegania w szpitalach norm 
zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych będących gwarancją bezpieczeństwa naszej 
pracy oraz naszych Pacjentów. Kontrole powołanych Zespołów zaplanowane są jesz-
cze w tym roku. Stanowisko można przeczytać na naszej stronie internetowej pod 
adresem: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/607

10 października
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w Europejskim Centrum 
Solidarności w Debacie na temat: Wyzwania demograficzne – wyzwaniem dla Praco-
dawców, czyli jak zatrzymać pracowników – opiekunów rodzinnych w firmie? Coraz 
częściej przyczyną rezygnacji z pracy jest i będzie konieczność opieki nad starszym 
i niesamodzielnym członkiem rodziny. Według badań przeprowadzonych w Wielkiej 
Brytanii, każdego dnia ok. 600 osób rezygnuje tam z pracy z tego powodu. W Pol-
sce – jednym z najszybciej starzejących się krajów europejskich – problem ten bez 
wątpienia staje się coraz bardziej powszechny. Dotyczy zarówno pracowników, jak 
i pracodawców. Dla pracownika oznacza trudne wybory i nierzadko radykalne zmia-
ny w codziennym życiu zawodowym i osobistym. Dla pracodawcy to często strata 
doświadczonego pracownika oraz konieczność pozyskania, przeszkolenia i wdro-
żenia nowego. Tymczasem korzystnym dla obu stron rozwiązaniem jest stworzenie 
pracownikowi warunków pozwalających na łączenie pracy ze sprawowaniem opie-
ki. OMÓWIONO BARDZO CIEKAWE PROPOZYCJE WSPIERAJĄCE, to bardzo 
ważne nowe wyzwania! 
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11 października
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w INAUGURACJI roku akademickie-
go na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Wszystkiego najlepszego Studentom i Wykładowcom! 

12 października
W Chojnickim Centrum 
Edukacyjno-Wdrożenio-
wym odbyła się Jubileuszo-
wa Inauguracja Roku Aka-
demickiego 2019/2020. 
ORPiP w Gdańsku repre-
zentowała Skarbnik Ewa 
Bogdańska-Bóll. Poleca-
my relację i  fotorelację na 
stronie internetowej http://
www.oipip.gda.pl/aktual-
nosci/615.

12 października (sobota)
PRZEDSTAWICIELE OIPiP w GDAŃSKU uczestniczyli w uroczystej INAUGURACJI 
ROKU AKADEMICKIEGO W POWIŚLAŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W KWIDZY-
NIE. Wszystkiego najlepszego Studentom i Wykładowcom!
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15 października 
W Warszawie Prze-
wodnicząca Anna 
Czarnecka uczest-
niczyła w obradach 
Prezydium NRPiP, na 
którym podjęto wie-
le uchwał oraz omó-
wiono zasady RODO 
pod kątem stosowania 
kodeksu branżowego 
i roli Samorządu Za-
wodowego jako pod-
miotu monitorującego. 
Konkrety informacyj-
ne już wkrótce.

15, 23 i 29 października
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w posiedzeniach Komisji 
ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w Urzędzie Wojewódzkim.

...ciąg dalszy

16 października (wieczorem)
Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka i Wiceprzewodnicząca Ma-
rzena Olszewska-Fryc uczestni-
czyły w Gali Wręczenia Nagród 
HIPOKRATES ROKU 2019. 
Gratulujemy WSZYSTKIM 
LAUREATOM! Relacja na 
stronie 39.
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16 października 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Sekretarz Jolanta Zając uczestniczyły w wielkiej Gali Wrę-
czenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni. Gratulujemy WSZYSTKIM LAUREATOM! Poleca-
my szczegółową relację i fotorelację na naszej stronie: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/617.

18 października 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Skarb-
nik Ewa Bogdańska-Bóll uczestniczyły 
w konferencji Koła PTP w Chojnicach 
pt. „Innowacje w leczeniu i pielęgno-
waniu dzieci”. Wspaniała konferencja 
już tradycyjnie pozwoliła na zaktualizo-
wanie wiedzy i wymianę jakże ważnych 
doświadczeń zawodowych. Dziękujemy 
Organizatorom, na czele z Koleżankami Pielęgniarkami (super praktykami!) dr Ewą Wodzi-
kowską i mgr Barbarą Idzikowską, za pełen profesjonalizm. Relacja na stronie 50.

21 października 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczest-
niczyły w uroczystości wręczenia NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. 
Wszystkim NOMINOWANYM i LAUREATOM GRATULUJEMY!
Polecamy relację na naszej stronie internetowej http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/626.
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22 października
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w uroczystości 20-lecia Cen-
trum Pomocowego Caritas im. św. jana Pawła II w Gdańsku . OIPiP w Gdańsku, dzię-
kując za zaproszenie, składa najserdeczniejsze gratulacje i słowa uznania za codzienny 
trud poświęcany drugiemu Człowiekowi Pracownikom Centrum Pomocowego Caritas 
w Gdańsku pod egidą Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Janusza Stecia oraz 
Dyrektor Anny Kostusik. Niech przekazane życzenia dają Wam moc na dalsze dni, a kiedy 
zajdzie potrzeba – trochę odpoczynku od wytężonej pracy i nade wszystko ZDROWIA!

