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S³owo wstêpne
Szanowni Pañstwo, drogie Kole¿anki i Koledzy,
Oddajemy w Wasze rêce kolejny numer pisma Impuls. Ambicj¹ tego numeru,
a szczególnie kolejnych bêdzie taki dobór tematów, aktualnoœci, wydarzeñ czy te¿
szaty graficznej aby wszystko o czym napiszemy by³o jak najbli¿ej naszych wspólnych oczekiwañ i potrzeb. Mam g³êbokie przeœwiadczenie, ¿e jednym z wa¿nych
wyzwañ jakie stoj¹ przed Izb¹ to wzmocnienie kana³ów komunikacji miêdzy nami, ale
tak¿e dostosowanie przekazu tak aby by³ interesuj¹cy dla spo³eczeñstwa i jego
szczególnych przedstawicieli jakimi s¹ dziennikarze. Jest wiele wartoœciowych i wa¿nych inicjatyw, które moim zdaniem powinny znaleŸæ swoje miejsce w tradycyjnym
przekazie jakim jest nasz Impuls, ale tak¿e w kontekœcie mediów elektronicznych.
Dzisiejszy œwiat komunikacji oferuje nam szereg narzêdzi i kana³ów przekazywania
czy raczej wymiany informacji. Najszybciej rozwijaj¹cym siê jest niew¹tpliwie internet.
Bez wzglêdu na nasz¹ osobist¹ opiniê co do wartoœci tego medium, narzêdzia komunikacji internetowej staj¹ siê Ÿród³em naszej codziennej wiedzy, ale tak¿e intensywnie
wp³ywaj¹ na œwiadomoœæ spo³eczn¹.
Naturalnym zatem, a nawet koniecznym wydaje siê zdefiniowaæ i odnaleŸæ stosowne
miejsce w przestrzeni sieci internetowej. Nasza aktualna strona internetowa, choæ
kilka lat temu by³a narzêdziem na czasie, dziœ wymaga znacz¹cych zmian. Ten proces
jest ju¿ w toku, a niebawem bêdziemy mogli cieszyæ siê zupe³nie nowym portalem.
Bêdzie to tak¿e wizytówka Izby i Ÿród³o wiedzy dla wszystkich, którzy zechc¹ zasiêgn¹æ profesjonalnej informacji o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej.
Moj¹ osobist¹ ambicj¹ jest, aby zmiany jakie bêd¹ zachodzi³y w przestrzeni komunikacji by³y nasz¹ wspóln¹ inicjatyw¹. Jestem otwarta na ka¿d¹, merytoryczn¹ sugestiê i ju¿ dziœ dziêkujê za tak liczny udzia³ w rozpoczêtej dyskusji nad now¹ stron¹
internetow¹. Jestem przekonana, ¿e tylko razem mo¿emy spe³niæ nasze nadzieje
i oczekiwania.
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Przewodnicz¹ca WOIPiP
woipip@woipip.pl

Wydawca:

Szczêœliwych Œwi¹t

Warszawska
Okrêgowa Izba
Pielêgniarek i Po³o¿nych
Adres wydawcy:

ul. Nowy Œwiat 63
00-042 Warszawa
tel.: 22 826-84-77
e-mail: woipip@woipip.pl
www.woipip.pl
Redaguje zespó³

Wielkanocnych
wszystkim Cz³onkom
samorz¹du zawodowego
pielêgniarek i po³o¿nych
¿yczy

Adres redakcji:

ul. Nowy Œwiat 63
00-042 Warszawa
tel.: 22 826 84 42
fax: 22 826 78 08
Producent i wspó³wydawca:

Okrêgowa Rada
Warszawskiej Okrêgowej
Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych

Jerzy Matysiak

tel.: 601 223 990
e-mail: pressart@pressart.pl
www.pressart.pl
Studio APe
e-mail: studio.ape@pressart.pl

W numerze:
Numer 1-2 (269-270) 2016 r.
ISSN 1230-5901
Nak³ad: 5000 egz.
Data wydania: 18.03.2016 r.
Zdjêcia: archiwum redakcji,
Ewa Szkiela, ks. Marek Nowak,
Jacek Wojciechowski

Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania
nades³anych tekstów. Autorów prosi o podanie (do wiadomoœci Redakcji) swojego adresu i numeru telefonu.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci
za treœæ zamieszczanych og³oszeñ.

Warto wiedzieæ
Emancypacja zawodowa pielêgniarek u progu XXI wieku
– Jan Hartman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Co s³ychaæ w Izbie
Kalendarium z dzia³alnoœci Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych (styczeñ – luty 2016 r.)
– Jacek Wojciechowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Posiedzenia Okrêgowej Rady i Prezydium Okrêgowej Rady
– Jacek Wojciechowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Przetaczanie krwi a pielêgniarka – œwiadek Jehowy
– Jakub Meysner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Podziêkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Warto wiedzieæ
Jan Hartman

Emancypacja zawodowa pielêgniarek
u progu XXI wieku
Co ³¹czy reformacjê, powstanie pañstw narodowych, zniesienie niewolnictwa, demokracjê,
równouprawnienie kobiet? Wszystkie te wielkie
procesy czasów nowo¿ytnych zwi¹zane s¹ z uzyskiwaniem w³asnej podmiotowoœci i wolnoœci zarówno grupowej jak i indywidualnej. Proces ten
nazywa siê emancypacj¹ i stanowi on istotê naszej epoki, nazywaj¹cej sam¹ siebie (od czterystu
lat!) nowoczesnoœci¹. Epoka emancypacji wyzwoli³a grupy wyznaniowe, narody, klasy spo³eczne, p³cie, a przede wszystkim jednostki. Stworzy³a œwiat ludzi wolnych i równych, oparty na konstytucyjnych gwarancjach swobód obywatelskich.
Nigdy wczeœniej czegoœ takiego ludzkoœæ nie zazna³a. Wolnoœæ i równoœæ, bêd¹ce j¹drem emancypacji, to „wynalazki” na miarê ognia i ko³a.
Proces tworzenia profesji pielêgniarskiej jako
samodzielnego zawodu, zorganizowanego w korporacjê i regulowanego poprzez tryb uzyskiwania
uprawnieñ zawodowych trwa ju¿ znacznie ponad
sto lat. Poœród licznych, równolegle tocz¹cych siê
wielkich procesów emancypacyjnych i modernizacyjnych, bezpoœrednim pod³o¿em dla konstytuowania siê zawodu pielêgniarki jako samodzielnej
profesji o znacznym presti¿u spo³ecznym najwa¿niejsz¹ rolê odegra³y dwa: spo³eczny awans zawodu lekarza, zwi¹zany m.in. z rozwojem medycyny
naukowej, oraz emancypacja kobiet. Owszem,
pielêgniarki zawdziêczaj¹ stopniowy awans spo³eczny trwaj¹cemu od po³owy XIX wieku stopniowemu uwalnianiu siê kobiet z podleg³oœci i poddañstwa p³ci mêskiej. Odzia³ywanie zachodzi jednak i w drug¹ stronê – kszta³towanie siê zawodów
pielêgniarki i po³o¿nej walnie przyczyni³o siê do
emancypacji kobiet. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e
pielêgniarki, obok nauczycielek, by³y i nadal s¹
najbardziej zas³u¿on¹ dla sprawy spo³ecznej równoœci p³ci grup¹ zawodow¹. S¹ pionierkami
emancypacji i powinny byæ z tego dumne.
Proces usamodzielnienia zawodowego pielêgniarstwa oraz budowania odrêbnego etosu pie-
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lêgniarki, ugruntowanego we wspólnocie zawodowej i poczuciu godnoœci tego zawodu, jest ju¿
prawie zakoñczony. Jednak¿e owo „prawie” czyni znaczn¹ ró¿nicê. Pozosta³y jeszcze pewne kroki, które nale¿y poczyniæ, aby pielêgniarki mog³y
uzyskaæ realnie tê pozycjê, któr¹ wyznacza im
uznany ju¿ powszechnie w medycynie i w spo³eczeñstwie etos ich zawodu – aby wiêc mog³y byæ
naprawdê samodzielnymi specjalistami i partnerami lekarzy w procesie terapeutycznym, odpowiedzialnymi za czynnoœci pielêgnacyjne.
Newralgiczne obszary, na których wci¹¿ jeszcze zaznaczaj¹ siê antagonizmy kulturowe i zawodowe, dotycz¹ takich zagadnieñ jak relacje
organizacyjne i s³u¿bowe miêdzy pielêgniarkami
a lekarzami i pozosta³ym personelem medycznym, system zatrudniania i wynagradzania pielêgniarek, samodzielnoœæ korporacji zawodowych
i zwi¹zków pielêgniarek, zakres uprawnieñ pielêgniarek i demarkacja miêdzy czynnoœciami
pielêgnacyjnymi oraz pozosta³ymi czynnoœciami
medycznymi, kszta³towanie siê relacji miêdzy
pielêgniarkami a pacjentami, jak równie¿ spo³eczny wizerunek zawodu pielêgniarki.
Osoby dogl¹daj¹ce chorych istnia³y zawsze.
Nie by³y to jednak pielêgniarki. Osoby te uwa¿ano za s³u¿¹ce, a wiêc robotnice, wzglêdnie by³y to
zakonnice, spe³niaj¹ce s³u¿bê Bo¿¹. Poczucia zawodowego ani prawdziwej profesji pielêgniarskiej nie by³o a¿ do po³owy XIX wieku. Symbolicznie za narodziny profesji pielêgniarskiej uwa¿a siê dzia³alnoœæ Florence Nightingale podczas
wojny krymskiej w latach piêædziesi¹tych XIX
wieku. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pielêgniarstwo jako
dzia³alnoœæ fachowa i zorganizowana powsta³a
w warunkach wojny. To pielêgniarki i sanitariuszki, pracuj¹ce z nara¿eniem ¿ycia na frontach
I Wojny Œwiatowej ostatecznie i trwale ukszta³towa³y œwieck¹ profesjê pielêgniarsk¹, ciesz¹c¹ siê
wzglêdnym szacunkiem spo³ecznym. Warunkiem
tego szacunku by³ jednak szczególny rygor pos³uWarszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych

szeñstwa i hierarchii. Pielêgniarki sta³y siê, rzec
mo¿na, szeregowcami kadr medycznych. Czy
wiecie, ¿e jeszcze przed II Wojn¹ Œwiatow¹
uczennica szko³y pielêgniarskiej nie mia³a prawa
odzywaæ siê do studenta medycyny, a za zbyt bezpoœredni sposób zwracania siê do lekarza pielêgniarka traci³a pracê?
Jednoczeœnie pielêgniarki by³y op³acane znacznie gorzej ni¿ robotnicy-mê¿czyŸni. Zaszczyt pe³nienia s³u¿by mia³ dla nich byæ wystarczaj¹cym
wynagrodzeniem za ich trud. Protekcjonalne
traktowanie owego kobiecego zawodu wyra¿a³o
siê te¿ w modnym w czasie wojny wœród kobiet
z wy¿szych sfer odgrywaniu roli pielêgniarki – jako manifestacji patriotycznej postawy.
Etos pielêgniarki wci¹¿ jest – i bardzo dobrze,
¿e tak jest – etosem s³u¿by. Trzeba jednak pilnowaæ siê i strzec nadu¿ycia polegaj¹cego na moralnym szanta¿u, wymuszaj¹cym na pielêgniarkach, w imiê szczytnych idea³ów, s³u¿by spo³eczeñstwu i troski o chorych, powœci¹ganie swych
aspiracji i ¿¹dañ w zakresie praw pracowniczych
oraz pozycji zawodowej. Etos s³u¿by nie mo¿e
byæ etosem podleg³oœci i uleg³oœci! Nie mo¿e byæ
pretekstem do ograniczania praw pracowniczych
pielêgniarek i po³o¿nych! Mam nadziejê, ¿e
dziêki wyczuleniu na retoryczne nadu¿ycia, liderki œrodowisk pielêgniarskich nie pozwol¹ na
„zag³askiwanie” i „branie pod w³os”, czyli postawy protekcjonalne i paternalistyczne w relacjach
establishmentu medycznego z korporacjami zawodowymi pielêgniarek. To wyczulenie na retoryczne pu³apki musz¹ wszelako w sobie wykszta³ciæ. Wymaga to œwiadomoœci i odwagi.
A wiêc odwagi!
Ryzyko paternalizmu, wci¹¿ zagra¿aj¹ce dalszej emancypacji i awansowi zawodowemu pielêgniarek, wynika z trzech czynników: feminizacji zawodu, tradycyjnego postrzegania zawodu
pielêgniarki w kategoriach robotniczo-s³u¿ebnych oraz podleg³oœci pielêgniarek w³adzy lekarskiej. Roszczenia ekonomiczne korporacji
lekarskiej, podobnie jak jej roszczenia do presti¿u, zawsze bêd¹ mia³y przewagê nad roszczeniami pielêgniarek. Te zawsze bêd¹ drugie
w kolejce. Niemniej jednak awans spo³eczny lekarzy, którzy w po³owie XIX wieku, zajmuj¹c
jeszcze pozycjê równ¹ rzemieœlnikom, znaleŸli
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siê dziœ na szczytach hierarchii spo³ecznej, poœrednio sprzyja awansowi pielêgniarek, które,
chc¹c nie chc¹c, lekarze „ci¹gn¹” za sob¹ wzwy¿
spo³ecznej hierarchii. Ponadto unaukowienie
medycyny na prze³omie XIX i XX wieku doprowadzi³o do znacznego podniesienia wymagañ
edukacyjnych stawianym pielêgniarkom, których status edukacyjny dzisiaj w zasadzie zrówna³ siê z lekarskim.
Na przeszkodzie dalszej emancypacji pielêgniarek stoi wiele czynników i okolicznoœci, których ³¹czne oddzia³ywanie utrwala status quo.
Nale¿y do nich niekomfortowy status „poœredniego ogniwa” pomiêdzy lekarzami i personelem
pomocniczym oraz rodzinami. Poœrednik w komunikacji lekarzy z pacjentem oraz wykonawca
lekarskich zaleceñ (które w istocie swej s¹ jednak
poleceniami) z trudem zdobyæ siê mo¿e na autonomiê. Ostatecznie to ¿yczenia pacjenta i ¿yczenia lekarza licz¹ siê najbardziej. ¯yczenia i oczekiwania pielêgniarki wydaj¹ siê wrêcz czymœ „nie
na miejscu”. Innym czynnikiem utrudniaj¹cym
budowanie podmiotowoœci zawodu pielêgniarki
jest nadmierne obci¹¿enie prac¹, wywo³uj¹ce frustracjê, deficyty funkcjonalne, a tak¿e b³êdy
w dzia³aniu. Przepracowana, wci¹¿ zajêta i zestresowana pielêgniarka, nie ma si³y walczyæ
o nale¿n¹ jej pozycjê zawodow¹.
Na jakich polach dokonywaæ siê powinna dalsza praca indywidualna i korporacyjna na rzecz
emancypacji pielêgniarek? Wyró¿ni³bym nastêpuj¹ce sfery dzia³ania:
– silna korporacja i zaanga¿owanie pielêgniarek
i po³o¿nych w pracê na rzecz izb i zwi¹zków zawodowych,
– d¹¿enie do zwiêkszenia udzia³u mê¿czyzn
w zawodzie,
– wspó³udzia³ w tworzeniu prawa dostosowuj¹cego zadania i uprawnienia pielêgniarek do
zmieniaj¹cych siê warunków lecznictwa i wzrostu kompetencji pielêgniarek,
– œcis³e przestrzeganie prawa na oddziale – niewykonywanie niedozwolonych czynnoœci, wymuszanie poszanowania dla uprawnieñ socjalnych,
– dba³oœæ o dobre – oparte na zaufaniu i sprawiedliwoœci – stosunki miêdzy pielêgniarkami
w miejscu pracy,

impuls
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– obrona autonomii pielêgniarek w zakresie
czynnoœci pielêgnacyjnych,
– solidarnoœæ zawodowa,
– praca nad obyczajem, zmierzaj¹ca do prze³amania form protekcjonalnych (sposób zwracania siê do siebie lekarzy i pielêgniarek),
– nietolerowanie grubiañstwa i agresji pacjentów, a¿ do odmowy œwiadczeñ.
Jest wiele jeszcze do zrobienia na polu budowy nowoczesnej kultury zawodowej w ochronie
zdrowia, a wiêc w³aœciwych, partnerskich relacji
miêdzy profesjonalistami medycznymi, opartych
na wspó³pracy i podziale zadañ, a nie tylko na
zasadach hierarchii. Aby dokoñczyæ dzie³o
emancypacji zawodowej pielêgniarek, tak jak
sta³o siê to ju¿ w najbardziej postêpowych krajach zachodu, niezbêdna jest odwaga i poczucie
godnoœci okazywane ka¿dego dnia, niezbêdna
jest solidna i rzetelna praca oraz niezbêdne jest
przywództwo, czyli zachêta i przyk³ad liderek
œrodowiska. Pielêgniarki to potêga. Ich rola
w lecznictwie jest nie mniejsza ni¿ rola lekarzy
i nie mniejszy te¿ powinien byæ ich udzia³ w gremiach kierowniczych s³u¿by zdrowia, pocz¹wszy
od oddzia³u, poprzez zarz¹dy zoz, a skoñczywszy
na ministerstwie. Czasy, w których pielêgniarka
by³a s³u¿ebnic¹, jeœli nie s³u¿¹c¹, dawno ju¿ siê
skoñczy³y, choæ niektórym mo¿e wygodnie jest
nie przyjmowaæ tego do wiadomoœci. Dziœ pielêgniarka jest medykiem, nierzadko maj¹cym wykszta³cenie medyczne nie mniejsze ni¿ wykszta³cenie lekarza. Maleje te¿ ró¿nica w stopniu odpowiedzialnoœci lekarza i pielêgniarki za w³aœciwy przebieg terapii, gdy¿ wiele urz¹dzeñ i procedur s³u¿¹cych pielêgnowaniu ma charakter tak
specjalistyczny, ¿e zupe³nie nierealistyczne i nieaktualne staje siê za³o¿enie, i¿ ka¿d¹ czynnoœæ
pielêgniarki mo¿e i potrafi wykonaæ lekarz, który po to korzysta z jej pomocy, aby móc bardziej
efektywnie wykorzystaæ swój czas i swoje wy¿sze
umiejêtnoœci. Specjalizacja w profesjach medycznych siêga ju¿ tak daleko, ¿e pojmowanie
pracy zespo³u lecz¹cego w prostych kategoriach
kieruj¹cy – podw³adni sta³o siê ca³kowicie nieadekwatne do realiów.
Profesjonalizacja pielêgniarstwa od bardzo
dawna jest ju¿ faktem, i to faktem powszechnie
akceptowanym przez lekarzy i biurokracjê me-
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dyczn¹. Inaczej jednak ma siê sprawa z rang¹
i usytuowaniem tej profesji. Wci¹¿ bardzo silnie
zakarbowane jest w medycznych i biurokratycznych umys³ach wyobra¿enie, i¿ pielêgniarka to
osoba „po szkole”, czyli maj¹ca œrednie wykszta³cenie zawodowe. Owszem, czêsto tak jeszcze bywa, ale ten stan rzeczy zmienia siê w szybkim
tempie. Za jakiœ czas ka¿da pielêgniarka bêdzie
specjalistk¹ na poziomie licencjatu b¹dŸ magisterium, posiadaj¹c¹ ponadto kwalifikacje dziedzinowe jako pielêgniarka internistyczna, chirurgiczna, psychiatryczna itp. Awans edukacyjny nie
mo¿e pozostawaæ bez wp³ywu na pozycjê zawodow¹ pielêgniarki i jej zarobki. Prêdzej czy póŸniej establishment medyczny bêdzie musia³ przyj¹æ to do wiadomoœci. Epoka patriarchalnego
protekcjonalizmu, epoka „pani Basiu, pani Kasiu” musi siê wreszcie skoñczyæ. Cel medycyny
jest jeden i wszyscy zatrudnieni w ochronie zdrowia s³u¿¹ mu wspólnie, dziel¹c siê prac¹ i odpowiedzialnoœci¹.
Przedruk z pisma MOIPiP „Ma³opolskie Pielêgniarki i Po³o¿ne”
nr 19/2015 „Emancypacja zawodowa pielêgniarek u progu
XX wieku”

Œmieræ przychodzi cicho.
Niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma na ni¹ odpowiedniej chwili,
jest zawsze goœciem nie na czas...

