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Od redakcji
Szanowne koleżanki i koledzy,

Pomału żegnamy tegoroczną kapryśną
zimę i z tęsknotą wypatrujemy prawdziwej
wiosny. Takiej z pięknymi barwami zieleni,
nieśmiało kwitnącymi kwiatami i ciepłymi
promieniami słońca. Wiosna to pora roku
w której nie tylko przyroda i zwierzęta budzą
się ze snu ale my również nabieramy większej chęci do działania. Dziś w numerze
prezentujemy plan pracy ORPiP w Olsztynie i harmonogram kursów. Warto poczytać, a z pewnością każdy znajdzie coś dla
siebie. Z uwagi na dalsze pytania w zakresie Systemu Monitorowania Kształcenia,
postanowiliśmy ponownie przedstawić instrukcję założenia konta. To nie jest trudne,
spokojnie, krok po kroku można sobie poradzić. W ostatnich dniach, niespodziewanie odeszła od nas na zawsze, wszystkim
dobrze znana Jagoda Łucewicz, jest nam
niezwykle smutno, będzie nam Jej bardzo
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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 4 listopada 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku
4.11.2017

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz w drugim spotkaniu medyków z historią
„Piłsudski i medycyna – w 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

8.11.2017

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto Uchwałę w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

10.11.2017

Udział Sekretarza ORPiP Doroty Kosiorek w 39 Zgromadzeniu Delegatów OFMSA - Poland.

13.11.2017

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz w Konwencie Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

15.11.2017

Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP – refundację
kosztów kształcenia otrzymały 64 osoby na kwotę 28.227,60 zł, przyznano 91 pożyczek zwrotnych na kwotę 91.000,00 zł oraz pożyczek bezzwrotnych 12 osobom na kwotę 14.500,00 zł

16.11.2017

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

16.11.2017

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto Uchwałę w sprawie wpisu do rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

17.11. 2017

Konferencja „Szczypta refleksji wokół zdrowia Psychicznego” zorganizowana przez ORPiP
– Komisję ds. Opieki Psychiatrycznej, oraz Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie
i Nerwowo Chorych.

17.11.2017

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz w uroczystej gali z okazji obchodów XXXV lecia powstania Samorządu Radców Prawnych.

18.11.2017

Udział Wiceprzewodniczącej Iwony Kacprzak w XXVI Okręgowym Zjeździe Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.

22.11.2017

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 17 Uchwał między innymi w sprawie wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, w sprawie
pokrycia kosztów dostępu do platformy IBUK Libra, w sprawie stwierdzenia i wydania prawa
wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, w sprawie
wykreślenia pielęgniarki i położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

23.11.2017

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

23.11.2017

Posiedzenie Komisji Etyki i Historii Zawodu.

24.11.2017

Regionalna konferencja naukowo szkoleniowa „Wyzwania i trudności w opiece nad pacjentem
z ranami” zorganizowana przez Komisję Epidemiologiczną ORPiP oraz firmę Schulke Poland
sp. z o.o. – Udział wzięło 90 członków samorządu z całego regionu.

25.11.2017

Spotkanie dyrektorów/kierowników zakładów leczniczych udzielających świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

27.11.2017

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Sekretarza ORPiP Doroty Kosiorek
w konferencji naukowo szkoleniowej organizowanej przez ORPiP w Elblągu „Etyka w pielęgniarstwie i położnictwie wczoraj i dziś”.

28.11.2017

Wizytacja Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
w Olsztynie przez Naczelnego Rzecznika.

29.11.2017

Posiedzenie Komisji Opieki Paliatywnej.
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2.12.2017

Posiedzenie ORPiP. Podjęto Uchwały między innymi w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/VII/2015
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji problemowych
działających przy ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, przyjęcia programu
przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub
położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich
6 lat, zwołania XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur.

2.12.2017

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 13 Uchwał między innymi w sprawie wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, w sprawie
stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego
Rejestru Pielęgniarek, w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek,
w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Położnych, w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania
zawodu pielęgniarki z powodu śmierci, w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

6.12.2017

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz i Wiceprzewodniczącej ORPiP Mirosławy
Sokół w Konferencji dot. Zasad Etyki Zawodów Zaufania Publicznego.

6.12.2017

Posiedzenie Komisji ds. Położnych.