24-25 października 
W tych dniach odbyła się bardzo praktycz-
na konferencja prewencyjna zorganizowana 
przez ORzOZ przy wsparciu naszej ORPiP 
w Gdańsku. Ogromne zainteresowanie kon-
ferencją (blisko 200 osób) jest najwięk-
szym docenieniem naszych działań, tak 
samo jak bezpieczeństwo Państwa warun-
ków pracy – zgodnej z przepisami prawa. 
Polecamy relację na stronie internetowej 

...ciąg dalszy
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/632 oraz http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/633. 
Szczegółowa relacja w artykule Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
już w najbliższym biuletynie – polecamy!
Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w działania, aby ta 
WSPanIała konFerenCja SIĘ oDbyła. DZIĘkUjeMy!
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...ciąg dalszy

29 października 
Na zaproszenie Pani Prezes Zarządu Szpitali Polskich SA Moniki Podziewskiej oraz 
Pani Dyrektor Szpitala Polskiego Sztum Marzanny Kaczanowskiej Przewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka uczestniczyła w bardzo ważnym dla bezpieczeń-
stwa Pomorzan wydarzeniu. W dniu 29 października 2019 r. w szpitalu w Sztumie 
zakończono projekt przekształcenia dawnej izby przyjęć w SZPITALNY ODDZIAŁ 
RATUNKOWY wraz z budową lądowiska dla helikopterów LPR. Brawo! Gratulujemy 
i podkreślamy jednocześnie, że modernizacja jest również poprawą warunków pracy, co 
jest ważne w wykonywaniu naszych profesji. Dziękujemy! Polecamy relację na stronie 
internetowej http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/637.

...ciąg dalszy

Ponadto 
W minionych miesiącach odbyły się spo-
tkania i prace Komisji Wyborczej związane 
z najbliższymi wyborami do Samorządu Za-
wodowego. DZIĘKUJEMY CZŁONKOM 
KOMISJI ZA WIELKIE ZAANGAŻOWA-
NIE NA RZECZ NASZEGO ŚRODOWISKA 
ZAWODOWEGO!
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Ponadto w październiku 
Podpisano Porozumienie z Urzędem 
Marszałkowskim w Gdańsku w sprawie 
PROMOCJI NASZYCH ZAWODÓW 
ZACHĘCAJĄCEJ DO WSTĘPOWA-
NIA W NASZE SZEREGI. To drugi rok 
naszych wspólnych działań i drugie już 
badania ankietowe szkół ponadpodsta-
wowych, które pozwalają nam na ocenę 
poziomu wiedzy uczniów na temat za-
wodu Pielęgniarki/Położnej oraz stop-
nia zainteresowania kształceniem na kierunkach Pielęgniarstwo/Położnictwo – przed 
i po ProMoCjI. W zeszłym roku przebadanych zostało ponad 800 uczniów, a przepro-
wadzenie ankiety wraz z analizą i publikacją wyników pozwoliło wzmocnić wizerunek 
Pielęgniarki i Położnej, a także przyczyniło się do wzmożonego zainteresowania młodych 
ludzi pielęgniarstwem i położnictwem. Działamy dalej!!! RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!
Serdeczne podziękowania dla Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc za koordynowa-
nie projektem i Sekretarz Jolanty Zając, a jednocześnie Przewodniczącej Komisji ds. Pielęgniarek 
Środowiska Nauczania i Wychowania, za stworzenie programu działań w szkołach na Pomorzu!

Ponadto we wrześniu i w październiku 

Przewodnicząca Anna Czarnecka na bieżąco analizuje 
i podpisuje lub odsyła do uzupełnienia/uszczegółowienia 
porozumienia dotyczące podwyżek wynagrodzeń z Praco-
dawcami – zgodnie z tematycznymi przepisami, u których 

nie działają ZZPiP. Porozumień są dziesiątki, a w ciągu roku wręcz SETKI! Serdeczne podzię-
kowania dla Pani Jolanty Stachowicz za ogromną pomoc w całej bardzo licznej dokumentacji 
i skutecznej logistyce działań. Przypominamy, że każde z nich jest oficjalnie do wglądu w sie-
dzibie naszej Izby przez Pielęgniarki i Położne, których one dotyczą. JESTEŚMY DLA WAS! 

Ponadto w październiku 
Podpisano Porozumienie Part-
nerskie Przewodniczącej ORPiP 
w Gdańsku z Prezydentem Miasta 
Gdańska na bezpłatne użyczenie sal 
w celu doskonalenia zawodowego 
– WSPÓŁPRACA Z MIASTEM 
GDAŃSK NA RZECZ PIELĘ-
GNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ 
MEDYCYNY SZKOLNEJ kon-
tynuowana jest przez nas już drugi 
rok. To jedna z form wsparcia dla 
Służby Zdrowia/Ochrony Zdrowia. 
Gdańsk udostępni przez kolejne lata 
miejsce na szkolenie Pielęgniarek i Położnych, a OIPiP zapewni możliwość udziału wybra-
nym uczniom w zajęciach dydaktycznych i projektach edukacyjnych. teraz porozumienie 
podpisano aż na 4 lata! to wielki sukces! raZeM Można WIĘCej! 
Relacja na stronie internetowej http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/616.