W dniu 08 lutego 2016 r. zmar³a nagle
nasza Kole¿anka

Ma³gorzata Kêdziorek
z d. Krzemiñska
Z g³êbokim ¿alem i smutkiem ¿egnamy nasz¹ Kole¿ankê, d³ugoletni¹ pracownicê Oddzia³u Anestezjologii
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Ma³gosia by³a osob¹ bardzo serdeczn¹, ¿yczliw¹, oddan¹ swojej pracy, wspania³¹ Kole¿ank¹ i wzorem dla
m³odych adeptek naszego zawodu. Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci jako dobry i serdeczny Cz³owiek, ¿yczliwy ludziom. Rodzinie i Bliskim Ma³gosi
sk³adamy wyrazy wspó³czucia.
Zak³adowy Koordynator ŒPPiOP,
kole¿anki i koledzy z Oddzia³u Anestezjologii,
pielêgniarki i po³o¿ne
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych

Co s³ychaæ w Izbie

KALENDARIUM
z dzia³alnoœci Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
(styczeñ – luty 2016 r.)
18 – 20.01

Jednym z zastêpców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej zosta³a Alicja Gos.

• Udzia³ delegatów Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych w obradach VII Krajowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych. WOIPiP
reprezentowali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Beata
£ukasz
Izabela
Danuta
£ukasz
Urszula
Olga
El¿bieta
Anna
Helena
Wioletta Teresa
Alicja
Krystyna
Hanna
Dorota
El¿bieta
El¿bieta
Hanna
Teresa
Krystyna Ewa
El¿bieta
Ewa
Gra¿yna
Agnieszka
Agnieszka
Jacek
Iwona
Gra¿yna
Jadwiga
Jacek
Aleksandra
Wies³awa

Baliszewska
Boniecki
Burzyñska
Cyperling
Czy¿ewski
Czy¿ykowska
Dembicka
Dró¿d¿-Kubicka
Dudziñska
Falkowska
Galuba
Gos
Górecka
Gutowska
Ho³dyñska
I³endo
Iwanicka
Kolasa
Kosicka
Kwiatkowska
Madajczyk
Przes³awska
Sarna
Siporska-Sitko
Skowerska
Solarski
Stañczuk
Szymañska
Wierzbowska
Wojciechowski
Wojtak
Za³uska

Cz³onkami Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych zosta³y:
– El¿bieta Madajczyk – przewodnicz¹ca Okrêgowej
Rady WOIPiP,
– El¿bieta Dró¿d¿-Kubicka – cz³onek Okrêgowej
Rady WOIPiP.
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Gratulacje dla nowowybranej prezes NRPiP Zofii Ma³as

Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych (od lewej): Joanna
Walewander – sekretarz NRPiP, Sebastian Irzykowski – wiceprezes NRPiP (pielêgniarz), Mariola £odziñska – wiceprezes
NRPiP (pielêgniarka), Ewa Janik – wiceprezes NRPiP (po³o¿na), Zofia Ma³as – Prezes NRPiP, Danuta Adamek
– skarbnik NRPiP

impuls
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Delegaci WOIPiP
Odznaczeniami „Zas³u¿ony dla samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych” odznaczone zosta³y, z ramienia Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych, Panie: odznaczeniem z³otym – Hanna Gutowska, Ewa Przes³awska i Ewa Œl¹zak, odznaczeniem srebrnym – Alicja Gos i Anna Karlson.

Odznaczana Anna Karlson

Odznaczona Ewa Przes³awska, trzecia od lewej

Odznaczana Alicja Gos

8

Druga od prawej Ewa Œl¹zak

Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych

Delegaci WOIPiP: Helena Falkowska, Anna Dudziñska

Delegaci WOIPiP: Wioletta Galuba, Beata Baliszewska

Delegaci WOIPiP

23.01
• Udzia³ przedstawiciela Okrêgowej Rady WOIPiP
w pracy komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa rodzinnego (program dla pielêgniarek), organizowanego przez Klinikê ffx Spó³kê z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

diagnostyczno-zabiegowy i sala wzmo¿onego
nadzoru. Pawilon zosta³ kompleksowo wyposa¿ony w nowoczesny sprzêt medyczny. Wizyta w placówce, poza z³o¿eniem gratulacji jej kierownictwu,
da³a przewodnicz¹cej WOIPIP okazjê do spotkania siê z zatrudnionymi tam pielêgniarkami.

• Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady WOIPiP uczestniczy³a w uroczystoœci oddania do u¿ytku pawilonu nr I Szpitala Grochowskiego. Pawilon, zbudowany w 1952 r. z przeznaczeniem na internat dla
dzia³aczy zwi¹zkowych ówczesnej Wy¿szej Szko³y Kadr PZPR, po ponad piêædziesiêciu latach po
raz pierwszy poddany zosta³ gruntownej przebudowie i modernizacji. Na dwóch piêtrach, na powierzchni 2003 m² znajduje siê oddzia³ internistyczny z 61 ³ó¿kami. Dla pacjentów przygotowano wygodne, w wiêkszoœci dwuosobowe sale z ³azienkami. Na ka¿dym piêtrze znajduje siê gabinet
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Fot. Ewa Szkiela

29.01

El¿bieta Madajczyk z pielêgniarkami

impuls
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03.02
• Udzia³ przedstawiciela Okrêgowej Rady WOIPiP
w pracy komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej (program dla pielêgniarek i po³o¿nych),
organizowanego przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie.

03 – 04.02

Fot. ks. Marek Nowak

• Odby³o siê pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych. Wy³oniono Zarz¹d
NRPiP, który w VII kadencji, pod przewodnictwem
prezes Zofii Ma³as, bêdzie pracowa³ w nastêpuj¹cym sk³adzie:
– Mariola £odziñska – wiceprezes (Radom),
– Sebastian Irzykowski – wiceprezes (S³upsk),
– Ewa Janik – wiceprezes (Opole),
– Joanna Walewander – sekretarz (Zamoœæ),
– Adamek Danuta – skarbnik (Kraków).
Wybrane zosta³o równie¿ 18-osobowe Prezydium
NRPiP. W jego sk³ad wesz³a przewodnicz¹ca
WOIPiP El¿bieta Madajczyk.

04.02
• Udzia³ przedstawiciela Okrêgowej Rady WOIPiP
w pracy komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego w zakresie wykonywania i interpretacji
zapisu EKG, organizowanego przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie.

Fot. ks. Marek Nowak

08.02

• Udzia³ przedstawiciela Okrêgowej Rady WOIPiP
w pracy komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego w zakresie szczepieñ ochronnych, organizowanego przez „InPlus” Centrum Kszta³cenia Kadr Medycznych w Warszawie.
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• Odby³o siê, zorganizowane przez dyrektora Krajowego Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia ks. Stanis³awa Warzeszka, spotkanie w klasztorze Ojców
Bonifratrów w Warszawie, podczas którego zaprezentowano Orêdzie Papie¿a Franciszka na XXIV
Œwiatowy Dzieñ Chorego 2016 r. W spotkaniu z ramienia WOIPiP uczestniczy³y:
– El¿bieta Madajczyk – przewodnicz¹ca,
– Ewa Przes³awska – wiceprzewodnicz¹ca,
– Beata Baliszewska – cz³onek.
Uroczyste obchody Œwiatowego Dnia Chorego odby³y siê 11 lutego 2016 r. w Nazarecie. Papie¿ napisa³, ¿e Œwiatowy Dzieñ Chorego jest dla niego okazj¹ „by w szczególny sposób byæ blisko was drodzy chorzy, a tak¿e osób, które siê wami opiekuj¹”.

Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e (…) cz³owiek cierpi w ró¿nych miejscach, niekiedy „bardzo cierpi”. Wzywa
drugiego cz³owieka. Potrzebuje jego pomocy. Potrzebuje jego obecnoœci. Czasami onieœmiela nas
fakt, ¿e nie potrafimy „uleczyæ”, nie potrafimy pomóc, tak jak czyni³ to Jezus. Chcemy ukryæ nasze
zak³opotanie. Wa¿ne jest, aby przyjœæ, byæ blisko
tego, który cierpi. On, byæ mo¿e, wiêcej jak uzdrowienia potrzebuje obecnoœci cz³owieka, serca
pe³nego mi³osierdzia, ludzkiej solidarnoœci. Chodzi tutaj o lekarzy, pielêgniarki i wszystkich przedstawicieli s³u¿by zdrowia. Chodzi tutaj o instytucje, które s³u¿¹ cz³owiekowi: ambulatoria medyczne i stomatologiczne, apteki, szpitale, kliniki,
sanatoria, domy opieki. Nale¿y wiêc za wszelk¹
cenê podtrzymaæ piêkn¹ tradycjê: dzie³o lekarza
i pielêgniarki powinno byæ traktowane nie tylko
jako zawód, ale, mo¿liwe, ¿e przede wszystkim,
jako „powo³anie”. Troska o niepe³nosprawnych fizycznie i o ludzi starszych, troska o chorych umys³owo – sektory te, bardziej ni¿ inne obszary ¿ycia
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spo³ecznego stanowi¹ wskaŸnik kultury spo³eczeñstwa i pañstwa.
Opracowano na podstawie notatki z Watykanu z 28 stycznia 2016 r. autorstwa abp. Zygmunta Zimowskiego, Przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. S³u¿by Zdrowia.

