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OKRĘGOWA IZBA 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU 

ZMIANy W PrACy bIUrA OIPiP w GDAŃSKU
W związku ze zniesieniem STANU EPIDEMII oraz wychodząc naprzeciw Państwa 

potrzebom, od dnia 16 maja BIURO OIPiP w GDAŃSKU będzie 
PrZyjMOWAĆ INtereSANtÓW CODZIeNNIe 

OD PONIeDZIAłKU DO PIĄtKU w godzinach 8:00 - 15:00. 
UWAGA! Piątek, który był dniem bez interesantów – zostaje zniesiony.

Zapraszamy stacjonarnie do BIURA OIPiP w GDAŃSKU codziennie oraz zachęcamy 
jednocześnie do korzystania z nowych form możliwości załatwiania spraw, 

które pozostają wkomponowane w naszą obecną codzienność, tj. tel., e-mail, scan/on-line.
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Czujemy, 
że żyjemy!

Nasz samorząd 
zawodowy, a do-
kładnie nasza Okrę-
gowa Izba Pielę-
gniarek i Położ-
nych w Gdańsku, 
tętni życiem. Co to 
oznacza? W jakimś 
stopniu, choć czaso-
wo i przestrzennie 

niedokończonym, rozpoczynamy etap przez 
wielu nazywany „postcovidowym”. Oczywi-
ście, to ogromny skrót myślowy, w dodatku 
nacechowany albo ponadnormatywną dawką 
optymizmu, albo niewiedzą. Wciąż, o czym 
wielu zapomina, funkcjonujemy w stanie za-
grożenia epidemicznego. Pielęgniarski i po-
łożniczy los związany jest bezwarunkowo 
z sytuacją pacjentów i pacjentek. Piszę o tym 
dlatego, że ten bezalternatywny moment nie 
musi oznaczać bezczynności. Nie wiemy co 
– w kontekście pandemii COVID-19 – wyda-
rzy się jesienią, ale to nie oznacza, że ktokol-
wiek mógłby traktować tę niepewność w ka-
tegoriach spekulacji.

I tak oto kreśli nam się nowa, szczególnie 
ważna kompetencja. Jest nią gotowość do 
nieustannych zmian, elastyczności i dosto-
sowywania się do panujących warunków. 
Warto owej gotowości poświęcić uwagę, 
chociażby ze względu na wyzwania, jakie 
stoją przed pielęgniarstwem i położnic-
twem. Okręgowe Izby muszą realizować 

Kalendarium
4, 11, 20 i 25 kwietnia

W biurze OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady i dzia-
łania Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy naszej Izbie powołanego na czas epidemii 
i zagrożenia nią. 

Słowo wstępne

Strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl

5 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w Prezydium NRPiP w trybie on-line. 
Omówiono wiele istotnych spraw i podjęto wiele ważnych uchwał. Bieżące informacje 
polecamy na stronie: www .nipip .pl

określone działania bez względu na barie-
ry i opisaną powyżej niepewność. Dlatego 
robimy wszystko, aby inwestować nasze 
zasoby, nie tylko w wymiarze ekonomicz-
nym, w cyfryzację dostępu do naszego sa-
morządu. Robimy absolutnie wszystko, aby 
pomimo wszelkich ograniczeń skracać dy-
stans i umożliwiać dostęp do rzetelnych in-
formacji, ciekawych webinarów, konferencji 
i szkoleń realizowanych w trybie on-line, 
a tam gdzie to możliwe i zgodne z uwarun-
kowaniami prawnymi – odbudowywać dzia-
łania realizowane w trybie stacjonarnym. 
Na naszym Facebooku można na bieżąco 
śledzić działania realizowane w otoczeniu 
merytorycznym i eventowym Izby.

Gotowość nie oznacza więc bierności, a nie-
ustanne poszerzanie możliwości działania, 
analizę ich zakresu i skutków. W epoce prze-
nikającej nas niepewności Pielęgniarki, Pielę-
gniarze i Położne oraz Położni powinni mieć 
poczucie, że właśnie teraz, właśnie w tak 
oddalających nas od siebie fizycznie okolicz-
nościach, w momentach niepozostawiających 
nam precyzyjnych odpowiedzi, Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku jest 
bliżej Ich serc niż kiedykolwiek.
Kiedy nic się nie kończy i nic nie zaczy-
na, pozostańmy sobie życzliwi i trwajmy 
w gotowości, jednocześnie nie ustając 
w działaniach.

CIESZMY SIĘ TYM, CO MAMY 
i LATEM…

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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...ciąg dalszy

6 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w pracach Komisji Konkursowej na sta-
nowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Morskiego im. PCK 
w Gdyni (Szpitale Pomorskie). Komisja ze względu na REMIS KANDYDATEK nie wyło-
niła wygranej. Decyzję końcową podejmie Zarząd Szpitala/Spółki. WSZYSTKIM KAN-
DYDATKOM GRATULUJEMY BARDZO WYSOKIEGO POZIOMU WYSTĄPIENIA 
oraz WIEDZY.

7 kwietnia 
Odbyła się uroczystość otwarcia nowo powstałego Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Oddanie do użytku niezwykle nowo-
czesnego ośrodka, zlokalizowanego w centrum Gdańska, będzie miało wpływ na zwięk-
szenie dostępu Pacjentów do specjalistycznych badań. Na uroczystości Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych reprezentowała Jolanta Zając – Sekretarz ORPiP, przekazując 
Panu Prezesowi Spółki COPERNICUS – Dariuszowi Kostrzewie list gratulacyjny wraz 
z życzeniami dalszych sukcesów w prowadzonej działalności.

...ciąg dalszy
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...ciąg dalszy 8 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka przeprowadziła w formie zdalnej Prezydium ORPiP 
w Gdańsku, a następnie uczestniczyła w pracach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych. Omówiono wiele bieżących spraw oraz podjęto liczne ważne uchwały. Bieżące in-
formacje polecamy na stronie: www .nipip .pl

8 kwietnia 
Byliśmy świadkami przepięknej uroczystości 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 58, znanej 
jako „Szkoła na Skarpowej”. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła msza św. pod prze-
wodnictwem arcybiskupa metropolity gdańskiego Tadeusza Wojdy odprawiona w kościele 
pw. Chrystusa Króla w Gdańsku, w czasie której poświęcony został nowy sztandar szko-
ły im. Kazimierza Sołtysika. Uczestniczyli w niej liczni zaproszeni goście, a wśród nich 
przedstawicielka OIPiP w Gdańsku Pani Marzena Olszewska-Fryc, dyrekcja szkoły, na-
uczyciele, rodzice z dziećmi. Uroczystą oprawę mszy św. uświetnił występ chóru szkolne-
go dzieci z klas młodszych, przepięknie śpiewającego pieśni kościelne. 
Druga część uroczystości miała miejsce w budynku Szkoły Podstawowej nr 58, gdzie podczas 
akademii jubileuszowej odbyło się ślubowanie uczniów do nowego sztandaru i pożegnanie po-
przedniego sztandaru. Wspaniałym akcentem i uhonorowaniem gości i darczyńców było wbicie 
pamiątkowych gwoździ do trzonu sztandaru. Zaszczytu tego dostąpiła także Wiceprzewodniczą-
ca OIPiP w Gdańsku Marzena Olszewska-Fryc – absolwentka właśnie tej szkoły podstawowej.
Uroczystość 60-lecia szkoły była jedyna w swoim rodzaju: doniosła, a zarazem wzruszająca, bo 
przywołała wspomnienia, a także radosna dzięki zaangażowaniu dzieci podczas występu chóru 
szkolnego i taneczno-muzycznych inspiracji w wykonaniu uczniów oraz zaproszonego gościa. 
Gratulujemy Dyrektor Szkoły Pani mgr Małgorzacie Perzyna tak wspaniałej uroczystości i ży-
czymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz jeszcze wielu wychowanków, 
którzy ukończą tę znamienitą szkołę.
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
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11 kwietnia 
Był to ostatni dzień cyklicznych 

spotkań studentów II roku kierunku 
położnictwo Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego z przedstawicielem na-
szego Samorządu Zawodowego – Panią 
Ewą Bogdańską-Bóll – Skarbnikiem 
ORPiP. Wieloletnia współpraca Sa-
morządu z Uczelnią, pod kierunkiem 
i przy wsparciu Pani dr Katarzyny Kreto-
wicz – członka ORPiP, a zarazem nauczy-
ciela akademickiego GUMed-u, przynosi 
zadowolenie i korzyści dla obu stron oraz 
placówek medycznych. 

Wysoki poziom kształcenia przed-
dyplomowego to fundament do reali-
zowania świadczeń medycznych przez 
położną. Uzyskanie PWZ na kanwie otrzymanego dyplomu ukończenia studiów pierwsze-
go stopnia skutkuje tym, że Podmioty Lecznicze szeroko otwierają drzwi i zachęcają, aby 
w miłej atmosferze, dobrych warunkach pracy i płacy rozpocząć ścieżkę rozwoju zawodo-
wego, a w perspektywie wyboru specjalizacji. 

Jest jeszcze jeden ważny i pozytywny efekt współpracy Uczelni z naszym Samorządem 
Zawodowym – dla przyszłych położnych czy pielęgniarek. 