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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Działanie 3. przebudowa programów 
kształcenia podyplomowego (e-learning do 
50% kształcenia teoretycznego, weryfika-
cja liczby godzin kształcenia, kształcenie 
modułowe, mentor);
Działanie 4. podejmowanie działań zmie-
rzających do utworzenia na poziomie 
Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych platformy do za-
mieszczania materiałów edukacyjnych dla 
uczestników szkoleń;
Działanie 5. dofinansowanie jednej spe-
cjalizacji ze środków publicznych zgodnej 
z profilem zatrudnienia; 
Działanie 6. podejmowanie działań zmie-
rzających do zwiększenia dofinansowania 
specjalizacji ze środków budżetowych; 
Działanie 7. podejmowanie działań na 
rzecz finansowania ze środków budżeto-

wych innych form kształcenia podyplomo-
wego, np. kursów kwalifikacyjnych;
Działanie 8. wypracowanie akredytacji dla 
wszystkich form kształcenia podyplomo-
wego określonych w ustawie;
Działanie 9. prowadzenie szkoleń specja-
lizacyjnych wyłącznie przez szkoły/uczel-
nie wyższe prowadzące kształcenie na 
kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo 
na pierwszym i drugim stopniu, instytuty 
badawcze i naukowe prowadzące działal-
ność kliniczną, samorząd zawodowy, pod 
warunkiem posiadania akredytacji.
Zespół ma zakończyć swoją działalność 
po realizacji zadania, nie później niż do 
31 grudnia 2019 r. 

mgr Grażyna Waleńska 
Kierownik Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku

W dniach 6 i 9 września Dział Szkoleń 
OIPiP w Gdańsku przeprowadził egzaminy 
kończące kursy specjalistyczne w wyjazdo-
wych edycjach kursów specjalistycznych.
Aby ułatwić podnoszenie kwalifikacji 
i zdobywanie nowych kompetencji, jeste-
śmy zawsze z Wami i blisko Was.
W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzy-
nie, gdzie 30 osób uczestniczyło w kursie 
specjalistycznym „Wykonanie i interpre-
tacja zapisu elektrokardiograficznego” od-

był się egzamin kończący kurs. Wszystkie 
osoby przystępujące do napisania testu 
uzyskały wysokie wyniki, które z satys-
fakcją mógł ogłosić kierownik kursu Pan 
mgr Tomasz Aszyk wraz z Panią Dyrektor 
ds. Pielęgniarstwa mgr Marzeną Barton 
oraz Członkiem kadry dydaktycznej Panią 
Marzeną Szczepańską. 

GratULUjeMy!!!

DRODZY CZYTELNICY, 
CHWALIMY SIĘ, BO JEST CZYM!

Składamy serdeczne gratulacje kolejnej grupie absolwentów!

Kształcenie podyplomowe

W Dzienniku Urzędowym Ministra 
Zdrowia opublikowano zarządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 19 września br. odno-
śnie powołania Zespołu do spraw opraco-
wania zmian w zakresie kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek i położnych . 
W skład Zespołu wchodzą m.in.:
•	 przewodniczący – Maria Kózka – kon-

sultant krajowy w dziedzinie pielę-
gniarstwa,

•	 zastępca przewodniczącego – Grażyna 
Iwanowicz-Palus – członek Rady Na-
ukowej przy Ministrze Zdrowia,

•	 Beata Guzak – dyrektor Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielę-
gniarek i Położnych,

•	 Beata Szlendak – zastępca dyrektora 
Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych,

•	 Leokadia Jędrzejewska – konsultant 
krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego,

•	 Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych,

•	 Mariola Łodzińska – wiceprezes Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

•	 Halina Kalandyk – przedstawiciel 
Ogólnopolskiego Związku Zawodo-
wego Pielęgniarek i Położnych,

•	 Katarzyna Tymińska – przedstawiciel 
Ogólnopolskiego Związku Zawodo-
wego Pielęgniarek i Położnych,

•	 Grażyna Wójcik – prezes Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Do zadań Zespołu należy opracowanie 
głównych kierunków zmian systemowych 
w zakresie kształcenia podyplomowego, 
zaproponowanie składu podzespołów me-
rytorycznych do opracowania szczegóło-
wych rozwiązań w poszczególnych ob-
szarach kształcenia podyplomowego oraz 
przygotowanie i przedłożenie propozycji 
nowelizacji konkretnych aktów prawnych 
regulujących system kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych.
Podstawą prawną działania Zespołu jest do-
kument pn. „Strategia na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, 
opracowany w ramach projektu „Rozwój 
kompetencji pielęgniarskich” przez Zespół 
powołany na podstawie zarządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. 
w sprawie powołania Zespołu do spraw 
opracowania strategii na rzecz rozwoju pie-
lęgniarstwa i położnictwa w Polsce.
Założenia Strategii na rzecz rozwoju pie-
lęgniarstwa i położnictwa w Polsce doty-
czące kształcenia podyplomowego:
Cel I: Zmiany w systemie kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek i położnych 
poprzez: 
Działanie 1. zmniejszenie liczby dziedzin 
specjalizacji (do 10), kursów kwalifikacyj-
nych, kursów specjalistycznych;
Działanie 2. wyodrębnienie dziedzin spe-
cjalizacji przeznaczonych wyłącznie dla 
magistrów pielęgniarstwa i magistrów po-
łożnictwa;

WARTO WIEDZIEĆ
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Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż 54 absolwentki 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielę-
gniarstwa neonatologicznego organizowanego 
przez OIPiP w Gdańsku w dniu 09.10.2019 r. 
zdały egzamin państwowy w Warszawie.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku dokłada wszelkich starań, aby za-
pewnić komfort swoim słuchaczom od same-
go początku szkolenia aż do jego zakończenia. 

