


Dziękujemy Firmie Inter Polska – Oddziałowi w Gdańsku za praktyczną pomoc w zabezpieczeniu 
środków ochronnych w walce z koronawirusem oraz za reagowanie na nasze prośby.
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ona potrzebna. Dziękujemy za życzenia i zdję-
cia przesyłane od Państwa. Każde dobre słowo 
i uśmiech – rozświetlają te trudne dni. W chwi-
li spokoju – życzę miłej lektury.

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Szanowne Koleżanki 
i Szanowni Koledzy,
Dzień Matki oraz 
Dzień Dziecka zro-
dziły pewne prze-
myślenia wypełnio-
ne troską i artykuły. 
COVID-19 nato-
miast wytycza nam 
nowe cele i dzia-
łania – dodatkowo 

poza tymi już tradycyjnymi. W tym duchu 
minął czerwiec i zbliżamy się teoretycznie do 
wakacji. Teoretycznie, bo wiemy, że wiele pra-
cy przed nami. Relacje z posiedzeń Prezydium 
i prac ORPiP w Gdańsku pokazują najlepiej, 
jak wiele się dzieje. Pamiętajmy proszę non 
stop i na każdym kroku, że najważniejsze jest 
bezpieczeństwo pracy. Państwa podzięko-
wania płynące do nas za udzieloną pomoc są 
silnym motywatorem do dalszego prężnego 
działania i niesienia pomocy – tam, gdzie jest 

Słowo wstępne
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BIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
IzBy PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku
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W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ,

POLECAMY INFORMACJE NA NASZEJ StrONIe INterNetOWej .

kOMunIkaT dOTyczĄcy reFundacJI
Szanowne Koleżanki i Koledzy, specjal-
nie dla Państwa w lutym oraz maju 2020 r. 
odbyły się dodatkowe zebrania Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
na których podjęto decyzje o wypłacie re-
fundacji poniesionych kosztów doskona-
lenia zawodowego, które zostały płynnie 
wypłacone jeszcze w tym półroczu. Na 
podstawie Uchwał naszej Rady na bieżą-
co w lutym i obecnie dokonane zostały na 
Państwa konta przelewy w sumarycznej 
kwocie ponad 200 tysięcy złotych .

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że 
w mijającej kadencji zrefundowane zosta-
ły koszty kształcenia Pielęgniarkom, Pie-
lęgniarzom i Położnym OIPiP w Gdańsku 
w wysokości blisko 2 mln złotych .
Podstawą do przyznania refunda-
cji jest regularne opłacanie składek 
i spełnienie wymogów zawartych w tema-
tycznym regulaminie.

Z wyrazami uznania,
Przewodnicząca ORPiP Anna Czarnecka 

Skarbnik Ewa Bogdańska-Bóll
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4 maja 
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła zebranie Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go OIPiP w Gdańsku, na którym ustalono m.in. na maj zasady pracy Biura, zachowując 
wszelkie aktualne obostrzenia epidemiologiczne z jednoczesną gwarancją zachowania cią-
głości obsługi Petentów.

kalendarium

maj
Dwa razy w tygodniu Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła zebrania Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego OIPiP w Gdańsku, na których omawiano zgłaszane sprawy 
bieżące oraz działania Zespołu Kryzysowego przesyłane z NIPiP. Zespół przygotowywał 
również rekomendacje dla Prezydium i ORPiP, dotyczące m.in. zapomóg socjalnych i re-
fundacji kosztów doskonalenia zawodowego, które zostały zrealizowane na bieżąco nie-
zwłocznie po ich zatwierdzeniu uchwałami przez te decyzyjne Organy.

7 maja 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Rady Społecznej NFZ 
w Gdańsku.

12 maja 
Zarówno w radiu, jak i w kilku stacjach TV Przewodnicząca Anna Czarnecka udzieliła 
wywiadu, składając życzenia oraz podkreślając niezwykle istotną i odpowiedzialną rolę  
Pielęgniarek i Położnych w systemie Ochrony Zdrowia, która powinna być zauważana 
i doceniana nie tylko z okazji naszego święta. Bardzo ważnym tematem było również 
podkreślenie negatywnych skutków wszechobecnego krzywdzącego hejtu skierowanego 
wobec personelu medycznego walczącego de facto z zarazą, a nie roznoszącego jej!!! 
Przewodnicząca WYRAŹNIE ZAAKCENTOWAŁA PROFESJONALIZM W PIELĘ-
GNIARSTWIE i walkę z atawizmem.
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...ciąg dalszy 

15 maja
Przewodnicząca, Wiceprzewodnicząca, Skarbnik i Sekretarz czynnie uczestniczyły w ob-
radach Prezydium, a następnie Rady OIPiP w Gdańsku w formie elektronicznej. Podjęto 
wiele bardzo ważnych uchwał. Wszystkim Członkom Organów dziękujemy za aktywną 
postawę i dyspozycyjność w działaniach. Protokoły w niniejszym Biuletynie.

15 maja (wieczorem)
Przewodnicząca z Pracownikami 
Biura odebrała nową dostawę za-
mówionych materiałów ochron-
nych dla Pielęgniarek i Położnych 
do dystrybucji przez naszą OIPiP 
w Gdańsku. Teraz zabezpieczamy 
również Pielęgniarki środowiska 
nauczania i wychowania, czyli 
medycynę szkolną. Podział i do-
starczenie środków to niezwykle 
trudne zadanie – zarówno logi-
styczne, jak i fizyczne – dlatego 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM 
ZAANGAŻOWANYM!
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...ciąg dalszy 

18 maja
Przewodnicząca uczestniczyła w obradach Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych. Obrady odbyły się on-line w formie telekonferencji. Omówiono wiele ważnych 
bieżących spraw i działań oraz podjęto ważne uchwały. Polecamy bieżące informacje: 
www.nipip.pl 
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19 maja 
Przewodnicząca Anna Czarnecka bra-
ła udział w obradach Rady Społecznej 
UCK w trybie telekonferencji. Omó-
wiono wiele istotnych spraw i podsu-
mowana została działalność Szpitala za 
rok 2019 ze wzrostem EBIDTA stano-
wiącym wymierny wskaźnik do efek-
tywności ekonomicznej do roku 2018. 
Gratulacje!

29 maja 
Przewodnicząca, Wiceprzewodnicząca, Skarbnik i Sekretarz czynnie uczestniczyły 
w przygotowaniu, a następnie w obradach Prezydium ORPiP, które odbyły się w formie 
elektronicznej. Podjęto wiele ważnych uchwał. Wszystkim Członkom Prezydium dzięku-
jemy za zaangażowanie pomimo tak wielu zadań w swoich zakładach pracy.

maj
MAJ BYŁ KOLEJNYM 
MIESIĄCEM DYSTRYBU-
CJI ŚRODKÓW OCHRON-
NYCH REALIZOWANEJ 
PRZEZ OIPiP. Cieszą nas 
płynące od Państwa liczne 
wyrazy podziękowania. 

jeSteŚMy 
I DZIAłAMy 

DLA WAS! 
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...ciąg dalszy
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...ciąg dalszy
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Prezydium
W dniu 30 kwietnia 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez 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 860/VII P/20 
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.

5. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 861/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego Prezy-
dium ORPiP wniosków złożonych do 
Komisji Socjalnej o przyznanie zapo-
móg losowych plus ich realizacja.

6. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawodu 
od Uchwały Nr 1568/Z/VII/2020 do 
Uchwały Nr 1569/Z/VII/2020. Wy-
kreślenia z rejestru – 2.

7 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 862/VII P/20 
w sprawie pokrycia kosztów zakupu 

indywidualnych środków ochrony 
osobistej – maseczek FFP2-3 dla pie-
lęgniarek i położnych szpitali regionu 
Gdańskiego Samorządu Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych.

8. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 863/VII P/20 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia 
przeszkolenia po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach, w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej.

9 . Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 864/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego Pre-
zydium ORPiP wniosków złożonych 
do Komisji Socjalnej o przyznanie 
zapomóg losowych plus ich realizacja. 
Zapomogi losowe dotyczą wsparcia 
finansowego dla dziewięciu Osób (7 
Pielęgniarek i 2 Położne), u których 
wynik badania na KOrONAWIrU-
SA jest pozytywny. jesteśmy z naszy-
mi Koleżankami myślami i życzymy 
Im szybkiego powrotu do zdrowia. 

10. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka poinformowała, iż:
• Okręgowe Rady Pielęgniarek i Po-

łożnych oraz NIPiP po raz kolejny 
interweniowały do Ministerstwa 
Zdrowia o zabezpieczenie w środ-
ki ochrony indywidualnej oraz 
środki dezynfekcyjne dla Pielę-
gniarek i Położnych realizujących 
świadczenia w Zakładach Opie-
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kuńczo-Leczniczych, Hospicjach, 
Opiece Domowej Długotermino-
wej, Ambulatoryjnej Opiece Spe-
cjalistycznej oraz indywidualnych 
i grupowych praktykach Pielę-
gniarskich i Położniczych w zakre-
sie POZ. W ramach działań Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych i współpracy z Minister-
stwem Zdrowia pozyskana zosta-
ła kolejna partia środków dezyn-
fekcyjnych i ochrony osobistej 
dla naszego środowiska. Dystry-
bucja środków ochronnych od-
będzie się w przyszłym tygodniu 
na zasadach jak poprzednio, tj. 
przez Okręgowe Izby Pielęgnia-
rek i Położnych. 
O konkretnych terminach do-
stawy i protokołach odbiorczych 
OIPiP zostaną poinformowane 
drogą e-mail. Kolejna tura środ-
ków jest skierowana do Pielę-
gniarek i Położnych rodzinnych, 
pielęgniarskiej opieki domowej 
długoterminowej, domowej opie-
ki paliatywno-hospicyjnej, opie-
ki pielęgniarskiej nad pacjentami 
wentylowanymi mechanicznie, 
praktyk zawodowych i niepublicz-
nych podmiotów pielęgniarskich 
i położniczych. W piśmie jest 
zawarta informacja, iż Mini-
sterstwo Zdrowia sukcesywnie 
przekazuje środki ochrony do 
podmiotów leczniczych (Szpitali, 
POZ, Stomatologii, AOS, ZO-L, 
ZO-P oraz DPS), gwarantując, 
iż środki ochrony są przekazy-
wane dla wszystkich zawodów 

medycznych, również dla Pielę-
gniarek i Położnych. 
W związku z naszymi działania-
mi pozyskałyśmy informację, iż 
placówki Ochrony Zdrowia, jak 
i praktyki pielęgniarskie mogą 
zwracać się o wsparcie w zakre-
sie środków ochrony osobistej 
do Wydziału bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
w Gdańsku, dane kontaktowe: 
tel. 58 307 73 22, 58 301 02 81,  
58 301 54 35, fax: 58 301 54 35, 
e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl 
Komunikat w tej sprawie został 
zamieszczony na stronie inter-
netowej OIPiP w Gdańsku,

• w odpowiedzi na Apel NRPiP 
dotyczący darmowych parkin-
gów dla Pielęgniarek i Położnych 
dojeżdżających do Pacjentów 
odpowiedzi udzielili Przedsta-
wiciele następujących miejsco-
wości: Wejherowo, Kościerzyna, 
Kwidzyn, Starogard Gdański oraz 
Centrum Handlowe ,,FORUM” 
z Gdańska, gdzie Pielęgniarki ze 
szpitala COPERNICUS Podmiot 
Leczniczy na ul. Nowe Ogrody 
mają bezpłatne miejsca parkowa-
nia, jak i w powyżej wymienio-
nych miejscowościach. Składa-
my serdeczne podziękowania 
Przedstawicielom danych re-
jonów i Centrum Handlowego 
za pełne zrozumienie potrzeb 
naszego Środowiska i wyjście 
nam naprzeciw – jest to nie-
zwykle ważne podczas realizacji 
zadań przez Pielęgniarki czy Po-
łożne w tak trudnym okresie,
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• Prezydium OrPiP, reagując na 
doniesienia medialne dotyczące 
planów odwołania Dyrektor Od-
działu Pomorskiego NFZ, Pani 
elżbiety rucińskiej-Kulesz, wy-
stosowało pismo w tej sprawie 
do Ministra Zdrowia.

11. Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła pisma z:
• Ministerstwa Zdrowia dotyczą-

ce poszukiwania Pielęgniarek 
do pracy w Ośrodkach Działal-
ności Leczniczej ,,CARITAS” 
i rozpropagowania tej informacji 
wśród Personelu Pielęgniarskiego. 
Przewodnicząca Anna Czarnecka 
komunikowała się telefonicznie 
z Dyrektorem CARITAS, Księ-
dzem Januszem Steciem, który 
poinformował, iż w chwili obecnej 
nie ma potrzeb co do obsady Per-
sonelu, ale w każdej chwili taka 
sytuacja może nastąpić. OIPiP jest 
w kontakcie z Księdzem Dyrek-
torem. Podjęłyśmy działania nie 
tylko z Ośrodkami CArItAS, 
ale i z DPS, które zgłaszają za-
potrzebowanie na opiekę. OIPiP 
w tej sprawie wysłała e-maile do 
wielu NZOZ, indywidualnych 
i grupowych praktyk pielęgniar-
skich wraz z prośbą o przeka-
zanie go osobom zainteresowa-
nym, które mogą podjąć pracę 
jako Pielęgniarka lub Opie-
kun. Komunikat został również 
umieszczony na stronie interne-
towej. W związku z powyższym 
przesłane zostało pismo do Pani 
Prezes NrPiP Zofii Małas oraz 
Ministerstwa Zdrowia o pod-

jętych przez OIPiP w Gdańsku 
działaniach w celu pozyskania 
Personelu do pracy w placów-
kach z zasobów kadrowych 
Pielęgniarek Środowiskowych, 
Sanatoryjnych i Środowiska 
Nauczania i Wychowania,

• Naczelnej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie do Dyrek-
tora Departamentu Dialogu Spo-
łecznego w Ministerstwie Zdro-
wia dotyczące stanowiska Środo-
wiska Pielęgniarek i Położnych 
wobec projektu Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie stan-
dardów w zakresie ograniczeń 
przy udzielaniu świadczeń opieki 
zdrowotnej Pacjentom innym niż 
z podejrzeniem lub zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2 przez Oso-
by wykonujące zawód medyczny 
mające bezpośredni kontakt z pa-
cjentami z podejrzeniem lub zaka-
żeniem tym wirusem. Prezydium 
OIPiP w Gdańsku stoi na stano-
wisku, iż w powyższej kwestii po-
winna być podjęta Ustawa, która 
będzie wiążąca.

12 . Zakończenie zebrania.

W dniu 15 maja 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.
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W dniu 29 maja 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez 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 868/VII P/20 
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).

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 869/VII P/20 
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).

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 870/VII P/20 
w sprawie wydania zaświadczenia po 

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 865/VII P/20 
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. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawo-
du od Uchwały Nr 1570/Z/VII/2020 
do Uchwały Nr 1572/Z/VII/2020 . 
Wpis do rejestru – 1, wykreślenia 
z rejestru – 2 .

6. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 866/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego Prezy-
dium ORPiP wniosków złożonych do 
Komisji Socjalnej o przyznanie zapo-
móg losowych plus ich realizacja. Za-
pomogi przyznane zostały na ogólną 
sumę: 4500.00 zł brutto (cztery tysią-
ce pięćset 00/100) z budżetu Komisji 
Socjalnej. 

7 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 867/VII P/20 
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).

8. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
145/IPP/PPL/20/C w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-

jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych, 1 wykreślenie 
indywidualnej praktyki pielęgniarskiej).

9 . Zakończenie zebrania.
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6/2020

Nagrody:1.

2.

3.

4.

t-shirt
ufundowany przez

Quiz

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 
31 lipca 2020 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
Quiz 6/2020
Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, telefon kontaktowy,
odpowiedzi: 1..., 2 ..., 3 ..., 4 ...
Tylko wiadomości e-mail zawierające wszystkie 
informacje będą brały udział w losowaniu nagród!

Obrady Prezydium Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych odbyły się:
A) 10 maja
B) 18 maja
C) 20 maja

W maju ORPiP przyznała wsparcie finansowe 
na ogólną sumę:
A) 13 750.00 zł
B) 23 750.00 zł
C) 33 750.00 zł

W którym roku powołano ustawą Samorząd 
Pielęgniarek i Położnych?
A) 1991
B) 1990
C) 1995

Ile maseczek dostarczyła OIPiP w Gdańsku?
A) 202 250 szt.
B) 185 122 szt.
C) 183 100 szt.

2 nagrody
ufundowane przez

wyniKi Quizu nr 1-2/2020
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała elżbieta sarad. 
Nagrody ufundowane przez Med-studio Dominika wygrały: zdzisława 
likus i lucyna budnik. Prosimy o kontakt z daną firmą w celu odebrania 
nagrody. Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2B - 3A - 4C
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odbytym przeszkoleniu po przerwie 
w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniar-
ki/położnej (jednej położnej).