To instytucja Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku jako pierwsza otwiera 
drzwi dla Was. Na podstawie uchwały przyjętej przez Prezydium ORPiP wydaje najważniejszy 
dokument, jakim jest Prawo Wykonywania Zawodu i od tego momentu przyjmuje Was w po-
czet Członków Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Od tej chwi-
li sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem przez Was profesji. Będzie Was wspierać 
i prowadzić przez korytarze zdobywania wiedzy: merytorycznej, prawnej, odpowiedzialności 
zawodowej i budowania solidarności zawodowej w oparciu o zasady kodeksu etyki. Krótko 
mówiąc, przyszłe położne, położni – przyszli członkowie Samorządu mają podstawową wie-
dzę i zarys w obszarze swoich obowiązków i praw – czego dowodem są ich opinie. 

realizacja przedmiotu: Organizacja Pracy Położnej na kierunku Położnictwo 
– II rok, I stopień, studia stacjonarne – GUMed

Bardzo ciekawe zajęcia prowadzone w profesjonalny sposób w miłej i otwartej atmosfe-
rze. Zachęcają do dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy :)

Dominika Rabant
Studentka II roku studiów stacjonarnych I0

...ciąg dalszy
Było bardzo miło. Dziękujemy za bardzo wyczerpujący wykład, który pomógł nam zrozu-
mieć temat funkcjonowania Samorządu. Zafascynowała mnie praca Koleżanki z Samorzą-
du, a w przyszłości może zgłębię temat samorządów zawodowo.

Łukasz Szymaniak
Student II roku studiów stacjonarnych I0

Wizyta Pani z Izby Pielęgniarek i Położnych była bardzo potrzebna nam, przyszłym po-
łożnym. Otworzyła nam oczy na możliwości, które mamy dzięki temu, że powstała taka 
Organizacja. Świadomość wsparcia, jakie daje Izba, pozwoliła mi poczuć się bezpiecznie 
na nowej ścieżce zawodowej.

Julia Jarosz 
Studentka II roku studiów stacjonarnych I0

Moim zdaniem zajęcia z osobą pracującą w Izbie Pielęgniarek i Położnych były wartościo-
wym doświadczeniem umożliwiającym dostrzeżenie różnych możliwości dalszych ścieżek 
zawodowych, dzięki którym nie musimy zamykać się jedynie na pracę na przykład w szpita-
lu, ale również możemy z zewnątrz udoskonalać system ochrony zdrowia.

Wanda Kwiatkowska
Studentka II roku studiów stacjonarnych I0

Już teraz zapraszamy przyszłe położne, pielęgniarki do współpracy 
z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
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19 kwietnia

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła w pracach Komisji Konkursowej na 
stanowisko Pielęgniarki Zarządzającej Od-
działem Neonatologii i Intensywnej Terapii 
Noworodka oraz Pielęgniarki Oddziałowej 
Okulistyki Szpitala Morskiego im. PCK 
w Gdyni (Szpitale Pomorskie). Komisja 
wyłoniła Kandydatki na ww. stanowiska. 
GRATULUJEMY WYBRANYM WYSO-
KIEJ WIEDZY i WYGRANEJ W KARIE-
RZE ZAWODOWEJ.

22 kwietnia
Przedstawiciele OIPiP w Gdańsku uczestniczyli w konferencji na temat PRAW PACJENTA.

Zapraszamy na FANPAGE
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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...ciąg dalszy

25 kwietnia
W biurze OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady i działa-
nia Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy naszej Izbie – przygotowano cały materiał na 
najbliższe Prezydium.
Następnie odbyła się niezapowiedziana KONTROLA KOMISJI REWIZYJNEJ kasy 
OIPiP w Gdańsku. Kontrola wypadła POZYTYWNIE.

25 kwietnia
W UCK Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc i Skarbnik Ewa Bogdańska-Bóll uczestniczyły w postępowaniu konkursowym wyła-
niającym Kandydatkę na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych. 
Pani Oddziałowej gratulujemy wspaniałych dotychczasowych osiągnięć oraz podjęcia się 
ich kontynuacji na kolejne lata... jak SAMA PODKREŚLIŁA – ZE WSPANIAŁYM ZE-
SPOŁEM INTERDYSCYPLINARNYM W KLINICE.

25 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła jako współorganizator w konferencji on-line 
nt. PROFESJONALNEGO BUDOWANIA i WZMACNIANIA WŁASNEGO JA. Dzięki 
współdziałaniu z firmą MEDchart nasza OIPiP rozpoczęła cykl ciekawych i praktycznych we-
binariów, bezpłatnych dla Członków OIPiP w Gdańsku.
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...ciąg dalszy 26 kwietnia
Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku Anna Czarnec-
ka uczestniczyła w obra-
dach Konwentu Przewod-
niczących z całej Polski 
wraz z Przewodniczącymi 
Regionów OZZPiP. Omó-
wiono wiele istotnych 
spraw, dotyczących zarów-
no doskonalenia zawodo-
wego, jak i planowanych 
podwyżek wynagrodzeń. 
Ze względu na złożoność 
i ważność omawianych 
tematów spotkanie trwało 
kilka godzin.
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27 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka przeprowadziła w formie zdalnej Prezydium ORPiP 
w Gdańsku.

28 kwietnia

W dniu 28 kwietnia Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku uczestniczyła czynnie w obradach 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku. Podjęliśmy wiele ważnych uchwał. To 
dla wszystkich był bardzo trudny rok wielkich i licznych wyzwań. BRAWO DLA CAŁE-
GO ZESPOŁU ZA TO, JAK WSPANIALe WSZYSTKIEMU PODOŁAŁ plus za reali-
zację ogromnych nowych inwestycji do końca maja 2022 roku.

5 maja

...ciąg dalszy

W Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni od-
były się postępowania konkursowe na stano-
wiska położnych oddziałowych. W pracach 
komisji konkursowej uczestniczyła między 
innymi Pani Ewa Bogdańska-Bóll – Skarb-
nik ORPiP w Gdańku, reprezentując Samo-
rząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. 
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...ciąg dalszy
Oddziałową oddziału ginekologii onkologiczej została wybrana 

położna – Pani mgr Anna Kownacka. 
Oddziałową oddziału ginekologiczno-położniczego została wybrana 

położna – Pani mgr Dorota Majewska-Kątna. 
Gratulacje dla nowych Pań oddziałowych, życzymy dobrej współpracy z całym profesjo-
nalnym Zespołem Szpitala Morskiego w Gdyni. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej Prezes Zarządu Pan Dariusz Nałęcz złożył na 
ręce Pani Ewy – przedstawiciela ORPiP życzenia dla wszystkich Położnych – „Dziękując 
jednocześnie Wszystkim Położnym za trud i odpowiedzialną pracę, niech każdy dzień re-
alizacji zawodowej przynosi Wam dumę i satysfakcję”.

9 maja 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w konkursie na stanowi-
sko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Nadciśnienia Tętniczego.

9 maja  
W związku z planowanymi działaniami Ministra 
Zdrowia w kierunku zniesienia stanu epidemii, Prze-
wodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku – Pani mgr Anna Czarnecka wraz 
z Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku 
– Panią mgr Małgorzatą Perzyną podjęły decyzję 
o kontynuacji współpracy w zakresie wzajemnego 
wspierania rozwoju edukacji i utrwalania prozdro-
wotnych zachowań, promocji zawodu pielęgniarek 
i położnych wśród dzieci i młodzieży.
Długoletnia wieloaspektowa współpraca obu pla-
cówek umacnia stan zdrowia dzieci i młodzieży, 
podnosi ich świadomość oraz uwidacznia, jak 
ważną rolę w tym procesie odgrywają nasze pro-
fesje. Wzajemna współpraca przynosi wymierne korzyści także dla Naszych Członków 
OIPiP. Realizacja kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzonego 
przez Samorząd Zawodowy w salach dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdań-
sku nieodpłatnie to kolejna wartość owocnej współpracy – niższa cena kursów. 
Przedstawicielki obu Instytucji zdeklarowały się do podjęcia działań w kierunku podpisa-
nia porozumienia o dalszej współpracy partnerskiej w tym zakresie.

...ciąg dalszy
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10 maja 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w Prezydium NRPiP w trybie on-line. 
Omówiono wiele istotnych spraw i podjęto wiele ważnych uchwał. Bieżące informacje 
polecamy na stronie: www .nipip .pl

11 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła 
w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko Od-
działowej w Szpitalu w Wejherowie (Szpitale Po-
morskie). Koleżance Położnej, która wygrała kon-
kurs, GRATULUJEMY BARDZO WYSOKIEGO 
POZIOMU WYSTĄPIENIA oraz WIEDZY, a tak-
że dotychczasowych OSIĄGNIĘĆ i PLANÓW.

...ciąg dalszy

11 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka na zaproszenie Pani Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala 
w Wejherowie uczestniczyła w spotkaniu i szkoleniu wszystkich Pań i Panów Oddziałowych 
nt. spraw bieżących istotnych dla Pielęgniarstwa oraz działania Liderów Zarządzania pod 
kątem różnorodności kompetencji w zależności od wykształcenia oraz nowych uprawnień.

