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Bądźmy dla siebie Dobrem

Zastanawialiście się kiedyś, co jest źró-
dłem siły człowieka? Czym jest ta siła? Jak 
brzmi uniwersalna prawda, która się za nią 
kryje? Co zrobić, aby ją w sobie odnaleźć? 

Powiem Wam, co myślę. Źródło prawdy 
o sile człowieka, o sile ludzi nie ma nic 
wspólnego jedynie z aktywnym uczestnic-
twem w wyścigu o wiedzę czy pieniądze. 
Jeśli coś stanowi o naszej sile, to umiejęt-
ność adaptacji. Mowa tu nie o konformi-
zmie, a o odwadze. O zdolności dostrzega-
nia szans i potencjałów w procesie radykal-

nych, nieprzewidywalnych zmian warun-
ków, potocznie nazywanych kryzysami. 

Mijający rok 2020 można nazwać okre-
sem jednego wielkiego kryzysu, a nawet 
swego rodzaju wojny. Wszystkim nam, 
Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położ-
nym w szczególności, przyszło zmierzyć 
się z własnymi słabościami w warunkach 
ekstremalnych. Niektórzy z nas stracili 
bliskich – kolegów, koleżanki, członków 
rodziny. Ponieśliśmy i będziemy ponosić 
szczególną ofiarę, doświadczaliśmy i bę-
dziemy doświadczać sytuacji okrutnych, 
dopóki wspólnie nie pokonamy najwięk-
szych zagrożeń związanych z pandemią. 
Warto już dziś zapytać – co uczynimy z ka-
pitałem doświadczeń, który otrzymaliśmy? 
Jaki będzie mieć wpływ na naszą zdolność 
do adaptacji?
Czy zaczniemy doceniać siebie wzajemnie 
i tworzyć jedność zawodową i społeczną? 

Nasza Izba poczyniła wszelkie możliwe 
kroki, aby zapewnić najlepsze z możliwych 
warunków, dzięki którym wszystkie Pie-
lęgniarki i Położne pracujące na naszym 
terenie czuły się choć trochę bezpiecz-
niejsze. Nie tylko uruchomiliśmy system 
zapomogowy, ale również uaktywniliśmy 
nowy dział o charakterze antykryzysowym. 
Na jego czele stanęła Skarbnik ORPiP 
w Gdańsku, Pani Ewa Bogdańska-Bóll, 
która dołoży wszelkich starań, aby pomóc 
wszystkim, którzy potrzebują wsparcia 
w tym szczególnym czasie. 

Słowo wstępne
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Moją filozofię przewodnictwa w naszej Izbie 
można skrystalizować w twierdzeniu zgod-
nym z tytułem słowa wstępnego – bądźmy 
dla siebie Dobrem. Dobro jest aktywem 
gospodarki naszego życia, naszej duszy, na-
tury, czymś niemierzalnym. Dobrem często 
nazywamy słowa, a nade wszystko czyny. 
Czasem jednak Dobro to odpowiedzi, któ-
rych nie udzielamy i słowa, których nie wy-
powiadamy. Nie warto bowiem odpowiadać 
np. nienawiścią na otrzymywaną nienawiść. 
Negacją na negację. Nie warto redystrybu-
ować przemocy poprzez przemoc. Nawet 
jeśli z jakiegoś powodu wydaje nam się to 
opłacalne. W tym miejscu przywołuję jedną 
z refleksji Pana Jacka Walkiewicza, uznane-
go psychologa, który mawia – nie wszyst-
ko warto, co się opłaca. Czasem coś się nie 
opłaca, a warto. 
Dlatego nasza Izba często działa jak odgrom-
nik/piorunochron i zbieramy ataki za krzyw-
dy, które otrzymaliście od wielu wokół Was... 
Frustracja jest rozładowywana na Izbie i na-
szych Pracownikach, którzy wytrwale pracu-
ją 5, a nawet zdalnie 7 dni w tygodniu – aby 
każda ze zgłoszonych spraw została na bieżą-
co pomyślnie dla Państwa załatwiona. Doce-
niajmy zatem i szanujmy się!

Warto dążyć do bycia Dobrem dla innych, 
a szczególnie wobec tych, którzy wybrali 
inaczej, inną filozofię adaptacji. Napisałam 
inną – nie mnie oceniać czy dobrą, a może 
złą? Nie mylmy bowiem decydowania 
z planowaniem. O słuszności naszych de-
cyzji mówią ich konsekwencje i gotowość 
do wzięcia za nie odpowiedzialności. Po-
dejmowanie decyzji to coś więcej aniżeli 
deklaracja. Bycie Dobrem dla siebie oraz 
innych oznacza aktywne uczestnictwo 
w teraźniejszości. Bycie „tu i teraz” wyma-

ga od nas umiejętności wybaczania i otwar-
tości na każdą kolejną sekundę życia. 

Święta Bożego Narodzenia to szczególnie 
ważny okres. Pomimo wszystko, warto go 
wykorzystać. Wiem, że koronawirus świąt 
nie obchodzi – zapewne będziecie praco-
wać jeszcze ciężej niż zwykle. Pragnę Wam 
jednak życzyć, aby był to czas pogłębionej 
refleksji. Obdarzcie nim swoje serca i umy-
sły. Życzę Wam, abyście weszli w bramę 
2021 roku z nadzieją i nowymi pokładami 
zaufania. Pomimo różnic ideologicznych, 
żyjemy w jednym, dużym, europejskim 
domu – Rzeczpospolitej Polskiej. Nie za-
pominajmy, że każdy dom ma swoje grani-
ce wytrzymałości. Nie zapominajmy o jego 
świeżych fundamentach. Bądź co bądź, 
prawdziwą wolność odzyskaliśmy dopiero 
30 lat temu. Tu w Gdańsku zrodziła się So-
lidarność, Wolność i Samodzielność!

Z okazji nadchodzących Świąt życzę nam 
wszystkim, abyśmy zechcieli być silni 
i adaptować się do nowych warunków po-
przez zaufanie, wybaczenie, asertywność 
i co ważne – poczucie, że różnorodność 
może być siłą Wspólnoty, a nie Jej słabo-
ścią. Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne 
oraz Położni zasługują na Polskę silnych 
ludzi, którzy mają odwagę zmieniać się na 
lepsze. Iść z mocną autonomią naprzód!

Zróbmy wspólnie ten pierwszy krok! 
Pierwszy krok w Nowy Rok! Razem!!!

mgr piel. z blisko 20-letnim stażem w szpitalu – 
Anna Czarnecka 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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kalendarium
7 października 

Odbyło się zebranie Zespołu ds. Społecznych 
WRDS w Gdańsku, któremu przewodniczył 
Pan Franciszek Potulski, Przewodniczący 
Zespołu ds. Społecznych. Zebranie odbyło 
się w trybie on-line ze względów bezpieczeń-
stwa. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku reprezentowała Jolanta Za-
jąc – Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgnia-
rek w Środowisku Nauczania i Wychowania, 
która omówiła efekty wdrażania ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz przedstawiła 
informację o przebiegu pierwszego miesiąca nauki w szkołach w trybie stacjonarnym, w tym 
zakres zadań pielęgniarek do realizacji oraz trudności wynikające z sytuacji epidemicznej 
kraju, np. w wykonywaniu lekarskich badań profilaktycznych i grupowej profilaktyki fluor-
kowej. Na zebraniu obecni byli Przedstawiciele kuratorium – dr Jerzy Wiśniewski, Dyrektor 
Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego, Katarzyna Stanulewicz, Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej, Elżbieta Markowska, Prezes okręgu pomorskiego Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego oraz inne Osoby związane z procesem edukacji dzieci i młodzieży. 

23 października 
Przewodnicząca Anna 
Czarnecka brała udział 
w obradach Rady Spo-
łecznej NFZ w Gdań-
sku. Na zebraniu po-
wołana została nowa 
DYREKTOR NFZ 
PANI MONIKA KA-
SPRZYK. Przewodni-
cząca Anna Czarnecka 
zgłosiła problem prze-
kazany przez Pielę-
gniarki dotyczący bra-
ku realizacji obiecanego dodatku covidowego. 
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październik
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w Kapitu-
łach: Nagrody Prezydenta Gdyni, a następnie Prezydenta 
Miasta Gdańska dla Pracowników Ochrony Zdrowia. Ta-
kie wyróżnienie i docenienie naszej wiedzy i profesjona-
lizmu, szczególnie w tak ciężkich czasach, jest budujące 
i wzmacniające. Obrady Komisji odbyły się stacjonarnie, 
lecz ze względu na narastające obostrzenia sanitarne – 
wręczenie Nagród odbyło się zdalnie. Wszystkim nomi-
nowanym, wyróżnionym oraz nagrodzonym składamy 
najserdeczniejsze GRATULACJE!!! Cieszymy się, że tak 
wiele Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych otrzymało te 
Nagrody! 

Każda z Osób podkreśliła, że to efekt współpracy 
wspaniałych, profesjonalnych zespołów!!! 
gRATULUJEMy zATEM WSzySTKIM!