7 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 871/VII P/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej położnej).

8. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 872/VII P/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

9 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 873/VII P/20 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go Prezydium ORPiP wniosków zło-
żonych do Komisji Socjalnej o przy-
znanie zapomóg losowych plus ich 
realizacja. Zapomogi przyznano na 
ogólną sumę: 4500.00 zł brutto (czte-
ry tysiące pięćset 00/100). Wsparcie 
zostało przyznane dla dwóch Osób, 
u których badaniem potwierdzono 
chorobę wywołaną koronawirusem 
COVID-19. 

10. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
874/VII P/20 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).

11 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 875/VII P/20 
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).

12 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 1573/Z/VII/2020 do Uchwały 
Nr 1576/Z/VII/2020. Stwierdzenia 
– 3 (w tym 1 położna), wykreślenia 
z rejestru – 1 .

13 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
146/IPP/PPL/20/C w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych, 1 wykreślenie 
indywidualnej praktyki pielęgniar-
skiej).

14 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 876/VII P/20 
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).

15. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka poinformowała, iż:
• ze względu na wpływające py-

tania i wątpliwości Pielęgniarek 
Diagnostycznych co do realiza-
cji zadań i przestrzegania pro-
cedur Samorząd, wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu, 
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ekonomicznym, jak i wypłacania 
zasiłku chorobowego zgodnie 
z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych. Pani Przewod-
nicząca Anna Czarnecka w tym 
samym dniu udzieliła odpowiedzi 
ustnej na pytania Wiceprezesowi 
NRPiP, Panu Sebastianowi Irzy-
kowskiemu,

• Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku do dnia 
29 maja 2020 r. zaopatrzyła około 
400 podmiotów w przesłane przez 
MZ środki ochrony indywidu-
alnej, w tym: 2740 l. płynów de-
zynfekcyjnych, rękawic różnych 
rozmiarów – 190 100 szt., mase-
czek jednorazowych – 202 250 szt., 
przyłbic – 2700 szt. Obecnie ocze-
kujemy na dostawę fartuchów jed-
norazowych. Przekazane środki 
są niezbędne do realizacji świad-
czeń i stanowią duże wsparcie dla 
Świadczeniodawców,

• Naczelna Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie zwróciła 
się do Ministra Zdrowia z proś-
bą o udzielenie odpowiedzi, jaka 
kwota bazowa będzie stanowiła 
podstawę do wyliczenia wzro-
stów wynagrodzeń zasadniczych, 
o których mowa w ustawie z dnia 
8 czerwca 2017 r. Do pisma prze-
wodniego została załączona od-
powiedź z Ministerstwa Zdro-
wia, w której są zawarte poniższe 

będzie organizował bezpłatne 
szkolenia dla Członków Samo-
rządu w miejscach wykonywa-
nia praktyki,

• została przesłana odpowiedź na 
pismo do Ministerstwa Zdrowia 
dotyczące zapotrzebowania na 
kadrę Pielęgniarską w DPS. W pi-
śmie zawarta jest informacja, iż 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku współdziała 
z DPS-ami poprzez bezpośrednie 
zamieszczanie ofert pracy na na-
szej stronie internetowej – zgod-
nie ze zgłaszanymi zapotrzebo-
waniami, co do Opiekunów Me-
dycznych poprzez przekazywanie 
zapotrzebowania na Kadrę do Sto-
warzyszenia Opiekunów Medycz-
nych, z którym nasza Izba współ-
działa. W piśmie zostało zasygna-
lizowane, że brak podwyżek tzw. 
,,PAKIetU SZUMOWSKIe-
GO” dla Pielęgniarek DPS uczy-
nił pracę nieatrakcyjną, co zgła-
szaliśmy kilkakrotnie do NrPiP,

• zachęca do śledzenia informacji 
na stronie internetowej OIPiP 
w Gdańsku, jak i NIPiP w War-
szawie,

• w dniu 28 maja zostało przesła-
ne pismo z Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie 
z prośbą o udzielenie odpowiedzi 
na kilka pytań dotyczących ure-
gulowań wynagrodzeń dla Pielę-
gniarek i Położnych, które mają 
ograniczenie pracy do jednego 
miejsca, zgłaszanej konieczności 
przestoju w prowadzonej działal-
ności lub zostały objęte postojem 
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W dniu 5 czerwca 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka poinformowała Członków 
Prezydium OrPiP, iż zebranie 
w dniu dzisiejszym odbywa się 
w trybIe PILNyM. Wynika to 
z dużej liczby wniosków o zapomogi 
przesłanych przez Członków nasze-

go Samorządu. Celem zebrania jest 
niezwłoczne przekazanie wsparcia 
finansowego naszym Koleżankom. 

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 877/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego Prezy-
dium ORPiP wniosków złożonych do 
Komisji Socjalnej o przyznanie zapo-
móg losowych plus ich realizacja. Wy-
sokość wsparcia finansowego została 
przyznana na ogólną sumę: 9000.00 zł 
brutto (dziewięć tysięcy 00/100) dla 4 
Członkiń naszego Samorządu, u któ-
rych badaniem potwierdzono chorobę 
wywołaną koronawirusem COVID-19.

5. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 878/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego Prezy-
dium ORPiP wniosków złożonych do 
Komisji Socjalnej o przyznanie zapo-
móg losowych plus ich realizacja. Za-
pomogi losowe zostały przyznane na 
ogólną sumę: 4500.00 zł brutto (czte-
ry tysiące pięćset 00/100). 

6. Przewodnicząca Anna Czarnecka 
złożyła podziękowanie Członkom 
Prezydium OrPiP za pełną dyspo-
zycyjność i podejmowanie działań 
w trybIe PILNyM. 

7 . Zakończenie zebrania.

 mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

informacje: ,,Zgodnie z art. 7 
ust. 2 Ustawy najniższe wyna-
grodzenie zasadnicze ustala się 
jako iloczyn współczynnika pra-
cy określonego w załączniku do 
ustawy i kwoty 4200 zł brutto 
jedynie w okresie od dnia 1 lipca 
2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 
r. Po dniu 30 czerwca 2020 r. do 
wyliczania kwot docelowych dla 
danego roku najniższych wy-
nagrodzeń dla poszczególnych 
grup pracowników stosować 
się będzie zgodnie z art. 3 ust. 1 
Ustawy kwoty przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym ustalenie, ogło-
szonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzien-
niku Urzędowym rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”.

16. Zakończenie zebrania.
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z prac rady

W dniu 15 maja 2020 roku odbyło się ze-
branie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. W zebraniu wzięło 
udział 20 osób, Członków ORPiP, Prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej, Przewod-
nicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych, Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej oraz 4 Pełnomocników.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Aneksu Nr 1 z dnia 15 maja  r. 
do Uchwały nr 170/VII r/19 z dnia 
06.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia 
procedury przeprowadzenia wizytacji 
pielęgniarek lub położnych wykonują-
cych zawód w ramach praktyki zawo-
dowej wpisanej do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą.

5. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 195/ VII r/19 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych 
w realizacji planu finansowego ORPiP 
w Gdańsku na rok 2020 r.

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 196/VII r/19 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go ORPiP wniosków złożonych do 

Komisji Socjalnej o przyznanie za-
pomóg losowych plus ich realizacja. 
OrPiP przyznała wsparcie finanso-
we na ogólną sumę 33 750.00 zł brut-
to (trzydzieści trzy tysiące siedemset 
pięćdziesiąt 00/100) z budżetu Komisji 
Socjalnej. Zgodnie z uchwałą Nr 841/
VII P/20 u wyżej wymienionych osób 
badaniem potwierdzono chorobę wywo-
łaną koronawirusem COVID-19. 

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 197/VII r/19 w sprawie 
kontynuacji ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej Pielęgniarek 
i Położnych zrzeszonych w OIPiP 
w Gdańsku za okres od 01.07.2020 r. 
do 30.06.2021 r.

8. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 198/VII r/19 w sprawie 
przyjęcia i realizacji protokołu Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego – roz-
patrzenie i zatwierdzenie wniosków 
skierowanych do Komisji ds. Finan-
sowania Doskonalenia Zawodowego 
z dnia 14 maja 2020 r. na ogólną kwotę 
9600.00 zł brutto (dziewięć tysięcy 
sześćset 00/100). 