Dla zmniejszenia stresu towarzyszącego tak 
ważnemu wydarzeniu, jakim jest egzamin 
państwowy, OIPiP w Gdańsku zorganizowa-
ła wspólny wyjazd autokarem do Warszawy. 
Paniom zdającym towarzyszyły kierow-
nik specjalizacji – mgr Joanna Stecka oraz 
Koordynator Działu Szkoleń mgr Patrycja 
Malinowska.
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy 

wyników i uzyskanego tytułu specjalisty!

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznegoKolejny wyjazdowy egzamin, tym razem 
kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie 
fizykalne”, odbył się w dniu 13.09.2019 r. 
w Wejherowie w Szpitalu Specjalistycz-
nym im. Floriana Ceynowy.
Tutaj również do podsumowania kursu 
przystąpiło 30 osób. 

WSZyStkIM GratULUjeMy!

W atmosferze skupienia uczestnicy wypeł-
nili test, a późnej z satysfakcją odebrali za-
świadczenia ukończenia kursu.

Kursanci podkreślali wspaniałą atmosferę 
w trakcie kursu, która ułatwiała przyswoje-
nie profesjonalnie wyłożonej wiedzy. Dział 
Szkoleń OIPiP w Gdańsku jest WASZYM 
PRZYJACIELEM! Pamiętajcie!
Podziękowania zostały złożone na ręce kie-
rownika kursu mgr. Tomasza Aszyka, pro-
wadzącego wykłady i ćwiczenia mgr. Ja-
rosława Osypiuka oraz Opiekunek zajęć 
praktycznych.
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Na początku października 2019 roku 
wszystkie pielęgniarki i położne, które 
realizowały program specjalizacji w dzie-
dzinie pielęgniarstwa neonatologicznego  
zdały egzamin państwowy, który odbył się 
w Warszawie.
Dziś, 28 X 2019 r., w Szpitalu Specjali-
stycznym na Zaspie w uroczystej oprawie 
odbyło się wręczenie Dyplomów Specjali-
zacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonato-
logicznego. Oprócz „świeżo upieczonych” 
specjalistek, w spotkaniu uczestniczyły 
również: pracownik Działu Szkoleń – Pani 
mgr Patrycja Malinowska i przedstawiciel 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
Pani mgr Ewa Bogdańska-Bóll – Skarbnik 
ORPiP w Gdańsku.
Pani Ewa w imieniu Przewodniczącej 
ORPiP – Pani mgr Anny Czarneckiej po-
gratulowała sukcesu. Wysiłek, jaki wło-
żyli uczestnicy ww. formy kształcenia, 

Dział Szkoleń Gdańskiego Samorządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych oraz Uczestnicy specjalizacji 

z pielęgniarstwa neonatologicznego świętują sukces.

aby osiągnąć cel opłacił się, zarówno pod 
względem profesjonalizmu, jak i podwyżki 
podstawy wynagrodzenia. Grono specja-
listek powiększyło się o 54 osoby. Zapra-
szamy wszystkie specjalistki z Dyplomem 
i Prawem Wykonywania Zawodu do biura 
OIPiP, celem dokonania wpisu w PWZ. 
Jeszcze raz składam gratulacje wszystkim 
Specjalistkom. Szczególne słowa uznania 
kieruję do organizatora za profesjonalizm 
i perfekcyjną organizację kształcenia.
Ponadto zachęcam Członków Samorządu 
Zawodowego do zapoznania się z aktualną 
ofertą kształcenia podyplomowego Pie-
lęgniarek i Położnych, realizowaną przez 
dział szkoleń OIPiP w Gdańsku: szkole-
nia@oipip.gda.pl
Fotorelacja odzwierciedla atmosferę uro-
czystości.

mgr Ewa Bogdańska-Bóll 
Skarbnik ORPiP w Gdańsku
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Interdyscyplinarna konferencja paliatywna 
Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

Świat jest bogaty kulturowo. Ludzie w nim 
– również bardzo różni i trzeba to traktować 
jako wyzwanie, a szczególnie u Pacjentów 
uszanować wszystko, co się da, gdyż nie-
jednokrotnie religia to jest jedyna „rzecz”, 
która wzmacnia Pacjenta i Jego BLI-
SKICH, daje nadzieję i siłę oraz ULGĘ...
Dlatego dziękujemy całemu Pomorskiemu 
Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku za nie-
samowicie wartościową konferencję, która 
miała miejsce 27 września 2019 r. w histo-
rycznej Sali BHP w Gdańsku.
Koleżanka Pielęgniarka Katarzyna Kołduń-
ska wspaniale pokazuje nam wszystkim, że 
wzajemny szacunek to prawo i obowiązek 
oraz gwarancja na to, że może być lepiej 
i każdy z NAS de facto tego pragnie oraz 
oczekuje... ale czy gwarantuje? „Po prostu” 
bądźmy dobrzy dla siebie i INNYCH!