• Udzia³ przedstawiciela Okrêgowej Rady WOIPiP
w pracy komisji kwalifikacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa kardiologicznego, organizowanego przez Instytut Kardiologii im.
Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie.

10.02
• Udzia³ przedstawiciela Okrêgowej Rady WOIPiP
w pracy komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa rodzinnego
(program dla pielêgniarek), organizowanego
przez „InPlus” Centrum Kszta³cenia Kadr Medycznych w Warszawie.
Jacek Wojciechowski

impuls
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Posiedzenia Okrêgowej Rady
i Prezydium Okrêgowej Rady
Wyci¹g z protoko³u z posiedzenia Okrêgowej Rady
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
(16 grudnia 2015 r.)
• Dokonano wyboru wiceprzewodnicz¹cej, sekretarza i skarbnika Okrêgowej Rady Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych:
– wiceprzewodnicz¹ca Okrêgowej Rady WOIPiP
– Ewa Przes³awska,
– sekretarz Okrêgowej Rady WOIPiP – Jacek Wojciechowski,
– skarbnik Okrêgowej Rady WOIPiP – Wies³awa
Za³uska.
• Dokonano wyboru cz³onków Prezydium Okrêgowej Rady Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych:
– Lukasz Boniecki – pielêgniarz,
– Beata Baliszewska – pielêgniarka,
– Olga Dembicka – pielêgniarka,
– Iwona Nastkiewicz – pielêgniarka,
– Magdalena Osiak – pielêgniarka,
– Anna Pohl – pielêgniarka,
– Wioletta Teresa Galuba – po³o¿na.
• Powo³ano 12 komisji problemowych:
– Komisjê ds. Dzia³alnoœci Gospodarczej,
– Komisjê ds. Etyki Zawodowej,
– Komisjê ds. Pielêgniarek Zarz¹dzaj¹cych
w Ochronie Zdrowia,
– Komisjê ds. Po³o¿nych,
– Komisjê ds. Warunków Pracy i P³acy oraz
Wspó³pracy ze Zwi¹zkami Zawodowymi,
– Komisjê Konkursow¹,
– Komisjê Kszta³cenia i Doskonalenia Zawodowego,
– Komisjê Naukow¹,
– Komisjê Prawa i Legislacji oraz Zmian Systemowych w Ochronie Zdrowia,
– Komisjê Skarg i Wniosków,
– Komisjê Socjaln¹,
– Komisjê Transplantacyjn¹.
• Powo³ano 17 sekcji:
– Sekcjê Pielêgniarek Chirurgicznych,
– Sekcjê Pielêgniarek ds. Jakoœci w Ochronie
Zdrowia,
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– Sekcjê Pielêgniarek ds. Promocji Zdrowia,
– Sekcjê Pielêgniarek Epidemiologicznych,
– Sekcjê Pielêgniarek i Po³o¿nych Œrodowiskowo-Rodzinnych,
– Sekcjê Pielêgniarek Neonatologicznych,
– Sekcjê Pielêgniarek Niepublicznych ZOZ,
– Sekcjê Pielêgniarek Ochrony Zdrowia Pracuj¹cych,
– Sekcjê Pielêgniarek Operacyjnych,
– Sekcjê Pielêgniarek Opieki Paliatywnej i D³ugoterminowej,
– Sekcjê Pielêgniarek Pediatrycznych,
– Sekcjê Pielêgniarek Psychiatrycznych,
– Sekcjê Pielêgniarek Ratownictwa Medycznego,
– Sekcjê Pielêgniarek Sanepid,
– Sekcjê Pielêgniarek Szpitali ZakaŸnych,
– Sekcjê Pielêgniarek Œrodowiska Nauczania
i Wychowania,
– Sekcjê Pielêgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki.
Zatwierdzono terminarz posiedzeñ Okrêgowej Rady WOIPiP, Prezydium Okrêgowej Rady WOIPiP
oraz spotkañ pe³nomocników Okrêgowej Rady
WOIPiP na 2016 r.
Ustalono sk³ad Komisji Socjalnej:
– Helena Falkowska – przewodnicz¹ca,
– £ukasz Czy¿ewski,
– Urszula Czy¿ykowska,
– Beata Grygier,
– Agnieszka Karaœ,
– Agnieszka Matosek-Czarnecka,
– Ewelina Tutro.
W ramach œrodków finansowych Komisji Socjalnej
WOIPiP przeznaczono kwotê w wysokoœci 17.340 z³
na wyp³atê bezzwrotnych zapomóg dla 10 pielêgniarek i po³o¿nych.
Wybrano reprezentantkê Okrêgowej Rady WOIPiP
do uczestniczenia w komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept, organizowanego przez

Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych

Wydzia³ Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
• Przyznano kwotê w wysokoœci 290 z³ na sfinansowanie 2 osobom z biura Okrêgowego Rzecznika

Odpowiedzialnoœci Zawodowej WOIPiP szkolenia
„Podstawy procesowania w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej w œwietle obowi¹zuj¹cego stanu prawnego”.

Wyci¹g z protoko³u z posiedzenia Prezydium Okrêgowej Rady
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
(7 stycznia 2016 r.)
• Stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisu
do rejestru Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych dla 10 pielêgniarek i 4 po³o¿nych.
• Wpisano do rejestru Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych 8 pielêgniarek i dwie po³o¿ne.
• Skreœlono z rejestru Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych 12 pielêgniarek.
• Skierowano 12 pielêgniarek na szkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu d³u¿szej ni¿ 5 lat.
• Postanowiono przeznaczyæ kwotê:
– 1.100 z³ na dofinansowanie 1 pielêgniarce kursu
kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa rodzinnego (program dla pielêgniarek), organizowanego przez Akademiê Zdrowia w Warszawie,
– 1.088 z³ na dofinansowanie 4 pielêgniarkom kursu
specjalistycznego w zakresie szczepieñ ochronnych (program dla pielêgniarek), organizowanego
przez Akademiê Zdrowia w Warszawie,
– 816 z³ na dofinansowanie 3 po³o¿nym kursu
specjalistycznego w zakresie szczepieñ ochronnych noworodków (program dla po³o¿nych), organizowanego przez Akademiê Zdrowia w Warszawie,
– 8.160 z³ na dofinansowanie 17 po³o¿nym kursu
specjalistycznego w zakresie leczenia ran (program dla po³o¿nych), organizowanego przez
Centrum Medyczne „¯elazna” w Warszawie,
– 360 z³ na dofinansowanie 1 po³o¿nej kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej noworodka, organizowanego przez Centrum Medyczne „¯elazna” w Warszawie,
– 784 z³ na dofinansowanie 2 pielêgniarkom kursu
specjalistycznego w zakresie resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej, organizowanego przez Klinikê ffx Spó³kê z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
– 500 z³ na dofinansowanie 1 pielêgniarce kursu
specjalistycznego w zakresie ¿ywienia enteral-
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nego i parenteralnego, organizowanego przez
Klinikê ffx Spó³kê z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
1.100 z³ na dofinansowanie 1 pielêgniarce kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa
rodzinnego (program dla pielêgniarek), organizowanego przez Stowarzyszenie Pielêgniarek
i Po³o¿nych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw
Kobiet „OAZA” w Ostro³êce,
1.100 z³ na dofinansowanie 1 pielêgniarce kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa
œrodowiska nauczania i wychowania, organizowanego przez Stowarzyszenie Pielêgniarek
i Po³o¿nych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw
Kobiet „OAZA” w Ostro³êce,
18.700 z³ na dofinansowanie 17 pielêgniarkom
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
organizowanego przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
23.100 z³ na dofinansowanie 21 pielêgniarkom
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
organizowanego przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
10.500 z³ na dofinansowanie 7 pielêgniarkom
specjalizacji w dziedzinie pielêgniarstwa neonatologicznego, organizowanej przez Uniwersytet
Medyczny w Lublinie,
7.200 z³ na dofinansowanie 18 pielêgniarkom
kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji
kr¹¿eniowo-oddechowej, organizowanego przez
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
278,60 z³ na refundacjê uczestnictwa, zakwaterowania i podró¿y 1 pielêgniarki na Sympozjum
Polskiej Rady Resuscytacji „Wytyczne resuscytacji 2015”, które odby³o siê w Krakowie 12 grudnia
2015 r.,
1.700 z³ na sfinansowanie 2 pielêgniarkom uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
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w ramach XIX Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia
Pielêgniarek Epidemiologicznych, która odbêdzie
siê w Wiœle, w dniach 21 – 24 kwietnia 2016 r.,
– 1.000 z³ na refundacjê podró¿y i uczestnictwa
1 pielêgniarki w kursie „Trening dna miednicy”,
który siê odby³ w Krakowie, w dniach 12 – 13
grudnia 2015 r.
Ustalono zasady i wysokoœæ wynagrodzenia osób
pe³ni¹cych funkcje w organach Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Zatwierdzono przydzia³ s³u¿bowych telefonów komórkowych pracownikom i osobom pe³ni¹cym
funkcje w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Dyrektorowi gospodarstwa pomocniczego Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych
„O-ES-HA” z siedzib¹ w Warszawie udzielono pe³nomocnictwa do jego prowadzenia w granicach
zwyk³ego zarz¹du.
Powo³ano komitet organizacyjny obchodów Dwudziestopiêciolecia Samorz¹du Pielêgniarek i Po³o¿nych, Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki
i Dnia Po³o¿nej w nastêpuj¹cym sk³adzie:
– Prezydium Okrêgowej Rady WOIPiP – w pe³nym
sk³adzie,
– Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej WOIPiP,

– przewodnicz¹ca Okrêgowego S¹du WOIPiP,
– przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Rewizyjnej
WOIPiP.
• Wytypowano przedstawicieli Okrêgowej Rady
WOIPiP do sk³adu komisji:
– konkursowej na stanowiska 14 pielêgniarek oddzia³owych Samodzielnego Wojewódzkiego
Zespo³u Publicznych Zak³adów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27,
– konkursowej na stanowiska 2 pielêgniarek oddzia³owych Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób P³uc i GruŸlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80,
– konkursowej na stanowiska 3 pielêgniarek oddzia³owych Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, ul. Lubelska 50,
– egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa rodzinnego (program dla
pielêgniarek), organizowanego przez Klinikê ffx
Spó³kê z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
– egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa rodzinnego (program dla
pielêgniarek), organizowanego przez „InPlus”
Centrum Kszta³cenia Kadr Medycznych w Warszawie.