9 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 199/VII r/19 w sprawie 
odwołania Pielęgniarki z tytułu nie-
przyznania refundacji przez Komisję 
ds. Finansowania Doskonalenia Za-
wodowego z tytułu ukończenia kursu 
specjalistycznego ,,Resuscytacja Krą-
żeniowo-Oddechowa dla dorosłych”. 
Członkowie ORPiP podtrzymali decy-
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zję Komisji ds. Finansowania Dosko-
nalenia Zawodowego. 

10. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 200/VII r/19 w sprawie 
odwołania Położnej z tytułu nieprzy-
znania refundacji przez Komisję ds. 
Finansowania Doskonalenia Zawo-
dowego z tytułu ukończenia kursu 
specjalizacyjnego w dziedzinie Pie-
lęgniarstwa Ginekologiczno-Położni-
czego. Członkowie ORPiP podtrzyma-
li decyzję Komisji ds. Finansowania 
Doskonalenia Zawodowego. 

11. Przedstawienie bieżących informacji.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka poinformowała, iż:
• w wyniku naszych działań cze-

kamy na trzecią transzę środków 
ochrony osobistej z Ministerstwa 
Zdrowia dedykowanych dla Pie-
lęgniarek i Położnych rodzinnych, 
pielęgniarskiej opieki domowej 
długoterminowej, domowej opie-
ki paliatywno-hospicyjnej, opieki 
pielęgniarskiej nad pacjentami 
wentylowanymi mechanicznie, 
praktyk zawodowych i niepu-
blicznych podmiotów pielęgniar-
skich i położniczych,

• w związku z ogłoszonym stanem 
epidemii w dniu 3 kwietnia 2020 r. 
powołany został Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego OIPiP 
w Gdańsku, który spotyka się 
regularnie, jak i w sytuacjach 
tego wymagających, związanych 
ze sprawami do rozpatrzenia,

• Przedstawicielka Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku uczestniczy w cotygo-
dniowych konferencjach on-line 

z Wojewodą Pomorskim, przed-
stawiając aktualną sytuację Pielę-
gniarek i Położnych, jak i bieżące 
sprawy dotyczące sytuacji zwią-
zanej z KORONAWIRUSEM. 
Jesteśmy na bieżąco w kontakcie 
z Panem Wojewodą, 

• ściśle według wytycznych Cen-
trum Kształcenia Podyplomo-
wego Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie wydłużony został 
czas trwania rozpoczętych róż-
nych form kształcenia w ramach 
doskonalenia zawodowego i za-
wieszono ich realizację do czasu 
ściśle związanego z sytuacją epi-
demiczną w kraju,

• odbyła się kontrola z Archiwum 
Państwowego dotycząca archiwi-
zacji dokumentów on-line. Wynik 
kontroli pozytywny,

• w dniu 14 maja 2020 r. zostało 
wykonane sprawozdanie do GUS,

• jesteśmy w stałym kontakcie 
z Naczelną Izbą Pielęgniarek 
i Położnych oraz Ministerstwem 
Zdrowia, na bieżąco rozwiązuje-
my zgłaszane sprawy,

• zachęcamy, aby Koleżanki 
i Koledzy śledzili na bieżąco 
stronę internetową Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych 
oraz OIPiP w Gdańsku, gdyż 
zamieszczane są tam systema-
tycznie niezwykle istotne infor-
macje.

12 . Zakończenie zebrania.
 

 mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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29 lat Samorządu zawodowego

Kilkadziesiąt milionów ludzi na całej kuli 
ziemskiej utknęło w czterech ścianach. Ko-
ronawirus i wywołana przez niego pandemia 
okazała się być zjawiskiem, które w meta-
fizyczny sposób zatrzymało większość na-
szej aktywności – sprowadzając wszelką 
de facto głównie do ZAWODOWEJ. Mówi 
się, że Mikołaj Kopernik wstrzymał Słońce 
i ruszył Ziemię. Można, oczywiście z przy-
mrużeniem oka, stwierdzić, że od kilkuna-
stu tygodni na naszych oczach dzieje się coś 
zupełnie odwrotnego. Świat się zatrzymał, 
tak jakby ktoś po prostu nacisnął przycisk 
„STOP”oraz „UWAGA!”. 

Powyższy obraz jest jednak bardzo po-
wierzchowny. Nasze Środowisko przyjęło 
bowiem na siebie karkołomne zadanie wal-
ki z wirusem. To właśnie Pielęgniarki, Pie-
lęgniarze, Położne i Położni wraz z innymi 
przedstawicielami Personelu medycznego 
zostali wysłani na front zupełnie nowej 
wojny. Wielkie nieznane postawiło przed 
nami wielkie wyzwania... Dla nas świat się 
wcale nie zatrzymał, lecz zaczął obracać 
się ze zdwojoną prędkością, siłą i natęże-
niem... Nasza rzeczywistość przybrała ko-
lor opadającego mroku, za zasłoną którego 
trudno jest dostrzec oblicze i naturę praw-
dziwego wroga. Uczymy się tajników jego 
zagrożeń oraz silnych i słabych stron. Wy-
paczeniu uległ dotychczasowy porządek 
czasu i przestrzeni. Na horyzoncie zatliła 

się jedynie nadzieja, że kiedyś nadejdzie 
nowy dzień, a wraz z nim lepsze jutro i tzw. 
normalność, na którą często narzekali-
śmy, a za którą teraz przyszło nam tęsknić. 
Chwała temu, kto wie, w jakim punkcie na 
drodze do tego „jutra” się znajdujemy. CO-
RAZ CZĘŚCIEJ W ETERZE SŁYSZY-
MY O NIEUCHRONNYM UDERZENIU 
WIELKICH OGNISK PANDEMII JE-
SIENNEJ...

W przeciwieństwie do większości społe-
czeństwa my nie mieliśmy czasu na zadu-
mę, nadrabianie książkowych zaległości, 
Netflixa czy przeglądanie zdjęć z przeszło-
ści. Przecież wróg stoi u naszych bram. To 
nam przyszło z nim walczyć! Psychologia 
oblężenia jest niezwykle trudna, tym bar-
dziej że wszystko to, co znaliśmy, zbudo-
waliśmy – fundamenty, mury i systemy 
wydawały się być nie do zdobycia. Nie 
było też żadnych racjonalnych przesłanek, 
prognoz czy nawet spekulacji, które suge-
rowałyby nadejście tej przenikliwej zarazy. 
Nie było tematycznych procedur, standar-
dów. W tak tragicznie niespodziewanych 
momentach trudno jest uciec od wzmacnia-
jących nas wspomnień. Przed oczami wielu 
pojawiały się chwile piękne i wzruszające, 
ale też – strach przed tym, co się dzieje i co 
przed nami... Żegnaliśmy „wczoraj” z utę-
sknieniem i szacunkiem. To, co było i jest 
nam znane, daje poczucie bezpieczeństwa, 

My – SAMOrZĄD ZAWODOWy PIeLĘGNIAreK I POłOżNyCH, 
a w nim – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 

ukończyliśmy 29 lat. 
już nie jesteśmy dziećmi ani też niesamodzielni – to już pełna dorosłość!
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szczególnie gdy przyszłość jest jednym 
wielkim znakiem zapytania i bynajmniej nie 
chodzi tu o nierzetelną prognozę pogody. 
DOTKNĘŁO TO DOSŁOWNIE KAŻDĄ/ 
KAŻDEGO Z NAS!

W naszym Samorządzie były już konkret-
ne plany sprawozdawcze i wyborów. Nowi 
Delegaci otrzymali już materiały na Zjazd 
precyzyjnie podsumowujące całą mijającą 
kadencję. Zaplanowane działania jednak 
„wywróciły się do góry nogami” i wrzuci-
ły nas w cugle rozrabiającego nieziemsko 
koronawirusa. Wraz z nim przyszły nowe 
wyzwania i pilne zadania, które nałożyły 
się na liczne realizowane przez OIPiP na 
bieżąco. Teraz Prezydium co tydzień roz-
patruje wiele dodatkowych spraw, a także 
przyznaje zapomogi losowe – jakże bardzo 
Państwu potrzebne, szczególnie te z przy-
czyny COVID. Na bieżąco realizujemy 
zwrot kosztów doskonalenia zawodowe-
go, czyli refundacje, a także analizujemy 
i podpisujemy bądź odsyłamy do poprawki 
POROZUMIENIA PODWYŻKOWE spły-
wające do OIPiP dosłownie w setkach... 
Przeprowadzamy egzaminy po 5-letniej 
przerwie w wykonywaniu zawodu, aby 
jak najwięcej z nas zasiliło działania „na 
froncie.” Wydajemy Prawa Wykonywania 
Zawodu oraz pomagamy w zakładaniu czy 
aktualizacji praktyk pielęgniarskich. Wie-
le czynności musimy realizować on-line, 
co jest nowym wyzwaniem, lecz również 
gwarancją ciągłości działań dla Państwa. 
Ponadto dystrybuujemy zorganizowane 
w MZ dla Pielęgniarek i Położnych pro-
wadzących swoje praktyki, a także dzia-
łalność środowiskową, długoterminową, 
hospicyjną w domach Pacjentów oraz od 
czerwca – med. szkolną, środki ochronne 
w coraz większych ilościach – docierając 
do każdego zgłaszającego potrzeby. Dzięki 
współpracy z NIPiP możemy zagwaranto-