Życzenia i relacje znajdziecie na stronach:

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/dzien-patrona-ochrony-zdrowia,552588

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/za-empatie-i-okazane-serce-wreczono-nagrody-
prezydenta-miasta-gdanska-dla-pracownikow-sluzby-zdrowia,a,181548

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM OCHRONY ZDROWIA – DOSŁOWNIE WSZYST-
KIM ZAANGAŻOWANYM W CODZIENNY TRUD WALKI O ZDROWIE I ŻYCIE – 
CAŁA OIPiP w GDAŃSKU SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA i ŻYCZENIA: 
SPEŁNIENIA MARZEŃ, ZDROWIA ORAZ ODPORNOŚCI z okazji DNIA PATRONA 
OCHRONY ZDROWIA. SERCE ZA SERCE!

...ciąg dalszy
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październik
Był to miesiąc inauguracji 
roku akademickiego, w któ-
rych uczestniczyła on-line 
Przewodnicząca Anna Czar-
necka lub wysyłaliśmy listy 
gratulacyjne – gdy nie mogli-
śmy uczestniczyć w uroczy-
stościach osobiście. Wszyst-
kim życzymy wiele sił 
i zdrowia! Szczególne GRA-
TULACJE jako Przewodni-
cząca pragnę złożyć z okazji 
JUBILEUSZU 75-LECIA 
GDAŃSKIEGO UNIWER-
SYTETU MEDYCZNEGO 
oraz jako blisko przez 20 lat 
Koleżanka Pielęgniarka 
z pracy w Klinice Chirur-
gii Klatki Piersiowej UCK 
w Gdańsku – z okazji otrzy-
manych ODZNACZEŃ prof. 
Witoldowi Rzymanowi i dr 
Janinie Książek - z którymi 
zawsze dbaliśmy o dobrą 
współpracę zespołową na 
rzecz naszych wspólnych 
Podopiecznych, a także usta-
wiczny rozwój zawodowy. 
To Wy wprowadziliście na 
Pomorze – wzorem innych 
krajów UE – wspólne kon-
ferencje naukowe – lekarzy, 
pielęgniarek i fizjoterapeu-
tów – TORAKONEPTUNA-
LIA, a następnie KARDIO-
-TORAKONEPTUNALIA. 
Nie ustajecie w działaniach – 
GRATULUJĘ i DZIĘKUJĘ!

październik
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc czynnie uczestniczyła: w posiedzeniach 
Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, w Radzie Społecznej 
Przychodni Wojskowej w Gdyni oraz Sanatorium MSWiA w Sopocie. Wiceprzewodni-
cząca przewodniczyła również z ramienia OIPiP w konkursie na stanowisko pielęgniarki 
oddziałowej Kliniki Endokrynologii oraz z ramienia OIPiP była członkiem komisji w kon-
kursie na stanowisko ordynatora Kliniki Laryngologii w UCK. 

październik i listopad 

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła 
on-line w obradach Prezydium NRPiP i w ob-
radach NRPiP. Podjęto wiele ważnych uchwał 
i omówiono ogrom spraw bieżących, niezwykle 
ważnych dla naszego Środowiska Zawodowego. 
Do tradycyjnych zadań doszło dużo zwią-
zanych z COVID-19. Wiele za nami i wiele 
przed nami… Niezwykle ważnym i pilnym 
zadaniem jest rozwiązanie problemów związa-
nych z nawałem zadań, które spadły na Pielęgniarki w opiece domowej – to de facto w dobie 
COVID-19 SZPITAL NA KÓŁKACH. Przewodnicząca Anna Czarnecka wnioskowała o nie-
zbędne Pielęgniarkom i Położnym w środowisku ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ, tzn. 
o ich dostawę z MZ, gdyż Premier publicznie zapewniał, że takie rezerwy są organizowane.
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październik i listopad 

Przewodnicząca 
Anna Czarnec-
ka uczestniczyła 
on-line w Kon-
wentach Prze-
wodniczących 
ORPiP z całej 
Polski. Spraw 
i pomysłów na 
ich rozwiązanie 
oraz wynika-
jących z tego 
zadań jest tak 
wiele, że kon-
wenty trwają po kilka 
godzin. 
O ile pandemia koro-
nawirusa wywołała 
kompletne przebie-
gunowanie percepcji 
społecznej w odnie-
sieniu do roli odgry-
wanej przez pielę-
gniarstwo i położnic-
two i szpitale oraz 
pozostałe placówki 
stały się polem bitwy, 
miejscem toczenia 
nowej wojny z nie-
znanym wrogiem – to zgłaszanie i rozwiązywanie naszych problemów w obszarze usta-
wodawczym nadal jest arcytrudnym wyzwaniem. Oczywistym jest, że walka z COVID-19 
odbywa się zawsze wtedy, gdy personel medyczny ma do czynienia z pacjentem. Trzeba 
zwrócić szczególną uwagę na rolę odgrywaną przez Pielęgniarki i Położne pracujące na 
oddziałach szpitalnych, lecz nie tylko. Szpitale to moc wyzwań, ale praca w środowisku, 
czyli w domach Pacjentów, stała się wielkim wyzwaniem naszpikowanym ogromną ilością 
zadań. Należy też objąć dodatkami Pielęgniarki pracujące w DPS-ach, ZOL-ach itd.!
Należyte podejście i powagę wobec PIELĘgNIARSTWA musimy wręcz wymuszać na 
decydentach. Takie są fakty! Pomocne są w tym wywiady, których medialnie udziela 
Przewodnicząca Anna Czarnecka.

październik i listopad 

Były to miesiące wyjątkowo trudne, gdyż oparte na kresie wytrzymałości, zdziesiątkowa-
niu sił przez COVID-19, a także polegające na walce o prawa Pielęgniarek, Pielęgniarzy 
i Położnych – które zamiast ugruntowania w przepisach prawnych zaczęły być zabiera-
ne…, a przez likwidację Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz trudności z prze-
bijaniem się ze zgłaszanymi przez nas licznymi zmianami legislacyjnymi/uwagami oraz 
problemami, z jakimi na co dzień boryka się teraz pielęgniarstwo – stały się wielkim wy-
zwaniem! Marzenia skupiły się już jedynie na tym, aby móc: normalnie funkcjonować, 
żyć, pracować, spotykać się ze sobą… Prowadziliśmy i prowadzimy wiele działań dla Was 
i bezpieczeństwa pracy, a do tego walczymy o zachowanie nadal nieugruntowanego do 
listopada tzw. ZEMBALOWEGO czy wzrostu wskaźników podwyżkowych. Prosimy na 
bieżąco śledzić aktualności i działania naszego samorządu zawodowego: www.nipip.pl, 
www.oipip.gda.pl Polecam również stronę OZZPiP: www.ozzpip.pl 
Wszystkim, którzy zastanawiają się: PO CO IZBY? lub – CO ROBIĄ ZWIĄZKI ZA-
WODOWE? – odpowiadamy: NIC NIE JEST DANE ANI WYWALCZONE RAZ NA 
ZAWSZE… TYLKO W GRUPIE i JEDNOŚCI oraz WSPÓŁDZIAŁANIU JEST SIŁA!
Każdy z nas z elementarnej odpowiedzialności realizuje sumiennie i z zaangażowaniem 
swoją rolę ustawodawczą!

październik i listopad 

Uwaga! Ze względu na przedłużającą się na kolejny rok walkę z pandemią, epidemią, czyli 
covidem i związanymi z tym faktem problemami zgłaszanymi przez Państwa, a niejedno-
krotnie potrzebą pilnej porady vel pomocy – uruchamiamy od listopada DZIAŁ MERY-
TORYCZNY – WSPARCIA POMOCOWEGO/KRYZYSOWEGO. Jednocześnie infor-
mujemy, że przynajmniej raz w tygodniu pracuje i na bieżąco rozpatruje zgłoszone sprawy 
Zespół Zarządzania Kryzysowego OIPiP w Gdańsku oraz min. raz w miesiącu – Prezydium 
i raz na kwartał Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. PRZYZNAWANE 
ZAPOMOGI I REFUNDACJE WYPŁACANE SĄ NA BIEŻĄCO. Zrealizowaliśmy po-
nad 400 zapomóg covidowych – BO JESTEŚMY DLA WAS i Z WAMI!

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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Prezydium
W dniu 18 września 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.
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 934/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego, Pre-
zydium ORPiP wniosków złożonych 
do Komisji Socjalnej o przyznanie za-
pomóg losowych plus ich realizacja. 
Zapomogi losowe zostały przyznane na 
ogólną kwotę: 5000.00 zł brutto (pięć 
tysięcy 00/100).

5. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 935/VII P/20 w spra-
wie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego Prezydium (ZZK) wniosków 
złożonych do Komisji Socjalnej 
o przyznanie zapomóg zdrowotnych 
i ich realizacja na ogólną kwotę: 
4500.00 zł brutto (cztery tysiące 
pięćset 00/100). U osób, którym 
przyznano zapomogi badaniem 
potwierdzono chorobę wywołaną 
koronawirusem COVID-19. Jeden 
wniosek został rozpatrzony od-

mownie (wynik testu na obecność 
COVID-19 był ujemny). Życzymy 
naszym Koleżankom dużo zdrowia, 
aby w jak najszybszym czasie mo-
gły powrócić do pracy i wszelkich 
obowiązków rodzinnych. 