Wyci¹g z protoko³u z posiedzenia Okrêgowej Rady
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
(27 stycznia 2016 r.)
• Stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisu
do rejestru Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych dla 3 pielêgniarek i 5 po³o¿nych.
• Wpisano do rejestru Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych 10 pielêgniarek.
• Skreœlono z rejestru Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych 4 pielêgniarki.
• Przyznano 1 cudzoziemce prawo wykonywania
zawodu pielêgniarki.
• Postanowiono przeznaczyæ kwotê:
– 1.600 z³ na dofinansowanie 4 pielêgniarkom
kursu specjalistycznego w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG (program dla pielêgniarek), organizowanego przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie,
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– 968 z³ na dofinansowanie 1 pielêgniarce i 1 po³o¿nej kursu specjalistycznego w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG (program
dla pielêgniarek i po³o¿nych), organizowanego
przez Akademiê Zdrowia w Warszawie,
– 2.880 z³ na dofinansowanie 8 po³o¿nym kursu
specjalistycznego w zakresie resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej noworodka, organizowanego
przez Centrum Medyczne „¯elazna” w Warszawie,
– 7.600 z³ na dofinansowanie 19 pielêgniarkom
kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji
kr¹¿eniowo-oddechowej, organizowanego przez
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie,
– 20.300 z³ na dofinansowanie 19 pielêgniarkom
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniar-

Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych
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stwa œrodowiska nauczania i wychowania, organizowanego przez „InPlus” Centrum Kszta³cenia Kadr Medycznych w Warszawie,
2.380 z³ na dofinansowanie 7 pielêgniarkom
kursu specjalistycznego w zakresie szczepieñ
ochronnych (program dla pielêgniarek), organizowanego przez „InPlus” Centrum Kszta³cenia
Kadr Medycznych w Warszawie,
400 z³ na dofinansowanie 1 pielêgniarce kursu
specjalistycznego w zakresie resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej (program dla pielêgniarek), organizowanego przez Instytut Kardiologii
im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie,
2.408 z³ na dofinansowanie 7 po³o¿nym kursu
specjalistycznego w zakresie szczepieñ ochronnych noworodków (program dla po³o¿nych),
organizowanego przez Klinikê ffx Spó³kê z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie,
5.160 z³ na dofinansowanie 15 pielêgniarkom
kursu specjalistycznego w zakresie szczepieñ
ochronnych (program dla pielêgniarek), organizowanego przez Klinikê ffx Spó³kê z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
768 z³ na dofinansowanie 2 pielêgniarkom kursu specjalistycznego w zakresie opieki pielêgniarskiej nad chorymi doros³ymi w leczeniu
systemowym nowotworów (program dla pielêgniarek i po³o¿nych), organizowanego przez
Klinikê ffx Spó³kê z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
4.000 z³ na dofinansowanie 20 pielêgniarkom
kursu specjalistycznego w zakresie szczepieñ
ochronnych (program dla pielêgniarek), organizowanego przez Oœrodek Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych WOIPiP
w Warszawie,
46.500 z³ na dofinansowanie 31 pielêgniarkom
specjalizacji w dziedzinie pielêgniarstwa operacyjnego, organizowanej przez Oœrodek Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych WOIPiP w Warszawie,
7.700 z³ na dofinansowanie 7 pielêgniarkom
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
organizowanego przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
3.600 z³ na dofinansowanie 9 pielêgniarkom kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej, organizowanego przez
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
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– 17.620 z³, w ramach œrodków finansowych Komisji Socjalnej WOIPiP, na wyp³atê bezzwrotnych zapomóg dla 10 pielêgniarek i po³o¿nych,
– 2.000 z³ na sfinansowanie 2 pielêgniarkom op³aty
rejestracyjnej i zakwaterowania podczas uczestnictwa w VI Krajowej Konferencji Pielêgniarek Medycyny Pracy „Kszta³towanie zdrowia pracuj¹cych – udzia³ pielêgniarek”, która odbêdzie siê
w Gdañsku, w dniach 27 – 29 kwietnia 2016 r.,
– 1.720 z³ na sfinansowanie op³aty rejestracyjnej,
warsztatów oraz przejazdu (wg przed³o¿onych
biletów) 2 pielêgniarek na Konferencjê „Kobiety
poza macierzyñstwem”, która odbêdzie siê
w Krakowie, w dniach 9 – 11 marca 2016 r.,
– 950 z³ na sfinansowanie 1 pielêgniarce uczestnictwa w VII Ogólnopolskim ZjeŸdzie Pe³nomocników ds. Praw Pacjenta, który odbêdzie siê
w Serocku, w dniach 17 – 18 lutego 2016 r.,
– 3.000 z³ na zwrot kosztów op³aty rejestracyjnej
i udzia³u w warsztatach oraz na dop³atê do zakwaterowania 3 pielêgniarek podczas uczestniczenia w Interdyscyplinarnej Szkole Zimowej –
Postêpy w Neonatologii, która odbêdzie siê Wiœle, w dniach 26 – 29 lutego 2016 r.,
– 1.700 z³ na sfinansowanie 2 pielêgniarkom
uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej w ramach XIX Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielêgniarek Epidemiologicznych, który odbêdzie siê w Wiœle,
w dniach 21 – 24 kwietnia 2016 r.,
– 990 z³ na zwrot kosztów uczestnictwa, wy¿ywienia, zakwaterowania i podró¿y 1 pielêgniarki na
IV Miêdzynarodowy Kongres Naukowy „Po³o¿na i pielêgniarka edukatorem Szko³y Matek i Ojców – razem ³atwiej”, który odby³ siê w Zakopanem, w dniach 1 – 3 grudnia 2015 r.
Zatwierdzono do realizacji zakup us³ug, wyposa¿enia i œrodków trwa³ych (inwestycji) wed³ug planu
na 2016 r. oraz przysz³e lata.
W zwi¹zku z obchodami æwieræwiecza istnienia samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych wniesiono, poprzez Ministra Zdrowia, do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie 10 osobom Z³otego Krzy¿a Zas³ugi i 12 osobom Srebrnego Krzy¿a Zas³ugi.
Wytypowano 1 osobê do z³otej, 25 osób do srebrnej odznaki za zas³ugi dla samorz¹du oraz 1 osobê do odznaki honorowej.
Powo³ano komisjê ofertow¹ do przygotowania dla
Okrêgowej Rady WOIPiP rekomendacji w zakresie
wyboru bieg³ego rewidenta do kontroli sprawoz-
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dania finansowego Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych za 2015 r.
• W uzupe³nieniu uchwa³y podjêtej podczas poprzedniego posiedzenia Okrêgowej Rady WOIPiP
zaakceptowano przewodnicz¹cych komisji problemowych dzia³aj¹cych przy Okrêgowej Radzie
WOIPiP:
– Komisja ds. Dzia³alnoœci Gospodarczej – Iwona
Stañczuk,
– Komisja ds. Etyki Zawodowej – Wioletta Galuba,
– Komisja ds. Pielêgniarek Zarz¹dzaj¹cych
w Ochronie Zdrowia – Teresa Kosicka,
– Komisja ds. Po³o¿nych – Gra¿yna Sarna,
– Komisja ds. Warunków Pracy i P³acy oraz
Wspó³pracy ze Zwi¹zkami Zawodowymi – Damian Kowalik,
– Komisja Konkursowa – Ewa Przes³awska,
– Komisja Kszta³cenia i Doskonalenia Zawodowego – El¿bieta Dró¿d¿-Kubicka,
– Komisja Naukowa – Olga Dembicka,
– Komisja Prawa i Legislacji oraz Zmian Systemowych w Ochronie Zdrowia – Krystyna Górecka,
– Komisja Skarg i Wniosków – Agnieszka Karaœ,
– Komisja Socjalna – Helena Falkowska,
– Komisja Transplantacyjna – £ukasz Czy¿ewski.
• Ustalono sposób otrzymywania biletów komunikacji miejskiej przez pielêgniarki i po³o¿ne uczestni-

•

•
•

•

•

cz¹ce w dzia³alnoœci spo³ecznej Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Ustalono sposób pobierania i rozliczania zaliczek
w biurze Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Zatrudniono na okres dwóch miesiêcy, na umowê-zlecenie, specjalistê ds. public relations.
Na wniosek cz³onków Sekcji Ochrony Zdrowia
Pracuj¹cych przekszta³cono wspomnian¹ sekcjê
na Komisjê ds. Pielêgniarek Ochrony Zdrowia Pracuj¹cych.
Wydano pozytywn¹ opiniê dotycz¹c¹ norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych w Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ.
Wytypowano cz³onków Okrêgowej Rady WOIPiP
do komisji egzaminacyjnych:
– kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji
kr¹¿eniowo-oddechowej oraz kursu specjalistycznego w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG, organizowanych przez Instytut
Kardiologii im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie,
– kursu specjalistycznego w zakresie szczepieñ
ochronnych (program dla pielêgniarek), organizowanego przez „InPlus” Centrum Kszta³cenia
Kadr Medycznych w Warszawie.