wać to bezpieczeństwo. W cotygodniowych 
telekonferencjach z Wojewodą Pomorskim 
i m.in. Izbą Lekarską omawiamy na bieżą-
co licznie zgłaszane „bolączki” – celem ich 
skutecznego rozwiązywania. Przychodnie 
i DPS-y zabezpieczają Sanepid oraz Woje-
woda, czyli Wojewódzki Wydział Zarządza-
nia Kryzysowego. Szpitale zabezpiecza Mi-
nisterstwo Zdrowia, a OZZPiP Region Po-
morski aktywnie uzupełnia zgłaszane braki. 
Na każdą prośbę Związków Zawodowych 
nasz Samorząd odpowiadał konkretnym 
wsparciem finansowym. Bezpieczeństwo 
Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych jest 
naszym wspólnym DOBREM, CELEM, 
PRIORYTETEM! Ważnym działaniem jest 
też na bieżąco walka z hejtem, jaki dotyka 
nas – medyków. Uaktywniamy media, aby 
temu przeciwdziałać i podkreślać nasze od-
danie sprawie i profesjonalizm!

Nie było więc czasu na zadumę i rozważa-
nia nad sensem istnienia. Pozostał nam tyl-
ko błysk w kolorach przeszłości z nadzieją 
na silną przyszłość. W młodzieżowym 
języku na taki stan mówi się „flashback”. 
Mój był krótką, acz intensywną podróżą, 
podczas której wertowałam wspomnienia 
z ostatnich 29 lat. Rozmyślania podykto-
wane były nie tylko zbliżającym się XXX-
-leciem Samorządu Pielęgniarek i Położ-
nych, lecz także Dniem Dziecka. Jako 
wieloletni aktywny działacz samorządowy 
mogłam oglądać, jak dorasta nasze wspól-
ne dziecko – powołane do życia ustawą 
w 1991 r. i wysiłkiem wielu wspaniałych 
Postaci Pielęgniarstwa na rzecz rozwoju 
i wzmocnienia naszego Środowiska Zawo-
dowego. Liczę bardzo, że może nareszcie 
nastąpi NASZA JEDNOŚĆ WYNIKAJĄ-
CA Z WIELU BOLESNYCH DOŚWIAD-
CZEŃ I WSZECHSTRONNEJ NAUKI 
oraz MĄDROŚCI – ZARÓWNO AKADE-
MICKIEJ, ZAWODOWEJ, JAK I ŻYCIO-
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WEJ! To by było najlepsze uwieńczenie 
XXX-lecia! Przypominałam sobie, jak Ono 
się rodziło, dorastało, doznawało porażek 
i sukcesów, nabierało kształtów pomimo 
wielu wielu ran i to niestety najczęściej od 
tzw. swoich... Pamiętam jego pierwsze zdo-
byte doświadczenia, samodzielność i siłę, 
ale i zawody oraz targające nim namiętno-
ści. Czy dobrze je wychowaliśmy? Jak so-
bie poradzi w tak trudnym momencie? Czy 
i jak będziemy mu w stanie pomóc? Oraz 
jak Samorząd pomoże Pielęgniarkom, Pie-
lęgniarzom i Położnym w potrzebie??? Od 
takich pytań nie da się uciec po 29 latach 
współistnienia. 

Gdy rozejrzałam się wokół siebie, po-
czułam spełnienie, które przerodziło się 
w przekonanie. Otóż to już nie jest bez-
bronne, małe dziecko, lecz dorosły, odpo-
wiedzialny za siebie aktywny organizm. 
Działają w nim silni ludzie (bo słabi to 
jedynie narzekają...), którzy realizują się 
jednocześnie zawodowo w jakże licznych 
dziedzinach pielęgniarstwa – codziennie 
praktykując je i znając wszelkie bolącz-
ki – stąd nieustająca chęć ich naprawy... 
SAMORZĄD wie dokąd zmierza pomimo 
tysiąca przeszkód non stop rzucanych jak 
kłody pod nogi, ma jasno określone cele, 
jest wypełniony empatią, pasją, ideą i siłą, 
u progu której leży chęć czynienia dobra 
i zapewniania bezpieczeństwa w wykony-
waniu naszych zawodów. Robimy również 
wszystko, by stawało się coraz bardziej 
atrakcyjne. Poza tym ma obok siebie god-
nego Partnera, z którym przez lata zbudo-
wał stabilne relacje. Związki Zawodowe 
bowiem to kompatybilna część wspólnych 
działań i osiągnięć. Wszystko wskazuje na 
to, że Pielęgniarstwo Polskie czeka godna 
przyszłość – przez WSPÓŁDZIAŁANIE 
I NIEUSTAWANIE W AKTYWNOŚCI. 

Zwracam się teraz bezpośrednio do Was, 
Naszych Czytelniczek i Czytelników! Nasz 
Samorząd Zawodowy jest już dorosły, choć 
w naszych pielęgniarskich i położniczych 
sercach zawsze będzie mieć szczególne 
miejsce dziecka, o które trzeba niezwykle 
dbać i chronić przed ciągłymi uderzenia-
mi i atakami. Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych to nasze wspólne „dziecko”! 
Za chwilę wejdzie ono w czwartą dekadę 
swojego istnienia. To moment ważny tym 
bardziej, iż kolejne lata wydają się być nie-
pewne, niestabilne, pełne ogólnospołecz-
nego lęku i niekorzystnych przemian. Mu-
simy dołożyć wszelkich starań, aby nasz 
Samorząd Zawodowy był na ten nowy etap 
maksymalnie przygotowany. Pokażmy, że 
jesteśmy nie tylko empatyczni, pomocni, 
zaangażowani i ambitni, ale również od-
ważni, zdeterminowani i asertywni!
W następnym Biuletynie wydrukujemy 
wyniki konkretnych badań zrealizowanych 
na Pomorzu, które wprost Waszymi ocze-
kiwaniami i ocenami wskazują kierunek 
dalszych działań, aby uatrakcyjnić wyko-
nywanie naszych profesji – czyli poznamy, 
co nas zachęca, a co zniechęca, tzw. moty-
watory i demotywatory. Samo życie! 

Samorząd Zawodowy w swej strukturze, 
zachowaniach i kreowanych postawach za-
wsze będzie w naturalny sposób odzwier-
ciedlać i podążać wytyczonymi przez nas 
wszystkich ścieżkami rozwoju i postępowa-
nia. Każda, każdy z nas ma wpływ na pro-
ces kształtowania się zachowań, sposobów 
oraz decyzji, które nakreślą naszą drogę ku 
nieznanej przyszłości. Zachęcam Was do 
aktywnego udziału w tym ważnym ciągłym 
i wieloetapowym procesie. Wszyscy może-
my i powinniśmy wnieść choćby cząstecz-
kę naszej nieskończonej mocy działania na 
rzecz Pielęgniarstwa, Położnictwa, Pacjen-
tów i całego systemu, którego przecież jeste-
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śmy integralnym, a zarazem samorządnym 
i niezależnym elementem. 

Do zobaczenia na polu bitwy nieustających 
działań! 
Malkontenci nie zmieniają świata, tylko go 
czynią smutniejszym, aktywni/działacze, 
pokonując trudności i smutek, przekuwają 
działania w wyniki – krok po kroku... wy-

trwale do przodu... do jedności, siły i do-
cenienia oraz zadowolenia. BĄDŹMY RA-
ZEM – NA DOBRE I NA ZŁE...

Pozytywne myślenie 
daje pozytywne wyniki! 

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Pacjent onkologiczny 
w czasie pandemii cOVId-19

Pandemia, która w ostatnich miesią-
cach dotknęła świat i Polskę, spowodowała 
wiele zmian w codziennym życiu każdego 
człowieka. Nie ma chyba dziedziny życia, 
której te zmiany nie dotknęły. Najbardziej 
skutki zachodzących zmian odczuł system 
ochrony zdrowia. Konieczność wyodręb-
nienia szpitali tzw. „jednoimiennych”, 
zmiany w procesie hospitalizacji pacjentów 
na innych oddziałach, wprowadzenie „tele-
-porady”, ograniczenie świadczenia usług 
przez personel medyczny do jednego miej-
sca, to wszystko stało się ogromnym wy-
zwaniem dla i tak kulejącej ochrony zdro-
wia w Polsce. 