8.12.2017

Posiedzenie Komisji ds. POZ i Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych.

8.12.2017

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Sekretarza ORPiP Doroty Kosiorek
w Koncercie Jubileuszowym Zespołu Wokalnego Pielęgniarek VOX CORDIS.

9.12.2017

Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP.

9.12.2017

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 3 Uchwały między innymi w sprawie wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, w sprawie
wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

12. 12.2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej OIPiP w Olsztynie.

13-14.12.2017

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony
Kacprzak w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

13.12.2017

Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP – refundację kosztów kształcenia otrzymały 92 osoby na kwotę 39.404,50 zł, przyznano 47 pożyczek
zwrotnych na kwotę 47.000,00 zł oraz 18 członkom samorządu pożyczek bezzwrotnych na
kwotę 19.000,00 zł

13.12.2017

Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego ORPiP.

14.12.2017

Udział członków Prezydium w Uroczystości wręczenia dyplomów Absolwentom kierunków:
Dietetyka, Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim
w Olsztynie.

14.12.2017

Szkolenie zorganizowane przez Komisję Pomocy Społecznej ORPiP nt. „Rola pielęgniarki
w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej przebywającej w Domu Pomocy Społecznej”.

14.12.2017

Posiedzenie Komisji Pomocy Społecznej ORPiP.

16.12.2017

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony Kacprzak w uroczystości wręczenia dyplomów
Absolwentom kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.

20.12.2017

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony Kacprzak w Wojewódzkim Spotkaniu Opłatkowym
zorganizowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

28.12.2017

Posiedzenie Komisji konkursowej w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

29.12.2017

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 6 Uchwał między innymi w sprawie wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, w sprawie
wsparcia finansowego.
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3.01.2018

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 11 Uchwał między innymi w sprawie wpisu zmiany
danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, w sprawie wykreślenia indywidualnej
praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w sprawie
wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Położnych.

10.01.2018

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania ORPiP.

10.01.2018

Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego na
stanowisko Przełożonej Pielęgniarek i Położnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

12.1.2018

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz z Lilią Wieremiej w Warmińsko – Mazurskim Oddziale Narodowym Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 września 2015 roku w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

13.01.2018

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto Uchwały w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, w sprawie
stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego
Rejestru Pielęgniarek, w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Położnych.

13.01.2018

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz w spotkaniu opłatkowym Pracowników
i Emerytów Ochrony Zdrowia.

18.01.2018

Posiedzenie Komisji konkursowej w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego
na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Powiatowego w Biskupcu.

22.01.2018

Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego
na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko
– Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

UCHWAŁA NR 75/VII/ 2018
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
z dnia 17 lutego 2018 roku
w sprawie: planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą
w Olsztynie na rok 2018
na podstawie: §8 Regulaminu
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur
z Siedzibą w Olsztynie stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały

Sekretarz ORPiP

4

nr 3/2012 XXVIII OZPiP z dnia 17
marca 2012 roku w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych Regionu
Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się do realizacji plan
pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek

i Położnych Regionu Warmii i Mazur
z siedzibą w Olsztynie na rok 2018,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązywania od
dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca ORPiP
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 75/VII/2018 z dnia 17 lutego 2018 roku w sprawie
przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii
i Mazur z siedzibą w Olsztynie na rok 2018 oraz planów pracy komisji problemowych
PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE na rok 2018
L.p

1

2

ZADANIE

Realizacja
zadań ustawowych i bieżąca
działalność
OIPiP

Obchody Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarek i Dnia
Położnej

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

Zorganizowanie XXXV Okręgowego Zjazdu 17.03.2018r
Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

Komitet Organizacyjny,

Organizacja posiedzeń Okręgowej Rady Pie- 17 luty
lęgniarek i Położnych w terminach.
16 czerwca,
15 września,
7 grudnia

Przewodnicząca
ORPiP,

Organizacja spotkań z Pełnomocnymi Przed- 24 luty
stawicielami ORPiP w terminach.
2 czerwca,
6 październik,
8 grudnia

Wiceprzewodnicząca
Położna ORPiP,

Organizacja posiedzeń Prezydium ORPiP minimum 2
w zależności od potrzeb.
w miesiącu

Przewodnicząca,
Wiceprzewodniczące,

Spotkania Kadry Kierowniczej.