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Wzruszający i niezwykle ważny 
jubileusz 10-lecia Puckiego 
Hospicjum pw. św. Ojca Pio

Już od 15 lat działa Stowarzyszenie, 
które stworzyło 10 lat temu HOSPICJUM 
w PUCKU pod niesamowitą egidą ks. Jana 
Kaczkowskiego wraz z dwiema wspania-
łymi PIELĘGNIARKAMI, które kontynu-
ują i dbają o to DZIEŁO do dziś... Brawo: 
ANNA JOACHIM-LABUDA i ALICJA 
MAKOWSKA!!! Identycznie działał ks. 
Eugeniusz Dutkiewicz (Prekursor polskiego 
ruchu hospicyjnego), wiedząc, ŻE PIELĘ-
GNIARKI MAJĄ NIESAMOWITE SIŁY, 
WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI DO JEDNO-
CZENIA W DZIAŁANIU! Obecnie RUCH 
HOSPICYJNY TO WIELKA, WSPANIA-
ŁA SPOŁECZNOŚĆ, dzięki której nikt 
w ostatnich dniach i minutach swego życia 
nie jest sam! DZIĘKUJEMY!

Na zaproszenie Dyrekcji: Anny Joachim-
-Labudy (Dyrektor Hospicjum) oraz Alicji 
Makowskiej (Dyrektor Operacyjnej) w dniu 
27 września Przewodnicząca ORPiP w Gdań-
sku Anna Czarnecka i Wiceprzewodniczą-
ca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyły 
w koncelebrowanej liturgii jubileuszowej 
mszy świętej sprawowanej za WSZYST-
KICH, KTÓRZY TWORZYLI I TWORZĄ 
ORAZ WSPIERAJĄ HOSPICJUM W PUC-
KU, A TAKŻE ZA PENSJONARIUSZY, 
KTÓRZY ZNAJDUJĄ W NIM UKOJENIE. 
To był niezwykle wzniosły i wzruszający 
wieczór, podczas którego czuliśmy, że nie 
tylko Rodzice (którzy byli osobiście obecni), 
lecz również duch ks. JANA KACZKOW-
SKIEGO – był z nami.

Następnie udaliśmy się nieopo-
dal do Domu Kultury w Żeli-
strzewie na JUBILEUSZOWĄ 
GALĘ PEŁNĄ WRAŻEŃ, 
WSPOMNIEŃ I WZRUSZEŃ, 
ALE I DALSZYCH PLANÓW 
DZIAŁANIA. Uroczystość 
rozpoczęła się wystąpieniami 
Włodarzy wojewódzkich i lo-
kalnych. Wzruszająco wypo-
wiedzieli się również Rodzice 
ks. Jana. Jeszcze większe łzy 
pojawiły się po wzruszającym 
koncercie młodzieży z Liceum 
Muzycznego w Pucku. Emocje 
narastały, a wzruszenie maksy-
malnie wraz z nimi: Pracowni-
cy oraz Wolontariusze otrzy-
mali Statuetki za swoje dobre 
serca i działania oraz sadzonki 
platanów – jako symbol drze-
wa, które zasadził ks. Jan 10 
lat temu wraz z rozpoczęciem 
budowy marzenia swego życia, 
czyli HOSPICJUM PW. ŚW. 
OJCA PIO. Obecnie drzewo 
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Plebiscyt HIPOKRATES 2019 
za nami! Zobacz relację…

Od wielu lat „Dziennik Bałtyki” organizuje 
plebiscyt, w którym najważniejszy głos mają 
Pacjenci głosujący na medyków i podmio-
ty medyczne, od których otrzymali pomoc 
i serce w najtrudniejszych dniach i sytu-
acjach życia, jakimi są: choroba i związany 
z nią ból, niepokój, a wręcz strach… Wcze-
śniej plebiscyt dotyczył tylko lekarzy. Od 
kilku lat na Pomorzu w czynnej współpracy 
z Przewodniczącą ORPiP w Gdańsku Anną 
Czarnecką głosowanie rozszerzono o Pielę-
gniarki i Położne – co znacznie wzbogaciło 
atrakcyjność plebiscytu. Pacjenci bowiem 
bardzo chętnie pragną oddawać swoje głosy 
dowodem wdzięczności za serdeczność, em-
patię i pełen profesjonalizm medyczny. Oka-
zało się jednocześnie, że nie jest prawdą, iż 
Pacjenci tylko skarżą i narzekają – tak robią 
jedynie, gdy są bardzo niezadowoleni i po-
zostawieni de facto sami sobie/bez pomocy 
w najtrudniejszych dniach życia… W OB-
LICZU PROFESJONALNEJ POMOCY – 

SĄ WDZIĘCZNI I MAJĄ MOŻLIWOŚĆ 
WYRAŻENIA TEGO W NINIEJSZYM 
PLEBISCYCIE! Obecnie głosowanie 
obejmuje przedstawicieli wszystkich grup 
medycznych, a GALA WRĘCZENIA NA-
GRÓD pokazuje, jak bardzo każdy z Nich 
jest ważny w systemie ochrony zdrowia: 
fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, farma-
ceuci, dietetycy itd. W tym roku wskazano 
blisko 2000 medyków!
Nagrodzeni zostali również w kategorii naj-
lepsze Przychodnia/Gabinet Roku. Gratu-
lujemy licznie wskazanym i nagrodzonym! 
JESTEŚCIE WZOREM I DOWODEM 
NA TO, IŻ MOŻNA – MOŻNA DOBRZE 
I SERDECZNIE!!!
W kategorii najlepsze Szpitale Pacjenci 
wybrali: III miejsce Szpital Specjalistyczny 

jest potężne i ma bardzo silne korzenie oraz 
swoją przestrzenną koronę, dającą wzór, jak 
bardzo rozrastać powinno się to wspania-
łe HOSPICJUM I CAŁY POLSKI RUCH 
HOSPICYJNY ZAPOCZĄTKOWANY 
W GDAŃSKU PRZEZ KS. EUGENIU-
SZA DUTKIEWICZA. Wielki żal, że tych 
Księży nie ma już z nami, bo tak młodo ode-
szli… Odeszli, lecz zostawili nam wzór, siłę 
i energię do działań i realizacji/kontynuacji 
Ich DZIEŁA…