Wyci¹g z protoko³u z posiedzenia Okrêgowej Rady
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
(9 lutego 2016 r.)
• Stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych dla 6 pielêgniarek i 2 po³o¿nych.
• Wpisano do rejestru Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych 6 pielêgniarek.
• Skreœlono z rejestru Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych 7 pielêgniarek i 1 po³o¿n¹.
• Skierowano 2 pielêgniarki na szkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu d³u¿szej ni¿ 5 lat.
• Postanowiono przeznaczyæ kwotê:
– 272 z³ na dofinansowanie 1 po³o¿nej kursu specjalistycznego w zakresie szczepieñ ochronnych noworodków (program dla po³o¿nych),
organizowanego przez Akademiê Zdrowia
w Warszawie,
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– 720 z³ na dofinansowanie 2 po³o¿nym kursu
specjalistycznego w zakresie resuscytacji kr¹¿eniowej noworodka, organizowanego przez
Centrum Medyczne „¯elazna” w Warszawie,
– 800 z³ na dofinansowanie 2 pielêgniarkom kursu
specjalistycznego w zakresie resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej, organizowanego przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie,
– 340 z³ na dofinansowanie 1 pielêgniarce kursu
specjalistycznego w zakresie szczepieñ ochronnych (program dla pielêgniarek), organizowanego przez „InPlus” Centrum Kszta³cenia Kadr
Medycznych w Warszawie,
– 4.600 z³ na dofinansowanie 23 pielêgniarkom
kursu specjalistycznego w zakresie wykonywa-
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nia i interpretacji zapisu EKG, organizowanego
przez Oœrodek Kszta³cenia Podyplomowego
Pielêgniarek i Po³o¿nych WOIPiP w Warszawie,
9.600 z³ na dofinansowanie 24 pielêgniarkom
kursu specjalistycznego w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG, organizowanego
przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
4.400 z³ na dofinansowanie 4 pielêgniarkom
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa internistycznego, organizowanego przez
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
13.200 z³ na dofinansowanie 12 pielêgniarkom
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
organizowanego przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
14.300 z³ na dofinansowanie 13 pielêgniarkom
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa neurologicznego, organizowanego przez
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
4.240 z³ na dofinansowanie 9 pielêgniarkom kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran
(program dla pielêgniarek), organizowanego
przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
3.600 z³ na dofinansowanie 9 pielêgniarkom kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej, organizowanego przez
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
2.000 z³ brutto na sfinansowanie wyk³adu „Statut zawodowy pielêgniarki i po³o¿nej. Odpowiedzialnoœæ prawna za b³¹d medyczny w œwietle
orzecznictwa s¹dowego”,
4.000 z³ na sfinansowanie 4 pielêgniarkom dojazdu, op³aty rejestracyjnej i zakwaterowania
podczas uczestnictwa w VI Krajowej Konferencji
Pielêgniarek Medycyny Pracy „Kszta³towanie
zdrowia pracuj¹cych – udzia³ pielêgniarek”, która odbêdzie siê w Gdañsku, w dniach 27 – 29
kwietnia 2016 r.,
2.370 z³ na pokrycie 3 po³o¿nym kosztów szkolenia oraz sfinansowanie przejazdu (³¹cznie do
3.000 z³) na X Ogólnopolski Zjazd Po³o¿niczo-Neonatologiczny, który odbêdzie siê w Ko³obrzegu, w dniach 14 – 17 kwietnia 2016 r.,
1.380 z³ na sfinansowanie 3 pielêgniarkom
udzia³u w Konferencji „Opieka paliatywna 2016”,
która odbêdzie siê w Warszawie, w dniach
8 – 9 kwietnia 2016 r.,
3.440 z³ na sfinansowanie op³aty rejestracyjnej,
warsztatów oraz przejazdu (wg przed³o¿onych
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biletów) 2 po³o¿nych na Konferencjê „Kobiety
poza macierzyñstwem”, która odbêdzie siê
w Krakowie, w dniach 9 – 11 marca 2016 r.,
– 1.350 z³ na sfinansowanie 3 po³o¿nym udzia³u
w II Ogólnopolskiej Konferencji „Po³o¿nictwo,
anestezjologia – interdyscyplinarne spojrzenie
na nowe trendy”, która odbêdzie siê w Skoku
k/Be³chatowa, w dniach 22 – 23 kwietnia 2016 r.,
– 399 z³ na sfinansowanie 1 pielêgniarce udzia³u
w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Standardy
przyjaznej izby przyjêæ”, która odbêdzie siê
w Warszawie 16 marca 2016 r.,
– 5.100 z³ na sfinansowanie 6 pielêgniarkom uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w ramach XIX Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielêgniarek Epidemiologicznych, która odbêdzie siê
w Wiœle, w dniach 21 – 24 kwietnia 2016 r.
Dokonano wyboru zleceniobiorcy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego WOIPiP
za rok 2015.
Podjêto decyzjê w sprawie korzystnego ulokowania zgromadzonych œrodków finansowych WOIPiP.
Przyjêto do realizacji wzór oœwiadczenia dla osób
wyje¿d¿aj¹cych na konferencje, zjazdy, kongresy,
sympozja itp.
Wytypowano przedstawicieli Okrêgowej Rady
WOIPiP do komisji:
– egzaminacyjnej kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej, organizowanego przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
– egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w po³o¿nictwie i ginekologii
(program dla po³o¿nych), organizowanego
przez Akademiê Zdrowia w Warszawie,
– konkursowej na stanowiska pielêgniarek oddzia³owych Miêdzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie,
– konkursowej na stanowiska pielêgniarek oddzia³owych Szpitala Dzieciêcego im. prof. dr.
med. J. Bogdanowicza w Warszawie.
Wpisano do rejestru podmiotów prowadz¹cych
kszta³cenie podyplomowe pielêgniarek i po³o¿nych oraz wydano zaœwiadczenia o wpisie do rejestru dla:
– Akademii Zdrowia Izabela £ajs, Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 45, organizatora kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków
i wypisywanie recept,
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– Kliniki ffx Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
ul. Gagarina 30/7, organizatora kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran (program dla
pielêgniarek),
– Kliniki ffx Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
ul. Gagarina 30/7, organizatora kursu specjalistycznego w zakresie endoskopii,
– Kliniki ffx Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
ul. Gagarina 30/7, organizatora kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran (program dla
po³o¿nych),
– Kliniki ffx Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
ul. Gagarina 30/7, organizatora kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept,
– Polskiego Centrum Edukacji Anna Osiñska,
Warszawa, ul. ¯elazna 41, organizatora kursu

dokszta³caj¹cego „Aspekty prawne zwi¹zane ze
specyfik¹ udzielania œwiadczeñ zdrowotnych
ma³oletnim pacjentom”,
– Kliniki ffx Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
ul. Gagarina 30, organizatora kursu specjalistycznego w zakresie szczepieñ ochronnych
(program dla pielêgniarek),
– Kliniki ffx Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
ul. Gagarina 30, organizatora kursu specjalistycznego w zakresie szczepieñ ochronnych
(program dla po³o¿nych),
– Polskiego Centrum Edukacji Anna Osiñska,
Warszawa, ul. ¯elazna 41, organizatora kursu
dokszta³caj¹cego „Prawo dla pielêgniarek i po³o¿nych po zmianach”.
Sekretarz WOIPiP
Jacek Wojciechowsk

Przetaczanie krwi
a pielêgniarka – œwiadek Jehowy
Ciekawym zagadnieniem natury prawnej i etycznej jest sprawa procedury przetaczania krwi, gdy
pielêgniarka jest œwiadkiem Jehowy. Pojawia siê bowiem nastêpuj¹ce pytanie: Czy faktycznie pielêgniarka jest uprawniona do korzystania z instytucji klauzuli sumienia w tym przypadku?
Etyczno-prawna kategoria klauzuli sumienia w odniesieniu do zawodu pielêgniarki i po³o¿nej zosta³a
uregulowana zapisami zarówno „Kodeksu etyki zawodowej pielêgniarki i po³o¿nej RP”, jak i ustawy
o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej.
Rozdzia³ II czêœci szczegó³owej ww. kodeksu,
w punkcie 6 zawiera zapis, który wprost nadaje
pielêgniarce/po³o¿nej prawo odmowy uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, które s¹ sprzeczne z uznawanymi przez ni¹
normami etycznymi. Ten doœæ ogólny zapis znajduje swoje rozwiniêcie w ustawie (art.14.2), który stanowi, ¿e pielêgniarka mo¿e odmówiæ udzia³u
w eksperymencie, jeœli uzna, ¿e ma uzasadnione
w¹tpliwoœci co do celu, przebiegu i skutków rzeczonego eksperymentu.
Co do zasady, bior¹c pod uwagê fakt obowi¹zku
realizacji tych œwiadczeñ zdrowotnych, których brak
móg³by spowodowaæ stan zagro¿enia zdrowotnego,
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uzasadniona medycznie transfuzja krwi powinna byæ
przeprowadzona. Innymi s³owy, pacjent ma bezwzglêdne prawo oczekiwaæ uzyskania tego typu
œwiadczenia. Zagwarantowanie ochrony autonomii
moralnej pielêgniarce w tym przypadku wi¹¿e siê
w praktyce z wprowadzeniem odpowiedniej procedury organizacyjnej np. na oddziale szpitalnym, na
którym sytuacja ma miejsce, polega – zgodnie
z prawnymi warunkami stosowania klauzuli sumienia
– na delegowaniu realizacji tego œwiadczenia innej
pielêgniarce.
Trzeba w tym miejscu podkreœliæ, ¿e pielêgniarka
realizuj¹ca to œwiadczenie musi legitymowaæ siê zaœwiadczeniem o odbyciu w³aœciwego szkolenia oraz
przetacza krew na zlecenie lekarza. Taka praktyka,
dopóki nie utrudnia gwarancji wykonania wspomnianego œwiadczenia zdrowotnego, jak równie¿ nie zaburza funkcjonowania oddzia³u i pracy zespo³u terapeutycznego, wi¹¿e siê zwykle z pewn¹ ¿yczliwoœci¹
personelu zarz¹dzaj¹cego organizacj¹ pracy na danym oddziale.
Jakub Meysner
radca prawny
Przedruk: Biuletyn Informacyjny OIPiP w Bydgoszczy nr 4/2015
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Podziêkowania
Paniom