Onkologia to dziedzina medycyny, 
w której nie ma możliwości wstrzymania 
przyjmowania pacjentów i ograniczenia 
działalności diagnostycznej i leczniczej, 
choćby na kilka miesięcy, bez ryzyka onko-
logicznego dla chorych. W czasie pandemii 
to ogromne wyzwanie dla podmiotów lecz-
niczych realizujących świadczenia onkolo-
giczne w zakresie chirurgii onkologicznej, 
radioterapii czy leczenia systemowego. 

W Województwie Pomorskim większość 
podmiotów leczniczych (z małymi wyjąt-
kami) prowadzących działalność w zakre-
sie onkologii w ostatnich miesiącach funk-
cjonowała bez zakłóceń, ale na podstawie 
nowych procedur i algorytmów. Pacjenci 
onkologiczni to osoby, u których następuje 
kumulacja ryzyk zakażenia koronawiru-
sem. To chorzy z obniżoną odpornością, 
w większości seniorzy, u których wystę-
puje wiele chorób współistniejących. Wy-
zwania, z którymi należało się zmierzyć, 
dotyczyły głównie ochrony chorych, ale 
i kadry medycznej, testowania na obecność 
wirusa oraz przestrzegania izolacji kontak-
towej. Działania priorytetowe ukierunko-
wane były na wykonywanie adekwatnej 
do potrzeb ilości testów wśród pacjentów 
i personelu, wyposażenie jednostek w środ-
ki ochrony indywidualnej oraz udzielanie 
wyczerpującej informacji i zapewnienie 
właściwej komunikacji. Tylko takie dzia-
łania gwarantowały realizację zadań przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeń-
stwa chorym, ich rodzinom i personelowi.
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Nieocenioną rolę w tym czasie odgrywali 
koordynatorzy opieki onkologicznej, jako 
te osoby, które łączyły pacjenta z zespołem 
zajmującym się diagnostyką i leczeniem. 
To koordynatorzy pozostawali z pacjentem 
i jego rodziną w stałym kontakcie telefo-
nicznym (smsowym, mailowym) w zakre-
sie umawiania wizyt i terminów konsulta-
cji, odbierania i informowania o wynikach 
pacjenta, ustalania terminów konsyliów 
oraz wyjaśniania bieżących problemów. 
Jednak aby prawidłowo i wyczerpująco 
spełniać oczekiwania, koordynator musi 
doskonale znać system opieki onkologicz-
nej i sprawnie się po nim poruszać, posia-
dać wysoko rozwinięte umiejętności inter-
personalne oraz posiadać szeroką wiedzę, 
która pozwoli odpowiedzieć na specyficzne 
potrzeby pacjentów. Po raz kolejny podkre-
ślam, że koordynatorem opieki onkologicz-
nej nie może zostać przypadkowa osoba, 
która pełni w podmiocie leczniczym inne 
zadania, a rola koordynatora jest dla niego 
zajęciem dodatkowym. 

Leczenie pacjentów onkologicznych 
w czasie pandemii odbywało się (i nadal 
się odbywa) na zmienionych zasadach or-
ganizacyjnych (całkowity zakaz odwie-
dzin, pomiary temperatury, wykonywanie 
testów, stosowanie środków ochrony oso-
bistej, zakaz opuszczania szpitala przez 
chorych hospitalizowanych), jak i zmienio-
nych schematach leczenia, dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb pacjenta, ale 
z zachowaniem standardów leczenia onko-
logicznego (skracanie schematów radiote-
rapii, wprowadzanie tzw. hipofrakcjono-
wania, czyli zwiększenie dawki frakcyjnej, 
modyfikacja schematów chemioterapii na 
bardziej intensywne, ale podawane rzadziej, 
zmiany chemioterapii na schematy poda-
wane w warunkach domowych w postaci 
infuzorów lub chemioterapię w tabletkach). 
Wizyty kontrolne po leczeniu zastąpione 

zostały poradami telefonicznymi. W przy-
padku nowych chorych istniała możliwość 
zdalnego wystawienia karty DILO przez le-
karza POZ, z pominięciem kontaktu bezpo-
średniego. Karta wystawiana była na pod-
stawie telekonsultacji, a warunkiem była 
konieczność podpisania jej przez pacjenta 
za pomocą podpisu elektronicznego lub in-
nych narzędzi autoryzacyjnych. Wiele szpi-
tali onkologicznych uruchomiło specjalne 
infolinie dedykowane pacjentom z chorobą 
nowotworową. Również biuro Rzecznika 
Praw Pacjenta zaoferowało swoją pomoc 
i wsparcie informacyjne dla chorych na 
raka w obliczu pandemii COVID-19. Pod 
bezpłatnym numerem uruchomiono Telefo-
niczną Informację Pacjenta.

Według ekspertów pandemia ulega 
wypłaszczeniu, ale całkowite odmroże-
nie szpitali (w tym onkologicznych), by 
w pełni przywrócić zakres wykonywania 
świadczeń, może potrwać jeszcze kilka 
miesięcy. W tym czasie przypadek każde-
go pacjenta z nowotworem należy rozpa-
trywać indywidualnie, tak aby nie pozba-
wiać chorego możliwości rozpoczęcia czy 
kontynuowania leczenia, ale jednocześnie 
zapewnić mu bezpieczeństwo i chronić go 
przed ryzykiem zakażenia. 

To niezwykle trudne zadania i wyzwa-
nia, ale przecież jesteśmy PROFESJONA-
LISTAMI.

Grażyna Waleńska
Konsultant Wojewódzki

dla Województwa Pomorskiego 
w dziedzinie Pielęgniarstwa 

Onkologicznego
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Pielęgniarstwo radiologiczne
– zasady bezpieczeństwa

Pielęgniarstwo Radiologiczne jako odrębna 
dyscyplina pielęgniarstwa powstało w Sta-
nach Zjednoczonych z inicjatywy Charlot-
te Louise Goodwin. To właśnie Goodwin 
w 1940 r. jako dyrektor pielęgniarek radiolo-
gicznych w Szpitalu John Hopkins w Balti-
more powołała Amerykańskie Stowarzysze-
nie Pielęgniarek Radiologicznych (American 
Radiologic Nurses Association), którego za-
daniem było tworzenie procedur oraz rozwój 
i edukacja pielęgniarek zaawansowanej prak-
tyki radiologicznej, co dawało bezpieczeń-
stwo i rozszerzenie uprawnień oraz zasady 
pracy w ich obrębie, w ich ramach. 
W Polsce pomimo dynamicznego rozwoju 
diagnostyki obrazowej w pielęgniarstwie nie 
wyodrębniono jeszcze dyscypliny pielęgniar-
stwa radiologicznego. Pionierskie działania 
w tym obszarze zapoczątkowała Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
poprzez powołanie w grudniu 2015 r. pierw-
szej w Polsce Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Diagnostycznego. W ramach prac Komisji 
prowadzone jest między innymi poradnictwo 
w zakresie prawidłowej organizacji pracy 
pielęgniarek radiologicznych, bezpieczeń-
stwa wdrażanych procedur oraz poprawno-
ści dokumentowania działań pielęgniarskich 
w Zakładach Diagnostyki Obrazowej.
Uruchomiony został również kurs dokształ-
cający „Bezpieczne podawanie środków cie-
niujących do badań tomografii komputerowej 
i rezonansu magnetycznego” – realizowany 
dla licznych chętnych zgłaszających się pla-
cówek medycznych, dbających o bezpie-
czeństwo zarówno świadczeniobiorców, jak 
i świadczeniodawców. Jest to milowy krok 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy pie-
lęgniarek radiologicznych, gdyż prawidłowe 
przeszkolenie gwarantuje poprawną realizację 
procedur diagnostycznych i pozwala uniknąć 
błędu medycznego. Do tego czasu (czyli do 
2015 r.) w tym obszarze szkoleni byli jedynie 
lekarze. Optymistyczny jest fakt, że coraz czę-
ściej placówki konsultują planowane schema-
ty organizacyjne nowo powstających pracow-
ni na etapie projektu, kiedy nanoszenie zmian 
i korekt jest najmniej kosztowne. Jednak 
z doświadczenia wiadomo, że nad bezpieczeń-
stwem badanych pacjentów warto się pochy-
lić na każdym etapie, aby uniknąć przykrych, 
a nawet dramatycznych konsekwencji praw-
nych i finansowych w przypadku wystąpienia 
zdarzeń niepożądanych. Można wyodrębnić 
trzy nierozłączne czynniki, które zapewniają 
wysoki poziom świadczonych usług, minima-
lizują ryzyko oraz gwarantują bezpieczeństwo 
i zdobycie zaufania pacjenta – klienta oraz 
płatnika, czyli NFZ, są to:
1) wykwalifikowany personel,
2) dobry sprzęt,
3) prawidłowa organizacja pracy.

