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DZIŚ W NUMERZE:

Od redakcji
Szanowne koleżanki i koledzy,
Mijający rok był rokiem jubileuszu dla samorządu pielęgniarek i położnych całego kraju. Na Warmii
i Mazurach nasze święto obchodziliśmy radośnie
w październiku. Były gratulacje, podziękowania, odznaczenia i oczywiście wiele wspomnień. Relacja
z uroczystości znajduje się na kolejnych stronach
naszego wydania. Szczególnie serdecznie zapraszam do obejrzenia galerii fotograficznej. Zapraszam
również na naszą stronę w internecie, tam znajdują
się nie tylko zdjęcia ale również listy z życzeniami
i liczne gratulacje.
Aktualne wydanie, które trafia do Państwa rąk jest
wydaniem szczególnym nie tylko z powodu mijającego jubileuszu ale również z uwagi na zbliżające
się święta Bożego Narodzenia i Nowy 2017 Rok.
Świąteczne dni to okazja do zwolnienia codziennego tempa, to czas cudownych spotkań z rodziną
i bliskimi. Ja wiem, że przybywa nam obowiązków
związanych z organizacją świąt ale przecież my to
bardzo lubimy. Najmłodsi z niecierpliwością czekają
na Mikołaja, a my cieszymy się z możliwości bycia
razem. Ale koniec roku to również czas podsumowań i planów na kolejne miesiące roku. Wiele osób
ma postanowienia zmian w swoim życiu a z pewnością każdy ma marzenia. Składając życzenia świąteczne i noworoczne najczęściej życzymy zdrowia
i szczęścia. Tego właśnie życzę pielęgniarkom, położnym, pielęgniarzom i Waszym rodzinom bądźcie
zdrowi, szczęśliwi i spełniajcie swoje marzenia.
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Z PRAC ORPiP W OLSZTYNIE
Kalendarium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
za okres od 2.07.2016 r. - 16.11.2016 r.
2.07.2016

Posiedzenie Kapituły ds. odznaczeń i wyróżnień. Rozpatrzono 68 wniosków.

13.07.2016

Spotkanie położnych podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie Koordynowanej Opieki nad
Kobietą w ciąży - udział Wiceprzewodnicząca Mirosława Sokół.

20.07.2016

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 11 Uchwał między innymi w sprawie udzielenie wsparcia finansowego dla pielęgniarki, stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, skreślenia położnej z rejestru, skreślenia pielęgniarki
z rejestru, wykreślenia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

20.07.2016

Spotkanie Prezydium ORPiP z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa panią Beatą Siwik oraz Komisją Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego w sprawie kontroli
podmiotów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

25.07.2016

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz z prof. Anną Doboszyńską - Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie dotyczące
wspólnych działań w celu utrzymania obecnego standardu kształcenia przeddyplomowego
pielęgniarek i położnych.

27.07.2016

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 12 Uchwał w sprawie udzielenia wsparcia finansowego
dla pielęgniarki, stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do
Okręgowego Rejestru, wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, skreślenia położnej z rejestru, skreślenia pielęgniarki z rejestru, wykreślenia wpisu
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, omówiono zasady opiniowania
sposobu podziału środków na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 października 2015r.

29.07.2016

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz z Dyrektor Oddziału TU INTER Polska S.A.
– Anną Giruć w sprawie Obchodów 25 lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii
i Mazur.

1.08.2016

Posiedzenie Zespołu Redakcyjnego Komitetu Organizacyjnego obchodów 25 lecia Samorządu
Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w sprawie opracowania publikacji .

1.08.2016

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 6 Uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa
wykonywania zawodu oraz wpisu do Okręgowego Rejestru .

3.08.2016

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz i Wiceprzewodniczącej Iwony Kacprzak
z Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej dotyczące Komunikatu Departamentu Pielęgniarek
i Położnych w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich.

4.08.2016

Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska pielęgniarek oddziałowych oddziałów: Klinicznego Ogólnopsychiatrycznego IV, Izby Przyjęć,
Dziennego Psychiatrycznego z Pododdziałem Rehabilitacji Psychicznej w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

6.08.2016

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 13 Uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa
wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru, wykreślenia z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. Omówiono Uchwałę
NRPiP w sprawie wzoru uroczystego stroju zawodowego oraz możliwości jego zakupu dla
pocztu sztandarowego.

17.08.2016

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 20 Uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa
wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru, wydania
nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, wykreślenia pielęgniarki
i położnej z Okręgowego Rejestru, wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych, zakupu notebooka na potrzeby Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych.
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19.08.2016

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Podjęto Uchwałę nr 31/
VII/2016 w sprawie przyjęcia wniosków o wpis do rejestru oraz wpisu zmiany danych do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, Uchwałę nr 32/
VII/2016 w sprawie zmiany Uchwałę Nr 10 / VII / 2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 21 listopada 2015 r. w sprawie powołania
Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w zakładach pracy, Uchwałę nr 38/VII/2016 w sprawie
zmiany nazwy Komisji; Uchwałę nr 34/VII/2015 w sprawie wystąpienia do NRPiP o przyznanie
Odznaczenia brązowego „Zasłużony dla samorządu Pielęgniarek i Położnych”; Uchwałę nr 35/
VII/2015 w sprawie wystąpienia do NRPiP o przyznania wyróżnienia srebrnego „Zasłużony dla
samorządu Pielęgniarek i Położnych”; Uchwałę nr 36/VII/2015 w sprawie wystąpienia do NRPiP o przyznanie Odznaczenia złotego „Zasłużony dla samorządu Pielęgniarek i Położnych”.

22 08.2016

Posiedzenie Zespołu Redakcyjnego Komitetu Organizacyjnego obchodów 25 lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w sprawie opracowania publikacji.

24.08.2016

Posiedzenie Komisji ds. Warunków Pracy i Płacy ORPiP w Olsztynie.

31.08.2016

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz z Wicewojewodą Warmińsko - Mazurskim
Sławomirem Sadowskim w sprawie Obchodów 25 lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur oraz zapowiedzi Ministra Zdrowia dotyczących zmian w kształceniu
przeddyplomowym pielęgniarek i położnych.

31.082016

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 20 Uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa
wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru, wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru, wykreślenia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

31.08.2016

Posiedzenie Komisji Epidemiologicznej ORPiP w Olsztynie.

2.09.2016

Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Oddziałów: I ogólnopsychiatrycznego, II ogólnopsychiatrycznego,
III ogólnopsychiatrycznego, w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

6.09.2016

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarskiej Dokumentacji Elektronicznej ORPiP w Olsztynie.

7.09.2016

Spotkanie Zespołu Redakcyjnego Komitetu Organizacyjnego obchodów 25 lecia Samorządu
Zawodowego w sprawie opracowania publikacji.

9.09.2016

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz w uroczystości obchodów 15 lecia Stowarzyszenia Edukacyjno – Oświatowego ERUDYCJA w Olsztynie.

13.09.2016

Szkolenie zorganizowane przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego ORPiP w Olsztynie
pod hasłem „Satysfakcja z życia i pracy”.

13-15.09.2016

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Członka NRPiP Iwony Kacprzak w Obchodach Jubileuszu 25 lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz posiedzeniu Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

14.09.2016

Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego – przyznano: 132 pożyczki zwrotne,
16 zapomóg oraz 138 refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

14.09.2016

Posiedzenie Komisji ds. Położnych ORPiP w Olsztynie.

15.09.2016

Posiedzenie Komisji Opieki Długoterminowej ORPiP w Olsztynie.

16.09.2016

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz oraz Sekretarza ORPiP Doroty Kosiorek z Arcybiskupem Wojciechem Ziembą Metropolitą Warmińskim w dotyczące uroczystej
Mszy Świętej w Intencji Pielęgniarek i Położnych z okazji obchodów Jubileuszu Samorządu
Pielęgniarek i Położnych na Warmii i Mazurach.

16.09.2016

Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

17.09.2016

Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP.

17.09.2016

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 20 Uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru, wykreślenia
pielęgniarki z Okręgowego Rejestru, wykreślenia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych, wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, pokrycia kosztów konferencji organizowanej
przez Komisję ds. Opieki Psychiatrycznej, omówienie Stanowiska NRPiP w sprawie manifestacji pracowników ochrony zdrowia planowanej na 24 września 2016 r w Warszawie.
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20.09.2016

Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.

21.09.2016

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej Iwony Kacprzak z Dyrektorem Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
– Andrzejem Zakrzewskim w sprawie funkcjonowania Koordynowanej Opieki nad Kobietą
w Ciąży w naszym regionie.

21.09.2016

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej Iwony Kacprzak ze Starostą Olsztyńskim Małgorzatą Chyziak i Sekretarzem Starosty Marią Bąkowską
w sprawie współpracy między samorządem lokalnym i zawodowym.

22.09.2016

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji ORPiP w Olsztynie.

22.09.2016

Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko przełożonej pielęgniarek Wojskowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Giżycku.

23.09.2016

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz w Konferencji „Pulmonologia – przypadki
kliniczne” .

27.09.2016

Konferencja dla położnych zorganizowana przez: Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego oraz
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie nt.: „Nowe wyzwania w pracy położnej,
Opieka nad kobietą i dzieckiem” – udział Mirosławy Sokół Wiceprzewodniczącej ORPiP.

27.09.2016

Spotkanie Zawodów Zaufania Publicznego celem omówienia możliwości współpracy i utworzenia Warmińsko - Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. OIPiP Olsztyn reprezentowała Maria Danielewicz i Iwona Kacprzak.

27.09.2016

Posiedzenie Komisji ds. Położnych ORPiP w Olsztynie.

27.09.2016

Posiedzenie Komisji Etyki i Historii Zawodu ORPiP w Olsztynie.

28.09.2016

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania ORPiP w Olsztynie.

30.10.2016

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w Inauguracji Roku Akademickiego
2016/2017 na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.

1.10.2016

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Podjęto Uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr 10/ VII/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu
Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 21 listopada 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w zakładach, uchwały nr 42/VII/2016 oraz w sprawie korekty budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą
w Olsztynie, przyjęto sprawozdania z prac komisji problemowych oraz prezydium za pierwsze
półrocze. Podjęto stanowisko w sprawie kontynuacji działań dotyczących objęcia wszystkich
pielęgniarek wzrostem wynagrodzenia skierowane do NRPiP.

1.10.2016

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 12 Uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru,
wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru, wykreślenia wpisu do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych, wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.10.2016

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony Kacprzak z Prezydentem Miasta Olsztyna – Piotrem Grzymowiczem w sprawie obchodów
25 lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur.

3.10.2016

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony
Kacprzak w Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

4.10.2016

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w posiedzeniu Rady Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

5 .10.2016

Posiedzenie Komisji ds. Opieki Stacjonarnej ORPiP w Olsztynie.

5.10.2016

Spotkanie Nestorek Pielęgniarek i Położnych. Udział Członków Prezydium ORPiP.

6.10.2016

Posiedzenie Komisji Pomocy Społecznej ORPiP w Olsztynie.

7.10.2016

Spotkanie organizacyjne w sprawie konferencji „Kryzys w zdrowiu psychicznym – pierwsza
pomoc”.
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10.10.2016

Konferencja „Kryzys w zdrowiu psychicznym – pierwsza pomoc” – zorganizowana przez
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Olsztyńskie Stowarzyszenie
Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym oraz Komisję ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
ORPiP w Olsztynie.
Przedstawiciele organizatorów: Maria Danielewicz, Wioleta Gadecka, Dorota Dziedziula oraz
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dr hab. n. hum. Ewa Wilczek
-Rużyczka udzieliły wywiadu w TVP Olsztyn.