Wiceprzewodnicząca
Pielęgniarka ORPiP,

Czerwiec,
Listopad

Cykliczne spotkania z Konsultantami Woje- Raz w kwarwódzkimi w Dziedzinach Pielęgniarstwa.
tale

Wiceprzewodnicząca
Pielęgniarka ORPiP,

Udzielanie wsparcia prawnego w zakresie wy- Praca ciągła
konywania zawodu.

Radca Prawny,

Prowadzenie archiwum izby.

Pracownik biura

Praca ciągła

Modernizacja i zakup sprzętu komputerowego. Zależnie od
potrzeb

Prezydium ORPiP,
Informatyk

Adaptacja nowego lokalu Izby.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,

Praca ciągła

Stwierdzanie oraz przyznawanie prawa wyko- Praca ciągła
nywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej.

Pracownik biura,
Prezydium ORPiP

Prowadzenie rejestru pielęgniarek i rejestru Praca ciągła
położnych

Pracownik biura

Nadzór nad indywidualnymi i grupowymi prak- Cały rok
tykami pielęgniarek i położnych.

Pracownik biura,
Wiceprzewodnicząca
Pielęgniarka ORPiP

Uroczyste Obchody Międzynarodowego Dnia Maj
Pielęgniarki i Dnia Położnej połączone z debatą informacyjną nt. pracy Pielęgniarek w obszarze opieki paliatywnej.

Prezydium ORPiP
Komisja Opieki Paliatywnej
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3

4

5

6

Nadzór nad
kształceniem
podyplomowym
pielęgniarek
i położnych

Monitorowanie
jakości kształcenia przeddyplomowego
pielęgniarek
i położnych

Wzajemne
uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach
członkowskich
Unii Europejskiej oraz
innych krajach

Rozpoznanie i analiza potrzeb w zakresie Praca
kształcenia podyplomowego w regionie.
cykliczna

Komisja Nauki,
Kształcenia i Rozwoju
Zawodowego

Współpraca z podmiotami prowadzącymi Praca
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po- cykliczna
łożnych na terenie OIPiP Regionu Warmii
i Mazur,
- kontrola podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
- udział w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych do udziału w różnych formach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
- udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

Wiceprzewodnicząca
Pielęgniarka ORPiP,
Komisja Nauki,
Kształcenia i Rozwoju
Zawodowego

Przeprowadzenie przeszkolenia po przerwie Praca ciągła
5-letniej wykonywania zawodu zgodnie z procedurą.

Prezydium ORPiP,
Komisja Nauki,
Kształcenia i Rozwoju
Zawodowego

Spotkania z organizatorami kształcenia pody- 2 razy w roku
plomowe.

Komisja Nauki,
Kształcenia i Rozwoju
Zawodowego,
Prezydium ORPiP

Teleinformatyczny System Monitorowania Zależnie od
Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK potrzeb
utworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Przewodnicząca
ORPiP,
Sekretarz ORPiP,
Pracownik biura

Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie Cały rok
badań naukowych w pielęgniarstwie oraz kreowania polityki w zakresie kształcenia przed
dyplomowego pielęgniarek i położnych.

Prezydium ORPiP

Współpraca z Departamentem Pielęgniarek Cały rok
i Położnych oraz KRASZPiP.

Prezydium ORPiP

Kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i po- Cały rok
łożnictwo na zasadach kierunków zamawianych.

Prezydium ORPiP

Monitorowanie losów absolwentów w ramach Cały rok
współpracy uczelni z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych.

Przewodnicząca
ORPiP

Uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położ- Praca ciągła
nych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających
wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodnicząca
ORPiP,
i pracownik biura

Uznawanie kwalifikacji Pielęgniarek i Położ- Praca ciągła
nych – cudzoziemców.

Przewodnicząca
ORPiP,
i pracownik biura

Wymiana informacji na rynku wewnętrznym Praca ciągła
Unii Europejskiej – System IMI - Dostarczanie
obywatelom i ośrodkom informacji w Państwach Członkowskich dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych.

Sekretarz ORPiP
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8

9

Prowadzenie
ośrodka informacyjno – edukacyjnego

Dbałość o jakość opieki
pielęgniarskiej

Integrowanie
środowiska
pielęgniarek
i położnych

Monitorowanie
warunków pracy i płacy członków samorządu

Udzielanie informacji i porad w zakresie wzajem- Praca ciągła
nego uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej.