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 936/VII P/20 
w sprawie zakupu sprzętu teleinfor-
matycznego do pracy hybrydowej dla 
osób, które zgłosiły taki akces, tj. dla 
Przewodniczących Organów Samo-
rządu Zawodowego, dla osób Funk-
cyjnych Prezydium i ORPiP celem 
zapewnienia ciągłości działań na rzecz 
Samorządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych w okresie zagrożenia epi-
demicznego i pandemii.

7. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 937/VII P/20 w spra-
wie uwolnienia środków finansowych 
z budżetu Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego na realizację 
szkolenia on-line na temat „Profilak-
tyka zakażeń wirusowych przenoszo-
nych drogą kropelkową”. Odbiorcą 
szkolenia będą Członkowie Samorzą-
du Zawodowego.

8. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 938/VII P/20 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych dla 
kursu specjalistycznego Resuscyta-
cja oddechowo-krążeniowa nowo-
rodka dla pielęgniarek i położnych 

październik i listopad 

Podsumowując: cały rok 2020 jest arcytrudny dla 
nas wszystkich. Pamiętajcie, że każdy ma swoje 
ustawowe zadania/rolę i ważne, aby jak najlepiej 
je wykonywał. Szanujmy się i to, co robimy! My 
jesteśmy dla WAS! W biurze (dyżury z powodu ob-
ostrzeń covidowych), pod telefonami oraz e-maila-
mi: http://www.oipip.gda.pl/komunikat/127, a także 
często w trasie – bo obszar działania mamy wielki: 
od Chojnic po Hel…

w minionych miesiącach 

Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych 
w Gdańsku Anna 
Czarnecka uczestni-
czyła w pracach Ko-
misji Warunków Pracy 
i Płacy przy NIPiP. 
Dużo wyzwań przed 
nami, lecz działamy 
z determinacją!
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organizowanego przez Servmed, Pa-
weł Dobski. 

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwały 
Nr 1773/Z/VII/2020 do Uchwały Nr 
1803/Z/VII/2020. Stwierdzenia – 22 
(w tym 2 pielęgniarzy i 7 położnych), 
wpisy do rejestru – 6 (w tym 1 pie-
lęgniarz i 2 położne), wykreślenia – 
3 (w tym 1 położna).

10. Zakończenie zebrania.

W dniu 24 września 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.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania.
3. Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 939/VII P/20 w spra-
wie uwolnienia środków finansowych 
z Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska 
Nauczania i Wychowania celem zre-
alizowania szkolenia webinarowego 
w dniu 28.09.2020 r. Temat szkolenia 
,,Okres pandemii a realizacja zadań 
przez pielęgniarki szkolne”. Odbiorcą 
szkolenia będą Członkowie Samorzą-
du Zawodowego. 

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 940/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. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 941/VII P/20 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jedne-
mu pielęgniarzowi).

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 942/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. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 943/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).

9. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 944/VII P/20 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

10. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał Nr: 150/IPP/PPL/20/C, 151/
IPP/PPL/20/C w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą (Rejestr Prak-
tyk Zawodowych) wpisu w rejestrze 
indywidualnych praktyk pielęgniarek 
i położnych (2 wykreślenia indywidu-
alnych praktyk pielęgniarskich).

11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 945/VII P/20 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych dla 
kursu specjalistycznego Opieka nad 
dziećmi i młodzieżą z cukrzycą, orga-
nizowanego przez KLINIKA FFX – 
Grażyna Maria Nowak.

12. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawo-
du od Uchwały Nr 1804/z/VII/2020 
do Uchwały Nr 1814/z/VII/2020. 
Stwierdzenia – 7 (w tym 3 położne), 
wpisy do rejestru – 3 (w tym 1 pielę-
gniarz), wykreślenia – 1 oraz 1 aneksu.

13. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 946/VII P/20 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego (ZZK) wniosków złożonych do 
Komisji Socjalnej o przyznanie zapo-
móg zdrowotnych plus ich realizacja, 
na ogólną kwotę: 12 000.00 zł brutto 
(dwanaście tysięcy 00/100). Wsparcie 
finansowe zostało przyznane Człon-
kom naszego Samorządu Zawodowe-
go, u których badaniem potwierdzono 
chorobę wywołaną koronawirusem. 
W przypadku jednego wniosku decyzja 
była odmowna, gdyż test na obecność 
wirusa był ujemny. Życzymy wszyst-
kim Wnioskującym dużo zdrowia 
i wytrwałości w przezwyciężeniu 
trudności oraz szybkiego powrotu 
do zdrowia. 

14. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 947/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. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 948/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 na 
ogólną kwotę: 5 300.00 zł brutto (pięć 
tysięcy trzysta 00/100). 

16. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka poinformowała, iż:
- w dniu 29 września 2020 r. nastąpi 

oficjalne podpisanie porozumie-
nia o współpracy oraz listu in-
tencyjnego o powstaniu Centrum 
Doskonalenia Kadr Medycznych 
między Okręgową Izbą Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku i Po-
wiślańską Szkołą Wyższą,

- w dniu dzisiejszym Skarb-
nik ORPiP, Pani Ewa Bog-
dańska-Bóll, oraz Pani Anna 
Falk, główna Księgowa OIPiP 
w gdańsku, zorganizowały 
przełożenie VIII Okręgowego 
zjazdu Sprawozdawczo-Wy-
borczego Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w gdańsku 
bez strat finansowych.

17. Zakończenie zebrania.
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W dniu 7 października 2020 roku odbyło 
się zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku 
(w trybie zdalnym). W zebraniu wzięło 
udział 8 osób, Członków Prezydium.
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 949/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 położnej).

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 950/VII P/20 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o.:
- kurs kwalifikacyjny dla pielęgnia-

rek „Pielęgniarstwo rodzinne”
- kurs specjalistyczny dla pielęgnia-

rek i położnych „Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa”

- kurs specjalistyczny dla pielę-
gniarek i położnych „Szczepienia 
ochronne”

6. Podjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawo-
du: od Uchwały Nr 1815/z/VII/2020 
do Uchwały Nr 1825/z/VII/2020. 
Stwierdzenia – 7 (w tym 5 położnych), 

wymiana – 1, wpisy do rejestru – 2, du-
plikaty – 1, wykreślenia – 3. 

7. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 951/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego (ZZK) 
wniosków złożonych do Komisji So-
cjalnej o przyznanie zapomóg zdro-
wotnych plus ich realizacja. Zapomogi 
zostały przyznane na ogólną kwotę: 
15 000.00 zł brutto (piętnaście ty-
sięcy 00/100). Zgodnie z Uchwałą Nr 
841/VII P/20 u wyżej wymienionych 
osób badaniem potwierdzono dodatni 
wynik COVID-19. Jeden wniosek zo-
stał rozpatrzony negatywnie. Życzymy 
naszym Koleżankom i Kolegom szyb-
kiego powrotu do zdrowia, pokonania 
trudności i w jak najszybszym czasie 
czerpania radości z życia. W trudnych 
chwilach wspieramy Was maksy-
malnie. zapomogi przesyłamy Pań-
stwu pilnie w dniu podjęcia uchwał.

8. ze względu na kończące się środki 
finansowe na zapomogi socjalne pod-
jęto decyzję o przesunięciu/przyśpie-
szeniu planowanego terminu Rady 
z grudnia na listopad, aby zabezpie-
czyć kolejne środki niezbędne na za-
pomogi listopadowe i grudniowe. ze 
względu na gospodarne funkcjono-
wanie możliwe jest przesunięcie środ-
ków finansowych z innych zabezpie-
czonych kont. Działamy tak, aby Każ-
dy/Każda z Pielęgniarek, Pielęgnia-
rzy i Położnych z OIPiP w gdańsku 
z dodatnim wynikiem COVID-19 
otrzymali mocne i konkretne 
wsparcie! 

9. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 952/VII P/20 w sprawie 
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rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego Pre-
zydium ORPiP wniosków złożonych 
do Komisji Socjalnej o przyznanie 
zapomóg losowych plus ich realizacja. 
Zapomogi zostały przyznane na ogól-
ną kwotę: 1500.00 zł brutto (jeden 
tysiąc pięćset 00/100) z budżetu Ko-
misji Socjalnej. 

10. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 953/VII P/20 w sprawie 
pokrycia kosztów zakupu indywidu-
alnych środków ochrony osobistej – 
dla pielęgniarek i położnych szpitali 
naszego regionu na wniosek OZZPiP 
Region Pomorski. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo naszych Koleżanek 
i Kolegów, kolejny raz przekazuje-
my środki finansowe. Tym razem 
w wysokości 3 000.00 zł brutto (trzy 
tysiące 00/100) na zakup środków 
ochrony indywidualnej. W tym roku 
w sumie to już 33 tysiące złotych 
przekazanych na ten cel w ramach 
współdziałania z OzzPiP. Przelew 
zostanie zrealizowany po najbliższej 
ORPiP w gdańsku.

11. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka poinformowała, że:
- obecnie trwają zintensyfikowane 

prace związane ze sprawozda-
niem do Ministerstwa Zdrowia 
w sprawie dotacji ministerialnej 
w ustawowo wskazanych termi-
nach; z ogromną precyzją w spra-
wozdawczości przedstawiana jest 
zasadność i sposób wydatkowania 
każdej złotówki;

- w związku z dynamicznie roz-
wijającą się sytuacją dotyczącą 

wzrostu liczby osób SARS-CoV-2 
dodatnich, mimo zaplanowanej 
wizyty w Kaszubsko-Pomor-
skiej Szkole Wyższej w Wej-
herowie, niestety nie mogłyśmy 
uczestniczyć w inauguracji roku 
akademickiego, gdyż w obecnej 
dobie najważniejsze są zacho-
wania, które nie multiplikują za-
każeń. Mając na uwadze główne 
zadanie, jakim jest zapewnie-
nie ciągłości obsługi Członków 
OIPiP w Gdańsku, niniejszym 
przekazane zostały Jego Magni-
ficencji prof. dr. hab. Marcinowi 
Plińskiemu – Rektorowi Kaszub-
sko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 
w Wejherowie, Pracownikom na-
ukowo-dydaktycznym oraz całej 
Społeczności akademickiej naj-
serdeczniejsze życzenia satysfak-
cji z realizacji ambitnych planów, 
badań naukowych oraz spełniania 
się w pracy dydaktycznej.
Identyczną decyzję podjęto w spra-
wie Inauguracji Roku Akademic-
kiego w Powiślańskiej Szkole 
Wyższej w Kwidzynie (zaplanowa-
nej na 10 października). Również 
przesłano życzenia dla Pani Rektor 
prof. dr hab. Krystyny Strzały, Se-
natu, Wykładowców i Studentów.
W jubileuszowej 75. Inauguracji 
Roku Akademickiego Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego 
osobiście będzie uczestniczyła 
Przewodnicząca Anna Czarnecka, 
gdyż uroczystość będzie odbywa-
ła się zdalnie;

- Naczelna Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie poinformo-

4. Przedstawienie przez Przewodniczą-
cą, Panią Annę Czarnecką wniosku 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
OIPiP w Gdańsku o pilne podjęcie dzia-
łań w sprawie pilnego przywrócenia 
z ciągłością od dnia 5.09.2020 r. za-
pisu zapewniającego pielęgniarkom 
i położnym zasiłek chorobowy w mie-
sięcznym wymiarze 100% podstawy 
wymiaru zasiłku w okresie podlega-
nia obowiązkowej kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych wy-
nikających z pozostawania w styczno-
ści z osobami chorymi z powodu CO-
VID-19 w związku z wykonywaniem 
obowiązków wynikających z zatrud-
nienia w podmiocie leczniczym oraz 
w czasie niezdolności do pracy z po-
wodu COVID-19 powstałej w związku 
z wykonywaniem obowiązków wyni-
kających z ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej. Stanowisko zostało 
przyjęte jednogłośnie oraz zostało nie-
zwłocznie przesłane do NRPiP z proś-
bą o podjęcie pilnych działań w Mini-
sterstwie Rodziny i Polityki Społecz-
nej oraz w Ministerstwie zdrowia. 
Stanowisko zostało zamieszczone na 
stronie internetowej OIPiP w Gdańsku. 

5. Zakończenie zebrania.

wała w przesłanym piśmie, że 
stwierdzenie prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki albo 
zawodu położnej przez ORPiP 
albo Prezydium ORPiP jest moż-
liwe tylko i wyłącznie na podsta-
wie dyplomu ukończenia pol-
skiej szkoły pielęgniarskiej albo 
dyplomu ukończenia polskiej 
szkoły położnych, a nie na pod-
stawie zaświadczenia z uczelni 
o ukończeniu studiów. 
Warto podkreślić, iż nasza Izba 
przestrzega tych zasad od lat;

- zwraca się do Członków Prezy-
dium ORPiP w Gdańsku o zapo-
znanie się z projektem obwiesz-
czenia Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej oraz przekazuje aktu-
alizację aktów prawnych w dobie 
COVID.

12. Zakończenie zebrania.

W dniu 9 października 2020 roku odbyło 
się zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku 
(w trybie zdalnym). W zebraniu wzięło 
udział 8 osób, Członków 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.

W dniu 23 października 2020 roku odby-
ło się zebranie Prezydium ORPiP w Gdań-
sku (w trybie zdalnym). W zebraniu wzięło 
udział 8 osób, Członków Prezydium.
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.
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2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 954/VII P/20 w spra-
wie powołania składu członkowskiego 
Komisji ds. Recept.

5. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 955/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).

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 956/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).

7. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 957/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).

8. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 958/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).

12/2020
Nagrody:

1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 
31 stycznia 2021 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 12/2020
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!

Zebranie Zespołu ds. Społecznych 
WRDS w Gdańsku odbyło się:
A) 7 września
B) 7 października
C) 7 listopada

Ile zapomóg covidowych zrealizowała 
do tej pory OIPiP w Gdańsku?
A) ponad 100
B) ponad 200
C) ponad 400

Inauguracja kursów on-line w OIPiP 
odbyła się:
A) 13 listopada
B) 16 listopada
C) 26 listopada

Przewodnicząca Anna Czarnecka brała 
udział w obradach Rady Społecznej NFZ 
w Gdańsku w dniu:
A) 8 października
B) 16 października
C) 23 października

2 nagrody
ufundowane przez

WYNiKi QUiZU nr 7-8/2020
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Ula Chyrc. 
Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika wygrali: Mateusz 
Kropidłowski i Katarzyna Migalska. 
Prosimy o kontakt z daną firmą w celu odebrania nagrody. 
Prawidłowe odpowiedzi: 1C - 2C - 3C - 4C

2 książki 
prawne

ufundowane przez
orPiP w gdańsku

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 959/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).

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 960/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).

11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 961/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. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 962/VII P/20 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
położnej).

13. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 963/VII P/20 w sprawie wy-
dania skierowania do odbycia przeszkole-
nia po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 la-
tach, w wykonywaniu zawodu pielęgniar-
ki/położnej (jednej pielęgniarce).

14. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
152/IPA/PPL/20/C w sprawie wykre-



24 Biuletyn Informacyjny  nr 12/2020 25

W województwie pomorskim 
powstają dwa szpitale tymczasowe

Szpital tymczasowy Sanatorium MSWiA w Sopocie
W celu dostosowania obiektu sanatorium do nowej funkcji, czyli obiektu szpitalnego dla 200 łó-
żek II stopnia referencyjności (w tym 16 łóżek OIOM) z funkcją tlenoterapii, trwają w nim prace 
budowlane. Inżynierowie i robotnicy wykonują m.in. instalacje gazów medycznych (tlen i sprę-
żone powietrze) wraz ze stałymi zbiornikami zewnętrznymi, adaptują pomieszczenia techniczne. 
Na każdej kondygnacji znajduje się ok. 22 pokojów 1 i 2-osobowych, o średniej powierzchni 
od ok. 8,53 m2 do 13,54 m2. 
Planowane uruchomienie szpitala to pierwsza połowa grudnia. W pierwszym etapie – szpital 
tymczasowy otworzy oddział dla 28 pacjentów. W kolejnych dniach w ramach potrzeb w szpi-
talu będą otwierane kolejne oddziały.

Szpital tymczasowy AMBEREXPO
Pierwsze, studyjne aranżacje obiektu na szpital tymczasowy powstały już w marcu 2020 r. 
Szczegółowe zagadnienia związane ze zdolnościami operacyjnymi hal były przedyskutowane 
z lekarzami, architektem, specjalistami branżowymi i dysponentem obiektu.
Mają się tu znaleźć 422 łóżka tlenoterapii w tym 22 stanowiska respiratorowe. Przewidywany 
czas zakończenia prac adaptacyjnych to 20 grudnia br. 
Łączna liczba łóżek, które na AMBEREXPO można przystosować dla pacjentów z COVID-19 
wynosi 483 w części parterowej z możliwością zwiększenia do 502.
Na obecnym etapie zrealizowano projekt koncepcyjny, który uzupełniany jest o projekt wyko-
nawczy i instalacje branżowe. Harmonogram prac przewiduje rozpoczęcie robót 27 listopada br.

Rekrutacja personelu do szpitali tymczasowych
Rekrutacja kadry medycznej (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, także ze służb 
mundurowanych, ponadto – w kontekście personelu pomocniczego – osób z tytułami ra-
towników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i ochotników z Wojsk Obrony Terytorialnej, 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratow-
nictwa, Państwowej Straży Pożarnej) do szpitali tymczasowych prowadzona jest za pośred-
nictwem infolinii - tel. 58 307 76 99, adresu e-mail Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku – ochotnicy.med@gdansk.uw.gov.pl, strony internetowej dla szpitali tymczaso-
wych – www.szpitaletymczasowe.gda.pl i wewnętrznej rekrutacji placówek patronackich.
Proces rekrutacyjny obejmuje również cudzoziemców mieszkających w woj. pomorskim, niepra-
cujących w zawodzie. Rekrutacja kadry niemedycznej prowadzona jest przez szpitale patronackie.
Wyposażenie i aparatura dla placówek tymczasowych pochodzą m.in. z Ministerstwa Zdrowia, 
Agencji Rezerw Materiałowych i zasobów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przyszłość szpitali 
Wybór tych dwóch lokalizacji na szpitale tymczasowe (dokonany m.in. z udziałem lekarzy, 
architektów czy specjalistów branżowych), umożliwi w przyszłości wykorzystanie zarówno 
samych budynków jak i sprzętu jako elementów infrastruktury zabezpieczenia medycznego 
w sytuacjach kryzysowych.