12.10.2016

Udział Przewodniczącej ORPiP w konkursie na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa
w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

12.10.2016

Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP przyznano:
6 zapomóg oraz 26 refundacji kształcenia podyplomowego.

12.10.2016

Spotkanie Zespołu Redakcyjnego Komitetu Organizacyjnego obchodów 25 lecia Samorządu
Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur.

13.10.2016

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz w I Maltańskim Koncercie Charytatywnym.

13.10.2016

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP
Iwony Kacprzak z Arcybiskupem Józefem Górzyńskim Metropolitą Warmińskim w sprawie
uroczystej Mszy Świętej w intencji Pielęgniarek i Położnych z okazji obchodów Jubileuszu
Samorządu Pielęgniarek i Położnych na Warmii i Mazurach oraz poświęcenia Sztandaru
OIPiP.

14.10.2016

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony
Kacprzak w uroczystości nadania tytułu Honoris Causa –profesorowi Oskarowi Gottliebowi
– Blarrowi.

18.10.2016

Spotkanie członków Pocztu Sztandarowego – Katarzyna Buczko, Joanna Kurzelowska, Rafał
Runo.

19.10.2016

Udział Przewodniczącej ORPiP oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP w konferencji „Instrument
Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w kontekście zabezpieczenia i rozwoju
ochrony zdrowia w Województwie Warmińsko - Mazurskim” na zaproszenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

19.10.2016

Posiedzenie Kapituły ds. odznaczeń i wyróżnień.

21.10.2016

Obchody Jubileuszu 25 lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur.
Udział Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej ORPiP w Programie Opinie TVP 3.

24.10.2016

Przewodnicząca ORPiP udzieliła wywiadu w Radiu Plus Olsztn.

26.10.2016

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz i Wiceprzewodniczącej ORPiP – Mirosławy
Sokół w konferencji zorganizowanej przez Fundację Radzić po ludzku „Teraz położne – wyzwania i możliwości dla zawodu”
Po konferencji odbyło się spotkanie położnych dotyczące Koordynowanej Opieki nad Kobietą
w Ciąży z udziałem Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczo- Ginekologicznego , Przewodniczącej ORPiP i Wiceprzewodniczącej ORPiP.

26.10.2016

Z inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w siedzibie Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu Deklaracji Powołania
Warmińsko - Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Deklaracja została podpisana przez 12 samorządów zawodowych. ORPiP w Olsztynie reprezentowała Przewodnicząca
Maria Danielewicz.

26.10.2016

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 14 Uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa
wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru, wpisu
położnej do Okręgowego Rejestru, wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru, wykreślenia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, wpisu
zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, podjęto Stanowisko Prezydium w sprawie kształcenia przeddyplomowego
pielęgniarek.

3.11.2016

Spotkanie Prezydium ORPiP w sprawie lokalu ORPiP w Olsztynie.

5

Nr 04 • X – XII 2016r.

5.11.2016

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 6 Uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru, wykreślenia
wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

8.11.2016

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz z Marianem Nadziejko Prezesem Stowarzyszenia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych "Pomocna Dłoń"
w Braniewie w sprawie kształcenia podyplomowego.

9.11.2016

Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP.

16.11.2016

Posiedzenie członków Komisji Opieki Stacjonarnej.

16.11.2016

Spotkanie członków Komitetu Redakcyjnego Biuletynu OIPiP Olsztyn.

SPOTKANIE PEŁNOMOCNYCH PRZEDSTAWICIELI
W dniu 17.09.2016r. (sobota)
o godzinie 10,00 w Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
odbyło się kolejne spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli Zakładów.
Na wstępie Wiceprzewodnicząca
Mirosława Sokół przywitała przybyłych na spotkanie Przedstawicieli
i zaproszonych wykładowców.
Na spotkaniu odbyło się szkolenie
na temat: „Zdarzenia niepożądane
w opiece medycznej”, które przygotowała i poprowadziła dr n med.
Krystyna Piskorz-Ogórek Konsultant
Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Pediatrycznego.
Panie z wielkim zainteresowaniem
słuchały bardzo profesjonalnie poprowadzonego wykładu popartego
autentycznymi zdarzeniami z pracy
pielęgniarki i położnej.
„Budowanie asertywności w relacjach z pacjentami i współpracowni-

kami” przygotowała i poprowadziła
pani psycholog dr Izabela Sebastyańska-Targowska.
Wykład był bardzo interesujący,
panie zadawały dużo pytań dotyczących spraw psychologicznych
związanych z życiem zawodowym,
jak i osobistym.
W następnej kolejności Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani Maria Danielewicz przekazała bieżące informacje
ze spotkania w Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
W sprawach różnych
Wiceprzewodnicząca Mirosława Sokół
przypomniała Przedstawicielom
o obowiązku informowania pracowników w swoim środowisku pracy
o sprawach bieżących realizowanych w OIPiP, szkoleniach, konferencjach, przekazywaniu informacji
bieżących o problemach ze swo-

jego rejonu, zabieraniu biuletynów
z OIPiP i przekazywaniu pielęgniarkom i położnym w swoim środowisku pracy.
Kolejnym zadaniem należącym do
przedstawiciela jest systematyczne
składanie sprawozdania z realizacji
działalności na terenie swojego rejonu oraz zbieranie i przekazywanie
informacji które są potrzebne do realizacji zadań samorządu. W spotkaniu wzięło udział 31 osób.
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Przedstawicieli ORPiP,
które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2016r. (sobota) o godz. 10.00
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie przy
ul. Krasickiego 6.
Wiceprzewodnicząca ORPiP
Mirosława Sokół

PRACE W KOMISJACH PROBLEMOWYCH ORPiP w Olsztynie
KOMISJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I GERIATRYCZNEJ
Edyta Skolmowska
– przewodnicząca
Członkowie:
• Beata Kiernozek
• Małgorzata Chrostowska
• Dorota Grygoruk
• Agata Dowejko-Michałowska
• Małgorzata Chmielewska
• Małgorzata Bujanowicz
• Katarzyna Górska

6

Dziś w ramach działu "Prace
w komisjach problemowych" prezentujemy relację z udziału członków komisji w Międzynarodowej
Konferencji Opieki Długoterminowej, wprawdzie na łamach aktualnego wydania pojawiło się już
sprawozdanie z tej konferencji ale
czasami warto poczytać też innych.
W dniach 27-29 września 2016
roku w Toruniu w Centrum Kulturalno – Kongresowym „Jordanki”

odbyła się XIX Międzynarodowa
Konferencja Opieki Długoterminowej „Rodzina, środowisko i instytucja w opiece długoterminowej” pod
patronatem honorowym Prezydenta Miasta Torunia, patronat merytoryczny objęło: Polskie Towarzystwo
Gerontologiczne oraz Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej.
Restrukturyzacja ochrony zdrowia
w latach 1999-2004 spowodowała
rozwój sektora opieki długotermino-

Nr 04 • X – XII 2016r.

wej uwarunkowany koniecznością
obniżenia kosztów lecznictwa szpitalnego i rosnącym zapotrzebowaniem społecznym na świadczenia
pielęgnacyjno – opiekuńcze. Ludzie
żyją dłużej, co wiąże się nie tylko
z istotnym problemem społeczno
– demograficznym, ale i rosnącą
liczbą przewlekle chorych. Coraz
więcej ludzi wymaga opieki.
Międzynarodowa Konferencja
Opieki Długoterminowej to spotkanie profesjonalistów działających
na rzecz osób przewlekle chorych,
niepełnosprawnych i starszych.
W konferencji uczestniczyli prawie
wszyscy członkowie Komisji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej
działającej przy naszej izbie.

- 27.09.2016 roku wykład inauguracyjny oraz spotkanie
z Ewą Błaszczyk;
- 28.09.2016 roku odbył się
panel dyskusyjny pt. Współpraca z rodziną w opiece
długoterminowej oraz sesje:
koordynacja opieki nad osobą starszą i przewlekle chorą z perspektywy lokalnej
w różnych krajach Europy,
nowoczesne technologie
w opiece nad niesamodzielnością, żywienie i aktywność ruchowa w procesie zdrowego starzenia;
- 29.09.2016 roku sesja pt. Różne
wymiary jakości w opiece nad
osobą niesamodzielną.

W czasie trzydniowej konferencji
odbyły się następujące sesje tematyczne:

Na koniec konferencji każdy
uczestnik otrzymał certyfikat. Zachęcam wszystkie koleżanki do udziału

w konferencjach, szkoleniach, ponieważ daje nam to ogrom wiedzy
teoretycznej, możemy wymienić się
doświadczeniem co przekłada się
na sukcesy w pracy zawodowej.
Agata Dowejko – Michałowska
Członek Komisji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej

KOMISJA ds. PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO
Elżbieta Kutryb
– przewodnicząca
Członkowie:
• Beata Buczek
• Dorota Jakubowska - Sławińska
• Grażyna Sienkiewicz
• Marzena Jarzynka
• Maria Wiśniewska
13.09.2016r. w siedzibie OIPIP
w Olsztynie odbyło się szkolenie pt.:
„O satysfakcji z pracy i z życia...” podczas którego uczestnicy rozmawiali
o zdrowiu w kontekście psychologicznym. Na spotkanie zaprosiliśmy
Kierownik Zakładu Usług Psychologicznych mgr Bożenę Rychlik z SP
ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie.
Szkolenie miało formę warsztatów,
które pozwoliły uczestnikom na
chwilę refleksji nad tym jak bardzo

praca zawodowa wpływa na nasze
zdrowie fizyczne i psychiczne. Pod
kierunkiem Pani psycholog uczyliśmy
się umiejętności koncentracji umysłu
przez dłuższy czas oraz radzenia sobie ze stresem z elementami pracy
z ciałem. Jesteśmy tak samo ważni
jak nasi pacjenci, którymi się opiekujemy. O naszym zdrowiu i tolerancji
na stres w znacznym stopniu decydują nasze postawy psychiczne.
Świadomie je kształtując możemy
poprawić jakość naszego życia.
To kilka cech decydujących o naszym zdrowiu:
- zdolność do skupiania uwagi na
„tu i teraz”, na tym w co jesteśmy
aktualnie zaangażowani (na pracy,
kontakcie z drugim człowiekiem, na
każdej czynności, na realiach życia). To także pamiętanie o różnych

-

-

-

-

aspektach naszego życia, o potrzebach naszych i potrzebach innych
ludzi, dbanie o nasze relacje.
asertywność wynikająca z poczucia własnej wartości i własnych
praw, gotowości domagania się
ich i walczenia o nie. Jednocześnie
jest to traktowanie innych ludzi
w sposób partnerski, jako równych
sobie i respektowanie ich praw.
zdrowy związek jako łatwość
nawiązywania głębszych relacji
(partnerstwo, przyjaźń, rodzicielstwo) bazujących na bezwarunkowej miłości. Naturalnym wyrazem
miłości jest zdrowe pomaganie innym (ale nie własnym kosztem).
wszechstronność i integracja są
wyrażane przez różnorakie zainteresowania i role w różnych
dziedzinach życia – jako zainteresowania zawodowe, pozazawodowe, zamiłowania, hobby,
praca charytatywna, twórczość
artystyczna, podróże etc.
siła charakteru określająca zaangażowanie (aktywne włączanie
się w pracę, twórcze działanie
oraz żywe związki z ludźmi), kontrolę (poczucie, że możemy wpływać na jakość własnego życia
7
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i wyzwanie (postawę, która traktuje sytuacje stresujące nie jako
zagrożenie, lecz sposobność do
korzystnych zmian i rozwoju).
- wrażliwość na sygnały wewnętrzne takie jak dyskomfort, ból, zmęczenie, złe samopoczucie, smutek, gniew i przyjemność.