Polecam fotorelację, która powie więcej 
niż tysiąc słów, chociaż ubolewam, iż nic 
nie jest w stanie oddać w 100% panującej 
tam energii…
NAJWAŻNIEJSZE, BY ZAPAMIĘTAĆ 
SŁOWA KSIĘDZA JANA I NIE NARZE-
KAĆ, A DZIAŁAĆ I ŻYĆ NA PEŁNEJ PE-
TARDZIE! ŻYĆ, ROBIĄC COŚ WIĘCEJ!

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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w Prabutach, II miejsce Szpital Dziecięcy 
Polanki i PIERWSZE MIEJSCE – 7 Szpital 
Marynarki Wojennej w Gdańsku! GRATU-
LUJEMY WSZYSTKIM PRACOWNI-

KOM NAJPIĘKNIEJSZEGO WYRÓŻ-
NIENIA, CZYLI OD PACJENTÓW I ICH 
NAJBLIŻSZYCH!
Jako Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
miałam przyjemność wieczorem 16.10.2019 
r. w Teatrze Wybrzeże wręczyć z Redaktorem 
Naczelnym „Dziennika Bałtyckiego” Nagro-
dy Hipokrates Roku najlepszym Pielęgniar-
kom i Położnym wytypowanym przez swo-
ich Podopiecznych i ich najbliższych. 

WSZYSTKIM BARDZO SERDECZNIE 
GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA 
NAJPIĘKNIEJSZĄ PROMOCJĘ NA-
SZYCH ZAWODÓW, JAKĄ JEST PRO-
MOCJA PRZEZ EMPATIĘ I SERCE NIE-
SIONE PACJENTOM!
Kochani, odszukajcie na zdjęciach siebie 
lub swoich znajomych z naszej wspaniałej 
branży!

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Centrum Opieki Serenus 
Dnia 25 października 2019 roku przed-
stawicielka samorządu OIPiP w Gdańsku 
Marzena Olszewska 
-Fryc uczestniczyła na 
zaproszenie Fundacji 
Laurentius w uroczy-
stym poświęceniu Cen-
trum Opieki Serenus. 
W programie uroczysto-
ści było powitanie przez 
członka zarządu Dia-
koneo Jurgena Zenkera 
oraz poświęcenie przez 
biskupa pomocniczego 
Archidiecezji Gdańskiej 
Zbigniewa Zielińskie-
go. Zwiedzany obiekt 
wyglądał imponująco 
i zapewne zwiększy 
liczbę miejsc wsparcia 
dla gdańskich seniorów, 
a doświadczenie organi-

zacji w działaniach międzypokoleniowych 
rozszerzy funkcję domu o przedszkole, 

przychodnię i działal-
ność rehabilitacyjną. 
Centrum Opieki ru-
szyło już miesiąc temu 
i może przyjąć około 
140 osób starszych, po-
trzebujących profesjo-
nalnej opieki i godnych 
warunków bytowych, 
ponieważ pokoje zapro-
jektowane są z węzłem 
sanitarnym na jedną 
lub dwie osoby każdy. 
Diakonia Neuendettel-
sau pragnęła podzielić 
się w Polsce swoim do-
świadczeniem w prowa-
dzeniu domów opieki na 
europejskim poziomie. 
Współpraca Diakonii 

Neuendettelsau z Diakonią Mazurską za-
owocowała w 2002 r. powstaniem Fun-
dacji Laurentius w Olsztynie. Pierwszym 
krokiem było wykształcenie profesjonal-
nej kadry. We wrześniu 2002 r. Fundacja 
otworzyła Policealną Szkołę Laurentius 
dla Opiekunów w Domach Pomocy Spo-

łecznej ze Specjalizacją Geriatria i Reha-
bilitacja. 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 orga-
nizacji 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 podwoje otworzył duży i nowo-
czesny Senior Residence w Katowicach, 
składający się z Placówki Świadczącej 
Całodobową Opiekę oraz Domu Pomocy 
Społecznej, a najnowszą inwestycją jest 
Centrum Opieki Serenus w Gdańsku. 

Marzena Olszewska-Fryc
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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XXVI Ogólnopolski Zjazd 
Instrumentariuszek w Świnoujściu 

W dniach 28-30.10.2019 r. po raz kolejny, 
tym razem nad morzem, dzięki współpracy 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chi-
rurgii Małoinwazyjnej, Głównego Partne-
ra Firmy MÖLNLYCKE i wielu innych 
firm, wystawców i partnerów, odbyło się 
na szczeblu ogólnopolskim spotkanie pie-
lęgniarek operacyjnych.
Wystawcy, firmy medyczne i przedsta-
wiciele prezentowali na swych stoiskach 
sprzęt i materiały medyczne. Zaś prele-
genci w sesjach wykładowych omawiali 
oraz przedstawiali najnowsze osiągnię-
cia medyczne i techniczne, aby realizacja 
zabiegów przez zespół operacyjny była 