Drogiej Kole¿ance

Katarzynie Gunia-Le¿yñskiej

Celinie Grygo

i

Po³o¿nej Sali Porodowej

Ma³gorzacie Mañkowskiej
Starszym Pielêgniarkom Izby Przyjêæ
Szpitala Grochowskiego
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania za d³ugoletni¹ pracê, wykonywan¹ z ogromnym zaanga¿owaniem i empati¹, za profesjonalizm
i ¿yczliwoœæ, za kole¿eñskoœæ oraz za wspólnie przepracowane lata, wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia
i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Dyrektor ds. Pielêgniarstwa, pracownicy Izby Przyjêæ
oraz zespó³ pielêgniarski
ze Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafa³a
Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie

w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹, za
wspólnie przepracowane lata, profesjonalizm, ¿yczliwoœæ,
kole¿eñskoœæ i serdecznoœæ, za trud, oddanie, spokój oraz
przekazywanie swojej wiedzy i doœwiadczeñ wielu pokoleniom po³o¿nych, wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia,
pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym sk³ada
Zastêpca Dyrektora ds. Pielêgniarstwa Barbara
Kisieliñska-Holka wraz z zespo³em pielêgniarek
i po³o¿nych Miêdzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
w Warszawie
***
Drogiej Kole¿ance

***

Irenie Taras

Kole¿ance Po³o¿nej

Pielêgniarce Koordynuj¹cej Dziennego Oddzia³u
Psychiatrycznego ZLO ul. Gruziñska 6

Jolancie Wójcik
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, najserdeczniejsze
podziêkowania za wieloletni¹ pracê zawodow¹, za profesjonalizm, ¿yczliwoœæ i kole¿eñskoœæ, uœmiech na co
dzieñ wraz z ¿yczeniami dalszych wspania³ych lat i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Naczelna Pielêgniarka, kole¿anki po³o¿ne i pielêgniarki
z PCZ Sp. z o. o. w Otwocku

z okazji zakoñczenia pracy zawodowej, serdeczne podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹,
za wspólnie przepracowane lata, profesjonalizm, ¿yczliwoœæ, kole¿eñskoœæ, za godne reprezentowanie zawodu
pielêgniarki, oddanie pacjentom, cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci
i radoœci w ¿yciu osobistym sk³ada
Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Po³udnie
ul. Krypska 39 z zespo³em pielêgniarek i po³o¿nych

***
***
Pani

Jolancie Kotew

Pani

Danucie Orzechowskiej

w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, najserdeczniejsze
podziêkowania za wieloletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania
pracê zawodow¹, za odpowiedzialnoœæ, profesjonalizm
i ¿yczliwoœæ, wraz z ¿yczeniami realizacji marzeñ, zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci sk³adaj¹:

serdeczne podziêkowania za d³ugoletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹, ¿yczliwoœæ i kole¿eñskoœæ,
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia oraz pomyœlnoœci
w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:

G³ówny Specjalista ds. Pielêgniarstwa oraz kole¿anki
i koledzy z WSPRiTS „Meditrans”

Pielêgniarka Naczelna oraz pielêgniarki i po³o¿ne
CZMZ Sp. z o.o. w ¯yrardowie
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Podziêkowania
Kole¿ance

Paniom:

Gra¿ynie Puæko

Alicji Tê¿yckiej
Krystynie Paziewskiej

Starszej Pielêgniarce II Oddzia³u Ortopedii
serdecznie gratulujemy przejœcia na emeryturê. ¯egnaj¹c
siê sk³adamy podziêkowania za wieloletni¹ wspó³pracê,
¿yczliw¹ postawê, za trud, oddanie i kole¿eñskoœæ.
¯yczymy realizacji niespe³nionych planów, radoœci, beztroski, spokoju, delektowania siê ¿yciem, by myœleæ
o czasie emerytalnym z zachwytem.
Zespó³ pielêgniarski Kliniki Ortopedii i Traumatologii
Narz¹du Ruchu Oddzia³u II Szpitala Klinicznego
Dzieci¹tka Jezus w Warszawie

i

Annie Szczygielskiej
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹,
wspólnie przepracowane lata, profesjonalizm, ¿yczliwoœæ i wyrozumia³oœæ, wraz z ¿yczeniami zdrowia
i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym sk³ada
Zastêpca Dyrektora ds. Pielêgniarstwa wraz z ca³ym
zespo³em pielêgniarskim Mazowieckiego Centrum
Leczenia Chorób P³uc i GruŸlicy w Otwocku

***
Paniom:

Alicji Tê¿yckiej
Krystynie Paziewskiej
i

Annie Szczygielskiej
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹,
wspólnie przepracowane lata, profesjonalizm, ¿yczliwoœæ i wyrozumia³oœæ, wraz z ¿yczeniami zdrowia
i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym sk³ada
Zastêpca Dyrektora ds. Pielêgniarstwa wraz z ca³ym
zespo³em pielêgniarskim Mazowieckiego Centrum
Leczenia Chorób P³uc i GruŸlicy w Otwocku
***

***
Pani

Teresie Augustynowicz
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹, profesjonalizm, kole¿eñskoœæ, ¿yczliwoœæ, wsparcie, z ¿yczeniami zdrowia, radoœci wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym sk³adaj¹:
Dyrekcja i kole¿anki z Centrum Medycznego LUXMED
w Warszawie
***
Pani

Krystynie Paj¹k
Pani

£ucji Nowakowskiej
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania za wieloletni¹ pracê zawodow¹, za ¿yczliwoœæ,
kole¿eñskoœæ, serdecznoœæ, z ¿yczeniami zdrowia i radoœci w ¿yciu osobistym sk³ada
Naczelna Pielêgniarka z zespo³em pielêgniarskim Izby
Przyjêæ SPDSK Warszawa, ul. ¯wirki i Wigury 63a
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serdeczne podziêkowania wraz z ¿yczeniami zdrowia
i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym za wieloletni¹ pracê wykonywan¹ z ogromnym zaanga¿owaniem,
profesjonalizmem i ¿yczliwoœæ, za kole¿eñsk¹ postawê
sk³adaj¹:
Naczelna Pielêgniarka, Pielêgniarka Oddzia³owa
oraz kole¿anki z Pracowni Hemodynamiki
Instytutu Kardiologii przy ul. Spartañskiej 1 w Warszawie

Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych

Kole¿ankom Pielêgniarkom

Pani

Halinie Talarek

Ma³gorzacie Kowalskiej

i

Jadwidze Bielawskiej

Starszej Pielêgniarce Oddzia³u Intensywnej Terapii
Szpitala Grochowskiego

w zwi¹zku z nabyciem praw emerytalnych, sk³adamy
serdeczne podziêkowania za wieloletni¹ pracê zawodow¹, godne reprezentowanie zawodu pielêgniarki, profesjonalizm, ¿yczliwoœæ, uœmiech na co dzieñ wraz z ¿yczeniami zdrowia i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym:

w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania za d³ugoletni¹ pracê zawodow¹, za profesjonalizm, ¿yczliwoœæ, kole¿eñskoœæ oraz za wspólnie przepracowane lata, wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia
i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:

Naczelna Pielêgniarka, kole¿anki pielêgniarki i po³o¿ne
z PCZ Sp. z o. o. w Otwocku

Dyrektor ds. Pielêgniarstwa oraz zespó³ pielêgniarski
ze Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafa³a
Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie

***
***
Pani

Jolancie Waleskiej
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania za wieloletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹, za godne reprezentowanie zawodu pielêgniarki, profesjonalizm, ¿yczliwoœæ i kole¿eñskoœæ wraz z ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym sk³ada
Zastêpca Dyrektora ds. Pielêgniarstwa wraz z zespo³em
pielêgniarskim Mazowieckiego Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

Pani

Annie Jastrzêbskiej
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania za wieloletni¹ pracê zawodow¹, ¿yczliwoœæ, kole¿eñskoœæ i serdecznoœæ, z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
sk³adaj¹:
kole¿anki i koledzy ze Szpitala Wolskiego
***

***

Wiek emerytalny po to jest nam dany, by realizowaæ niespe³nione plany, wiêc nie ma co patrzeæ na sw¹ kartê
zdrowia tylko ³ykaæ ¿ycie i siê delektowaæ.