Wykwalifikowany personel
Specyfika pracy pielęgniarki w Pracowniach 
Diagnostyki Obrazowej odbiega od pracy 
pielęgniarek innych specjalności. Jest to wą-
ska dziedzina, odmienna zarówno w zakresie 
sprzętu, stosowanych preparatów, jak i orga-
nizacji pracy pielęgniarki. Brak dookreśleń 
prawnych stwarza wyzwanie dla kadry kie-
rowniczej placówek. Podstawowym narzę-
dziem do pozyskania wykwalifikowanej kadry 
pielęgniarskiej jest przeszkolenie personelu. 
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Z braku alternatywy do tej pory szkolenia ta-
kie odbywały się w ramach szkoleń wewnętrz-
nych. Jednak tego typu szkolenia są obarczone 
ryzykiem powielania błędów niezamierzo-
nych, jakie wynikają z rutynowego podejścia 
do zagadnienia, a w konsekwencji uniemoż-
liwienia weryfikacji powstałych błędów za-
nim dojdzie do zdarzeń krytycznych (np. za-
każenie pacjenta, nieumyślne spowodowanie 
zagrożenia zdrowia i życia lub nawet zgonu). 
W związku z faktem, iż pielęgniarka jest fa-
chowcem, na którym spoczywa zabezpiecze-
nie zdrowia i życia pacjenta przed, w trakcie 
i po badaniu, bardzo ważne jest przeszkolenie, 
które zapewni podniesienie wiedzy i umiejęt-
ności oraz pozwoli na uzyskanie rozszerzenia 
uprawnień w tym zakresie.

Dobry sprzęt
Bogata oferta firm medycznych daje komfort 
wyboru sprzętu oraz pozwala na precyzyjne 
dostosowanie go do potrzeb klienta. Z tego 
względu, dokonując wyboru, oprócz mar-
ki i ceny należy przede wszystkim zwrócić 
uwagę na dostosowanie do specyfiki pracow-
ni oraz kwalifikacji personelu. 
Przykład 1: W jednej z placówek dla za-
pewnienia płynności badań z kontrastem 
w pracowniach TK i MR zakupiono wysokiej 
klasy aparat do oznaczania poziomu kreaty-
niny. Jednak w praktyce okazało się, że jest 
to profesjonalny sprzęt laboratoryjny, do ob-
sługi którego pielęgniarka nie ma uprawnień! 
Aparat nie był używany. 
Przykład 2: Do nowo powstającej pracowni 
tomografii komputerowej zakupiono wyso-
kiej klasy „wstrzykiwacz” kontrastu, który ze 
względu na duże objętości środka kontrasto-
wego instalowanego w aparacie pozwalał na 
bezpieczne wykonanie wielu badań z kontra-
stem w ciągu dyżuru. Niestety w tej pracowni 
nie wykonywano aż tylu badań. Konieczna 
była wymiana aparatu ze względu na duże 
straty kontrastu.

Organizacja pracy
Jest to element stanowiący dopełnienie w kwe-
stii jakości usług medycznych. Kluczową rolę 
odgrywa doprecyzowanie zakresu obowiąz-
ków personelu zgodnie z kwalifikacjami. Nie-
dopuszczalne jest delegowanie pracownikowi 
czynności, do wykonywania  których nie ma 
uprawnień. Najczęstsze błędy obserwowane 
w pracowniach diagnostycznych to: 
• wpisywanie przez pielęgniarki do kar-

ty zleceń parametrów kontrastu, które 
podpisuje radiolog – błąd krytyczny! 
Pielęgniarka nie ma uprawnień do wy-
pisywania zleceń. Uprawniony do tych 
czynności jest jedynie lekarz, pielęgniar-
ka natomiast zobligowana jest pisemnie 
potwierdzić wykonanie zlecenia,

• ułożenie pacjenta na stole do badań, pozy-
cjonowanie stołu – to czynności, do któ-
rych uprawniony jest technik elektrora-
diologii, pielęgniarka nie ma uprawnień!

Podstawowe narzędzia wpływające na popra-
wę organizacji pracy to instrukcje, procedury 
robocze, stanowiskowe karty pracy oraz prze-
szkolenie personelu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowi-
ska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku uruchamia po raz kolejny cykl 
szkoleń dla Pielęgniarek Radiologicznych 
„Bezpieczne podawanie środków cieniują-
cych do badań Tomografii Komputerowej 
i Rezonansu Magnetycznego”. W ramach 
prewencji i bezpieczeństwa wykonywania 
zawodu dla członków naszej Izby szkole-
nia te będą bezpłatne!!!
Zachęcam gorąco do skorzystania z oferty. 
W przypadku zgłoszenia powyżej 15 osób 
istnieje możliwość zorganizowania szkolenia 
w poszczególnych placówkach.
Zapraszam również do korzystania z konsul-
tacji indywidualnych.

Joanna Langa
Przewodnicząca Komisji 

ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego
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wychowała mnie PIelęgnIarka

Wiem, że moja Mama miała trochę inne 
plany. Jestem pewny, że nie raz i nie dwa 
siedzi i myśli, że wiele spraw czy wydarzeń 
mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej. Jako 
świeżo upieczony tata mam za sobą wiele 
podobnych wewnętrznych potyczek. Lu-
dzie po prostu przegrywają z życiem. Jedno 
planują, drugie się dzieje, a trzecia kwestia 
dotyczy ich plastyczności wobec kolei losu. 
Budzimy się rano i nie wiemy, co nas spotka. 
A jak mamy dzieci, to ten zakres niewiedzy 
się poszerza. Tym bardziej, jeśli jesteśmy 
pracownikami systemu ochrony zdrowia. 

Nie zawsze byłem takim pokornym życio-
wym mądralą. Do pewnego momentu byłem 
TYLKO życiowym mądralą. Nie rozumiałem, 
dlaczego Mama mnie katuje swoją ciągłą nie-
obecnością? Bardziej woli towarzystwo pa-
cjentów aniżeli moje i ojca? Co jest z Mamą 
nie w porządku, skoro nie chce tak jak inne 
mamy jeździć na wakacje, organizować świąt 
czy po prostu usiąść do niedzielnego śniada-
nia lub często, wracając bardzo zmęczona po 
nocnej zmianie, chce chociaż trochę w dzień 
pospać? A może ze mną jest coś nie tak? Lawi-
na natrętnych myśli nie miała końca. A każdą 
z nich wykorzystywałem jako drogowskaz na 
mapie, na której szukałem winowajcy całego 
tego życiowego rozgardiaszu. Przecież ktoś 
musiał zawinić. A może to wina taty? Czas 
na analizę jego wad. Lecz kto nie ma wad??? 

Na tej trudnej liście niedoskonałości na pewno 
znajdzie się taka, którą ubiorę w odpowiedź na 
wybrany przez Mamę styl życia. 

A jakby tego było mało, Mama też była 
społecznicą. Zawsze działała na rzecz swo-
ich koleżanek i kolegów, bo wiedziała, jak 
ważne jest, aby coś robić, w przeciwieństwie 
do wszechobecnego narzekania. Wyobraża-
cie sobie? Zawsze w pracy albo na jakimś 
spotkaniu. Po co po pracy spotykać się 
z koleżankami i kolegami ze szpitala i wciąż 
ględzić na temat tego, co się tam dzieje? 
Kompletny nonsens – myślałem. Myślałem 
wtedy mniej więcej tak, że to jest bardzo 
nielogiczne, bo jak wracam ze szkoły, to 
nie chce mi się odrabiać lekcji, czytać lektur 
i tak dalej. A Mama nie dość, że zasuwa non 
stop, to na dodatek jeszcze sobie dokłada 
jakimiś sprawami, posiadającymi w mojej 
wyobraźni status kompletnie nieważnych. 