Tak więc słuchajmy własnego
organizmu i dokonujmy koniecznych zmian w kontekście naszego życia. Wzmacnianie zdrowych
cech wymaga pracy nad sobą. Nagrodą jest poprawa zdrowia, większa energia i głębsza satysfakcja
w życiu.

Nasze doświadczenia życiowe
przekładają się na naszą odporność
na stres, pamiętajmy o tym.
Elżbieta Kutryb
Przewodnicząca Komisji
ds. pielęgniarstwa operacyjnego.

Jubileusz Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur
W dniu 21 października 2016
roku odbyła się uroczystość obchodów 25 lecia powstania Samorządu
Pielęgniarek i Położnych Regionu
Warmii i Mazur objęta Honorowym
Patronatem Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych. Patronat medialny Gazety Olsztyńskiej.
Oficjalną część uroczystości
poprzedziła Msza Święta w intencji pielęgniarek i położnych, która
odbyła się w Katedrze Św. Jakuba
w Olsztynie. Mszę Świętą poprowadził Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński, który w trakcie
Mszy dokonał poświęcenia sztandaru Okregowej Izby Pielęgniarek
i Położnych Regionu Warmii i Mazur a następnie przekazał sztandar
na ręce Przewodniczącej Pani Marii
Danielewicz. Symbolicznie sztandar
przejął poczet sztandarowy w skład
którego wchodzą: pani Katarzyna
Buczko – pielęgniarka z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Olsztynie, Pani Joanna Kurzelowska – położna z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Olsztynie oraz Pan Rafał Runo
– pielęgniarz z Miejskiego Szpitala
Zespolonego w Olsztynie.
Oficjalna część uroczystości odbyła się w Centrum Konferencyjnym
Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Gala rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru
Okręgowej Izby oraz odśpiewaniem
hymnu Pielęgniarek i Położnych,
którego pierwsze wersy brzmią
„W świat niesiemy swe serca gorące, najpiękniejsze głosimy idee. Aby
8

ludziom dać pokój i słońce. By cierpiącym przywrócić nadzieję (...)”.
Wśród gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie na uroczystość byli
między innymi: Zofia Małas – Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Bogusława Orzechowska
– Senator RP, Sławomir Sadowski
– Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski, Marcin Kuchciński – Członek
Zarządu Województwa Warmińsko
- Mazurskiego, Piotr Grzymowicz
– Prezydent Olsztyna, Alicja Wąsik
– Przewodnicząca Rady Powiatu
w Olsztynie, Stanisław Orzechowski
– Radny Rady Powiatu Ostródzkiego, Sylwia Cieśluk – Kierownik Biura
Polityki Zdrowotnej Departamentu
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Zakrzewski – Dyrektor
Warmińsko - Mazurskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie, Halina Nowik – Przewodnicząca
Okregowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Janusz Grzegorczyk – Przewodniczący Okregowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Ostrołęce, Marek Zabłocki - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, Roman Grzechnik
– Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Dziekan Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Olsztynie, Tomasz Kaczyński – Przewodniczący Warmińsko - Mazurskiego
Oddziału Krajowej Izby Doradców
Podatkowych, Jarosław Kukliński
– Wiceprzewodniczący Warmińsko

- Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. dr hab.
Andrzej Koncicki – Wiceprezes Rady
Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Olsztynie,
Aleksander Socha – Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
w Olsztynie, prof. dr hab. n. med.
Andrzej Rynkiewicz – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, prof.
dr hab. Maria Dynowska – Kierownik
Katedry Mykologii Wydział Biologii
i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,
Anna Giruć – Dyrektor Oddziału TU
INTER Polska S.A., Konsultanci Krajowi oraz Konsultanci Wojewódzcy
w Dziedzinie Pielęgniarstwa, Dyrektorzy ds. Pielęgniarstwa, Naczelne
Pielęgniarki, Przełożone Pielęgniarek, Dyrektorzy, Prezesi Podmiotów
Leczniczych, Kapelani Szpitali.
Najważniejsi uczestnicy Jubileuszu to Przewodniczące i Członkowie
Okręgowych Rad, Przewodniczące
i Członkowie Organów wszystkich
kadencji oraz Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych Regionu
Warmii i Mazur.
Doniosłym momentem uroczystości było wręczenie przez Panią Prezes NRPiP Zofię Małas odznaczeń
samorządowych za wkład i pracę
w tworzenie samorządu pielęgniarek i położnych oraz za zaangażowanie w działalność na rzecz naszego środowiska.
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„Złotą Odznaką za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych”
zostały uhonorowane:
• Danuta Kowalska
• Alicja Markiewicz
• Krystyna Piskorz-Ogórek
„Srebrną Odznaką za Zasługi dla
Samorządu Pielęgniarek i Położnych” zostały odznaczone następujące osoby:
• Ewa Doroszkiewicz
• Stanisław Goliński
• Ewa Kamieniecka
• Jadwiga Kwiatkowska
• Janina Łucewicz
• Gabriela Rudzińska
„Brązową Odznaką za Zasługi dla
Samorządu Pielęgniarek i Położnych” odznaczone zostały następujące osoby:
• Jolanta Ewertowska
• Teresa Kocbach
• Dorota Kosiorek
• Czesława Lech
• Ewa Romankiewicz
• Katarzyna Sachryn
• Mirosława Sokół
• Bogumiła Szymańska
Wyróżnienia za pracę na rzecz
Samorządu Regionu Warmii i Mazur
wręczyła Przewodnicząca ORPiP
Pani Maria Danielewicz następującym osobom:
• Katarzyna Buczko
• Maria Gaber
• Grażyna Józefowicz
• Małgorzata Koszykowska
• Zofia Koziołek

• Dorota Litwinowicz
• Jolanta Szelkowska
Prezydent Piotr Grzymowicz wręczył wyróżnienia następującym pielęgniarkom i położnej:
• Katarzyna Karczewska - Kos
• Helena Kłujszo
• Hanna Matusiak
• Bożena Maria Osełkowska
Wyróżnienia Starosty Olsztyńskiego wręczyła Pani Alicja Wąsik
a otrzymały je:
• Grażyna Rydzanowska
• Edyta Skolmowska
• Dorota Pawłowska
• Jadwiga Piotrowicz
Pracownicy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
zostali wyróżnieni przez Przewodniczącą ORPiP w Olsztynie Panią
Marię Danielewicz:
• Renata Jeger
• Wioleta Witanowska
• Jolanta Stępińska
• Maria Cymler
Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień miłym akcentem był występ
Chóru „Medici Pro Musica“ ze specjalnie przygotowanym repertuarem
okolicznościowym, który był prezentem od Warmińsko - Mazurskiej Izby
Lekarskiej.
Następnie przyszedł czas na
przemówienia zaproszonych gości,
którzy składali pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym serdeczne życzenia podkreślając, jak ważna jest

praca w systemie ochrony zdrowia,
jak istotną rolę w rozwoju zawodu
spełnia Samorząd Pielegniarek
i Położnych. Na ręce Pani Marii Danielewicz Przewodniczącej ORPiP
przekazywano kwiaty, listy gratulacyjne, tabliczki pamiątkowe oraz
inne upominki, za które wszystkim
serdecznie dziękujemy.
Po zakończeniu części oficjalnej
prowadzący poprosił wszystkich o powstanie i wyprowadzenie sztandaru.
Wydana z Okazji Jubileuszu Publikacja „25 lecie Samorządu Pielegniarek i Położnych Regionu Warmii
i Mazur” pokazuje rozwój i osiągnięcia członków samorządu na przestrzeni ćwierć wieku. Ten skrawek historii otrzymał każdy uczestnik Gali.
Prezentem-niespodzianką dla
wszystkich uczestników Jubileuszu
był Koncert Akustyczny Zespołu PECTUS, który zaprezentował kilkanaście
utworów ze swojego repertuaru i zaprosił do wspólnej zabawy. Oczywiście nie obyło się bez owacji i bisów.
Obecność przedstawicieli mediów podkreśliła rangę Uroczystości. Informacje o Obchodach
znalazły swoje odzwierciedlenie
w późniejszych artykułach, wywiadach oraz telewizji TVP3 Olsztyn
w programie Opinie.
Relację z uroczystości przygotowała
Dorota Kosiorek
Sekretarz ORPiP w Olsztynie
Zapraszamy do obejrzenia galerii fotograficznej w środku wydania
oraz na naszą stronę w internecie.

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SZKOLENIA
XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
27-29 września 2016 rok TORUŃ
Liczba osób starszych i niesamodzielnych stale rośnie. Państwo
wciąż nie ma do zaoferowania odpowiednich form pomocy rodzinom,
na które spada trudny obowiązek
opieki. Od kilkunastu lat sytuację tę

starają się zmienić profesjonaliści
działający na rzecz osób przewlekle
chorych, niepełnosprawnych i starszych, którzy co roku przyjeżdżają
do Torunia na Międzynarodową Konferencję Opieki Długoterminowej.

W dniach 27-29 września miałyśmy zaszczyt kolejny raz uczestniczyć w XIX Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej
w Toruniu. Tegoroczna konferencja
zorganizowana była pod hasłem:
9
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„Rodzina, środowisko i instytucja
w opiece długoterminowej”.
Konferencja rozpoczęła się 27
września wykładem inauguracyjnym na temat psychologicznych
aspektów cierpienia i umierania,
który wygłosił prof. Jan Tylka. Gośćmi ceremonii otwarcia byli także:
założycielka Fundacji Akogo? – aktorka Ewa Błaszczyk oraz były ambasador Indii w Polsce, światowej
sławy praktyk jogi Chandra Mohan
Bhandari.
28 - 29 września uczestniczyłyśmy
w pięciu blokach tematycznych:
I
II

Współpraca z rodziną w opiece
długoterminowej.
Koordynacja opieki nad osobą
starszą i przewlekle chorą z perspektywy lokalnej w różnych krajach Europy

III Nowoczesne technologie w opiece nad osobą niesamodzielną.
IV Żywienie i aktywność ruchowa
w procesie zdrowego starzenia.
V Różne wymiary jakości w opiece
nad osobą niesamodzielną.
Tegoroczna konferencja była
z pewnością wyjątkowym wydarzeniem, które skupiło około 1400
uczestników różnych specjalności
z ponad 30 państw, zajmujących
się działaniem na rzecz osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych
i starszych. Tematem przewodnim
były przyjęte w różnych krajach
modele systemowe i dobre praktyki
w dziedzinie takiej opieki, z zaznaczonym akcentem na współpracę
między rodziną i powołanymi do
tego instytucjami.
Prof. dr hab. Piotr Błędowski –
przewodniczący Komitetu Nauko-

wego Konferencji stwierdził: „Nie
znam w Polsce żadnej innej konferencji, która każdego roku skupiałaby tak liczne grono reprezentujące
tak różne specjalności. Ważne jest
też (…) że wzajemnie się od siebie
uczymy: dla praktyków przydatne są
nasze prezentacje, a z kolei dyskusja
podczas sesji, a przede wszystkim
w kuluarach konferencji, jest doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy
naukowców”.
Po takiej opinii pana profesora nie
pozostaje nam nic więcej jak jedynie
stwierdzić, że bardzo cieszymy się
z udziału w XIX Konferencji Opieki
Długoterminowej w Toruniu i zachęcamy nasze koleżanki do uczestniczenia w następnych takich przedsięwzięciach.
Komisja Pomocy Społecznej