bezpieczna dla pacjenta, jak i wszystkich 
pracowników sali operacyjnej. Obszar 
Gdańskiej OIPiP reprezentowali: pielę-
gniarki z PCZ Sp. z o.o. Kartuzy, Szpitala 
COPERNICUS, Członkowie Komisji Pro-
blemowej ds. pielęgniarstwa operacyjnego 
oraz Skarbnik ORPiP. 
Uczestnicy XXVI Ogólnopolskiego Zjaz-
du Instrumentariuszek na spotkaniach te-
matycznych, wieczorach koleżeńskich czy 
w kuluarowych dyskusjach wymieniali się 
spostrzeżeniami i doświadczeniami zawo-
dowymi w dziedzinie pielęgniarstwa ope-
racyjnego. 
Słowa podziękowania składamy firmom 
medycznym, które pokryły koszty uczest-
nictwa pielęgniarkom z województwa po-
morskiego. Ponadto dziękujemy przedsta-
wicielom Gdańskiego Samorządu Zawodo-
wego za sfinansowanie kosztów podróży. 
Zachęcamy do uczestnictwa za rok! 

mgr Ewa Bogdańska-Bóll
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Innowacje w leczeniu 
i pielęgnowaniu dzieci

Dnia 18 października 2019 r. w Szpita-
lu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza 
w Chojnicach obyła się konferencja pt. „In-
nowacje w leczeniu i pielęgnowaniu dzie-
ci”. Wszystkich zgromadzonych przywitała 
Pani Barbara Idzikowska – przewodnicząca 
Koła PTP w Chojnicach.
Konferencję rozpoczął wykład inaugura-

cyjny przygotowany 
przez mgr Annę Czar-
necką – Przewodniczą-
cą Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. 
Kolejne tematy poru-
szone w trakcie konfe-
rencji dotyczyły:
• K o m u n i k a c j i 
z dziećmi – różnicy po-
między asertywnością 
a agresją – dr n. hum. 
Aleksandra Szulman-

-Wardal (Kierownik pracowni psycho-
logicznej, Szpital Specjalistyczny w Ko-
ścierzynie)

• Szczepienia dzieci – fakty i mity – dr n. 
med. Marzena Kostuch (Klinika Neo-
natologii, Patologii i Intensywnej Tera-
pii Noworodka, Szpital Kliniczny im. 
prof. W. Orłowskiego w Warszawie)
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Gratulacje
Serdeczne gratulacje dla 

natalii Pestki 
z okazji uzyskania tytułu 
magistra pielęgniarstwa

oraz dla jolanty jażdżewskiej 
i emilii kruczyńskiej 

z okazji uzyskania tytułu specjalisty
w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego.
Życzenia wytrwałości i radości 

z wykonywanej pracy 
oraz dalszych sukcesów

w życiu zawodowym i osobistym składą:
Małgorzata Ossowska 

– Pielęgniarka Oddziałowa
wraz z zespołem Oddziału pediatrii 
i Z-cą Dyrektora ds. pielęgniarstwa

Szpitala Specjalistycznego 
im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Nasza koleżanka
beata Gawlik

uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa.
Dziękuję za codzienną pracę, 

wytrwałość i wysiłek
w zdobywaniu kolejnego szczebla 

edukacji zawodowej.
Mam nadzieję, że wykorzystanie nowej 

wiedzy i zdobytych kompetencji
będzie potwierdzeniem obranej drogi 

i przyniesie wiele satysfakcji.
Życzę realizacji dalszych marzeń i planów

w życiu osobistym oraz zawodowym.
Pielęgniarka Oddziałowa 

Mirosława Kuczyńska
z zespołem koleżanek i kolegów

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku-Oliwie

rozwiązywania. Wykładowcy przedstawi-
li prelekcje w sposób ciekawy i meryto-
ryczny, czym wzbudzili zainteresowanie 
słuchaczy. W imieniu uczestników oraz 
swoim własnym serdecznie dziękujemy za 
możliwość uczestniczenia w tej niezwykle 
ciekawej konferencji.

Ewelina Brunka 
Małgorzata Jeżewska

• Przemocy wobec 
dziecka i reakcji insty-
tucji – mgr Agnieszka 
Kortas-Koczur (Dy-
rektor Ośrodka Pro-
filaktyki Rodzinnej 
w Chojnicach)

• Alergii u dzieci – lek. 
Krystyna Lisowska-
-Meyer (Specjalista 
Pediatrii i Alergolo-
gii Dziecięcej, Szpi-
tal Specjalistyczny 
im. J.K. Łukowicza 
w Chojnicach)

• Wpływ warunków 
ś rodowi skowych 
a zdrowie populacji 
wieku rozwojowego 
– mgr Iwona Jaż-
dżewska (Powiato-
wa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna 
w Chojnicach). 

Na zakończenie Konfe-
rencji słuchacze otrzyma-
li certyfikaty uczestnic-
twa w konferencji nauko-
wo-szkoleniowej. 

Organizatorem Konfe-
rencji było Koło PTP 
działające przy Szpi-
talu Specjalistycznym 
w Chojnicach oraz Szpi-
talu Specjalistycznym 
w Kościerzynie.
Tematy przedstawio-
ne podczas konferencji 
dotyczyły realnych pro-
blemów i sposobów ich 
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Z żałobnej karty
„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 józefy krzyszkowskiej .