Autor: Biuro Prasowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
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16. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 1830/z/
VII/2020 do Uchwały Nr 1850/z/
VII/2020. Stwierdzenia – 14 (w tym 
1 pielęgniarz i 2 położne), wymiana – 
1, wpisy do rejestru – 6, wykreślenia – 1.

17. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 965/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 położnej).

18. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
- opinię Wojewódzkiego Konsul-

tanta Wojewody Pomorskiego 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Psy-
chiatrycznego Pana Arkadiusza 
Bobowskiego dotyczącą zmian 
minimalnych norm zatrudnie-
nia personelu pielęgniarskiego 
w opiece psychiatrycznej i lecze-
niu uzależnień. Opinia ta została 
przesłana do Naczelnej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych,

- wystosowaną przez Panią prof. 
Joannę Senyszyn Interpela-
cję Poselską przesłaną w dniu 
17.10.2020 r. do Ministra zdro-
wia Pana Adama Niedzielskiego 
w sprawie zmian w wynagrodze-
niach dla Pielęgniarek i Położ-
nych tzw. ,,zEMBALOWEgO” 
jako środków dedykowanych. 
Prezydium ORPiP w gdańsku 
wystosowało do Pani Profesor 
podziękowanie za wsparcie Pie-

lęgniarek i Położnych w walce 
o należne nam prawa, jak i za sło-
wa pełne uznania i życzliwości, 

- odpowiedź od Pomorskiego In-
spektora Sanitarnego w sprawie 
ograniczenia udziału pracowni-
ków medycznych w dużych kon-
ferencjach w związku z epidemią 
COVID-19, gdzie jest podkre-
ślone, iż w ocenie Pomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego pracow-
nicy medyczni, ich pracodawcy, 
a także organizatorzy konferen-
cji powinni być świadomi obo-
wiązujących przepisów, zagro-
żeń wynikających z uczestnic-
twa w zgromadzeniach, a także 
zasad zachowania dystansu 

z prac rady
W dniu 18 września 2020 roku odbyło 
się zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 19 Członków Okręgowej Rady 
i 1 Pełnomocnik ORPiP. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 201/VII R/20 
w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Udzielania Porad Prawnych Członkom 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku.

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 202/VII R/20 
w sprawie powołania komisji proble-
mowej wraz z jej przewodniczącym, 
działającej przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
i przyjęcia Ramowego Regulaminu 
działalności komisji problemowej.

ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych, 1 wykreślenie 
indywidualnej praktyki położnej).

15. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 964/VII P/20 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go (ZZK) wniosków złożonych do Ko-
misji Socjalnej o przyznanie zapomóg 
zdrowotnych plus ich realizacja.
zapomogi zostały przyznane na 
ogólną kwotę: 35 000.00 zł brutto 
z budżetu Komisji Socjalnej. Zgod-
nie z Uchwałą Nr 841/VIIP/20 u 34 
wyżej wymienionych osób badaniem 
potwierdzono chorobę wywołaną ko-
ronawirusem COVID-19 (plus 1 zapo-
moga losowa). 
Zespół Zarządzania Kryzysowego 
ORPiP w dniu 22.10.2020 r. rozpatrzył 
70 wniosków o przyznanie zapomóg 
i zatwierdził pozytywnie 34 wnioski 
złożone do Komisji Socjalnej o przy-
znanie zapomóg losowych plus ich re-
alizacja. ze względu na ograniczenie 
kwoty wydatkowania przez Prezy-
dium ORPiP oraz wyczerpanie bu-
dżetu Komisji Socjalnej na rok 2020 
pozostałe 36 wniosków będzie moż-
na zrealizować po podjęciu decyzji 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych o przesunięciu środków 
finansowych z innych pozycji bu-
dżetu na 2020 r. do budżetu Komisji 
Socjalnej. Życzymy naszym Koleżan-
kom i Kolegom, aby w jak najszyb-
szym terminie powrócili do zdrowia 
i mogli realizować swoje zamierzenia 
mimo niezwykle trudnego okresu, 
w jakim żyjemy. 

społecznego pozwalającego zmi-
nimalizować ryzyko zakażenia 
wirusem SARS-COV-2, 

- pismo z NIPiP w Warszawie do 
Ministra Zdrowia z powodu braku 
odpowiedzi na przesłane stanowi-
sko Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w sprawie bezpłatnych 
szczepień przeciw grypie u doro-
słych oraz zwiększenia uprawnień 
pielęgniarek do kwalifikacji do 
szczepień przeciwko grypie; wraz 
z pismem została przesłana od-
powiedź z Ministerstwa Zdrowia 
w powyższej sprawie. 

19. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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prowadzone badania ,,Zmiany poko-
leniowe na rynku pracy pielęgniarek 
i położnych a motywatory ludzkich 
zachowań i oczekiwania pracowni-
ków” wraz z prośbą o udostępnienie 
wyników badań i wyrażenie zgody 
na zamieszczenie w biuletynie ,,Wia-
domości w czepku” oraz ich rozpo-
wszechnienie wśród Członków Sa-
morządu OIPiP w Szczecinie,

- do Pomorskiego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego z prośbą 
o wsparcie w dotarciu do Człon-
ków Samorządu Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych oraz 
organizatorów DUŻYCH Kon-
ferencji o powstrzymanie się od 
udziału w organizowanych konfe-
rencjach oraz ich organizacji. Do-
tyczy to Pielęgniarek i Położnych 
z różnych placówek medycznych 
zarówno z lecznictwa zamknięte-
go, jak i POZ. W piśmie podkre-
ślone zostało, iż ze strony OIPiP 
został już wydany komunikat do 
Członków Samorządu Pielęgnia-
rek i Położnych z terenu OIPiP 
w Gdańsku o powstrzymanie się 
od udziału w organizowanych 
konferencjach,

- Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku oraz 
Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej, w któ-
rym zwracają się do Prezesa Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
z APELEM: dotyczącym w szcze-
gólności podawania kontrastów 
w diagnostyce, aby dla poprawno-
ści i bezpieczeństwa współpracy 
oraz Pacjentów zlecenia były pi-

semne i zawierały zgodnie z prze-
pisami:
• czytelną nazwę leku/kontra-

stu/preparatu medycznego
• drogę podania
• dawkę i stężenie
• podpis autoryzujący zlecenie 

lekarskie.
Podkreślone zostało w piśmie, 
iż zlecenie, które nie zawiera 
ww. informacji nie jest zlece-
niem pełnym, więc nie może 
być wykonane. Domaganie się 
uzupełnienia o brakujące treści 
nie może być natomiast odbiera-
ne jako brak dobrej woli pielę-
gniarskiej – a wręcz przeciwnie.
Pismo zawiera prośbę o przeka-
zanie naszego apelu Lekarzom, 
mając na względzie należyte 
wykonywanie naszych profesji 
oraz zapewnienie nam wszyst-
kim bezpieczeństwa,

- z Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie w spra-
wie nadania uprawnień Okręgo-
wej Radzie Pielęgniarek i Położ-
nych jako organowi zatwierdza-
jącemu sprawozdanie finansowe 
za rok 2019 w roku 2020 wraz ze 
wskazaniem kroków, które nale-
żało podjąć celem ustanowienia 
ORPiP jako organu zatwierdza-
jącego sprawozdanie finansowe. 
Wszelkie wymogi formalne z tym 
związane zawarte w piśmie zosta-
ły spełnione.

15. Zakończenie zebrania.
 

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

6. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 203/VII R/20 w sprawie 
braku możliwości przeprowadzenia 
VIII Okręgowego Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
w planowanym na październik ter-
minie. Zgodnie z tematyczną ustawą 
wystosowano KOMUNIKAT, który 
rozesłany został do: Członków Komisji 
Wyborczej i Delegatów na Zjazd, a tak-
że umieszczony został na stronie Izby 
w zakładce WYBORY: http://www.
oipip.gda.pl/302

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 204/VII R/20 
w sprawie zmiany terminu zwołania 
VIII Okręgowego Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 205/VII R/20 
w sprawie przyjęcia zmian zasad go-
spodarki finansowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
za dany rok.

9. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 206/VII R/20 w spra-
wie zatwierdzenia wykonania budżetu 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku za rok 2019 r.

10. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 207/VII R/20 w spra-
wie przyjęcia i realizacji Planu Bu-
dżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku na rok 2020 
oraz upoważnienia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych do realizacji 
budżetu do czasu uchwalenia Planu Fi-
nansowego na 2021 r. – najpóźniej do 
31 marca 2021 r.

11. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 208/VII R/20 w sprawie 
przyjęcia i realizacji protokołu Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego. Po roz-
patrzeniu i zatwierdzeniu wniosków 
skierowanych do Komisji ds. Finan-
sowania Doskonalenia Zawodowego 
w dniu 14 września 2020 r. na ogól-
ną kwotę: 140 800.00 zł brutto (sto 
czterdzieści tysięcy osiemset 00/100). 
Przelewy refundacji zostały dokona-
ne niezwłocznie po zatwierdzeniu te-
matycznej Uchwały na konta Wnio-
skodawców.

12. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 209/VII R/20 w sprawie 
zakupu na 2021 rok kalendarza ścien-
nego trójdzielnego Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

13. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 210/VII R/20 w sprawie 
zawarcia umowy celem korzystania 
z platformy biblioteki „IBUK-Libra” 
przez Członków OIPiP w Gdańsku. 
Podjęcie uchwały to wyjście w stronę 
naszych Koleżanek i Kolegów, któ-
rzy zasygnalizowali potrzebę korzy-
stania z biblioteki. W poprzednich 
latach była zawarta umowa, jednak 
nie obserwowaliśmy, aby były Osoby 
korzystające z publikacji w bibliotece 
„IBUK -Libra”. Tym samym cieszymy 
się, że obecnie pojawiają się Członko-
wie naszego Samorządu, którzy chęt-
nie będą korzystali ze zbiorów biblioteki. 

14. Przedstawienie bieżących informacji.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła pismo:
- ze Szczecińskiej Izby Pielęgniarek 

i Położnych, w którym zawarte są 
gratulacje i wyrazy uznania za prze-
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apel
Szanowni Państwo, reagując na liczne bardzo niepokojące zgłoszenia, mając na uwadze należyte 
wykonywanie i bezpieczeństwo realizacji naszych zawodów oraz Pacjentów, a także pracę w Ze-
społach Interdyscyplinarnych opartą na wzajemnym uszanowaniu praw i obowiązków zawodowych, 
ORPiP w Gdańsku i ORzOZ wystosowali APEL, z którym prosimy się zapoznać. W myśl zasady, iż 
z prawem się nie dyskutuje, a przestrzega, apelujemy (patrz załączniki):
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cOVId-19 
– chOrOBa zawOdOwa 
nIe TylkO lekarzy!

W związku z licznymi głosami zaniepo-
kojenia płynącymi od pielęgniarek i po-
łożnych w sprawie uznania zakażenia 
COVID-19 za chorobę zawodową tylko 
dla lekarzy Zespół Zarządzania Kryzy-
sowego OIPiP w Gdańsku wyjaśnia, że 
jest to informacja nieprawdziwa.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej wskazuje, że wykaz chorób 
zawodowych dołączony do rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 
2009 r. w sprawie chorób zawodowych 
zawiera choroby zakaźne lub pasożytni-
cze, do kategorii których zaliczona jest 
choroba COVID-19 wywołana wirusem 
SARS-CoV-2. 

Należy jednak pamiętać, że według 
definicji za chorobę zawodową uważa się 
chorobę wymienioną w wykazie chorób 
zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warun-
ków pracy można stwierdzić bezspornie 
lub z wysokim prawdopodobieństwem, że 
została ona spowodowana działaniem czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia występują-
cych w środowisku pracy albo w związku 
ze sposobem wykonywania pracy, zwa-
nych „narażeniem zawodowym”. 

Aby określone schorzenie mogło być 
uznane za chorobę zawodową, muszą być 
spełnione łącznie dwie przesłanki:

• rozpoznane schorzenie musi odpo-
wiadać chorobie ujętej w wykazie 
chorób zawodowych,

• musi być spowodowane czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia występu-
jącymi w środowisku pracy osoby 
zainteresowanej lub w związku z jej 
wykonywaniem.

To właśnie te przesłanki są decydują-
ce w kwestii określenia, czy dana choroba 
może być uznana za chorobę zawodową. 
Jeżeli pomiędzy zarażeniem a wykony-
wanymi obowiązkami służbowymi będzie 
istnieć związek przyczynowo-skutkowy 
(pracownik udowodni, że zakażeniu uległ 
w miejscu pracy), COVID-19 będzie cho-
robą zawodową. Osobie nią dotkniętej, 
w zależności od skutków zdrowotnych, 
jakie choroba wywoła, będzie przysługi-
wać określone świadczenie, niezależnie 
czy dotyczy to lekarza, pielęgniarki, ra-
townika, opiekuna medycznego, nauczy-
ciela czy pracownika sklepu.

komunikat
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Port naczyniowy to trwały, długo-
terminowy, całkowicie implantowany 
system dożylnego podawania leków. 
Stanowi niezwykle dogodne rozwiąza-
nie wielu terapii, szczególnie stosowa-
nych w leczeniu chorób przewlekłych. 
Stosowanie portów naczyniowych nie 
tylko w znaczny sposób podnosi poziom 
bezpieczeństwa prowadzonej terapii, ale 
przede wszystkim poprawia komfort i ja-
kość życia pacjentów w trakcie procesu 
leczenia. Ilość implantacji portów w Pol-
sce z każdym rokiem rośnie. Niestety 
jest to ciągle niewielki procent w skali 
potrzeb. Jeszcze gorzej przedstawia się 
dostęp pacjentów do Pielęgniarki posia-
dającej wiedzę i umiejętności w zakresie 
obsługi i pielęgnacji portów naczynio-
wych. Do Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicz-
nego docierają skargi od pacjentów, że na 
okresowe płukanie portu zmuszeni są jeź-
dzić czasami 100 lub więcej kilometrów, 

bo w najbliższej okolicy pielęgniarki nie 
potrafią obsługiwać portu naczyniowego. 
Z tego samego powodu często u pacjen-
tów z portem naczyniowym zakładany 
jest dostęp obwodowy, co w wielu przy-
padkach (szczególnie u pacjentów z cho-
robą nowotworową w trakcie leczenia 
systemowego) jest bolesne, sprawia trud-
ności i duży dyskomfort. Problem ten zo-
stał dostrzeżony już kilka lat temu przez 
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek 
Onkologicznych, które powołało zespół 
ekspertów do opracowania jednolitej pro-
cedury obsługi zaimplantowanego portu 

dożylnego. Procedura ta dostępna jest na 
stronie PSPO. 

Temat portów naczyniowych jest 
również przedmiotem dyskusji, spotkań 
i konferencji organizowanych przez Pol-
ski Klub Dostępu Naczyniowego. Stano-
wisko członków Klubu jest jednoznaczne 
i stanowi, że standardem powinno stać 
się wszczepianie portu dożylnego u cho-
rych poddawanych chemioterapii, u któ-
rych nie ma możliwości wkłucia się do 
żył obwodowych lub wkłucia są istotnie 
utrudnione, występują ostre odczyny na-

czyniowe na podawane leki, stosowane 
są leki drażniące lub silnie drażniące, 
a w terapii przewidziane są powtarzane 
cykle chemioterapii lub wlewy wielogo-
dzinne czy wielodniowe.

Niestety, z informacji uzyskanych 
od pacjentów onkologicznych wynika, 
że ciągle jeszcze w wielu środowiskach 
wszczepienie portu naczyniowego to luk-
sus, a nie standard. Zmiana takiego po-
dejścia w dużej mierze zależy również od 
pielęgniarek. Wnikliwa edukacja pacjen-
tów i ich rodzin na temat celu, zalet i pod-

Port naczyniowy 
– luksus czy standard?
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stawowych niedogodności związanych ze 
stosowaniem portu dożylnego, możliwo-
ści jego implantacji i wskazanie miejsca, 
gdzie taka procedura jest wykonywana, 
może przyczynić się do zaistnienia reko-
mendowanego standardu w codziennym 
życiu. Edukacja pacjentów jest jednak 
możliwa tylko wówczas, gdy jak naj-
większa liczba pielęgniarek i położnych 
uzyska wiedzę i umiejętności obsługi 
portu naczyniowego. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
środowiska, Dział Szkoleń przy OIPiP 
w Gdańsku do swojej oferty szkolenio-
wej włączył kurs dokształcający „Opie-
ka nad pacjentem z założonym portem 
naczyniowym”. Trudna sytuacja epide-
miologiczna w kraju, ze względów bez-
pieczeństwa, nie pozwala organizować 
w tym okresie kursu dla pielęgniarek 

i położnych z różnych podmiotów lecz-
niczych, ale jesteśmy otwarci na przepro-
wadzenie kursu z obsługi i pielęgnacji 
portów naczyniowych na zamówienie 
konkretnego szpitala dla zamkniętej 
grupy pracowników. 

Pierwsze takie kursy odbyły się we 
wrześniu tego roku w Uniwersyteckim 
Centrum Klinicznym w Gdańsku. Kursy 
przeprowadzone zostały na terenie szpi-
tala, dla pielęgniarek i położnych wyłącz-
nie z UCK, z zachowaniem wszystkich 
zalecanych środków ostrożności związa-
nych ze stanem epidemii w kraju. Kurs 
poprowadziły dr Renata Piotrkowska 
i mgr Grażyna Waleńska. Po części teore-
tycznej miały miejsce warsztaty, podczas 
których uczestnicy kursu mogli zastoso-
wać nabytą wiedzę w praktyce. W UCK 
w Gdańsku planowana jest już następna 
edycja kursu, dla kolejnej grupy pielę-
gniarek i położnych. 

zachęcamy do zgłaszania zapotrze-
bowania na szkolenia dla zamkniętych 
grup na terenie Państwa Placówek Me-
dycznych. Jesteśmy do Państwa dys-
pozycji, aby zatrudnionym w Państwa 
Podmiotach Leczniczych pielęgniar-
kom i położnym przekazać potrzebną 
wiedzę z zakresu obsługi i pielęgnacji 
portu naczyniowego.