KONFERENCJA SZKOLENIOWA
KRYZYS W ZDROWIU PSYCHICZNYM – PIERWSZA POMOC
10 października 2016 rok – Olsztyn
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego był okazją do zorganizowania Konferencji szkoleniowej
„Kryzys w zdrowiu psychicznym
– pierwsza pomoc”. Konferencja
zorganizowana została dnia 10
października 2016 roku, w Centrum
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
w Olszynie. Inicjatorami i organizatorami tego przedsięwzięcia byli:
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego, Komisja ds. Opieki
Psychiatrycznej ORPiP oraz Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psy-
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chicznie i Nerwowo Chorym. Celem
konferencji była promocja zdrowia
psychicznego, zwiększanie tolerancji wobec osób doświadczających
kryzysów w zdrowiu psychicznym
oraz integracja różnych środowisk. W spotkaniu uczestniczyło
230 osób reprezentujących różne
środowiska z Olsztyna oraz Regionu Warmii i Mazur tj. liczna grupa
pielęgniarek różnych specjalności,
przedstawiciele lekarzy, członkowie OSPPiNCH, pracownicy WZLP
w Olsztynie. Konferencję poprowadziły: Maria Danielewicz
– przewodnicząca ORPiP i Wioletta Gadecka
– Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Honorowym gościem
była prof. nadzw. dr hab.
Ewa Wilczek – Rużyczka, Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,
która w swojej prelekcji
odniosła się do proble-

matyki związanej z głównym hasłem
konferencji. Ponadto w programie
konferencji znalazły się min. wystąpienia: Pani Ireny Telesz- Burczyk,
aktorki teatralnej (Teatr im. Stefana
Jaracza w Olsztynie) – „Słuchać tak,
żeby usłyszeć. Patrzeć tak, żeby
zauważyć”; Marka Markiewicza, artysty - satyryka (Teatrzyk Piosenki
Satyrycznej „Czyści jak łza”) „Wynurzenia Marka Markiewicza – rola
przypadku”; Wioletty Gadeckiej
- Konsultant Wojewódzkiej w dzie-
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dzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego „Pomagać sobą – podręczna
apteczka pielęgniarki nie tylko psychiatrycznej” i inni. Treści zawarte w wypowiedziach prelegentów
jednoznacznie dowodzą, że kryzys
w zdrowiu psychicznym jest zjawiskiem dość powszechnym. Może
dotknąć każdego w mniejszym lub
większym stopniu. Często stanowi
ekstremalną reakcję człowieka na
sytuację trudną, której nie sposób
uniknąć i w której zawodzą wszystkie znane mu sposoby walki z przeciwnościami. Każdy przeżywa go
na swój sposób. Jak szybko i na ile
efektywnie poradzimy sobie z kryzysem zależy od wielu czynników
takich jak: charakter sytuacji w której się znaleźliśmy, wcześniejsze doświadczenia, poziom otrzymywane-

go przez nas wsparcia
i empatii oraz wyznawany system wartości.
Po raz kolejny zwracano uwagę na konieczność pogłębiania
tolerancji wobec osób
doświadczających kryzysu w zdrowiu psychicznym oraz wspólne działanie różnych
środowisk zajmujących się problematyką
zdrowia psychicznego.
Rozstrzygnięty został
konkurs plastyczny „Po Złoty Kwiat
Wśród Ciemności Świata”. Konferencję uświetniła wystawa prac plastycznych osób doświadczających
kryzysów w zdrowiu psychicznym
oraz występ zespołu „Paja Brawa”.

Alicja Gadzińska
Członek Komisji
ds. Opieki Psychiatrycznej
przy ORPiP w Olsztynie

KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE PIELĘGNIATRSWA
ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI
Dziś przedstawiam Państwu Pana
Stanisława Golińskiego Konsultanta
Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej
opieki. Pan Stanisław Konsultantem jest już od wielu miesięcy ale
nie był jeszcze prezentowany na
naszych stronach. Nowy Sącz to
miasto w którym Pan Stanisław rozpoczął swoją życiową drogę związaną z pielęgniarstwem. To właśnie
tu ukończył Liceum Medyczne Wydział Pielęgniarstwa i tu rozpoczął
swoją pierwszą pracę. Jak łatwo się
domyślać pierwszym oddziałem był
Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Ale już dalsze życie Pan Stanisław związał z Nidzicą. Od ponad
30 lat pracuje w Szpitalu Powiatowym w Nidzicy realizując się na różnych stanowiskach, rozpoczynając
od pielęgniarza odcinkowego po
Pielęgniarza Przełożonego Pielęgniarek i Położnych. Aktualnie i to
już od rok 2009 pełni funkcję Pielęgniarza Koordynującego Bloku
Operacyjnego w Nidzicy. Ale pracuje również w Oddziale Anestezjolo-

gii Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Olsztynie. Pracując nadal wiele
czasu poświęca kształceniu i to zarówno podnosi swoje kwalifikacje
jak również kształci innych. Pielęgniarstwo na poziomie licencjackim
Pan Stanisław ukończył w Olsztynie
na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim a studia magisterskie na
Akademii Medycznej w Gdańsku.
Jest również pielęgniarzem posiadającym specjalizację w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki. Wspomniałam
o kształceniu innych, które polega
na prowadzeniu wykładów i ćwiczeń
na kursach specjalistycznych, specjalizacyjnych oraz kwalifikacyjnych.
Zawsze mimo wielu obowiązków zawodowych i rodzinnych potrafi znaleźć czas na działalność społeczną.
Między innymi brał aktywny udział
w tworzeniu Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki, którego był
Przewodniczącym a obecnie pełni
funkcję zastępcy Przewodniczącego. Prezentując sylwetkę naszego
konsultanta nie sposób pominąć

ogromnego
zaangażowania w tworzenie samorządu
pielęgniarek
i położnych
i to nie tylko
na Warmii i Mazurach ale też na poziomie kraju.
W tym roku obchodziliśmy Jubileusz 25 lecia Samorządu. I tu muszę
wspomnieć, że Stanisław Goliński
uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego
Samorządu Pielęgniarek i Położnych.
Był również uczestnikiem I Krajowego Zjazdu, ale również był delegatem
w kolejnych Krajowych Zjazdach. Na
poziomie regionu był przez wiele
lat Rzecznikiem Odpowiedzialności
Zawodowej, obecnie pełni funkcję
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przy ORPiP w Olsztynie.
Przy takim zaangażowaniu zawodowym nasuwa się pytanie czy
nasz bohater ma czas na wypoczynek i relaks. Oczywiście zadałam
takie pytanie i okazało się, że wypoczynek tak ale aktywny a nie le11
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nistwo i nic nie robienie. Jazda na
rowerze i pływanie to lubi bardzo.
Ale najbardziej lubi góry i najchętniej każdą wolną chwilę spędzał by
na górskich szlakach. Tu pozwolę
sobie przytoczyć porównanie Pana
Stanisława, że chodząc po górach

jest tak jak dziś w pielęgniarstwie pięknie i niebezpiecznie.
Panie Stanisławie, proszę przyjąć
serdeczne gratulacje z życzeniami
owocnej pracy, wielu sukcesów i realizacji swoich planów. Wierzymy, że
pana decyzje jako konsultanta będą

korzystne i owocne zarówno dla pielęgniarek, położnych, i pielęgniarzy
oraz pacjentów i ich bliskich.
Ewa Kamieniecka
Redaktor naczelna biuletynu OIPiP
w Olsztynie

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY W DZIEDZINIE
PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA
Dziedzina
Pielęgniarstwo

Imię i nazwisko
mgr Beata Siwik

Miejsce pracy
SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel. 89/539 80 15, 89/539 82 40
fax. 89/526 91 56
e-mail: b.siwik@poliklinika.net

P i e l ę g n i a r s t w o mgr Beata Binek
ginekologiczne
i położnicze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel 89/538 65 91
e-mail: bbinek@wss.olsztyn.pl

P i e l ę g n i a r s t w o mgr Beata Szeszko
onkologiczne

SP ZOZ MSW z W-M Centrum Onkologii
Al. Woj. Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel. 89/539-86-20
fax 89/539-86-21

Pielęgniarstwo ra- mgr Beata Szkudlarek
tunkowe

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn
tel. 89/5373842
e-mail: b.szkudlarek@wspr.olsztyn.pl

P i e l ę g n i a r s t w o mgr Wioletta Gadecka
psychiatryczne

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn
tel. 89/6785375, fax 89/6785300
e-mail: wgadecka@interia.pl

P i e l ę g n i a r s t w o mgr Barbara Plewik
epidemiologiczne

Miejski Szpital Zespolony
ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
tel. 896786608, 600360870
e-mail: b.plewik@wp/pl

P i e l ę g n i a r s t w o mgr piel. Teresa Kocbach
opieki paliatywnej

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”
Centrum Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II
ul. Wojska Polskiego 30, 10-228 Olsztyn
tel. 89/532 61 73, 604 555 593
e-mail: t.kocbach@gmail.com

Pielęgniarstwo
przewlekle chorych i niepełnosprawnych

mgr Iwona Chełchowska

Szpital Powiatowy Sp.z o.o w Pasłęku
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
ul. Kopernika 24 A, 14-400 Pasłęk
tel. 55/2491595, fax 55/2491500
e-mail: white-snake@wp.pl

Pielęgniarstwo
anestezjologiczne i intensywnej
opieki

mgr piel. Stanisław Goliński Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
tel. 89/5326222
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica
tel. 89/6250544
e-mail: sgolinski@tlen.pl
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OPINIE KONSULTANTÓW
KONSULTANT WOJEWÓDZKI
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI
mgr piel. Stanisław Goliński
Adres korespondencyjny: Blok Operacyjny, ZOZ w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, tel. 89 625-05-544
e-mail: sgolinski@tlen.pl

OPINIA
W SPRAWIE ZATRUDNIANIA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH NA
STANOWISKACH PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII
z dnia 24.10.2016 r. - Nidzica
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jednoznacznie określa wymagania odnośnie personelu
pielęgniarskiego określając je w załączniku nr 1, część 1…”równoważnik co najmniej 2,2 etatu na jedno
stanowisko intensywnej terapii – pielęgniarka anestezjologiczna”, czyli
pielęgniarka która zgodnie z § 2 pkt.
6 w/w rozporządzenia ukończyła
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka
która ukończyła kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Dalej w/w rozporządzenie w § 16
pkt. 1 mówi że pielęgniarki wykonu-

jące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności
przewidziane w dotychczasowych
przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, nie spełniające wymagań
określonych w § 2 pkt. 6, mogą wykonywać czynności przewidziane
dla pielęgniarki anestezjologicznej
nie dłużej niż do 31 grudnia 2016
roku. Zatem ustawodawca w trosce
o jakość opieki zaznacza, że po dniu
31.12.2016 roku również pielęgniarki, które nie uzupełnią kwalifikacji do
określonych w § 2 pkt. 6 nie będą
mogły pracować w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.
W związku z powyższym, czyli zgodnie z obecnym stanem prawnym nie
widzę żadnej możliwości, zastąpienia pielęgniarki anestezjologicznej
przez ratowników medycznych.
W mojej opinii każda próba obejścia przepisów prawa, nagięcia ich
do własnych potrzeb nie tylko obniża jakość opieki nad pacjentami
leczonymi w oddziałach anestezjo-

logii i intensywnej terapii, ale także
może stanowić zagrożenie dla ich
zdrowia i życia.
Natomiast próba wprowadzenia
ratowników medycznych jako personelu dodatkowego, oczywiście
przy spełnieniu norm obsady pielęgniarskiej w mojej ocenie również
jest niewłaściwa, wymaga bowiem
wcześniejszej zmiany rozporządzeń
Ministra Zdrowia, a także Ustawy
z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.
U. 2011 Nr 174 poz. 1039), oraz
wprowadzenia nowych regulacji
prawnych określających zakres
obowiązków i odpowiedzialności
w opiece nad pacjentami leczonymi
w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.
Stanisław Goliński
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego
i intensywnej opieki

OPINIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA
RATUNKOWEGO
Z DNIA 6 LIPCA 2016 r.
Opinia konsultanta krajowego
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dotycząca legitymowania
się zaświadczeniem o ukończeniu
kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, która
warunkuje zakwalifikowanie na kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęg-

niarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki przez pielęgniarkę,
która jest instruktorem ALS lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego.
W mojej opinii pielęgniarka, która
ukończyła szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa ratun-

kowego powinna zostać zwolniona
z odbycia kursu specjalistycznego
RKO, ponieważ osoba, która jest specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa
ratunkowego zdobyła uprawnienia
znacznie rozszerzone, ale między
innymi takie jakie są wykazane po
ukończeniu kursu specjalistycznego
13
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z RKO. Analizując program szkolenia
specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego stwierdzam,
że w programie jest wiele modułów,
które wykazują treści z programu kursu specjalistycznego RKO poszerzone o wiele więcej godzin wykładów,
ćwiczeń, oraz zajęć praktycznych.
Między innymi: Moduł III: „STANY
ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA
DOROSŁYCH - OCENA STANU PACJENTA W MEDYCYNIE RATUNKOWE“ - obejmuje 40 godz. wykładów,
30 godz. ćwiczeń, 35 godz. zajęć
praktycznych,
Moduł IV: „STANY ZAGROŻENIA
ŻYCIA I ZDROWIA DOROSŁYCH
METODY LECZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD PROCEDUR

I STANDARDÓW“ obejmuje 40
godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń,
56 godz. zajęć praktycznych.
Moduł VI: „KARDIOLOGICZNE
STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA DOROSŁYCH“ obejmuje 15
godz. wykładów, 21 godz. ćwiczeń.
Moduł XI: „STANY ZAGROŻENIA
ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI“ - obejmuje
40 godz. wykładów, 20 godz. ćwiczeń
oraz 56 godz. zajęć praktycznych.
Pielęgniarka, która ukończyła
kurs ALS i otrzymała certyfikat Polskiej Rady Resuscytacji w mojej opinii również powinna być zwolniona
z odbycia kursu specjalistycznego:
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ponieważ zakres kursu Zaawan-

sowane Czynności Resuscytacyjne,
Advansed Life Support (ALS) obejmuje materiał taki jaki jest przewidziany w programie kursu specjalistycznego RKO.
Reasumując: Uważam, że pielęgniarka posiadająca specjalizację
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz pielęgniarka, która ukończyła kurs ALS i jest instruktorem
zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, powinna być obligatoryjnie
zwolniona z obowiązku ukończenia
kursu specjalistycznego: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Anna Małecka-Deptuła
Konsultant Krajowy z dziedziny
Pielęgniarstwa ratunkowego

OPINIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA
ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ TERAPII
Z DNIA 11 LIPCA 2016 r.
Opinia konsultanta krajowego
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
w sprawie stanowiska dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego
na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki w stosunku do
osoby posiadającej dyplomy specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
ratunkowego.
W aktualnej sytuacji prawnej
warunkiem zakwalifikowania na
kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej
opieki jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art
71 ust 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 143 5, z późn zm), a ponadto
legitymowanie się zaświadczeniem

o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz kursu specjalistycznego
Wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego. Warunki
takie w pełni spełniają osoby, które
ukończą specjalizację w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego zgodnie z wymogami zawartymi w art.
67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz U. z 2014 r.,
poz. 1435, z póżn. zm.).
Osoby, które legitymują się dyplomem specjalisty uzyskanym na podstawie wcześniej obowiązujących
Ramowych programów bloku specjalistycznego Specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
dla pielęgniarek, w wykazie umiejętności będących przedmiotem
kształcenia posiadają m.in. umiejętności, które nabywa osoba po ukoń-

czeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
oraz kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
noworodka.
W związku z powyższym, w postępowaniu kwalifikacyjnym na
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki pielęgniarka, która posiada dyplom specjalisty
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego nie musi legitymować się
zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja
krążeniowo-oddechowa.
Danuta Dyk
Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego
i intensywnej opieki

Stan wiedzy na temat Kodeksu Etyki Zawodowej
wśród pielęgniarek i położnych
Dorota Kosiorek - Sekretarz ORPiP w Olsztynie, Przewodnicząca Komisji Etyki i Historii Zawodu,
Katarzyna Buczko - Członek Komisji Etyki i Historii Zawodu
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Pielęgniarstwo jest zawodem bardzo szczególnym, nierozerwalnie
połączonym z etyką. Kontakt z pacjentem wymaga od pielęgniarki wysokiego poziomu moralnego, a także przestrzegania zasad etycznych
w sprawowaniu opieki nad chorym.
Na straży etycznego zachowania
pielęgniarki stoi Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. Etyka zawodowa "jest zespołem zasad i norm,
które określają poprawny z moralnego punktu widzenia sposób zachowania się i postępowania przedstawicieli określonej grupy zawodowej.
Uporządkowany i zapisany zespół
norm etyki zawodowej to kodeks
etyki zawodowej". Tak o etyce zawodowej mówi G. Rogala – Pawelczyk
w publikacji „Etyka pielęgniarek czy
etyka pracownika medycznego“.
Aktualnie obowiązujący Kodeks
Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej
został przyjęty uchwałą nr 9 na IV
Krajowym Zjeździe Pielęgniarek
i Położnych i obowiązuje od dnia9
grudnia 2003 roku. Zawiera on przyrzeczenie, część ogólną oraz część
szczegółową, która porusza tematy:
• Pielęgniarka/położna a pacjent,
• Pielęgniarka/położna a praktyka
zawodowa i nauka,
• Pielęgniarka/położna a samorząd
pielęgniarek i położnych,
• Pielęgniarka/położna a współpracownicy,
• Pielęgniarka/położna a zasady
postępowania wobec społeczeństwa,
• Przepisy końcowe.
Celem niniejszych badań było
określenie poziomu wiedzy pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych na
temat zasad etycznych zawartych
w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej
Polskiej oraz sprawdzenie ich przydatności w praktyce zawodowej.
Badanie zostało przeprowadzone
w kwietniu - czerwcu 2016r. Kwestionariusz ankiety został przygotowany
przez członków Komisji Etyki i Historii Zawodu w ilości 450 egzemplarzy,
następnie wręczony Pełnomocnym
Przedstawicielom Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych z prośbą

o przekazanie ich pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym w swoich placówkach pracy. Do komisji powróciło 280
wypełnionych kwestionariuszy ankiety.
Respondenci różnili się pod
względem wieku, płci oraz miejsca
wykonywania zawodu. W zdecydowanej większości były to kobiety
(99,6%) (Wykres 1), wśród badanych przeważały osoby powyżej 50
roku życia (50,7%) (Wykres 2). Najwięcej ankietowanych (73,5%) było
zatrudnionych w oddziałach szpitalnych. Warto również zwrócić uwagę,
iż badani zaznaczyli więcej niż jedną
odpowiedź, co oznacza, że grono
pielęgniarek i położnych pracuje
w kilku miejscach pracy (Wykres 3).
Wykres 1. Wiek respondentów.
(opracowanie własne)

Wykres 2. Płeć respondentów.
(opracowanie własne)

Każda pielęgniarka/pielęgniarz
i położna są zobligowani do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki.
Zdecydowana większość (92,5%)
potwierdziła, iż zapoznała się
z obecnie obowiązującym Kodeksem (Wykres 4), z czego 34,7%
respondentów czytało go w ciągu
ostatniego roku (Wykres 5). Natomiast 85% badanych potwierdza,
iż taki Kodeks jest dostępny w ich
miejscu pracy (Wykres 6). Na pytanie czy ankietowany przestrzega
zasad zawartych w Kodeksie Etyki
96,8% uznało, że tak (Wykres 7)
Wykres 4. Zapoznanie się z obowiązującym Kodeksem Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. (opracowanie
własne)

Wykres 5. Czas od ostatniego czytania Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej
Polskiej. (opracowanie własne)

Wykres 3. Miejsce wykonywania zawodu. (opracowanie własne)
% nie sumują się, ankietowani dali
więcej niż jedną odpowiedź.
Wykres 6. Dostępność Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej
Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu
pracy. (opracowanie własne)
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Wykres 7. Przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. (opracowanie
własne)

Wykres 9. Zasady etyczne najtrudniejsze do przestrzegania w pracy
pielęgniarki/położnej. (opracowanie
własne)
% nie sumują się, ankietowani dali
więcej niż jedną odpowiedź.

W kolejnym pytaniu badani zostali zapytani jak często spotykają się z wątpliwościami etycznymi
w swojej pracy. 37,2% uznało, że
kilka razy w roku, a 6,1% - kilka razy
w tygodniu. 19,6% stwierdziło, iż nie
spotkało się w pracy z takimi wątpliwościami (Wykres 10).
Wśród najbardziej cenionych
zasad etycznych zdecydowaną
większość stanowiły szacunek dla
drugiego człowieka (73,2%), odpowiedzialność (72,9%) oraz szacunek
dla życia ludzkiego (69,3%) (Wykres
8). Analizie poddano również zasady
etyczne najtrudniejsze do przestrzegania w pracy pielęgniarki/pielęgniarza i położnej. Wśród dominujących znalazły się sprawiedliwość
(27,1%), prawdomówność (22,9%)
oraz poufność (20,4%). Aż 37,5 %
ankietowanych nie miało zdania na
ten temat (Wykres 9).
Wykres 8. Zasady etyczne najważniejsze w pracy pielęgniarki/położnej. (opracowanie własne)
% nie sumują się, ankietowani dali
więcej niż jedną odpowiedź.
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Człowiek to istota omylna, może
popełnić błąd lub pomyłkę, również
podczas wykonywania czynności
zawodowych. Ważna jest umiejętność przyznania się to popełnionego
błędu. Aż 84,3% badanych przyznałoby się do pomyłki lub błędu, zaś
15,7% nie wie jak by się zachowało
w takiej sytuacji. Ani jedna osoba nie
stwierdziła, że nigdy nie przyznałaby
się do błędu. (Wykres 12).
Wykres 12. Przyznanie się do popełnienia błędu lub pomyłki podczas
wykonywanych czynności zawodowych. (opracowanie własne)

Wykres 10. Częstość występowania wątpliwości etycznych w pracy
pielęgniarki/położnej. (opracowanie
własne)