10 i 17 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka przeprowadziła w formie zdalnej Prezydium ORPiP 
w Gdańsku. Omówiono wiele bieżących spraw oraz podjęto liczne ważne uchwały. Opis 
działań przedstawiają protokoły w niniejszym biuletynie.
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12 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz 
Skarbnik Ewa Bogdańska-Bóll na zaprosze-
nie ORzOZ OIPiP w Gdańsku uczestniczyły 
w spotkaniu z Rzecznikami Odpowiedzial-
ności Zawodowej. Szkolenie zorganizowa-
ne dla Rzeczników oraz spotkanie były do-
skonałą okazją, ABY PODZIĘKOWAĆ ZA 
ZAANGAŻOWANIE i PRACĘ WYKO-
NYWANĄ SPOŁECZNIE (za darmo) na 
RZECZ NASZEGO ŚRODOWISKA ZA-
WODOWEGO i BEZPIECZNEGO ORAZ 
PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA 
NASZYCH ZAWODÓW.

14 maja
To już czwarte spo-
tkanie, wzmacniające 
duchowo, dla chętnych 
pielęgniarek i położ-
nych. W Kościele pw. 
Świętej Rodziny z Na-
zaretu w Gdyni Gra-
bówku Ksiądz Kanonik 
Mariusz Dziarmaga, ra-
zem ze współpracowni-
kami i całą wspólnotą, 
odprawił Mszę Świętą 
z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki 
i Położnej. Z wielkim 
pietyzmem dziękował 
całej naszej korporacji zawodowej za heroiczne oddanie w codziennej pracy, za odpo-
wiedzialność i poświęcenie dla drugiego człowieka w tym trudnym dla Nas wszystkich 
okresie. Ksiądz Proboszcz z nostalgią i zadumą szczególnie modlił się za nasze kole-
żanki, kolegów – pielęgniarki, pielęgniarzy i położne, położnych, którzy niosąc pomoc 
chorym, zakażonym koronawirusem, potrzebującym wsparcia i opieki, utracili swoje 
zdrowie, a nierzadko życie.

...ciąg dalszy

16 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła czynnie w zorganizowanej w ramach 
współpracy z FIRMĄ MEDCHART konferencji szkoleniowej w formie webinarium nt. 
BUDOWANIA SILNEGO JA. To druga część szkolenia na ten niezwykle interesujący 
Was temat. Bardzo duża liczba Uczestników oraz pytań jest najlepszym dowodem na to, 
jak temat jest istotny w codziennej realizacji naszych profesji. Kolejne webinaria zaczęto 
planować niemal natychmiast, zbierając od Słuchaczy propozycje istotnych w naszej bran-
ży tematów i zagadnień. DZIAŁAMY BOWIEM DLA WAS!
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...ciąg dalszy

Podstawowe 
wzorce reakcji 

interpersonalnych

Pięć praw asertywności wg Herberta Fensterheima

...ciąg dalszy

18 maja
Na kanwie platformy Zoom po raz kolejny Pani dr n. med. Katarzyna Kretowicz – opie-
kun Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Środowiska Pracy w Ochronie Zdrowia 
z Przewodniczącą tegoż koła Panią Julitą Ronkowską, przy wsparciu Dyrektor Instytutu 
Pielęgniarstwa i Położnictwa GUM-edu – Pani Dziekan dr hab. Aleksandry Gaworskiej-
-Krzemińskiej zorganizowały Konferencję „Nasza przyszłość w rękach pracodawców – 
Absolwenci kierunków medycznych na Rynku Pracy”.
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...ciąg dalszy

Przedstawiciele dużych, specjalistycznych i mniejszych Podmiotów Leczniczych województwa 
pomorskiego po raz czwarty mieli okazję przedstawić w swych prezentacjach oferty płacowe, 
warunki pracy oraz propozycje pomocy rozwoju kariery zawodowej, które zachęcą przyszłych 
adeptów zawodu pielęgniarstwa i położnictwa do podjęcia pracy w placówkach medycznych. 
Przyszli pracodawcy, chcąc pozyskać wykwalifikowaną kadrę medyczną, oferują różnego ro-
dzaju bonusy materialno-finansowe na start rozpoczęcia pracy zawodowej, gwarantując przy 
tym wybór kierunku specjalizacji z szerokim wachlarzem wsparcia rozwoju zawodowego.
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowała Pani mgr Ewa 
Bogdańska-Bóll – Skarbnik ORPiP. W krótkiej wypowiedzi przedstawiła zadania i zasady 
działania struktur OIPiP. Wspomniała również o szerokim wachlarzu pomocy, jaką oferuje 
i realizuje Samorząd dla swoich Członków.
Konferencja przynosi obopólne korzyści. Stanowi źródło wymiany informacji i doświad-
czeń dla absolwentów kierunków medycznych, zaś dla pracodawców stanowi źródło bu-
dowania i rozwoju 
szerokiego programu 
zachęt dla adeptów za-
wodów medycznych, 
aby podjęli pierwszą 
pracę w placówkach 
medycznych woje-
wództwa pomorskie-
go, które w ich ocenie 
są najlepsze.

...ciąg dalszy

Wsparcie merytoryczne:

• adaptacja zawodowa
• mentoring
• kreowanie partnerstwa i pracy zespołowej
• elastyczność w planowaniu 

harmonogramów pracy
• praktyka oparta na EBNP
• jakościowa analiza wyników opieki
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...ciąg dalszy 18 maja
Odbyła się telekonferencja Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Matki i Dziecka 
i Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania. Spotkanie dotyczyło zagadnień związa-
nych z trwającymi pracami nad cyfryzacją w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
uczniami. Z ramienia OIPiP w Gdańsku udział w konferencji wzięła Jolanta Zając – Prze-
wodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania. Uczestnicz-
ki bardzo wyraźnie zasygnalizowały trudności związane z realizacją projektu Ministerstwa 
Zdrowia w zakresie digitalizacji Medycyny Szkolnej. Przedyskutowane zostały zagadnienia 
zawarte w przedstawionej wersji pilotażowej programu, zasygnalizowano także elementy 
brakujące, które stanowią część niezbędną do dokumentowania świadczeń zrealizowanych 
przez Pielęgniarki w Środowisku Nauczania i Wychowania. Poruszony został również temat 
ogromnych braków kadrowych wśród Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania.

18 maja
Kolejny etap modernizacji zakończony sukcesem dla Przedstawicieli Urzędu Marszałkow-
skiego, Dyrekcji i Pracowników Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Staro-
gardzie Gdańskim – nowa Izba Przyjęć, powiększona o dwie izolatki z węzłami sanitar-
nymi, przestronny – w pełni wyposażony gabinet zabiegowy, połączony z pokojem badań 
i w pełni skomputeryzowaną rejestracją przyjęć pacjenta. Dzięki temu warunki pracy, so-
cjalne i bezpieczeństwo personelu medycznego znacząco się poprawiły. 
Izba przyjęć to wizytówka szpitala. Spełnia standardy i daje chorym poczucie bezpieczeń-
stwa w procesie leczenia, wzmacniania zdrowia psychicznego. Pielęgniarka Oddziałowa 
Pani Grażyna Chabowska zaakcentowała, iż izba przyjęć spełnia standardy zgodnie z naj-
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...ciąg dalszy

nowszymi wymogami, między innymi ma dwa osobne samodzielne wejścia – punkty przy-
jęcia pacjenta w trybie planowanym i trybie nagłym.
18 maja 2022 r. w uroczystej oprawie Dyrektor Szpitala Pan Jacek Bielan wraz z Panią 
Marszałek Agnieszką Kapałą-Sokalską – Członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego 
oficjalnie otworzyli działalność oddziału na miarę XXI wieku. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 178 228,53 zł, z czego prawie 800 000 zł zapewnił Sa-
morząd Województwa Pomorskiego. Kolejne środki Szpital otrzymał z rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 983 336,08 zł oraz z eFrr kolejne 354 900,00 zł. 
Z tej okazji przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w imie-
niu Przewodniczącej ORPiP i całej Naszej Korporacji Zawodowej złożył gratulacje i wy-
razy uznania z osiągnięcia kolejnego sukcesu, poprawy warunków pracy medyków i bez-
pieczeństwa pacjentów.

...ciąg dalszy
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19 maja 
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w uroczystym spotkaniu z okazji 
Światowego Dnia Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego w Szpitalu Morskim im. PCK 
w Gdyni.

20 maja 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w konkursie na stanowi-
sko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogar-
dzie Gdańskim.

23 maja 
Odbyła się szczegółowa KONTROLA KOMISJI REWIZYJNEJ dotycząca udzielanych 
zapomóg losowych/„covidowych” i ich zgodności z tematycznym Regulaminem OIPiP 
w Gdańsku. Kontrola wypadła POZYTYWNIE. Wyniki kontroli przedstawiono na obra-
dach ORPiP w czerwcu 2022.