Mama też mnie specjalnie nie naciskała na 
zmianę poglądów. Podchodziła do mnie ze 
specyficznym dla niej dystansem i zrozumie-
niem. Nawet gdy ją kąsałem w tematach zwią-
zanych z jej życiem zawodowym, wydawała 
się być jakby do tego całkowicie przygotowa-
na. Wiecie o czym do Was mówię? Dziś już 
wiem, że ten stoicki spokój nie był lekcewa-
żący. To była najczystsza forma wiary, mat-
czynego zaufania, że wyrosnę na człowieka, 

DZIeŃ MAtKI ZrODZIł PrZeMyŚLeNIA, KtÓryMI 
SZCZeGÓLNIe DZIŚ CHCĘ SIĘ Z PAŃStWeM PODZIeLIĆ...

Wychowała mnie PIeLĘGNIArKA. Dlaczego jestem z tego dumny? 



 nr 6/2020 29

który pewnego dnia przyjdzie do Niej i powie 
– Mamo, już teraz rozumiem, o co chodzi. 

W naszym mieście wybuchł protest Pielęgnia-
rek i Położnych. Chodziło nie tylko o kwestie 
płacowe. Oni po prostu mieli już serdecznie 
dosyć pracy za grosze w szpitalu przypomi-
nającym te z seriali o medycynie z końca XIX 
wieku. Mama zresztą ciągle narzekała na bóle 
kręgosłupa. W szpitalu nie było nawet windy 
– generalnie brakowało wszystkiego, a to, co 
było, nadawało się bardziej do muzeum lub 
na śmietnik. Dyrektor szpitala był wręcz opę-
tany magią liczb wypływających z kolejnych 
arkuszy kalkulacyjnych. Miały się posypać 
zwolnienia. Pielęgniarki i Położne pytały – to 
ile teraz będziemy pracować godzin w mie-
siącu? Mojej Mamie wychodziło, że dobrze 
ponad 340. 

Całe miasto się w to zaangażowało. Domy-
ślacie się pewnie, że jedna część miejskiej 
tkanki popierała postulaty protestujących, 
a pozostali z typową dla siebie pogardą – 
nie. Emocje sięgały zenitu do tego stopnia, 
że i nam, dzieciom zatrudnionych w szpitalu 
pracowników, zaczęło się obrywać. Wedle 
niektórych moja Mama jest niemiłą, leni-
wą, zajętą piciem kawy „pigułą”. „Czego ta 
Twoja matka chce?” – pytały mnie dzieci lo-
kalnych przedsiębiorców. „Jak Jej tak źle, to 
niech robotę zmieni. Mało jej za podcieranie 
tyłków?”. Moja Mama roszczeniowa? Moja 
Mama leniwa? Moja Mama niemiła? Moja 
Mama niekompetentna?!

Moja Mama nigdy nie mówiła głośno o tym, 
ile zarabia. Żyliśmy dosyć skromnie, tym 
bardziej że tata był nauczycielem (jemu 
zresztą też się obrywało za ten protest). 
Wiedziałem, że to nie są wybujałe kwoty. 

W końcu zapytałem Mamy wprost. Po-
równałem jej zarobki z wynagrodzeniami 
innych grup zawodowych i wyszło na to, 
że moja Mama zarabia niewiele więcej od 
kasjerki. A przecież jest po studiach, specja-
lizacjach, po przyjściu do domu po dyżurach 
przypominała zwłoki. Gdzie tu sprawiedli-
wość? Doceniam kasjerów i kasjerki, lecz 
jeszcze bardziej doceniam trud wkładany 
w walkę o czyjeś zdrowie i życie. Buntowa-
łem się, że Mama musi tak dużo pracować, 
aby w miarę godnie żyć. Prawie dwa etaty to 
zdecydowanie zbyt wiele. One zabierały mi 
moją Mamę :-(

Lokalne media to miały pożywkę. W gazetach 
podsumowywano, podliczano nasz rodzinny 
„majątek”! Czepiano się Mamy – rzucając 
wysokość miesięcznych wynagrodzeń, lecz 
gdyby ktoś rzetelnie je przeliczył ZA GODZI-
NĘ pracy, to by dopiero ujawnił ich de facto 
NISKOŚĆ, A NIE WYSOKOŚĆ. Protestujący 
nie ustąpili. Przełamanie nastąpiło na przeło-
mie trzeciego i czwartego tygodnia akcji. Dy-
rektor wraz ze starostą i innymi tzw. ważnymi 
podpisali porozumienie. Wiadomo, że konsen-
sus to nie bezwzględny triumf. Mama była jed-
nak zadowolona i to mnie najbardziej cieszyło. 

W kolejnych latach sytuacje się powtarzały. 
Nieustanne rozmowy, nocne pisaniny, walka 
o każde łóżko, sprzęt, o każdą złotówkę. Prze-
konywanie tych, którzy powinni być przeko-
nani. A ja, jak większość absolwentów szkół 
ogólnokształcących, wyjechałem do większe-
go miasta. Zamieszkałem w akademiku, stu-
diowałem zaocznie i dorabiałem. I choć Ro-
dzice nie zapewnili mi bezpiecznego finanso-
wo startu, to miałem poczucie, że Mama dała 
mi coś więcej. Przede wszystkim wiedziałem, 
że nie można odpuszczać. Studia studiami, naj-
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Podziękowania
Lek. Markowi bogdańskiemu

Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Urazowo-
-Ortopedycznej Szpitala św. Wojciecha,

lek. bartoszowi Armada, 
lek. teresie jasińskiej anestezjolog

oraz Pielęgniarce Oddziałowej 
mgr beacie Gapińskiej z całym 

zespołem pielęgnacyjno-opiekuńczym
serdeczne podziękowania za udany 

zabieg operacyjny oraz troskliwą opiekę 
pooperacyjną składa

Elżbieta Jarczewska

Podziękowanie dla pielęgniarki 
Mirosławy Spryszak 

z okazji przejścia na emeryturę.
Żyj tak, aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak,

aby potem wspominać ją z radością.
Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły, 

entuzjazmu i namiętności.
Próbuj życia i układaj je 
w swój własny sposób.

Żyj najpiękniej jak umiesz – po swojemu.
Spełniaj się!

W życiu najtrudniejsze są pożegnania, 
my mówimy do widzenia.

Dziękujemy Ci Mireczko za wiele lat 
współpracy, za wszystkie rady, dobre 

serce, mądrość i wsparcie.
Życzymy Ci, aby nowy rozdział życia, 

który właśnie zaczęłaś, był 
pełen dobrych chwil.

Zespół Hospicjum Stacjonarnego 
im. św. Józefa w Sopocie

ważniejszy jest upór i determinacja. Dom opu-
ściłem napełniony szacunkiem do pracy jako 
wartości niezbędnej człowiekowi do życia. To 
też wzmogło we mnie poczucie empatii i dy-
stansu wobec podziałów, którym nieustannie 
poddaje się większość z nas. Liczy się człowiek 
i jego godność. Poza tym bycie dzieckiem pie-
lęgniarki pozwala zrozumieć, jak wiele może-
my uczynić dla drugiej osoby poprzez empatię 
wobec jego bólu, cierpienia, niedoskonałości 
wynikających z choroby czy starości. 

Dziś wiem, że Mama była obecna w moim 
życiu bardziej niż mi się wydawało. Swoją 

obecność wyrażała poprzez coś więcej niż 
kontakt fizyczny. Mama uczyła mnie ży-
cia, pozwalając mi się przeglądać w lustrze 
jej drogi wynikającej z wyborów, których 
dokonywała oraz konsekwencji w działa-
niu. NAUCZYŁA MNIE, ŻE NALEŻY 
WYRAŻAĆ SIEBIE W DZIAŁANIACH! 

Mamo, z okazji Dnia Matki pragnę Ci po-
wiedzieć – już teraz rozumiem, o co cho-
dzi. Kocham Cię! Dziękuję za to, jaka jesteś 
i co mi wpoiłaś.

Syn Pielęgniarki 
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z żałobnej karty

„…Nie umierają ludzie, o których się pamięta…”
ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

dla Doroty berk
z powodu śmierci 

MAMy
składają 

współpracownicy
z Oddziału Chorób Wewnętrznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej
w Gdańsku

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Koleżance Katarzynie bikowskiej 

z powodu śmierci 
OjCA
składają 

koleżanki z OIOMU Noworodka 
Szpitala COPERNICUS Zaspa

Naszej drogiej koleżance 
Wiolli Gontar-Kwiatkowskiej 

wyrazy współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

tAty 
składają 

pracownicy Oddziału Ginekologiczno- 
-Położniczego Szpitala im. M. Kopernika

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia w tych trudnych 

chwilach po stracie 
teŚCIA
składają 

ewie Dzionk 
koleżanki z OIOMU Noworodka 
Szpitala COPERNICUS Zaspa