Szanownej Kole¿ance Pielêgniarce
zakonnicy Siostrze

Paniom:

Irenie Morawskiej

Gra¿ynie Piekart
Gra¿ynie Potkañskiej

w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, chcemy wyraziæ
wdziêcznoœæ wszystkich tych, którym Siostra pomaga³a,
s³u¿¹c swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem przez prawie
cztery dekady.
Dziêkujemy za piêkne lata, poœwiêcenie i oddanie, lojalnoœæ oraz trud w³o¿ony w pracê w naszym szpitalu. Wyra¿amy nadziejê, ¿e nie zapomni Siostra o nas i, podobnie jak my wszyscy, bêdzie dobrze wspomnieæ spêdzone
tutaj chwile.
Kole¿anki pielêgniarki z Oddzia³u Pooperacyjnego
Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pañskiego
w Warszawie
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i

Gra¿ynie Stapf-Stoczewskiej
przechodz¹cym na emeryturê, s³owa uznania i szacunku za profesjonalizm, odpowiedzialnoœæ, rzetelnoœæ zawodow¹, kulturê osobist¹ i zwyk³¹ ludzk¹ ¿yczliwoœæ
oraz dobroæ, któr¹ czyni³y podczas d³ugoletniej pracy
zawodowej. S³owa uznania, podziêkowania wraz z ¿yczeniami pomyœlnoœci zdrowia i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Dyrektor NZOZ „SANA” w Warszawie
oraz zespó³ pielêgniarek i po³o¿nych
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Podziêkowania
Paniom:

Kole¿ankom:

Irenie Ko³odziejak

Joli Gradowskiej
Basi Kamiñskiej
Halince Ko³odziejczyk

Pielêgniarce Oddzia³owej
Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej
i

i

Wies³awie Szyszko

Halince Tatol

Po³o¿nej Oddzia³u Obserwacyjno-Diagnostycznego
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, najserdeczniejsze
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania, d³ugoletni¹
pracê zawodow¹, wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci sk³adaj¹:

przechodz¹cym na emeryturê, s³owa uznania i szacunku
za profesjonalizm, odpowiedzialnoœæ, rzetelnoœæ zawodow¹, kulturê osobist¹ i zwyk³¹ ludzk¹ ¿yczliwoœæ oraz dobroæ, któr¹ czyni³y podczas d³ugoletniej pracy zawodowej.
S³owa uznania, podziêkowania wraz z ¿yczeniami pomyœlnoœci zdrowia i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:

Pe³nomocnik Dyrektora ds. Pielêgniarstwa,
Naczelna Pielêgniarka wraz z pielêgniarkami
i po³o¿nymi Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie

Zastêpca Dyrektora ds. Pielêgniarstwa Anna
Sadkowska oraz kole¿anki i koledzy z Samodzielnego
Zespo³u Publicznych Zak³adów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Ochota

Z wielkim ¿alem
¿egnamy nasz¹ Kole¿ankê
ŒP.

Izabelê Olszewsk¹
Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci jako wspania³a
Kole¿anka. By³a z nami przez wiele lat, oddana pracy,
serdeczna, ¿yczliwa innym ludziom. Rodzinie sk³adamy
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.
Naczelna Pielêgniarka, kole¿anki pielêgniarki
i po³o¿ne z PCZ Sp. z o.o. w Otwocku

Z g³êbokim ¿alem ¿egnamy
nasze Kole¿anki Pielêgniarki

Gra¿ynê Jarz¹bek
i Izabelê Olszewsk¹
Odesz³y za wczeœnie. Na zawsze pozostan¹ w naszej
pamiêci jako wra¿liwe, serdeczne i ¿yczliwe Osoby.
Rodzinom sk³adamy wyrazy wspó³czucia.
Dyrekcja oraz pielêgniarki z Mazowieckiego
Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu
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Podziêkowanie
„Bez wzglêdu na to jak¹ czcionk¹ pisane jest
s³owo ¯ycie, jego wartoœæ jest bezcenna, a potêga mi³oœci ukrywa siê w pokornym, skrytym
s³u¿eniu drugiej osobie”

Serdeczne podziêkowania i wielkie
uznanie za troskliw¹ i profesjonaln¹
opiekê medyczn¹, ¿yczliwoœæ, ciep³e
s³owa i nieustaj¹cy uœmiech oraz danie
mi szansy na powrót do zdrowia dla Pani Pielêgniarki Katarzyny Wójcik i Pani
Pielêgniarki Ma³gorzaty Sobczyñskiej
oraz ca³ego zespo³u Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Chorób Wieñcowych Instytutu Kardiologii ul. Spartañska 1 w Warszawie
sk³ada, z wyrazami szacunku
Beata Rudzka z rodzin¹

Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych

OG£OSZENIE ! ! !
Uprzejmie informujemy,
i¿ odpowiadaj¹c na potrzeby œrodowiska,
z dniem 1 marca 2016 r.
zmieniamy godziny czasu pracy
zarz¹du i biura Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych.

ZAPRASZAMY
w poniedzia³ki, wtorki i œrody, w godzinach 800 – 1600
we czwartki w godzinach 800 – 1700
a w pi¹tki w godzinach 800 – 1500

PRZEWODNICZ¥CA
Okrêgowej Rady
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych

mgr El¿bieta Madajczyk

Medycyna – nowoœci, pomys³y, innowacje…
Pierwsze w Europie, drugie na œwiecie. Interwencyjne Centrum
Neuroterapii (INC@Brodno) otwarto w Szpitalu Bródnowskim.
Terapia Genowa Mózgu ju¿ bardzo blisko.
Otwarte 29.02.2016 Interwencyjne Centrum Neuroterapii to mo¿liwoœæ operacji mózgu monitorowanych
w czasie rzeczywistym 3 Teslowym Rezonansem Magnetycznym znajduj¹cym siê na sali operacyjnej. Jak
mo¿e to wp³yn¹æ na medycynê? Jeden z wielu przyk³adów poni¿ej.
Wiêkszoœæ chorób neurologicznych leczonych jest
jedynie objawowo bowiem brak wiedzy na temat przyczyn zachorowania sprawia, ¿e stosowana terapia mo¿e jedynie ³agodziæ objawy choroby nie wp³ywaj¹c zazwyczaj na szybkoœæ jej przebiegu. Zwiêkszaj¹ca siê
wiedza na temat patofizjologii chorób mózgu sprawia,
¿e stajemy siê coraz bli¿si mo¿liwoœci ich leczenia przyczynowego. Przyk³adem takiej jednostki chorobowej
jest choroba Parkinsona, w której zanik istoty czarnej
w œródmózgowiu prowadzi do spadku poziomu Dopaminy. Dotychczasowe leczenie choroby Parkinsona polega na doustnym podawaniu tej substancji. Leczenie
to jest bardzo niedoskona³e bowiem Dopamina jeœli nawet dotrze do celu to oddzia³uje na ca³y mózg, a nie na
wybrane obszary gdzie jest jej niedobór. Leczenie operacyjne tej choroby, podobnie jak i terapia farmakologiczna jest równie¿ leczeniem objawowym i niedoskona³ym. Idealn¹ terapi¹ by³aby zatem mo¿liwoœæ takiego
dostarczenia Dopaminy aby dotar³a ona do miejsca receptorowego czyli takiego gdzie jest jej niedobór.
Aby przeprowadziæ takie leczenie nale¿y rozwi¹zaæ
dwa kluczowe problemy:
a) osi¹gn¹æ niespotykan¹ dotychczas w medycynie
precyzjê chirurgicznego osi¹gniêcia wybranego
celu w mózgu
b) wprowadziæ w to miejsce substancjê zwiêkszaj¹c¹
poziom Dopaminy
Tak precyzyjne osi¹gniêcia celu w mózgu mo¿liwe
jest wy³¹cznie poprzez operacje wykonywane dotychczas niestosowanymi technikami czyli w czasie rzeczywistym silnego pola 3 Teslowego rezonansu ma-

gnetycznego. Wspó³czesne, najbardziej precyzyjne
operacje kierowane obrazem odbywaj¹ siê na ca³ym
œwiecie w ten sam sposób. Polegaj¹ one na rejestracji
obrazu mózgu chorego za pomoc¹ MR i CT wykonywanymi na kilka lub kilkanaœcie godzin przed planowan¹ operacj¹, który w dniu zabiegu chirurgicznego
wgrywa siê w system neuronawigacji naprowadzaj¹cy
na obrany cel w mózgu. Technika ta jednak nie pozwala na osi¹gniêcie doskona³ej precyzji bowiem obraz na monitorach pokazuje po³o¿enie struktur móz-

Hybrydowa sala operacyjna
gowych sprzed kilkunastu godzin, a nie ten jaki jest
w chwili wykonywania zabiegu operacyjnego. Obraz
tak uzyskany jest wystarczaj¹cy dla operacji onkologicznych jednak nie pozwala na osi¹ganie ze 100%
dok³adnoœci¹ milimetrowych struktur jakimi s¹ j¹dra
podstawy mózgu.
Dla uzyskania takiej precyzji konieczne jest wykonywanie operacji w czasie rzeczywistym pracy 3 Teslowego rezonansu magnetycznego. Aby sta³o siê to
mo¿liwe konieczne jest umieszczenie w sali operacyjnej nie tylko takiego aparatu MR ale i posiadanie ca³ego, unikalnego instrumentarium operacyjnego od
aparatu i monitora do znieczulenia pocz¹wszy poprzez wiertarki szybkoobrotowe, trepany, aparaty do
koagulacji, ssaki, pompy infuzyjne do wszystkich narzêdzi chirurgicznych, które wykonane byæ musz¹
z materia³ów niemagnetycznych.
Polski oœrodek szykuje siê do pierwszych zabiegów, a wielodyscyplinarny zespó³ prowadz¹cy to leczenie sk³adaæ siê bêdzie z polskich, amerykañskich
i europejskich ekspertów. Ponad 170 przedstawicieli
œrodowisk medycznych i innowacyjnych firm medycznych z Polski, UE, USA i Kanady uczestniczy³o
w otwarciu Sali hybrydowej. Nasz¹ Izbê reprezentowa³a Przewodnicz¹ca – El¿bieta Madajczyk.