23 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w webinarium prewencyjnym zorganizo-
wanym przez OIPiP w Gdańsku pod egidą ORzOZ. Zagadnienia prawne przekazane na 
szkoleniu są niezwykle przydatne w codziennej działalności w naszych profesjach. Dzię-
kujemy Firmie INTER POLSKA za kolejne już wsparcie naszych działań prewencyjnych 
dla bezpiecznego wykonywania naszych zawodów.
Bardzo liczna obecność Uczestników potwierdza, jak niezwykle istotne są takie wydarze-
nia i ta wiedza praktyczna .
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
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Koło Wolontariatu, 
działające przy szpi-
talu w Wejherowie, 
kierowane przez Mał-
gorzatę Majorek i we 
współpracy z Joanną 
Litewską, postanowi-
ło docenić i promo-
wać nasze zawody. 
Z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Pielę-
gniarki i Dnia Położ-
nej zorganizowano 
uroczyste spotkanie.
W tym dniu organi-
zatorzy i przedstawiciele Zarządu Spółki Szpitale Pomorskie przekazali na ręce kadry za-
rządzającej pionu pielęgniarsko-położniczego słowa podziękowania i uznania dla całego 
zespołu Pielęgniarek i Położnych pracujących w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy 
w Wejherowie. Prezes Zarządu, Pani Jolanta Sobierańska-Grenda, wraz z Panem Wicepreze-
sem Andrzejem Zieleniewskim wręczyli upominki, życząc dalszych sukcesów umożliwiają-
cych osobisty i zawodowy rozwój oraz realizację pasji i marzeń. 
Na uroczystości nie zabrakło merytorycznych akcentów: Pan Rafał Kobielak – mgr pielę-
gniarstwa, w prezentacji „Mentoring w Pielęgniarstwie” wskazał, jak bardzo ważną rolę 
w pracy zespołu terapeutycznego i jakości opieki odgrywa adaptacja zawodowa naszych 
profesji, zaś Panie Położne Sabina Turulska i Joanna Weber w krótkim wystąpieniu przed-
stawiły ocenę i wnioski z perspektywy codziennej pracy młodych położnych. 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowała Pani Ewa Bogdań-
ska-Bóll – Skarbnik ORPiP. W imieniu Przewodniczącej ORPiP Pani Anny Czarneckiej, 
Prezydium i Okręgowej Rady Naszego Samorządu złożyła życzenia wszystkim Paniom 
i Panom wykonującym te piękne zawody. 
Niech zdrowie, wszelka pomyślność i pogoda ducha towarzyszą Państwu każdego dnia, 
a praca na rzecz chorych jest źródłem satysfakcji i dumy. 
W dalszych słowach Pani Ewa podkreśliła, iż na co dzień współpracownicy, chorzy i spo-
łeczeństwo obserwują i dostrzegają nasze kompetencje, zaangażowanie i oddanie wobec 
drugiego człowieka, aby ratować, przywracać i umacniać zdrowie. 
Szczególne słowa uznania skierowała pod adresem Pani Beaty Wieczorek-Wójcik – Dy-
rektor ds. Pielęgniarstwa, gratulując sukcesu – tak wspaniałego, zaangażowanego zespołu 
Pielęgniarek i Położnych o wysokich kwalifikacjach. 
Fotorelacja oddaje powagę i atmosferę spotkania.

...ciąg dalszy

24 maja
Udział przedstawiciela 
OIPiP w Gdańsku – Wi-
ceprzewodniczącej Ma-
rzeny Olszewskiej-Fryc 
w posiedzeniu Rady 
Pracodawców w Wyż-
szej Szkole Zdrowia 
w Gdańsku.

25 maja

Strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy



42 Biuletyn Informacyjny  nr 6-7/2022 43

Prezydium
W dniu 8 kwietnia 2022 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej. Zebranie odbywało się 
w trybie on-line – trybie obiegowym. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1129/VII P/22 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez PULS-MEDIC 
Sp . z o .o . kurs specjalistyczny dla pie-
lęgniarek i położnych ,,Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa”.

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2397/Z/
VII/2022 do Uchwały Nr 2402/Z/
VII/2022. Stwierdzenie w zakresie 
czynności spoza UE 1, stwierdzenie 
warunkowe 1 (spoza UE), stwierdzenie 
pełne 1 (spoza UE), wpis 2. 

6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1130/VII P/22 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-

go prowadzonego przez Servmed kurs 
specjalistyczny ,,Resuscytacja krąże-
niowo-oddechowa”.

7. Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1131/VII P/22 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu do-
kształcającego i powołania kierow-
nika – kurs dokształcający dla Pie-
lęgniarek „Bezpieczne podawanie 
środków cieniujących do badań tomo-
grafii komputerowej i rezonansu ma-
gnetycznego”. 

8. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 1132/VII P/22 w spra-
wie przyjęcia i realizacji protokołu 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
z dnia 7 kwietnia 2022 r., rozpatrzo-
nych wniosków złożonych do Komi-
sji Socjalnej o przyznanie zapomóg 
losowo-zdrowotnych z tytułu zacho-
rowania na Covid-19 plus ich reali-
zacja. Przyznana zapomoga opiewa 
na łączną kwotę 2 000.00 zł brutto 
(dwa tysiące 00/100) i pochodzi 
z budżetu Komisji Socjalnej. 

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1133/VII P/22 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego i powołania kierowni-
ka – kurs specjalistyczny dla pielę-
gniarek ,,Żywienie dojelitowe i poza-
jelitowe”.

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1134/VII P/22 
w sprawie pokrycia kosztów uczest-

...ciąg dalszy

w maju i czerwcu 
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego Przewodnicząca Anna Czarnecka prowa-
dziła obrady i działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy naszej Izbie powołanego 
na czas epidemii i zagrożenia nią. Odliczamy również czas do zakończenia tego stanu i po-
wrotu do działań prowadzonych w trybie nie nadzwyczajnym, czyli przez nasze Komisje, 
tj. Komisję Socjalną, Komisję ds. Refundacji itd.

30 maja 
Udział przedstawiciela OIPiP w Gdańsku – Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc w szkoleniu organizowanym przez Komisję Epidemiologiczną.

Zapraszamy na FANPAGE
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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nictwa dla Osób działających w Orga-
nach OIPiP i Komisji Problemowej ds. 
Środowiska Nauczania i Wychowania 
w IV Ogólnopolskim Zjeździe Pielę-
gniarek Medycyny Szkolnej, który od-
będzie się w dniach 28-29.06.2022 r. 
w Warszawie.

11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1135/VII P/22 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Wyższą Szkołę Gospodarki w Byd-
goszczy, Medyczne Centrum Kształce-
nia Podyplomowego i Szkoleń – kurs 
specjalistyczny ,,Wykonywanie i inter-
pretacja zapisu elektrokardiograficzne-
go u dorosłych” dla pielęgniarek i po-
łożnych.

12. Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 190/IPP/PPL/22/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych), (1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej).

13. Zakończenie zebrania.

W dniu 27 kwietnia 2022 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 podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1136/VII P/22 
w sprawie wsparcia finansowego 
VI Festynu Rodzinnego organizo-
wanego z okazji Dnia Dziecka przez 
COPERNICUS Podmiot Leczniczy 
Sp. z o.o. w Gdańsku przy współ-
udziale Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych, który odbędzie się 
w Gdańsku 4 czerwca na terenie 
Szpitala im. Mikołaja Kopernika 
w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6.

5. Przedstawienie i podjęcie Uchwa-
ły Nr 1137/VII P/22 w sprawie: 
w związku ze zbliżającym się Mię-
dzynarodowym Dniem Pielęgniarki 
i Położnej, Prezydium ORPiP wnio-
skuje o uwolnienie środków finan-
sowych na pokrycie kampanii rekla-
mowej, promującej nasze zawody 
w przestrzeni publicznej/medialnej, 
m.in. Radio Złote Przeboje. Obcho-
dy nie mogą odbyć się stacjonarnie 
w zgromadzeniach medyków i za-
proszonych gości ze względu na czas 
pandemii i stanu zagrożenia epide-
miologicznego, który nie został jesz-
cze odwołany. 

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1138/VII P/22 
w sprawie: w związku ze zbliżającym 
się Międzynarodowym Dniem Pielę-
gniarki i Położnej, Prezydium ORPiP 
wnioskuje o uwolnienie środków fi-
nansowych na pokrycie kampanii re-
klamowej, promującej nasze zawody, 

przez ,,Dziennik Bałtycki” w prasie 
i internecie. Obchody nie mogą odbyć 
się stacjonarnie w zgromadzeniach 
medyków i zaproszonych gości ze 
względu na czas pandemii i stanu za-
grożenia epidemiologicznego, który 
nie został jeszcze odwołany. 

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1139/VII P/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji pro-
tokołu Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego z dnia 25 kwietnia 2022 r., 
rozpatrzonych wniosków złożonych 
do Komisji Socjalnej o przyznanie 
zapomóg losowych plus ich reali-
zacja. Zapomogi przyznane zostały 
na łączną kwotę 4 400.00 zł brutto 
(cztery tysiące czterysta 00/100 zł) 
i pochodzą z budżetu Komisji So-
cjalnej. 

8. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2403/Z/
VII/2022 do Uchwały Nr 2413./Z/
VII/2022. Stwierdzenie w zakresie 
czynności spoza UE 1, stwierdzenie 
warunkowe 2 (spoza UE), wpis 2, wy-
kreślenie 4 (w tym 1 położna), wymia-
na 1 (w tym 1 położna), zawieszenie 1. 

9. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 1140/VII P/22 w sprawie 
wpisu zmiany danych do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych 
kursu specjalistycznego Terapia bólu 
przewlekłego u dorosłych organizowa-
nego przez PHU COM-BO MARIUSZ 
WRÓBLEWSKI.

10. Zakończenie zebrania. 

W dniu 10 maja 2022 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej. Zebranie odbywało się 
w trybie on-line – trybie obiegowym. 
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 1141/VII P/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji pro-
tokołu Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego z dnia 9 maja 2022 r., rozpatrzo-
nych wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg loso-
wych plus ich realizacja. Przyznane 
zapomogi opiewają na łączną kwotę 
8 100.00 zł brutto (osiem tysięcy sto 
00/100 zł) i pochodzą z budżetu Ko-
misji Socjalnej. 

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1142/VII P/22 
w sprawie wsparcia finansowego dla 
nowo powstałego Domu Hospicyj-
nego – Opieka Domowa w Pruszczu 
Gdańskim, na zakup niezbędnego 
sprzętu medycznego do stosowania 
sedacji paliatywnej podopiecznym 
w domu. 

6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2414/Z/
VII/2022 do Uchwały Nr 2421/Z/
VII/2022. Stwierdzenie 1 (w tym jeden 
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pielęgniarz), wpis 3, wykreślenie 3, 
wymiana 1. 

7. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał Nr: 191/IPA/PPL/22/C, 192/
IPP/PPL/22/C w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Prak-
tyk Zawodowych), (1 wykreślenie in-
dywidualnej praktyki pielęgniarskiej 
i 1 wykreślenie indywidualnej praktyki 
położnej).

8. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka przedstawiła stanowisko Okręgo-
wej rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 28 kwietnia 
2022 r. Stanowisko dotyczy PRO-
jeKtU ZAOStrZeNIA KAry ZA 
NIeUMyŚLNe SPOWODOWA-
NIe ŚMIerCI PrZeWIDZIANe 
W Art. 155 KODeKSU KArNe-
GO. Prezydium Okręgowej rady 
Pielęgniarek i Położnych w pełni po-
parło powyższe stanowisko. Pisma 
popierające zostały przesłane do Pani 
Zofii Małas, Prezes Naczelnej rady 
Pielęgniarek i Położnych w Warsza-
wie, oraz Okręgowych Izb Pielęgnia-
rek i Położnych w Polsce. 

9. Zakończenie zebrania. 

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 1143/VII P/22 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Servmed – kurs specjalistyczny Wyko-
nanie i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego u dorosłych.

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1144/VII P/22 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o. – kurs spe-
cjalistyczny Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego.

6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1145/VII P/22 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomo-
wego prowadzonego przez COM-BO 
Mariusz Wróblewski:
• kurs specjalistyczny Terapia bólu 

przewlekłego u dorosłych
• kurs specjalistyczny Wykonywa-

nie i ocena testów skórnych.
7. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 

Uchwały Nr 1146/VII P/22 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-

du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez KORA ME-
DICA Sp. z o.o.:
• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-

stwo rodzinne
• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

Krążeniowo-Oddechowa
• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-

stwo Transplantacyjne
• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-

stwo Operacyjne
• kurs specjalistyczny Wywiad i Ba-

danie Fizykalne.
8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwały Nr 1147/VII P/22 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego i powołania kierowni-
ka – kurs specjalistyczny Terapia bólu 
ostrego u dorosłych.

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1148/VII P/22 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu kwa-
lifikacyjnego i powołania kierownika 
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
Pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki w położnictwie 
i ginekologii.

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2422/Z/
VII/2022 do Uchwały Nr 2440/Z/
VII/2022. Stwierdzenie 12 (w tym 3 
pielęgniarzy), wpis 4, wykreślenie 2, 
duplikat 1. 

11. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał Nr: 193/IPP/PPL/22/C, 194/
IPA/PPL/22/C w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 

W dniu 17 maja 2022 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej.

działalność leczniczą (Rejestr Prak-
tyk Zawodowych), (1 wykreślenie in-
dywidualnej praktyki pielęgniarskiej 
i 1 wykreślenie indywidualnej praktyki 
położnej).

12. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1149/VII P/22 w sprawie 
przyjęcia i realizacji protokołu Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego z dnia 
16 maja 2022 r., rozpatrzonych wnio-
sków złożonych do Komisji Socjalnej 
o przyznanie zapomóg losowych plus 
ich realizacja. Przyznane zapomogi 
opiewają na łączną kwotę 5 400.00 zł 
brutto (pięć tysięcy czterysta 00/100 
zł ) i pochodzą z budżetu Komisji So-
cjalnej. 

13. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1150/VII P/22 
w sprawie uwolnienia środków finan-
sowych z budżetu Koła Emerytów 
OIPiP w Gdańsku, celem pokrycia 
kosztów realizacji spotkania w plene-
rze ich Członków. 

14. Zakończenie zebrania. 

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Porady prawne
Pytanie o uprawnienia do odczulania pacjentów pojawia się dość 

często, dlatego na łamach biuletynu umieszczamy odpowiedź prawną.

Przypomnienie w sprawie odczulania 
pacjentów: informuję, iż Pielęgniarki 
nie mają uprawnień do wykonywania 
odczulania pacjentów . Uprawnienie ta-
kie posiadają wyłącznie lekarze. W tej 
kwestii nie nastąpiły żadne zmiany i wy-
dane opinie przez konsultantów w dal-
szym ciągu są aktualne. 
Obowiązkiem pielęgniarki jest odmó-
wienie wykonania świadczenia, do re-
alizacji którego pielęgniarka nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych, 
w przeciwnym razie naraża się ona na 
odpowiedzialność zawodową, karną lub 
cywilną. Ustawodawca wyposażył pie-
lęgniarkę w odpowiednie instrumenty 
prawne określone w art. 11 i art. 12 usta-
wy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pie-
lęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 
479 ze zm.), które pozwalają pielęgniarce 
na odmowę wykonania świadczenia bez 
niebezpieczeństwa poniesienia jakiejkol-
wiek odpowiedzialności w tym zakresie.
Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położ-
nej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479 ze zm.) sta-
nowi, że pielęgniarka i położna wykonują 
zawód z należytą starannością, zgodnie 
z zasadami etyki zawodowej, poszano-
waniem praw pacjenta, dbałością o jego 
bezpieczeństwo, wykorzystując wska-
zania aktualnej wiedzy medycznej oraz 

pośrednictwo systemów teleinformatycz-
nych lub systemów łączności. Ponadto, 
art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy wskazuje, 
że pielęgniarka i położna są obowiąza-
ne, zgodnie z posiadanymi kwalifikacja-
mi zawodowymi, do udzielenia pomocy 
w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej 
udzieleniu mogłaby spowodować stan 
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jed-
nakże w myśl przepisu art. 12 ust. 2 cy-
towanej ustawy pielęgniarka i położna 
mogą odmówić wykonania zlecenia le-
karskiego oraz wykonania innego świad-
czenia zdrowotnego niezgodnego z ich 
sumieniem lub z zakresem posiadanych 
kwalifikacji, podając niezwłocznie przy-
czynę odmowy na piśmie przełożonemu 
lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, tj. 
konieczności udzielenia pomocy w każ-
dym przypadku, gdy zwłoka w jej udzie-
leniu mogłaby spowodować stan nagłego 
zagrożenia zdrowotnego.
Art. 12 ust. 3 cytowanej ustawy przewidu-
je, że w przypadku, o którym mowa w ust. 
2, pielęgniarka i położna mają obowiązek 
niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub 
jego przedstawiciela ustawowego bądź 
opiekuna faktycznego o takiej odmowie 
i wskazania realnych możliwości uzyska-
nia tego świadczenia u innej pielęgniarki, 
położnej lub w podmiocie leczniczym.

W sytuacji gdy pielęgniarce zlecane jest 
wykonanie zadania, pomimo iż nie ma ona 
do tego kompetencji, powinna ona odmó-
wić realizacji i powołując się na art. 12 
ust. 4 cytowanej ustawy, odstąpić od reali-
zacji świadczeń zdrowotnych z przyczyn, 
o których mowa w art. 12 ust. 2, a następ-
nie uzasadnić i odnotować ten fakt w do-
kumentacji medycznej.
Pracodawca bądź bezpośredni przełożo-
ny pielęgniarki nie ma prawa powierzać 
pielęgniarce wykonywania zadań, do re-
alizacji których nie ma ona odpowiednich 
kwalifikacji. Na każdym podmiocie lecz-
niczym ciąży bowiem ustawowy obowią-
zek, wynikający z art. 17 ust. 1 pkt 3 usta-
wy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 
ze zm.), który polega na konieczności za-
pewnienia udzielania świadczeń zdrowot-
nych wyłącznie przez osoby wykonujące 
zawód medyczny, które spełniają wyma-
gania zdrowotne określone w odrębnych 
przepisach.
Pracodawca, nakazując pielęgniarce 
wykonywanie świadczeń niezgodnych 
z jej kwalifikacjami, naraża pacjen-
ta na utratę zdrowia czy nawet życia . 
A zatem narusza w sposób istotny jego 
prawa, które zagwarantowane są w usta-

wie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.). Podob-
ną odpowiedzialność ponosi bezpośredni 
zwierzchnik pielęgniarki, jednocześnie 
narażając się na odpowiedzialność dyscy-
plinarną (zawodową), a w niektórych sy-
tuacjach nawet karną i oczywiście cywilną 
(odszkodowawczą).
Jednakże podkreślić należy, że obowiąz-
kiem pielęgniarki jest odmówienie wyko-
nania świadczenia, do realizacji którego 
pielęgniarka nie posiada odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych, w przeciwnym 
razie naraża się ona na odpowiedzialność 
zawodową, karną lub cywilną. Ustawo-
dawca wyposażył pielęgniarkę w odpo-
wiednie instrumenty prawne określone 
w art. 11 i art. 12 cytowanej ustawy, które 
pozwalają pielęgniarce na odmowę wyko-
nania świadczenia bez niebezpieczeństwa 
poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzial-
ności w tym zakresie.
Proponuję wystąpić na piśmie z tym py-
taniem do Pani prof. dr hab. Marii Kózki, 
Konsultanta Krajowego ds. pielęgniar-
stwa. Uzyskana odpowiedź od p. prof. Ma-
rii Kózki będzie wiążąca dla pracodawcy.