W pytaniu o reakcję będąc świadkiem nieetycznego zachowania
współpracownika 71,1% ankietowanych odpowiedziało, że dyskretnie zwraca uwagę, 6,4% informuje
o tym przełożonego, a 5,4% nie reaguje (Wykres 11).
Wykres 11. Reakcja na nieetyczne zachowanie współpracownika.
(opracowanie własne)

Wiele aktów prawnych, między
innymi również Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje
pielęgniarkę i położną do udzielania
pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia
życia. Aż 97,5% badanych jest świadoma tego obowiązku (Wykres 13).
Wykres 13. Obowiązek udzielania
pierwszej pomocy w sytuacjach
nagłych oraz zagrażających życiu.
(opracowanie własne)
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przekazywać żadnych informacji
(Wykres 18)
Wykres 18. Przekazywanie informacji choremu.(opracowanie własne)

Wykres 16. Stosunek do studentów/
praktykantów. (opracowanie własne)
Pielęgniarka i położna ma prawo
odmowy wykonania zleceń lekarskich bez wyraźnego polecenia na
piśmie, które da możliwość identyfikacji lekarza i pacjenta. Wyjątek
stanowią sytuacje nagłe. Również
o tym mówi Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety aż
51,4% badanym zdarzyło się kilka
razy wykonać zlecenie bez formy
pisemnej, a 10,4% często tak robi.
Zaledwie 22,1% ankietowanych nigdy takiego zlecenia nie realizowało
(Wykres 14).
Wykres 14. Wykonanie zlecenia lekarskiego bez formy pisemnej, wyłączając sytuacje nagłe. (opracowanie
własne)

Kolejne pytanie nawiązywało do
obowiązku ustawicznego kształcenia. 93,5% ankietowanych była
tego świadoma. Zaś 3,6% badanych
stwierdziło, iż jest to wyłącznie sprawa prywatna (Wykres 17).
Wykres 17. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz systematyczne
doskonalenie umiejętności i wiedzy.
(opracowanie własne)

Ostatnie trzy pytania zawarte
w kwestionariuszu dotyczyły szkoleń z zakresu etyki. Tylko u 55%
ankietowanych prowadzone są
w zakładach pracy takie szkolenia
(Wykres 19). Ponad połowa respondentów (50,4%) brała udział w szkoleniach wewnątrzoddziałowych
bądź wewnątrzzakładowych, 20,7%
w szkoleniach poza zakładem pracy,
11,8% w kursach, a 10,7% w konferencjach. Aż 22,5% badanych osób
nie brało udziału w żadnym szkoleniu o takiej tematyce (Wykres 20).
Ankietowanych zapytano czy widzą
potrzebę organizowania szkoleń,
kursów bądź warsztatów na tematy etyczne. Znaczna część (80,4%)
widzi taką potrzebę z udziałem
psychologów, socjologów, etyków.
13,2% wykazuje taką chęć tylko
w gronie pielęgniarek. Natomiast
6,4% respondentów nie widzi takiej
potrzeby (Wykres 21).
Wykres 19. Szkolenia w zakresie etyki zawodu w miejscu pracy.
(opracowanie własne)

Kodeks Etyki nakłada również
obowiązek przekazywania wiedzy
i umiejętności zawodowych. Zgadza
się z tym 85,7% badanych (Wykres
15). Jednocześnie aż 72,2% respondentów stara się pomagać studentom i praktykantom, przekazując im
swoją wiedzę (Wykres 16).
Wykres 15. Przekazywanie wiedzy
i umiejętności zawodowych. (opracowanie własne)

W kolejnym pytaniu ankietowanych zapytano jakie informacje
może przekazać choremu. Zdecydowana większość (93,9%) wskazała informacje dotyczące pielęgnowania, 3,3% stwierdziła, że
wszystkie, pod warunkiem otrzymania upoważnienia od lekarza. 2,1%
badanych stwierdziło, że nie może
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Wykres 20. Udział w szkoleniach
z zakresu etyki zawodu. (opracowanie własne)
% nie sumują się, ankietowani dali
więcej niż jedną odpowiedź.

Wykres 21. Potrzeba organizowania szkoleń, konferencji, warsztatów na tematy etyczne. (opracowanie własne)

Wnioski:
W toku przeprowadzonych badań
sformułowano następujące wnioski:
1. Większość pielęgniarek i położnych biorących udział w badaniu
czytało kodeks etyki zawodowej
w ciągu ostatniego roku.
2. Nie wszystkie badane osoby, po
popełnieniu błędu w pracy zawodowej, przyznałyby się do tego, a widząc nieetyczne zachowania kogoś
z personelu, nie zawsze zwróciłyby

uwagę, że tak się nie postępuje.
3. W opinii większości badanych pielęgniarek i położnych szacunek
dla drugiego człowieka (73,2%),
odpowiedzialność (72,9%) i szacunek dla życia ludzkiego (69,3%)
to cechy, najważniejsze w pracy
pielęgniarki/położnej.
4. Najtrudniejsze do przestrzegania
zasady etyczne w pracy pielęgniarki/położnej to sprawiedliwość,
prawdomówność, poufność.
5. Tylko połowa ankietowanych osób
widzi potrzebę szkolenia w zakresie etyki zawodu w miejscu pracy.
6. Wiedzę badanych na temat kodeksu etyki zawodowej można określić
mianem zadowalającej, ale należy
zachęcać do stałego uzupełniania
i aktualizowania swojej wiedzy na
temat zagadnień etycznych oraz
czuwać nad rozwojem moralnym
pielęgniarek i położnych.

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - OŚWIATOWE
„ERUDYCJA” MA JUŻ 15 LAT
W tym roku mija 15 lat działalności Stowarzyszenia Edukacyjno Oświatowego „Erudycja”.
Inicjatorką jego powstania była
Pani dr n. med. Krystyna Piskorz –
Ogórek, ówczesna Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Oto kilka słów
wspomnień:
(…) W dniu 29 czerwca 1999 r.
wydane zostało Rozporządzenie
MSiOS w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które w sposób diametralny
zmieniło warunki i sposób prowadzenia kształcenia podyplomowego oraz warunki i tryb uzyskiwania
zezwoleń na prowadzenie kształcenia podyplomowego. (…) zgodnie
z nowymi przepisami (…) na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, nie istniał żaden podmiot,
który zgodnie z Rozporządzeniem
MZiOS w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, mógłby prowadzić kształcenie. (…)
18

Postanowiliśmy zatem powołać
przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek
i Położnych, własny ośrodek kształcenia. Z naszej inicjatywy powstało
w 2001 r. Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”, którego
zebranie założycielskie odbyło się
23 lutego 2001 roku w siedzibie OIPiP w Olsztynie(...).
Członkami założycielami było 17
pielęgniarek:
1. Krystyna Piskorz
2. Hanna Chwesiuk
3. Ewa Basińska
4. Ewa Kamieniecka
5. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
6. Edyta Kwadrans
7. Ewa Doroszkiewicz
8. Mariola Baranowska
9. Elżbieta Szwałkiewicz
10. Regina Szpindor
11. Jadwiga Kwiatkowska
12. Anna Sala
13. Danuta Jurkowska
14. Zofia Jurczyk
15. Irena Bergmańska

16. Irena Źródłowska
17. Teresa Górniak.
(…) Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została Hanna Chwesiuk,
kolejnym zaś Janina Łucewicz, która
do dnia dzisiejszego prowadzi z sukcesami kształcenie podyplomowe.
Erudycja była strzałem w „10”, bo
mieliśmy własny podmiot kształcenia
podyplomowego, który realizował
i nadal realizuje znaczne potrzeby
w zakresie kształcenia podyplomowego w Regionie. Od 2010 r. Erudycja ma nową piękną siedzibę w Olsztynie przy ul. Metalowej 4.
Każda rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań.
Trudno jednak w kilku słowach
opowiedzieć szczegółowo historię
powstania Stowarzyszenia, opisać
ogromną satysfakcję ze wszystkich
małych i wielkich sukcesów, ale
również oddać trud zmagania się
z problemami.
Poprzez naszą działalność pragniemy spełniać oczekiwania wszystkich naszych klientów oraz czynnie
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wspierać środowisko pielęgniarek,
pielęgniarzy i położnych głównie
zatrudnionych w naszym województwie.
W ciągu mijających 15 lat zorganizowaliśmy:
- 99 edycji kursów specjalistycznych
- 1764 przeszkolonych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych;
- 41 edycji kursów kwalifikacyjnych
- 747 przeszkolonych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych
- 15 edycji szkoleń specjalizacyjnych
• tytuł specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa uzyskało 262
pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych
• średnia wyników z państwowych egzaminów specjalizacyjnych wyniosła 156,00 pkt. - jest
to jeden z najlepszych wyników
w Polsce.
Łącznie zorganizowano 155 różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
w których wzięło udział łącznie 2749
pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.
Rozwój medycyny i praktyki pielęgniarskiej wymagał weryfikacji
dotychczasowej wiedzy, dlatego
też organizowaliśmy krótkie szkolenia jednodniowe, w których wzięło
udział ponad 5000 osób.
Skorzystaliśmy również z możliwości pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na przestrzeni lat 2013 – 2015 zrealizowaliśmy 4 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
na łączną kwotę 1 732549,61 zł.
Poprzez swoją działalność staramy się spełniać oczekiwania pielęgniarek i położnych. Dokładamy
starań, aby atmosfera, w której odbydwa się kształcenie sprzyjała nie

tylko przyswajaniu nowej wiedzy,
kształtowaniu nowych umiejętności,
ale minimalizowała trud łączenia nauki z pracą i życiem osobistym. Dowodem na to, że udaje się stworzyć
dogodny klimat są podziękowania
uczestników kursów zawarte nie tylko w ankietach ewaluacyjnych, ale
również złożone na piśmie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
oraz Prezesa Stowarzyszenia.
Wspomniane podziękowania
to również efekt zaangażowania
pracowników biura, którzy często
kosztem życia prywatnego pracują
popołudniami, w soboty czy też niedziele. Staramy się wspierać, dzielić pracę, aby żadna z nas nie była
nadmiernie obciążona. Tak swój
pierwszy dzień pracy wspomina Kamila Żurek – specjalista ds. szkoleń:
Dobrze pamiętam początek pracy
w Stowarzyszeniu. Był rok 2013, a ja
po 14 miesiącach spędzonych z synem wracałam na rynek pracy. Przed
rozmową kwalifikacyjną przestudiowałam stronę internetową Erudycji:
„Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską” – super znam się na tym – pomyślałam,
„Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” – tego jeszcze nie
robiłam. I szybko przekonałam się, że
to właśnie pielęgniarki i położne są
największą miłością Stowarzyszenia.
Z pierwszego dnia pracy w głowie
pozostał mi przede wszystkim jeden
obraz: w przytulnym choć dość ascetycznym biurze, na ścianie wisiał
wielki plan ze szczegółowo rozpisanym każdym dniem. Przy wybranych
datach widniała skrótowo zapisana
nazwa kursu oraz godziny „od do”.
Jak się później okazało plan ten
był punktem dowodzenia i sercem
całej Erudycji. Przed nim podczas
porannego spotkania stanęła Pre-

zes Janina Łucewicz, dla ułatwienia komunikacji codziennej zwana
„Szefową” i powiedziała: „Kochane
moje, w przyszłym tygodniu zaczynamy EKG i Szczepienia ochronne, ale
Szczepienia zrobimy w weekendy,
bo trzeba dziewczynom z POZ-tów
ułatwić, żeby mogły pogodzić kurs
z pracą na ranki. To kto przychodzi
w przyszłą sobotę i niedzielę? Ja
mogę wziąć niedzielę, Kama weźmiesz sobotę? A EKG spróbujemy
może po południu, bo dziewczyny mają już grafiki i nie mogą od
9.00, więc trzeba się podzielić kto
przyjdzie po południu”. I zapisując
czarnym markerem kolejne rubryki
dodała: „Dzisiaj dziewczyny z onkologicznej mają egzamin państwowy,
pisałam im wczoraj, żeby koniecznie
zadzwoniły jak skończą, Kama zrób
sobie coś do picia, chcesz herbatę?”
I po 3 latach pracy bez zwątpienia
stwierdzam, że w tych kilku zdaniach
zawarta została cała prawda o Erudycji. Po pierwsze: to nie biznes tylko
rodzina, po drugie: liczy się człowiek
a nie złotówka i po trzecie: wszystko,
absolutnie wszystko musi być ułożone w porządku alfabetycznym.
Zdarzają się chwile bardziej
i mniej trudne, ale staramy się zawsze pamiętać, że przez 15 lat działalności na swojej drodze głównie
spotykaliśmy ludzi pełnych życzliwości, okazujących wsparcie oraz
angażujących się pełnym sercem
w działalność Stowarzyszenia.
15 lecie to szczególny jubileusz,
dlatego też pragniemy podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do
osiągniętych sukcesów oraz wyrazić nadzieję kontynuowania wspólnej drogi w realizacji postawionych
celów i zamierzeń.
Janina Łucewicz
Prezes Stowarzyszenia „Erudycja”