Zespół Pielęgniarek Operacyjnych
Szpitale Pomorskie, Szpital w Redłowie

…ale przecież nie cały umieram,
to, co we mnie niezniszczalne trwa…

Jan Paweł II

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację 
o śmierci naszej koleżanki
Pielęgniarki Oddziałowej 

Ireny MaCZyŃSkIej
człowieka niezwykłej siły i wytrwałości, 

człowieka niezwykłego ducha…
W swojej wieloletniej walce z chorobą 

do końca oddana była pracy i pacjentom.
Zawsze uśmiechnięta, zawsze obecna, 

niestrudzona, będziesz w naszej pamięci…

Dyrekcja oraz Pielęgniarki Oddziałowe
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

im prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku

„Kochany człowiek nie umiera, żyje w naszych 
sercach, myślach i wspomnieniach”.

Naszej drogiej koleżance bożenie Machut 
wyrazy serdecznego współczucia 

i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

tAty 
składają pracownicy 

Oddziału Rehabilitacji Ruchowej Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o. o.

„…można odejść na zawsze,
by stale być blisko…”

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance
Sylwii Wawryszuk
z powodu śmierci

tAty
składają koleżanki i koledzy

z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Szpitala im. św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia koleżance 

joannie Dworek 
z powodu tragicznej śmierci 

brata
składają koleżanki z oddziału Neonatologii 

i Intensywnej Terapii Noworodka ze 
Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku

Serdeczne gratulacje dla 
pielęgniarki oddziałowej 

anny Dębskiej oraz Violetty Wydry 
z okazji uzyskania tytułu magistra 
pielęgniarstwa wraz z życzeniami 

satysfakcji w życiu zawodowym składają 
koleżanki z przychodni 7 Szpitala 

Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie.

W życiu najtrudniejsze są pożegnania, 
zwłaszcza z osobami takimi jak Ty.

Z okazji przejścia na emeryturę 
dziękujemy Małgorzacie Gwizdowskiej 

za wiele lat współpracy, za wszystkie rady, 
dobre serce, mądrość i wsparcie.

Życzymy Ci, aby nowy rozdział życia, 
który właśnie rozpoczęłaś, był pełen 

radości i dobrych chwil.
Dziękujemy, personel Przychodni 

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Najserdeczniejsze gratulacje dla:  
elżbiety byczyńskiej 
Marioli Pniewskiej  

Iwony Modliszewskiej 
 z okazji uzyskania tytułu specjalisty 

w zakresie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej 

terapii wraz z życzeniami spełnienia 
marzeń, satysfakcji w życiu osobistym 

i zawodowym oraz realizacji 
zamierzonych celów składa  

koleżanka po fachu Ula Chyrc.

Gratulować, dziękować to za mało,
Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą,

Trzeba pojąć całą głębię tej służby,
Pielęgniarską codzienną pracę.

Szanowna Pani 
krystyna Meredyk
Laureatka plebiscytu 

Hipokrates Pomorza 2019,
I miejsce w kategorii 

„Pielęgniarka/Położna Roku”

W imieniu całego Zakładu 
chcielibyśmy podziękować Pani 

za wieloletnią współpracę, 
za zaangażowanie i profesjonalizm, 
za etykę zawodową w wykonywaniu 

codziennych obowiązków, 
za uśmiech i dobre słowo skierowane 

do każdego pacjenta,
a także za wkład w budowanie 

dobrej marki Szpitala.

Wyrażając uznanie, życzymy Pani wielu 
sukcesów i radości w życiu osobistym 

oraz aby dalsza praca była dla Pani 
źródłem jeszcze większej satysfakcji.

Dyrekcja oraz Pracownicy 
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
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Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy naszą koleżankę

DorotĘ jażDZeWSkĄ
Pielęgniarkę Operacyjną, 
która odeszła za szybko.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Dziękujemy za wspólnie 

przepracowane lata,
za uśmiech i żywiołowość 

– będzie nam jej bardzo brakowało.
Pogrążonej w smutku rodzinie

składamy serdeczne kondolencje.
Zarząd wraz z współpracownikami

oraz Koleżanki i Koledzy 
z Bloku Operacyjnego

Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

,,Historia ta się życiem zowie
Co się zakończy tak, czy siak

W każdym płomieniu - jeden człowiek.
Żałobnej świecy płochy blask

Nad własnym się rozczulił cieniem
I nagle wiatr i PŁOMIEŃ zgasł

Pójdę ...za zdmuchniętym płomieniem…”

Wyrazy głębokiego współczucia
Gabrieli konarskiej

z powodu nagłej śmierci
MĘża

składają wszyscy współpracownicy
Kliniki Okulistyki

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku

Gdy smutek boli 
A słowa zbyt małe 

By rozpacz wypowiedzieć 
Zostaje tylko milczenie 

Pełne gorących łez 
I bliskość osieroconych serc...

Naszej drogiej koleżance 
Danucie Cichosz 

wyrazy głębokiego współczucia 
i otuchy z powodu śmierci 

tAty 
składają Koleżanki i Koledzy z Oddziału 

Anestezjologii Szpitala Świętego 
Wincentego a Paulo w Gdyni.

„Nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich”.

Z głębokim żalem żegnamy 
naszą koleżankę

Kochaną Oddziałową 
IrenĘ MaCZyŃSkĄ

Zawsze uśmiechnięta, 
pogodna, energiczna,

była dla nas nieocenionym wsparciem 
w ciężkiej pracy

– będzie nam Jej bardzo brakowało.
Dziękujemy Jej za dobro, troskę 

i życzliwość, jaką otaczała wszystkich.

Pielęgniarki Oddziału 
Psychiatrycznego 20A

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 
im prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku