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

W sprawie zagubienia pieczątki wyja-
śniam, iż w polskim prawie nie ma konkret-
nego przepisu, który mówiłby, co zrobić 
w przypadku zgubienia takiej pieczątki . 

Pytanie o zagubienie pieczątki

Warto jednak zgłosić ten fakt odpowied-
nim służbom, aby uniknąć dodatkowych 
problemów, np. w sytuacji, gdy pieczątka 
trafi w niepowołane ręce. W przypadku 
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utracenia imiennej pieczątki źródła infor-
macyjne powszechnie dostępne sugerują 
złożenie zawiadomienia o tym fakcie na 
policję. Należy jednak pamiętać, iż zgod-
nie z Kodeksem Postępowania Karnego 
złożenie zawiadomienia o podejrzeniu 
przestępstwa powinno być uzasadnione. 
Osoba zawiadamiająca powinna mieć uza-
sadnione przekonanie, iż mogło dojść do 
popełnienia przestępstwa skutkującego 
utraceniem pieczątki (na przykład poprzez 
kradzież lub przywłaszczenie). W innych 
przypadkach, gdy utracenie pieczątki nie 
było wynikiem popełnienia przestępstwa, 
a jedynie jej zagubienia, nie ma żadnych 
podstaw do tego, aby złożyć takie zawia-
domienie na policję. W związku z zagubie-
niem pieczątki, a w konsekwencji takim 
zgłoszeniem, policja nie wystawia żadnego 
zaświadczenia stwierdzającego taką oko-
liczność ani nie podejmuje innych działań 
niż te wynikające z Kodeksu Postępowania 
Karnego, polegające na przeprowadzeniu 
ewentualnych czynności sprawdzających, 
a w konsekwencji wszczęcia lub odmowie 
wszczęcia postępowania karnego.
Zalecanym jest, aby w instytucjach pu-
blicznych, a w tym podmiotach leczni-
czych, była wprowadzona instrukcja postę-
powania z pieczątkami (a w tym również 
przewidująca zakres działań związanych 
z jej utraceniem).
Niewątpliwie rekomendowane byłoby 
zgłoszenie tej okoliczności Kierownikowi 
podmiotu leczniczego lub bezpośredniemu 
przełożonemu – Kierownikowi kliniki/od-
działu lub pielęgniarce koordynującej.
W przypadku utracenia pieczątki należy 
niewątpliwie wyrobić nową.
Pielęgniarka, której zaginęła pieczątka, po-
winna:

1) wyrobić sobie nową pieczątkę, różnią-
cą się od poprzedniej układem, kolo-
rem i czcionką;

2) pisemnie zgłosić zaginięcie pieczątki:
- do izby pielęgniarek i położnych;
- do swojego pracodawcy;
- do NFZ-u, jeżeli ma umowę na 

wystawienie recept refundowa-
nych lub jeżeli pracuje w podmio-
cie leczniczym, w którym wysta-
wia recepty na leki refundowane;

- na policję;
3) zamieścić w ogólnopolskiej gazecie 

krótką informację o zagięciu pieczątki 
wraz z prośbą o kontakt w przypadku 
jej znalezienia.

Podejmując ww. działania, pielęgniarka po-
winna, o ile to możliwe, podać wraz z za-
wiadomieniem przesłanym do tych instytu-
cji stary wzór pieczątki oraz nowy.
Wszystkie wyżej opisane działania nie są 
bezpośrednio nakazane przez prawo, jed-
nakże mają na celu zabezpieczenie pielę-
gniarki w przypadku, gdy ktoś posłuży się 
jej pieczątką do wystawiania fałszywych 
recept oraz innych dokumentów, wymaga-
jących podstemplowania przez pielęgniarkę.

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

Uwaga! W związku z powyższym 
OIPiP w Gdańsku stworzy 
rejeStr ZGłOSZeŃ 

ZAGUbIONyCH PIeCZĄteK 
PIeLĘGNIAreK, PIeLĘGNIArZy 

i POłOżNyCH . 
Szczegółowe informacje już wkrótce na 

stronie internetowej i naszym FB.
Anna Czarnecka 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Port dożylny terapią 
„ostatniej szansy”?

Port dożylny to trwały, długotermino-
wy dostęp naczyniowy stosowany w wie-
lu przewlekłych terapiach wymagających 
wielokrotnego podawania leków, płynów 
oraz innych środków, w tym kontrastu pod-
czas badań diagnostycznych. Szczególne 
miejsce porty dożylne znalazły w onkologii 
– w systemowym leczeniu nowotworów, 
gdy planowane jest stosowanie u pacjentów 
wielogodzinnych lub wielodniowych wle-
wów leków cytotoksycznych. Zastosowa-
nie portów w znacznym stopniu poprawia 
komfort i jakość życia pacjentów w trak-

cie terapii, ale przede wszystkim podnosi 
poziom bezpieczeństwa prowadzonego 
leczenia. Zaimplantowanie portu u chore-
go eliminuje konieczność wielokrotnego 
wkłucia do naczyń obwodowych, zmniej-
sza ryzyko wystąpienia miejscowych sta-
nów zapalnych oraz ogranicza możliwość 
wynaczynienia leku cytostatycznego do 
przestrzeni pozanaczyniowej. Polski Klub 
Dostępu Naczyniowego rekomenduje, aby 
chorzy kierowani byli na implantację por-
tu dożylnego jeszcze przed rozpoczęciem 
leczenia onkologicznego. Niestety w wielu 



62 Biuletyn Informacyjny  nr 6-7/2022 63

ośrodkach w Polsce implantacja portu do-
żylnego traktowana jest jako „terapia ostat-
niej szansy”, gdy podanie leku z dostępu 
obwodowego jest już niemożliwe. Zmiana 
nastawienia do procedury implantacji por-
tów dożylnych w dużej mierze uzależniona 
jest także od świadomości, wiedzy i do-
świadczenia pielęgniarek. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
środowiska, Dział Szkoleń przy OIPiP 
w Gdańsku w dniach 13-14 maja 2022 
roku przeprowadził w Starogardzie Gdań-
skim dwie edycje kursu dokształcającego 
„Pielęgnacja pacjenta z założonym portem 
naczyniowym”. W kursie uczestniczyło 
30 pielęgniarek z Kociewskiego Centrum 

Zdrowia. Wyrażamy nadzieję, że zwiększa-
jąca się liczba pielęgniarek posiadających 
wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi 
i pielęgnacji portu dożylnego przyczyni 
się do rozpowszechnienia stosowania tego 
komfortowego i bezpiecznego dla pacjen-
tów dostępu naczyniowego. 

Dla pacjentów to komfort i lepsza 
jakość życia, a dla pielęgniarek zdecy-
dowanie łatwiejsza realizacja czynności 
zawodowych.

mgr Grażyna Waleńska 
Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku

Relacja z Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej PSPO

W dniach 18-20 maja 2022 roku w Te-
resinie odbyła się, po przerwie spowodo-
wanej stanem epidemii, XXIV Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Onkologicznych pt.: „Pielęgniarstwo On-
kologiczne – Tradycja, Jakość, Zaufanie”. 
W konferencji wzięło udział ponad 170 pie-
lęgniarek onkologicznych z różnych ośrod-
ków onkologicznych z całej Polski. 