OPINIA RADCY PRAWNEGO
UMOWY - rodzaje, zastosowanie
Umowa, kontrakt (łac. contractus)
jest to stan faktyczny polegający na
złożeniu oświadczeń woli przez co
najmniej dwie strony, które zmierzają

do ustalenia wzajemnych uprawnień
i obowiązków lub ich zmiany. Umowa
jest zawsze co najmniej dwustronną
czynnością prawną (może być wielo-

stronną), którą może wykonać osoba
mająca pełną zdolność do czynności
prawnych osobiście lub przez prawidłowo umocowanego pełnomocni19
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ka, a w przypadku osób nie mających
pełnej zdolności do czynności prawnej przez przedstawiciela ustawowego (dzieci) lub opiekuna prawnego
(osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo).
Najczęściej mamy do czynienia
z umowami cywilnoprawnymi, które
regulują przepisy prawa cywilnego
(prawo zobowiązań). Kodeks cywilny zawiera przepisy wspólne dla
różnego rodzaju umów, a związane
z zawarciem, ważnością, wykonaniem itp. umowy tzw., część ogólna
zobowiązań. Zawiera także przepisy,
które regulują konkretne typy umów.
Najczęściej spotykane w obrocie
prawnym np. umowa sprzedaży, darowizny, umowa zlecenia, umowa
o działo, umowa o roboty budowlane, umowa ubezpieczenia itd. Poza
umowami o charakterze zobowiązaniowym występują także umowy z zakresu prawa rzeczowego (umowa
o zniesienie współwłasności), umowy
o dział spadku itp.
W polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów, która w praktyce oznacza, iż co do zasady strony
umowy w ramach tej swobody umów,
mogą umówić się o wszystko, co
prawo uznaje za podlegające jego
uregulowaniom. W ramach zasady
swobody zawierania umów nie można jednak umówić się w zakresie
zabronionym przez stosowne i obowiązujące przepisy (zapisy prawnie
niedopuszczalne).
Zwykle umowa powinna być
zwarta w formie pisemnej. Dopuszcza się także zawieranie umów
w innej formie np. ustnej, elektronicznej, pisemnej ale z notarialnym
poświadczeniem podpisów lub daty
jej zawarcia. Każda forma zawarcie
umowy wywołuje takie same skutki
prawne wynikające, z tytułu jej zawarcia. W obrocie prawnym występują
też takie rodzaje umów które należy zawrzeć w szczególnej formie,
a niezachowanie tej formy powoduje
nieważność czynności prawnej jaką
jest umowa. Jeżeli przepis przewiduje dla jej ważności umowy formę
aktu notarialnego, to nie zachowanie
takiej formy tj. aktu notarialnego, powoduje, iż czynność wykonana bez
zachowania takiej formy jest bez20

skuteczna. Np. umowę sprzedaży
nieruchomości powinna zawsze być
zawarta w formie aktu notarialnego.
Brak takiej formy zawarcia umowy
powoduje, że czynność sprzedaży
nieruchomości nie dochodzi do skutku, co oznacza, że dotychczasowy
właściciel sprzedawca dalej pozostaje jej właścicielem mimo, że nabywca
zapłacił ustaloną cenę.
W zakresie zatrudnienia stosuje
się czasami umowy cywilnoprawne
do których mają zastosowanie tylko
i wyłącznie przepisy kodeksu cywilnego tj. umowę zlecenia (art. 734-751
kodeksu cywilnego), umowę o dzieło
(art. 627-646 kodeksu cywilnego).
Innym rodzajem umów, szerzej
stosowanym w praktyce zatrudniania pracowników, są umowy o pracę.
Ten rodzaj umów uregulowany jest
w przepisach kodeksu pracy oraz
przepisach wykonawczych wydanych
na jego podstawie. Zdarza się, że
przepisy dotyczące zatrudnienia zamieszcza się w ustawach regulujących
pracę w danej branży i tak też pewne
przepisy dotyczące regulowania zatrudnienia (czasu pracy, dodatkowego
wynagradzania itp.) zawarto w ustawie
o zakładach leczniczych i dotyczą one
tylko i wyłącznie osób zatrudnionych
w tego rodzaju zakładach.
Umowa o pracę to czynność
prawna polegająca na złożeniu
oświadczeń woli przez pracownika
i pracodawcę, w której pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym,
a pracodawca do zapłaty ustalonego w tej umowie wynagrodzenia oraz
innych świadczeń, które przysługują
pracownikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Co do zasady umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej.
Dopuszczalne jest także zawarcie
umowy w formie ustnej, następnie potwierdzonej przez pracodawcę na piśmie. Brak formy pisemnej, gdy rzeczywiście pracownik wykonuje czynności
pracownicze i został przez pracodawcę dopuszczony do ich wykonywania,
wywołuje takie same skutki prawne
jak zawarta w formie pisemnej. Umowa o pracę powinna zawierać oprócz

daty jej zawarcia i określenia rodzaju umowy, także czas pracy, wynagrodzenie, określenie miejsca pracy.
Umowę o pracę można zawrzeć na
czas nieokreślony lub na czas określony, na okres próbny, w celu wykonania określonego zadania.
Każdą umowę można rozwiązać.
Rozwiązanie umowy może nastąpić
w wyniku oświadczenia złożonego
przez jedną ze stron tj. za wypowiedzeniem. Jej rozwiązanie nastąpi po
upływie czasu jakim jest okres wypowiedzenia. Możliwe jest także rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron, w każdym czasie ustalonym
przez strony umowy, które taką formę
rozwiązania umowy ustaliły.
Umowa o pracę może być rozwiązana: za wypowiedzeniem (po
upływie okresu wypowiedzenia), za
porozumieniem stron, bez wypowiedzenia tj. przez każdą ze stron
umowy w sytuacjach przewidzianych
w przepisach kodeksu pracy, z upływem terminu na jaki została zawarta,
po wykonaniu określonego w umowie zadania. Umowa o pracę wygasa z powodu śmierci pracownika lub
pracodawcy.
W praktyce zdarza się, że pracodawca zastępuje umowę o pracę
umową cywilnoprawną (zlecenia,
umową o dzieło). W takiej sytuacji pracodawca powinien liczyć się
z tym, że jeżeli umowa zlecenia lub
umowa o dzieło w rzeczywistości i co
do zasady wykonywania obowiązków
przez zatrudnionego w takiej formie,
nie różni się od umowy o pracę, to
sąd pracy, na wniosek pracownika,
uzna taką umowę za umowę o pracę,
ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z takiej zmiany.
Powyższe informacje stanowią jedynie zasygnalizowanie problematyki
związanej z umowami różnego rodzaju i nie wyczerpują tematyki w całości,
która jest obszerna i jej przedstawienia wymagałoby więcej miejsca. Natomiast wskazane podstawowe informacje z zakresu umów będą z pewnością
przydatne i ułatwią ewentualne poszukanie szczegółowszych przepisów
dotyczących tej kwestii.
Halina Domańska
Radca prawny OIPiP w Olsztynie
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MÓJ PIERWSZY DZIEŃ W PRACY
Taki tytuł nosi nowy cykl artykułów, który zaproponowaliśmy
w przed kilkoma miesiącami w naszym biuletynie. Pierwsze prace już
mamy i od tego wydania rozpoczynamy publikację. Przypominamy kto
może być autorem, oczywiście pielęgniarki, położne i pielęgniarze. Do
pisania zapraszamy osoby zarówno
te długo pracujące jak również rozpoczynające swój start zawodowy.
Liczymy, że wśród autorów będą też
osoby, które zakończyły już pracę
zawodową i korzystają z zasłużonego wypoczynku. Mam wiele telefonów z zapytaniem jak pisać, od-

powiadam, szczerze tak od serca.
Warto wspomnieć czy ten pierwszy
dzień pokrywał się z naszymi marzeniami. Czy byliśmy osobami oczekiwanymi, czy podano nam pomocną
dłoń. A może to był bardzo stresujący dla wielu z nas dzień bo nikt nami
nie zajął się, a czynności zawodowe
przerosły nasze oczekiwania. Teoria, którą poznaliśmy w szkole troszkę odbiegała od tego co zastałyśmy
w pracy? A może właśnie ten dzień
był długo oczekiwany i spełniły się
wreszcie nasze marzenia? Czekamy
na Wasze prace, przed napisaniem
proszę zapoznać się z warunkami

jakie należy spełnić by praca była
opublikowana. Szczegółowe informacje znajdują się również w aktualnym wydaniu biuletynu.
Ewa Kamieniecka
Redaktor Naczelna Biuletynu
Dziś prezentujemy pierwszą
pracę w nowym cyklu „Mój pierwszy dzień w pracy”
Autorem pracy jest pani Teresa
Muzyka, od wielu lat jest już na emeryturze, ale zawsze chętnie dzieli
sie z nami swoimi wspomnieniami.
Za co serdecznie dziękujemy.

Mój pierwszy dzień w pracy
Autor: Teresa Muzyka
Na wstępie chcę zaznaczyć, że
wspomnienia są autentyczne sięgają odległych czasów jakżeż krańcowo innych.
Ale to nie bajka o żelaznym wilku jakby się młodszemu pokoleniu
wydawało.
Jest rok 1953 po uzyskaniu dyplomu pielęgniarki dostałam nakaz pracy (szkołę należało odpracować 2
letnim przydziałem) do Wojskowego
Szpitala we Wrocławiu. Zaopatrzona
w bilet kolejowy, trochę rzeczy osobistych zameldowałam się w Komendanturze szpitala. Przydzielono mi 70 łóżkowy oddział chirurgii
urazowej. Zakwaterowano mnie i 3
koleżanki w pustej sali chorych.
Schodząca z dyżuru pielęgniarka oprowadziła mnie po oddziale
informując, że rozpoczynam 24 godzinny dyżur bez żadnej pomocy.
Doznałam szoku, wszyscy chorzy
w gipsach i najcięższe stany.
Wielu pacjentów z urazami kręgosłupa wymagający całkowitej
opieki i pielęgnacji. Wyposażenie

gabinetu zabiegowego to sześć
strzykawek szklanych, gotowanych
(sterelizacja) na okrągło żeby zdążyć z zabiegami i siedem termometrów (już od 4 godziny mierzyło się
temperaturę). Kroplówek nie znano.
Usiadłam w dyżurce nie wiedząc od
czego zacząć, nikogo nie znałam
jak również zielonego pojęcia nie
miałam jaką opieką objęto chorych
o których nic nie wiedziałam, gdzie
ewentualnie szukać pomocy. Byłam
świeżo po szkole i nie pracowałam
jeszcze nigdy samodzielnie. Do
dyżurki wszedł ordynator, jest pani
nowa z nakazu pracy, proszę na obchód, pokażę najcięższe przypadki
wymagające większej uwagi, poza
tym wydam zlecenia i gdyby miała
pani jakieś problemy mam dyżur to
pomogę. Bagatela jakieś problemy:
bez dachu nad głową w zrujnowanym zupełnie obcym mieście i środowisku. Bez żadnej własnej praktyki zupełnie nie byłam przygotowana
na taki skok na głęboką wodę, od
razu 24 godzinny dyżur.

Musiałam zająć się pracą i zapewnić opiekę fachową 70 chorym.
Łatwo powiedzieć jakieś problemy, wszystko stało się jednym wielkim problemem, ale nie mogłam
okazać własnej niewiedzy i bezradności. Zdałam sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności za prawidłowe
funkcjonowanie oddziału. Do pomocy przy ciężej chorych zmobilizowałam pacjentów chodzących, pacjentami byli sami mężczyźni. W nocy
zapoznałam się z dokumentacją
i z wielką ulgą przekazałam dyżur
swojej następczyni. Na marginesie
byłyśmy zatrudnione 3 pielęgniarki,
pracowało się 24/48 godzin. Jeżeli
któraś zachorowała pracowało się
48 godzin, nie było zastępstwa i rekompensat.
Pamięć o tym jakżeż trudnym początku pracy została na całe życie.
Od wielu lat jestem na emeryturze,
ale ten pierwszy dzień pracy wielokrotnie wspominam.

21
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SPOTKANIE W KLUBIE SENIORA i PODZIĘKOWANIA
KLUB SENIORA
Spotkanie Seniorek pielęgniarek i położnych tym razem odbyło
się w Teatrze im. Stefana Jaracza
w Olsztynie. Panie spotkały się 5
października 2016 roku na sztuce
„Sztukmistrz z miasta Lublina” reżyserii dyrektora teatru pana Janusza
Kijowskiego. W spotkaniu udział

wzięło 120 osób z województwa
Warmińsko - Mazurskiego oraz zarząd ORPiP. Wszystkie panie będące na spektaklu otrzymały miłe
upominki, były robione zdjęcia oraz
dużo ciekawych rozmów i wspomnień. Wspólnie spędzony wieczór
dał wiele radości zarówno uczest-

nikom jak również organizatorowi
spotkania którym była Okręgowa
Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie.
Janina Mazurkiewicz
Klub Seniora przy OIPiP
w Olsztynie

PODZIĘKOWANIA
W związku z przejściem na emeryturę
Pani CELINIE ZARZECKIEJ
oraz
Pani BOGUSŁAWIE BUJKO
Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę w służbie człowieka chorego. Dziękujemy za wspólnie spędzone lata, wspólne radości a czasem smutki.
Życzymy Paniom by nowy etap życia przebiegał w zdrowiu, pełen radości i szczęścia w gronie bliskich i przyjaciół.
Pielęgniarki i pracownicy Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

*
W związku z przejściem na emeryturę
Pani KRYSTYNIE GWÓŹDŹ
Dziękujemy za piękne lata, poświęcenie i trud włożony w pracę w naszym zakładzie. Życzymy by nowy etap życia przebiegał w zdrowiu, pełen radości i szczęścia
w gronie kochającej rodziny i przyjaciół.
Pielęgniarki Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

WAŻNE INFORMACJE
Nowe rozporządzenie:
Informujemy, że od dnia 10 listopada 2016 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. (Dz.U.2016 poz.1761)
22
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Komunikat z dnia 28 października 2016r.
w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych
oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych.
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
informuje, że w dniu 24 października 2016r. Pan Marek Tombarkiewicz
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie
art. 79 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251).

W wyniku wprowadzonych zmian,
konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych
nie będzie rozpatrywana na etapie
postępowania kwalifikacyjnego,
lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu
przeprowadzanego po zakończeniu
kursu kwalifikacyjnego.
Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 za-

łożeń organizacyjno-programowych
dodano podpunkt, iż pielęgniarka/
położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli
uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy
od naboru 2012/2013.
Maria Jolanta Królak
Dyrektor Centrum Kształcenia
Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

WARUNKI NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW I INFORMACJI DO PUBLIKACJI
W BIULETYNIE OIPiP W OLSZTYNIE
Redakcja Biuletynu Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie
przypomina o warunkach jakie należy spełnić przesyłając materiały
do publikacji.
1. Materiały proszę wysyłać drogą elektroniczną na adres:
izba@oipip.olsztyn.pl Uwaga maszynopisów, rękopisów i informacji telefonicznych nie przyjmujemy.
2. Objętość tekstu nie może przekraczać 5 stron z zastosowaniem czcionki Times New Roman
w stopniu 12.
3. Tabele i wykresy należy ponumerować i podpisać.
4. Zdjęcia należy podpisać co
przedstawiają i opatrzyć nazwiskiem i imieniem autora .
5. Każdy artykuł należy poprzedzić
informacją o autorze: imię, nazwisko, miejsce pracy nazwę instytucji, oddziału/działu, pełniona
funkcja lub stanowisko oraz miejscowość.
Autorzy prac do działu Osiągnięcia naszych koleżanek i kolegów,
dodatkowo muszą podać rodzaj
ukończonego kształcenia, nazwę
uczelni, szkoły, rok ukończenia

oraz miejscowość. Poza streszczeniem pracy ważne jest podanie wyników jakie uzyskało się
poprzez prowadzone badania.
6. W Kąciku kulinarnym mile widziane będą zdjęcia prezentowanej
potrawy.
7. Autorów wszystkich artykułów
zapraszamy do przesyłania swojego zdjęcia. Zdjęcie będziemy
umieszczać przy informacji o autorze artykułu.
8. Do wiadomości redakcji proszę
podać numer telefonu i adres
e-mailowy. Jest to potrzebne
w razie konieczności szybkiego
kontaktu redakcji z autorem artykułu.
9. Na zakończenie artykułu obowiązkowo należy podać wykaz
piśmiennictwa. maksymalnie 10
pozycji. Artykuły bez wykazu literatury nie będą zakwalifikowane
do publikacji.
10. Nadsyłane artykuły, sprawozdania z konferencji, ogłoszenia i pozostałe informacje
będą poddane ocenie zespołu
redakcyjnego, o publikacji i kolejności drukowania decyduje
redakcja.

11. Zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji oraz prawo do
dokonywania poprawek redakcyjnych lub skracania tekstu.
12. Redakcja nie informuje autorów
artykułów o nie zakwalifikowaniu
pracy do druku.
13. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac ani zdjęć, nawet jeżeli
nie będą opublikowane .
14. Prosimy autorów, jeżeli praca
była już publikowana w innych
czasopismach o informację w jakim czasopiśmie i kiedy.
15. Autorzy opublikowanych prac
w dziale Nasze publikacje otrzymują symboliczne honorarium
autorskie. Pozostałym autorom
honorarium nie przysługuje.
16. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
17. Nadesłana praca nie spełniająca
wymienionych wymogów nie będzie zakwalifikowana do druku.
Ewa Kamieniecka
Redaktor Naczelna
Biuletynu OIPiP w Olsztynie
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Warunki dostępu i korzystania z serwisu IBUK
Szanowni Państwo
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję,
że zgodnie z podjętą Uchwałą Nr
357/VI/2015 w sprawie zawarcia
umowy z Wydawnictwem Naukowym PWN SA o świadczenie usług
i udzielenie licencji na dostęp do
wirtualnej czytelni dla członków
samorządu pielęgniarek i położnych, będą Państwo mogli skorzystać z wirtualnej czytelni składając
wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami. Z dostępu
do serwisu mogą korzystać także

studenci kierunku pielęgniarstwo
i kierunku położnictwo.
Procedura nadania kodu PIN:
1. członek samorządu lub student
kierunku pielęgniarstwo/położnictwo składa odpowiedni wniosek
do OIPiP,
2. kod PIN zostanie przesyłany na
adres poczty elektronicznej,
3. po uzyskaniu kodu PIN należy go
uaktywnić w koncie serwisu www.
libra.ibuk.pl
Po uaktywnieniu konta w serwisie
uzyskają Państwo bezpłatny dostęp
do wirtualnej czytelni IBUK Libra
w którym znajduje się księgozbiór

online zawierający specjalistyczne,
naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu
medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki
zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą
dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie
książek ale również zaawansowaną
pracę z tekstem.
Wnioski publikowaliśmy w numerze 1 tego roku, można zrobić
ksero, wypełnić i dostarczyć do
biura OIPiP w Olsztynie.

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI ...
„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność...”
				
Emily Dickinson
... Jest taki ból o którym lepiej
nie mówić, bowiem najlepiej
wyraża go milczenie...
Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy, że 25 czerwca
2016 r. w drodze na rekolekcje
zginęła tragicznie w wypadku
samochodowym

...Urodziliśmy się
niespodzianie i potem
będziemy jakby nas nie było...
Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy, że 30
września 2016 roku w wieku
56 lat odeszła od nas na
zawsze

s.Rafaella
(BARBARA SZYMAŃSKA)

EWA KOROWICKA
(z domu Rzeźnik)

S. Rafaella ze Zgromadzenia
Sióstr Świętej Katarzyny przez
wiele lat pracowała w Szpitalu
Powiatowym w Biskupcu na
oddziale dziecięcym a przez
ostatnie lata w Domu Pomocy
Społecznej w Jezioranach
Rodzinie, Bliskim i Siostrom
ze Zgromadzenia Sióstr Świętej
Katarzyny wyrazy szczerego
współczucia składają pielęgniarki
ze Szpitala w Biskupcu oraz
Okręgowa Rada Pielęgniarek
i Położnych Regionu Warmii
i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Pediatrycznego
Szpitala Powiatowego w Iławie.
Pozostanie w naszej pamięci
jako osoba o wielkim sercu
i wyjątkowej skromności.
Rodzinie i Bliskim wyrazy
szczerego współczucia
składają pielęgniarki, położne
i lekarze Szpitala Powiatowego
w Iławie oraz Okręgowa Rada
Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur
z siedzibą w Olsztynie

Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy, że 26 maja
2016 roku w wieku 60
lat odeszła od nas nasza
koleżanka

BOGUMIŁA
SZYSZKOWSKA
Emerytowana pielęgniarka,
wieloletnia pracownica
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie.
Pozostanie w naszej pamięci
jako osoba otwarta i przyjazna
dla ludzi, zawsze oddana dla
zawodu pielęgniarka.
Rodzinie i Bliskim wyrazy
szczerego współczucia składają
Pielęgniarki i pracownicy
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie oraz
Okręgowa Rada Pielęgniarek
i Położnych Regionu Warmii
i Mazur z siedzibą w Olsztynie