Jesteśmy otwarci 
na Wasze potrzeby szkoleniowe. 

 
Grażyna Waleńska

Kierownik Działu Szkoleń 
OIPiP w Gdańsku

Inauguracja kursów on-line
13 listopada (piątek) uruchomiliśmy kurs 

specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego u doro-
słych”. Jest to kurs dedykowany Pielęgniar-
kom i Położnym z UCK w Gdańsku i jest 
pierwszym kursem prowadzonym przez 
Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku w formie 
zdalnej. Mimo „pechowego” dnia wszystko 
odbyło się zgodnie z planem i bez zakłóceń. 

Kurs specjalistyczny EKG w swoim 
programie oprócz teorii zawiera ćwiczenia, 
które prowadzone będą w małych grupach 
w formie stacjonarnej. Kierujemy serdeczne 
podziękowania pod adresem Pani mgr Syl-
wii Gafka i mgr Ilony Brzozowskiej za pod-
jęcie się poprowadzenia kursu w tym trud-
nym dla wszystkich czasie epidemii i w no-
wej formie hybrydowej.

Jesteśmy otwarci na zgłoszenia 
z Państwa podmiotów medycznych.

Anna Czarnecka, Grażyna Waleńska, 
Patrycja Malinowska, Rafał Dzikowski
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Zagrożenie epidemiologiczne, które od mie-
sięcy paraliżuje coraz to nowe dziedziny 
naszego życia rodzinnego, zawodowego 
i społecznego, dotknęło również kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych. 
Można śmiało powiedzieć, że nastały trudne 
czasy dla tego obszaru. O ile wcześniejsze 
zapisy odnoszące się do stosowanych metod 
i środków dydaktycznych, metod sprawdza-
nia efektów kształcenia, warunków zalicze-
nia, jak również rodzaju i liczby godzin dy-
daktycznych wymagających bezpośredniego 
udziału prowadzącego zajęcia, dotyczące 
kształcenia podyplomowego, nie przewidy-
wały metody e-learningu, to 31 sierpnia 2020 
roku w Ustawie o zawodach pielęgniarki 
i położnej wprowadzono zmiany, które taką 
możliwość dopuszczają. Pojawił się zapis, 
według którego w przypadku ogłoszenia sta-
nu zagrożenia epidemicznego lub stanu epi-
demii kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych może być prowadzone:
1) z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w odniesieniu 
do zajęć teoretycznych, niezależnie od 
tego, czy zostało to przewidziane w pro-
gramie kształcenia;

2) w formie indywidualnej w odniesie-
niu do szkolenia praktycznego, tak-
że w podmiocie, w którym aktualnie 
pielęgniarka, położna uczestnicząca 
w kształceniu jest zatrudniona.

Zapis ten miał ułatwić organizatorom 
kształcenia podyplomowego prowadzenie 
wszystkich form kształcenia w tak trudnym 
i niebezpiecznym czasie, jakim jest stan za-
grożenia epidemicznego. Okazuje się jednak, 
że problem jest bardziej złożony, bo choć już 
wiele rzeczy robimy on-line i prawie wszyst-
ko ma swój e-odpowiednik, to kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych w for-
mie zdalnej wciąż budzi wiele kontrowersji. 

Kształcenie w ramach szkoleń specjali-
zacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kur-
sów specjalistycznych prowadzone jest na 
podstawie programów kształcenia zatwier-
dzonych przez Ministra Zdrowia – KTÓRE 
– CO WAŻNE! – DO DZIŚ NIE ULEGŁY 
ZMIANIE, NP. SKRÓCENIU Z TYTUŁU 
COVID. Programy te zawierają konkretną 
ilość godzin zajęć teoretycznych oraz prak-
tycznych i konkretne placówki stażowe, 
gdzie uczestnik kształcenia ma obowiązek 
odbyć określoną ilość godzin, pod okiem 
opiekuna stażu. W wielu szkoleniach i kur-
sach zajęcia teoretyczne podzielone są na 
wykłady oraz ćwiczenia lub warsztaty. I o ile, 
zgodnie z nowymi zapisami, wykłady mogą 
odbyć się z wykorzystaniem technik i metod 
e-learningu, to warsztaty i ćwiczenia w takich 
warunkach prowadzić jest znacznie trudniej – 
NA NICH BOWIEM MUSIMY NAUCZYĆ 
SIĘ PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI. 
Nawet gdy organizator kształcenia dysponuje 

nastały trudne czasy dla 
kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych

dobrze wyposażoną salą symulacyjną, to nie 
zastąpi to warsztatów czy ćwiczeń wykony-
wanych bezpośrednio przez uczestnika pod 
okiem prowadzącego zajęcia. 

Innym problemem pojawiającym się 
w tej nowej rzeczywistości są możliwości 
techniczno-informatyczne zarówno orga-
nizatorów kształcenia, wykładowców, jak 
i uczestników kształcenia podyplomowego. 
Nowe przepisy dopuszczają prowadzenie 
kształcenia w formie zdalnej, ale to na orga-
nizatorze kształcenia spoczywa obowiązek 
znalezienia odpowiednich narzędzi do pro-
wadzenia kształcenia w takiej formie. Należy 
mieć również na uwadze aktualne możliwo-
ści techniczne uczestników kursów, tak aby 
nie wykluczyć nikogo z możliwości korzysta-
nia z kształcenia podyplomowego. Nie mogą 
więc być to programy wymagające bardzo 
wysokich parametrów/wymagań sprzęto-
wych. Zmiana formy kształcenia podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych z tradycyjnej, 
dobrze nam znanej i do której jesteśmy przy-
zwyczajeni, na formę e-learningową i to wpro-
wadzaną pod presją czasu staje się ogromnym 
wyzwaniem dla wszystkich. Od organizato-
rów wymaga to zakupienia odpowiedniej 
platformy do prowadzenia zajęć zdalnych, 
każdorazowego zgłaszania do CKPPiP o sto-
sowanych metodach i technikach kształcenia 
na odległość oraz o zmianach dotyczących 
placówek szkolenia praktycznego wskaza-
nych w harmonogramie kształcenia (Mo-
duł, ile godzin z danej jednostki modułowej 
będzie prowadzonych zdalnie i za pomocą 
jakiej platformy), dla prowadzących zajęcia 
oznacza wiele dodatkowej pracy, aby przygo-
tować materiały dydaktyczne tak, aby można 
je było z pożytkiem dla uczestników zastoso-
wać w narzędziach informatycznych, a także 
zapoznania się z nowymi technikami i narzę-

dziami, a od uczestników wymaga większej 
samodyscypliny i zaangażowania, mimo że 
w zajęciach mogą uczestniczyć we własnych 
domach. Do tego sytuacja COVID często sta-
je się przeszkodą w tym, aby mogli Państwo 
jednocześnie jako grupa uczestniczyć w wy-
kładach nawet on-line lub w ćwiczeniach czy 
warsztatach „analogowych” – ze względu 
na obciążenie dyżurami oraz gotowością do 
pracy/niemal w ciągłej w dyspozycji dla pra-
codawcy.

Jeszcze innym problemem, z którym 
borykają się organizatorzy kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych w tym 
trudnym czasie epidemii, jest pozyskanie ka-
dry dydaktycznej do prowadzenia zajęć teo-
retycznych, ćwiczeń, warsztatów, jak i opie-
kunów stażu. Wszystkie te osoby to przecież 
pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni. 
W zdziesiątkowanym przez COVID środo-
wisku (o brakach którego wszyscy wiemy od 
lat) trudno znaleźć osoby z wykształceniem 
odpowiadającym wymogom programowym 
szkoleń i kursów, które podjęłyby się zadania 
prowadzenia zajęć w tej nowej, nieznanej i tro-
chę „przerażającej” formie. Kadra dydaktycz-
na, która do tej pory chętnie i z ogromnym za-
angażowaniem włączała się w proces dzielenia 
się wiedzą i umiejętnościami, teraz w czasie 
walki z epidemią przemęczona, zestresowa-
na, przepełniona obawami o bezpieczeństwo 
swoje i swoich najbliższych, nie ma sił, chęci 
i czasu na taką działalność. Podobnie wyglą-
da sytuacja z realizacją zajęć praktycznych. 
W okolicznościach, kiedy z dnia na dzień, 
a nawet z godziny na godzinę zmienia się sy-
tuacja w podmiotach leczniczych trudno jest 
zaplanować odbycie zajęć stażowych przewi-
dzianych w programie szkoleniowym, nawet 
z zastosowaniem formy indywidualnej w pod-
miocie, w którym uczestnicząca w kształceniu 
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gratulacje i podziękowania
Odchodzącej na emeryturę 

Oddziałowej Oddziału Neurologii 
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 

mgr Danucie zagubien 
dziękujemy za długie lata współpracy, 

za wszystko, co było, a teraz już będzie 
wspomnieniem, za nasze wspólne 
rozmowy, kawy, dyskusje, czasem 

sprzeczki i „wybuchy temperamentu”... 
Życzymy zdrowia i pomyślności na długie 
lata. Nie zapomnij nas Oddziałowa, a my 

będziemy pamiętali Ciebie... Personel.

pielęgniarka czy położna jest zatrudniona. 
Oddział, w którym zaplanowano odbywanie 
zajęć stażowych dziś, jutro staje się oddzia-
łem COVID-owym. Opiekun stażu wpisany 
w harmonogram kursu dziś, jutro skierowa-
ny zostaje na kwarantannę lub izolację. Sytu-
acja zmienia się tak dynamicznie już nie tylko 
z dnia na dzień, ale i z godziny na godzinę, 
a Dyrektorzy Placówek Medycznych, w trosce 
o bezpieczeństwo swoich pracowników i za-
pewnienie opieki pielęgniarskiej pacjentom, 
obawiają się otworzyć swoje placówki dla 
uczestników kursów i szkoleń. To dezorgani-
zuje i bardzo utrudnia prowadzenie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

Powtórzę jeszcze raz, nastały trudne 
czasy dla kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych. Patrząc jednak na zapo-
wiedzi ekspertów co do czasu trwania stanu 
epidemicznego, nie możemy na tak długo 
pozbawić pielęgniarek i położnych dostępu 
do możliwości aktualizowania wiedzy i pod-
noszenia kwalifikacji. Dużym ułatwieniem 
dla organizatorów kształcenia byłoby ustan-
daryzowanie zasad prowadzenia kształcenia 
podyplomowego w takiej rzeczywistości, 
w jakiej się znaleźliśmy. SZUKAMY JAK 
NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ!