Wykład inauguracyjny pt.: „Komórkowy 
świat” wygłosiła dr Dorota Kilańska – pro-
fesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Konferencja podzielona była na kilka 
sesji tematycznych: „Zarządzanie obja-
wami i opieka interdyscyplinarna w pielę-
gniarstwie inwazyjnym”, „Od Rentgena do 
Cyberknife – długa droga promieniowania 
jonizującego, czyli o radioterapii w onko-
logii” oraz „Opieka pielęgniarska w nowo-

czesnych terapiach systemowych”. Podczas 
wymienionych sesji pielęgniarki z różnych 
ośrodków onkologicznych dzieliły się do-
świadczeniami i wynikami prowadzonych 
na terenie swoich podmiotów leczniczych 
badań. Swój udział w konferencji zazna-
czyły również pielęgniarki z terenu naszej 
OIPiP. Dr Katarzyna Wójtowicz z UCK 
w Gdańsku zaprezentowała pracę na temat: 
„Opieka nad pacjentem przed i po zabiegu 
operacyjnym, z nowotworem jelita grubego 
na przykładzie Colorectal Unit przy Klini-
ce Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Transplantacyjnej w Gdańsku”, a dr Janina 
Książek z Zakładu Pielęgniarstwa Chirur-
gicznego Instytutu Pielęgniarstwa GUMed 
na zakończenie prowadzonej przez siebie 
sesji przedstawiła wyniki badań z zakresu 
poziomu wiedzy i postępowania persone-
lu pielęgniarskiego w zakresie pielęgnacji 
cewnika naczyniowego.
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Ostatniego dnia uczestnicy konfe-
rencji mogli wziąć udział w warsztatach 
szkoleniowych. Do wyboru były warsz-
taty na temat zakładania i obsługi dostę-
pów do żywienia enteralnego oraz warsz-
taty poświęcone temu, jak rozmawiać 
o zaawansowanym raku piersi. Obie sesje 
warsztatowe cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem i ocenione zostały przez 
uczestników jako bardzo pomocne w dal-
szej pracy zawodowej. 

Cieszymy się, że po przerwie spowo-
dowanej pandemią spotkania pielęgniarek 
onkologicznych wracają do kalendarza 
wydarzeń naukowo-szkoleniowych. Są to 
spotkania z bogatą tradycją i bardzo ce-
nione przez środowisko pielęgniarek spra-
wujących opiekę nad pacjentem z chorobą 
nowotworową. Bardzo nam tych spotkań 
brakowało. Wykłady i prezentacje pozwa-
lają na zdobycie nowych doświadczeń i po-
głębienie wiedzy, a rozmowy „kuluarowe” 

dają możliwość podzielenia się problema-
mi codziennej aktywności zawodowej, in-
tegrują środowisko oraz dodają sił i moty-
wacji do dalszych działań.

już dziś zapraszamy i zachęcamy do 
udziału w kolejnej – jubileuszowej kon-
ferencji Polskiego Stowarzyszenia Pielę-
gniarek Onkologicznych.

mgr Grażyna Waleńska 
Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku

Komunikat w sprawie
kursów specjalistycznych

Komunikat w sprawie przedkładania 
zaświadczeń o ukończeniu kursów spe-
cjalistycznych przed przystąpieniem do 
egzaminu państwowego 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pie-
lęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 
5 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia za-
twierdził dokument: AKtUALIZAcjA 
PrOGrAMÓW SZKOLeŃ SPeCjA-
LIZACyjNyCH DLA PIeLĘGNIA-
reK I POłOżNyCH, który znosi waru-
nek dotyczący przedkładania wraz z wnio-
skiem o zakwalifikowanie do egzaminu 
państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

1. kursu specjalistycznego Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa;

2. kursu specjalistycznego Resuscytacja 
oddechowo-krążeniowa noworodka;

3 . kursu specjalistycznego Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardio-
graficznego;

4 . kursu specjalistycznego Leczenie ran 
dla pielęgniarek;

5. kursu specjalistycznego Leczenie ran 
dla położnych.

20 kwietnia 2022 r.
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Nowe wyzwania – stare problemy 
w anestezjologii i intensywnej terapii

W dniach 19-21.05.2022 r. w Lublinie od-
była się konferencja pod nazwą „Nowe wy-
zwania – stare problemy w anestezjologii 
i intensywnej terapii”, organizowana przez 
firmę Med Space. Patronatem naukowym 
objęta została przez II Klinikę Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, Oddział Rozto-
czański Polskiego Towarzystwa Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii oraz Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 
Choć Pomorze i Lublin dzieli wiele kilo-
metrów, to mieliśmy tam swoich repre-
zentantów. Zespół pracujący na co dzień 
w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Re-

dłowie, w składzie: mgr Elżbieta Lisowska, 
mgr Magdalena Myszewska oraz mgr Mi-
chał Klamann wraz z lek. med. Agnieszką 
Malczewską, poprowadził warsztaty z im-
plantacji cewników pośrednich typu Midli-
ne. Cewniki pośrednie, od dłuższego cza-
su stosowane na świecie, z powodzeniem 
zakładane są przez personel pielęgniarski. 
W Polsce temat Midline’ów obecnie zy-
skuje na popularności. Celem warsztatów 
było przedstawienie zagadnień związa-
nych z prawidłowym kwalifikowaniem 
pacjenta do założenia cewnika pośredniego 
oraz przekazanie teoretycznej i praktycz-
nej wiedzy na temat cewników typu Mi-

dline. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
z podstawami obsługi aparatu USG, obejrzeć 
z bliska rodzaje sprzętu dostępnego obecnie 
na polskim rynku, a także spróbować swych 
sił w implantacji cewnika na specjalnie przy-
gotowanych fantomach. Dzięki udziałowi 
w warsztatach pielęgniarki i pielęgniarze 
z różnych stron Polski mogli wrócić do swo-
ich szpitali pełni zapału do wprowadzania no-
wości w swoich placówkach. Jesteśmy pełni 
nadziei, że zajęcia, które prowadziliśmy, da-
dzą pewność siebie do działania i sięgania po 
USG przy kaniulacji naczyń obwodowych 
nie tylko cewnikami pośrednimi. Jako ze-
społowi zajmującemu się dostępem naczy-
niowym zależy nam na ciągłym polepszaniu 
jakości opieki nad pacjentami.

Michał Klamann

UWAGA! 
OIPiP w GDAŃSKU ZAPrASZA

OIPiP w Gdańsku, widząc ww. działania, 
chce dać szanse Pielęgniarkom i Położnym 
z Pomorza na podnoszenie swoich kwalifi-
kacji zawodowych, szczególnie mając coraz 
więcej dowodów na to, że wykorzystanie 
USG do kaniulacji naczyń obwodowych 
i implantacja cewników pośrednich (Midli-
ne) ma wielki sens i zwiększa KOMFORT 
PACJENTA, a także pozwala usprawniać 
pracę personelu pielęgniarskiego.
DLA INStytUCjI/PrACODAWCÓW/
OSÓb ZAINtereSOWANyCH tAKIM 
SZKOLeNIeM poniżej podajemy dane 

kontaktowe do realizatorów:
Michał Klamann

michalklamann@wp.pl, 501-086-134
Magdalena Myszewska

magdalenaadriana.zal@gmail.com
663-910-207
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Podsumowanie kursu podstaw języka 
ukraińskiego organizowanego przez 
OIPiP w Gdańsku

10 maja zakończyliśmy miesięczny kurs 
podstaw języka ukraińskiego zorganizowa-
ny na prośbę Członków OIPiP w Gdańsku. 
Zgłosiły się 32 chętne osoby, zarówno pie-
lęgniarki, jak i położne; zajęcia odbywały 
się dwa razy w tygodniu przez platformę 
Zoom. Uczestnicy omówili poniższe za-
gadnienia:
1. Przedstawianie się i oprowadzanie pa-

cjenta po oddziale
2. Części ciała – nazewnictwo
3 . Samopoczucie pacjenta
4 . Polecenia kierowane do pacjenta
5. Higiena w opiece pielęgniarskiej
6. Podstawowe czynności pielęgniarskie
7. Opieka nad pacjentem przed i po ope-

racji
8. Ciąża i poród – podstawowe pojęcia

A oto co o kursie powiedzieli sami uczest-
nicy po jego zakończeniu:
Jakie aspekty tego kursu były najbardziej 
przydatne i wartościowe? 
• Zwroty potrzebne w bezpośrednim 

kontakcie z pacjentem.
• Słownictwo medyczne, nazwy części 

ciała, prawidłowa wymowa.
• Praktyczne dialogi przydatne w pracy 

pielęgniarki.

Jakby Pan(i) ulepszył(a) ten kurs? 
Jest wystarczający na potrzeby kontaktu 
z pacjentem. Jak w każdej nauce języka jest 
potrzebny wkład własny w naukę. Podsta-
wy są dobrze wykładane. 

Co najbardziej spodobało Ci się w kursie? 
• Możliwość nauki języka, wykładowczy-

ni z Ukrainy jako najbardziej wiarygod-
ne źródło mowy ukraińskiej, wymowy.

• Swobodny sposób prowadzenia zajęć, 
zachęcający do nauki.

• Świetne podejście osoby wykładają-
cej, która tworzyła dobrą atmosferę, 
odpowiadała na pytania, pomagała.

Co Cię skłoniło do wzięcia udziału w tym 
kursie? 
Duża liczba ukraińskich pacjentów w szpitalu. 

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

6-7/2022

Nagrody:

1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2022 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 6-7/2022
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!

Kurs dokształcający „Pielęgnacja pacjenta z zało-
żonym portem naczyniowym” odbył się w:
A) Starogardzie Gdańskim
B) Gdańsku
C) Malborku

Msza Święta z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Położnej w Kościele pw. Świętej 
Rodziny z Nazaretu w Gdyni odbyła się:
A) 14 maja
B) 15 maja
C) 16 maja

Kurs podstaw języka ukraińskiego zorganizowany na 
prośbę Członków OIPiP w Gdańsku zakończył się:
A) 10 maja
B) 12 maja
C) 15 maja

Uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w szpitalu 
w Wejherowie odbyło się:
A) 11 maja
B) 15 maja
C) 25 maja

2 nagrody
ufundowane przez

WYNIKI QUIZU nr 11/2021
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Bogusława Perz. 
Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika wygrały Joanna Romanowska i Dorota Skrzypczyk. 
Prawidłowe odpowiedzi: 1C - 2C - 3C - 4C

WYNIKI QUIZU nr 12/2021-01/2022
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrał Maciej Sarnacki. 
Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika wygrali Katarzyna Wichmann i Łukasz Tomasik. 
Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2A - 3A - 4A

Prosimy o kontakt z daną firmą w celu odebrania nagrody. 
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Obchody Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarek i Położnych
w Domu Pielęgniarki i Położnej 
w Tylmanowej

Samorząd Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w ramach podziękowań za 
owocną współpracę z Fundacją ALMACH 
otrzymał dwa zaproszenia dla pielęgnia-
rek i położnych z długoletnim stażem 
pracy w zawodzie na obchody Międzyna-
rodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, 
które odbyły się w Domu Pielęgniarki 

i Położnej w Tylmanowej, malowniczej 
miejscowości położonej nad rzeką Duna-
jec w Pieninach.
Kilkudniowy pobyt w Tylmanowej był pe-
łen wrażeń i atrakcji oraz relaksu.
Pobyt uświetniły obchody Dnia Pielę-
gniarki i Położnej, podczas których przed-
stawiciele Małopolskiej Izby Pielęgniarek 
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i Położnych przybliżyli postacie dwóch 
wybitnych przedstawicielek zawodu: pie-
lęgniarki Hanny Chrzanowskiej i położnej 
Stanisławy Leszczyńskiej. Na zakończe-
nie uroczystości każdy uczestnik otrzymał 
książkę z opowiadaniem Hanny Chrza-
nowskiej. Dziękujemy za możliwość 

uczestniczenia w tej uroczystości, która 
zmusiła nas do refleksji na temat pracy 
pielęgniarek i położnych w trudnych i nie-
bezpiecznych czasach.
Pozostałe dni pobytu przeznaczone były 
na zwiedzanie i wypoczynek .
Drugiego dnia pobytu zawitała do nas ka-
pela góralska. Członkowie kapeli raczyli 
nas wesołą góralską muzyką, uczyli śpie-
wu i tańców góralskich.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spływu tra-
twami malowniczym Dunajcem. Dodatko-
wą atrakcją była piękna pogoda i wesołe 
anegdoty gwarą góralską, którymi raczyli 
nas flisacy. Spływ zakończył się w uzdro-
wiskowej miejscowości Szczawnica, gdzie 
skorzystaliśmy z ochłody w parku zdrojo-
wym, rozkoszując się leczniczymi wodami.

Kolejnego dnia zwiedzaliśmy zabytkowy 
kościółek w Dębnie Podhalańskim oraz 
Zakopane. Po powrocie czekało na nas 
ognisko z pieczeniem kiełbasek i wspól-
nym śpiewem.

Atrakcją kolejnego dnia 
był relaks i kąpiele 
w wodach termalnych 
w Szaflarach.
Ostatniego dnia przed 
wyjazdem poznaliśmy 
atrakcje Nowego i Stare-
go Sącza, tj. Miasteczko 
Galicyjskie oraz ołtarz 
papieski i Klasztor Kla-
rysek ze źródłem świętej 
Kingi.
Dziękujemy organizato-
rom za wspaniały wypo-
czynek i atrakcje, które 

nam zapewnili podczas pobytu w Tylma-
nowej.

Halina Dziemińska-Treder
Bożena Machut

Gratulacje i podziękowania
Z okazji zakończenia długoletniej współpracy z placówką medyczną 

Vita med w Gdyni na Pustkach Cisowskich 
składamy serdeczne podziękowania dla koleżanki 

Hanny Wittbrodt 
za trud pracy, życzliwość oraz profesjonalizm.

 
Życzymy samych przyjemnych chwil, dużo zdrowia,

szczęścia i pomyślności na nowym etapie życia.
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„Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął,
i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś”.

Konfucjusz

Serdeczne gratulacje 
dla naszych koleżanek

z okazji zdania egzaminu państwowego 
i uzyskania tytułu specjalisty:

Doroty Wiśniewskiej
w dziedzinie pielęgniarstwa 

epidemiologicznego,
Agnieszki jankowskiej

w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego,

Anny Lewandowskiej
w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego
oraz

bogumiły Neuman, 
Anny tulin 

i Marzeny Drabig
w dziedzinie opieki długoterminowej.

Wytrwałości i dalszych sukcesów 
w podnoszeniu kwalifikacji,

 ale przede wszystkim satysfakcji 
z wykorzystywania swych uprawnień, 

umiejętności oraz ogromnego serca 
w codziennej pracy zawodowej 

wraz z życzeniami zdrowia 
i pomyślności w życiu osobistym

składają
mgr Elżbieta Wyborska
Naczelna Pielęgniarka

z zespołem pielęgniarskim
Szpital Polski Sztum

„Nigdy nie wiadomo, 
kiedy będzie miało się wypadek”. 

 
brawo SOr Wejherowo! 

Dziękuję za profesjonalne zachowanie, 
kompetencje i wiedzę medyków, 

Pielęgniarkom i Ratownikom za kroplówki 
zakładane w rękawiczkach z uśmiechem 

na twarzy, Paniom Salowym 
za sprzątanie nawet drobnego papierka 

czy koreczka z podłogi 
(każdy lubi jak jest czysto w szpitalu), 

Pani Opiekunce Medycznej 
za pomoc w drodze do toalety 

(tak, nawet taka czynność z kołnierzem 
szyjnym może być problematyczna).

 
Szczególnie dziękuję Pani Pielęgniarce 

w czarnych długich związanych włosach 
ze zmiany dziennej z dnia 07.05.2022 r. za 
rozmowę i pilnowanie moich kroplówek, 

by leki przeciwbólowe działały, 
a pacjentka nie cierpiała.

 
Dziękuję także dr. Michałowi Baluta 

za zszycie rany głowy, 
empatię i zaangażowanie w leczenie 

podczas całego pobytu na SOR. 
Miło patrzeć, jak czerwona linia na 
SOR sprawnie działała dzięki całej 

pracy zespołu SOR i personelu z karetki 
pogotowia, pomimo komplikacji 

technicznych związanych z opisem TK 
(niezależnych od Szpitala).

 
W imieniu własnym i rodziny 

podziękowania składa
pacjentka z zespołem Ehlersa-Danlosa

Elżbieta Wiśniewska
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Z żałobnej karty
Są sytuacje, gdy całkowicie brakuje słów,

każde z nich staje się banalne...
Pamięć jest droższa od słów...

Wyrazy głębokiego współczucia
dla naszej koleżanki

Iwony Kołpak
z powodu śmierci

tAtY
składa 

cały Zespół Oddziału Urologii
7 Szpitala Marynarki Wojennej

w Gdańsku

„Wspomnienia są jedynym rajem, 
z którego nie można nas wygnać”. 

Jean Paul Friedrich Richter
 

Naszej koleżance, pielęgniarce 
Monice Dawidziuk

przekazujemy głębokie 
wyrazy współczucia 

z powodu straty 
brAtA.

 
Zespół pielęgniarski 

z Oddziału Psychiatrycznego
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku Oliwie

Koleżance 
Marcie Głowience 

wyrazy głębokiego współczucia, 
słowa wsparcia i otuchy 

z powodu śmierci 
teŚCIOWej

składa
cały zespół Oddziału OTUA

Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego 

w Gdańsku

„Kochany człowiek nie umiera, 
żyje w naszych sercach, myślach 

i wspomnieniach”.

  Naszej Koleżance 
 Natalii rutkowskiej

 najszczersze wyrazy współczucia
 z powodu śmierci

 DZIADKA
 składają

 Naczelna Pielęgniarka,
 Pielęgniarki Oddziałowe 

 oraz 
 współpracownicy 

z Oddziału Chirurgii
 SP ZOZ MSWiA 

w Gdańsku
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„Matka jest tylko jedna i w naszym sercu zostaje 
na zawsze, dopóki żyjemy”.

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia,
słowa otuchy i wsparcia

składamy
naszej Koleżance

Pielęgniarce Oddziałowej
Klaudii Urban-Gawrońskiej

z powodu śmierci
MAMy.

Koleżanki i koledzy
z Kliniki Kardiochirurgii 
i Chirurgii Naczyniowej

UCK Gdańsk

 Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszej koleżanki pielęgniarki 
tereSy tUreK .

Teresko, byłaś cudownym człowiekiem 
o wielkim sercu i wrażliwości.

Zawsze skromna, pogodna, życzliwa,
pełna empatii. Pozostaniesz

w naszych sercach.

Dziękujemy za wszystkie spędzone lata,
za cenne wskazówki, które nam dawałaś.

Niech Cię teraz wspierają
Dobre Anioły.

Koleżanki i koledzy 
z Pracowni Endoskopii

Szpitala Copernicus