Wszyscy zgadzamy się, że nauczanie wy-
łącznie na odległość nigdy nie zastąpi naucza-
nia bezpośredniego, szczególnie jeżeli chodzi 
o dziedziny o charakterze bardzo praktycz-
nym, jakimi są pielęgniarstwo i położnictwo, 
jednak w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy 
musimy zrobić wszystko, aby z jednej strony 
nie pozbawiać pielęgniarek i położnych moż-
liwości kształcenia podyplomowego, a z dru-
giej – aby odbyło się ono z zachowaniem od-
powiedniej jakości, bez uszczerbku dla jego 
uczestników, z zapewnieniem bezpieczeństwa 
i zgodnie z obowiązującym prawem. Wiele 
możliwości nauczania z wykorzystaniem me-
tod i technik na odległość, dobrze zaplanowa-
nych i wykorzystanych, może dać bardzo do-
bre efekty, jako uzupełnienie procesu uczenia 
bezpośredniego.

Wiemy także, jak trudnym wyzwaniem 
dla Was Koleżanki i Koledzy stało się podno-
szenie kwalifikacji. 

JESTEŚMy DLA WAS I WSPÓLNyMI 
SIłAMI MUSIMy TEMU PODOłAĆ!

DLATEgO SzUKAMy JAK 
NAJLEPSzyCH ROzWIĄzAŃ…

 mgr Grażyna Waleńska
 Kierownik Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku

Nasze Koleżanki
Paulina Kolaska
Agnieszka Orszt

Joanna Płóciennik

Serdeczne gratulacje w związku 
z pomyślnym zdaniem egzaminu

i uzyskaniem tytułu: 
specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego.
Życzenia ogromnej satysfakcji zawodowej, 

wykorzystania zdobytych kompetencji,
aby w tym szczególnym czasie 

pojawiające się trudności i nowe zadania
stały się potwierdzeniem słuszności 

obranej drogi.
Życzymy również spełnienia 

w życiu osobistym oraz realizacji 
nowych planów i marzeń.

Cieszymy się na dalszą współpracę z Wami

Pielęgniarka Oddziałowa 
Mirosława Kuczyńska

z zespołem Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Onkologii

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie

Szanownej Pani
Annie Urbańskiej

z okazji uzyskania tytułu 
Magistra Pielęgniarstwa

z serca płynące serdeczne gratulacje
wraz z życzeniami spełnienia marzeń, 

satysfakcji w życiu osobistym 
i zawodowym

składają koleżanki i koledzy z Oddziału 
Chirurgicznego Ogólnego

Szpitala św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa

Szanowna Pani Anna Czarnecka, 
Przewodnicząca OIPIP w Gdańsku,

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji 
dotyczących minionego okresu i planów 

na nadchodzący Nowy Rok 2021.
W tych wyjątkowych dniach życzę wiele 

zadowolenia i sukcesów 
z podjętych wyzwań.

Proszę o przekazanie życzeń dla 
pielęgniarek i położnych oraz wszystkich 

pracowników zatrudnionych w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych.

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska

Szanowna Pani 
Marzena Olszewska-Fryc, 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
i Organizacji Opieki Szpitala 

im. M. Kopernika w Gdańsku,

Na zbliżające się Święta pragnę złożyć 
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej 
atmosferze. Kolejny zaś rok 2021 niech 

będzie czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych zamierzeń i sukcesów 

w pracy zawodowej.

Życzenia kieruję również do personelu 
pielęgniarek i położnych Szpitala.

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska
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Naszej koleżance Annie łopatyńskiej 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MAMy 
składa 

personel NOCH 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku

Naszej koleżance Marlenie Brzezicha 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MAMy 
składa 

personel Przychodni 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku

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

Drogiej Koleżance
Lucynie Reuter

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMy
składają

Kadra Kierownicza, Pielęgniarki i Położne
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach

Składamy wyrazy współczucia naszemu 
koledze pielęgniarzowi 
Rafałowi Kijewskiemu 

z powodu śmierci 
DzIADKA. 

Personel Oddziału Neurologii Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie

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

zawsze będą z nami.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia dla naszej koleżanki 

Emilii Rozwadowskiej
z powodu śmierci

TATY
składają

Koleżanki i Koledzy ze Szpitala Swissmed

Naszej koleżance Annie Szczap 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ 

składa 
personel Przychodni 7 Szpitala Marynarki 

Wojennej w Gdańsku

Lata mijają, lecz wspomnienia 
z działalności pozostają...

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy 
informację o śmierci 

PANI ANNy POCHWAłOWSKIEJ  
byłej wieloletniej Przewodniczącej Koła 

Emerytek przy OIPiP w Gdańsku. 
Pokój Twojej duszy...

Kondolencje najbliższym 
składa Przewodnicząca 

Anna Czarnecka z całą OIPiP

z żałobnej karty
Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,

a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami.

Naszej koleżance Annie Kobiela 
wyrazy współczucia

z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ

składa 
personel Oddziału Urologii

7 Szpitala Marynarki Wojennej

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia
dla Doroty Budziło
z powodu śmierci 

TEŚCIA
składają

Pielęgniarki Poradni 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku

„Ci, którzy nas kochają, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność”.

Naszej koleżance Teresie zielińskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
MĘżA 
składają 

koleżanki z Koła Emerytów 
przy OIPiP w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia w bardzo trudnych

chwilach po stracie
MĘżA

naszej Koleżance Urszuli łastowskiej
składają

Zarząd i Pracownicy 
NZOZ ,,PROFIL-MED” w Gdańsku

Składamy najszczersze wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
naszej koleżance pielęgniarce 

Ani Szreder. 
W tych trudnych chwilach jesteśmy z Tobą...

Personel Oddziału Neurologii Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie

„Kochany człowiek nigdy nie umiera, żyje 
w naszych myślach, słowach, wspomnieniach”.

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że zmarła nasza koleżanka 

PIELĘgNIARKA 
ANNA POCHWAłOWSKA

Koło Emerytów przy OIPiP w Gdańsku
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Można odejść na zawsze, aby będąc w niebie, nadal 
być przede wszystkim najbliższymi dla siebie...

Szanownej Przewodniczącej 
Koła Emerytek przy OIPiP w Gdańsku 

Pani Teresie zielińskiej 
najserdeczniejsze wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
MĘżA 
składa 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
z całą naszą OIPiP

„Słowa nie ukoją bólu, ale nas łączą”.

Pielęgniarce Oddziałowej 
Małgorzacie Fritza 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

BRATA
 składają 

pielęgniarki/pielęgniarz oraz 
współpracownicy z Pododdziału Leczenia 
Zeza i Niedowidzenia Dzieci z Gdańska

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
ks. Jan Twardowski

Pielęgniarce oddziału pulmonologicznego
Pani Elżbiecie Kukla

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MAMy I TATy

składają
Pracownicy Oddziału Pulmonologicznego 

Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni

„Nie czas jest nam dany, ale chwile. Naszym 
zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”.

Georges Poulet

Izabeli Szeląg wyrazy szczerego 
współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci 
MAMy 
składają 

koleżanki z Bloku Operacyjnego

Wyrazy współczucia dla Naszej koleżanki 
Patrycji Musiał i jej najbliższych 

z powodu śmierci
 TEŚCIA 
składają 

koleżanki ze Szpitala Zakaźnego w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia przekazujemy dla naszej 

koleżanki Marzeny zorn
z powodu śmierci 

MAMy.
Koleżanki i koledzy 

z bloku operacyjnego CMN

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
w tych trudnych chwilach po stracie 

MĘżA ROMANA 
naszej koleżance Danucie Piontke

 składają 
Zarząd NZOZ BEDAMA wraz 

z Pielęgniarkami



Życie jest za krótkie,
by codziennie rano

budzić się z pretensjami 
do całego świata.

Więc KOCHAJ tych,
którzy dobrze Ci życzą,

przebacz pozostałym i uwierz,

że wszystko dzieje się
z jakiegoś powodu.