Prezydium ORPiP,
Radca Prawny

Dostarczanie obywatelom i ośrodkom informa- Praca ciągła
cji w Państwach Członkowskich niezbędnych
informacji dotyczących uznawania kwalifikacji
zawodowych.

Prezydium ORPiP,
Radca Prawny

Wydanie informatora w zakresie opieki długo- II kwartał
terminowej i geriatrycznej dla województwa
warmińsko – mazurskiego.

Komisja Op. Długoterminowej i Geriatrycznej

Nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem Cały rok
Standardu Opieki Okołoporodowej.

Komisja Położnych

Opracowanie rekomendacji profilaktyki i lecze- II kwartał
nia odleżyn w opiece stacjonarnej.

Komisja Opieki Stacjonarnej

Opracowanie wytycznych z zakresu pielęgniar- Cały rok
stwa psychiatrycznego na terenie Województwa
oraz ustalenia norm zatrudnienia w tym obszarze.

Komisja Opieki Psychiatrycznej

Kontynuacja publikacji cyklu artykułów pod 4 artykuły
wspólna nazwą „Bliżej pielęgniarstwa”

Komisja Nauki,
Kształcenia i Rozwoju
Zawodowego

Powoływanie i odwoływanie Pełnomocnych Zależnie od
Przedstawicieli ORPiP.
potrzeb

Okręgowa Rada

Wspieranie i promowanie Chóru VOX CORDIS. Cały rok

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

Organizowanie spotkań z nestorkami pielę- 1 raz w roku
gniarkami i położnymi.

Wiceprzewodnicząca
Pielęgniarka ORPiP

Spływ kajakowy „Spływać każdy może”.

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

Maj

III Plener Pielęgniarek i Położnych – „Zamień Czerwiec
Stres na Dres.”

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

Wyprawa rowerowa „W poszukiwaniu Babiego Wrzesień
lata”.

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

Udział w Spływie Skorpeny Łyną.

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

Marzec

Opiniowanie norm zatrudnienia Pielęgniarek Zależnie od
i Położnych w podmiotach leczniczych.
potrzeb

Pełnomocni Przedstawiciele i Prezydium ORPiP

Współpraca z Zarządem Wojewódzkim Związ- Zależnie od
ku Zawodowego oraz zakładowymi organiza- potrzeb
cjami związków zawodowych pielęgniarek
i położnych.

Prezydium ORPiP,
Pełnomocni Przedstawiciele,
Komisja Pracy i Płacy

Pomoc w realizacji kolejnych transz podwyżek Cały rok
wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej.

Prezydium ORPiP,
Pełnomocni Przedstawiciele
Komisja Pracy i Płacy

Realizacja zapisów ustawy z dnia 8 czerw- Cały rok
ca.2017r o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Prezydium ORPiP,
Pełnomocni Przedstawiciele,
Komisja Pracy i Płacy

Udział w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Zgodnie z har- Przewodnicząca, KoDialogu Społecznego.
monogramem misja Pracy i Płacy
spotkań
7
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10

11

Współpraca
z towarzystwami i stowarzyszeniami
zawodowymi

Konferencje
i szkolenia

Nawiązanie współpracy z Polskim Towarzy- Cały rok
stwem Pielęgniarskim.

Komisja Etyki i Historii
Zawodu

Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzysze- Cały rok
niem Instrumentariuszek.

Komisja ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

Współpraca z Polskim Towarzystwem Pielę- Cały rok
gniarek Anestezjologicznych i Intensywnej
Terapii.

Prezydium ORPiP

Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Pie- Cały rok
lęgniarek Pediatrycznych.

Prezydium ORPiP

Współpraca z Kolegium Pielęgniarek i Położ- Cały rok
nych Rodzinnych Oddział Terenowy w Olsztynie.

Wiceprzewodnicząca
położna ORPiP

Współorganizacja Konferencji Ogólnopolskiej Czerwiec
Pielęgniarstwa Pediatrycznego – Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych.

Prezydium ORPiP

Współorganizacja Konferencji z Urzędem II półrocze
Wojewódzkim dla pielęgniarek środowiska
nauczania i wychowania, pielęgniarek POZ,
położnych.

Prezydium ORPiP

Współorganizacja Konferencji organizowanej Czerwiec
przez Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii.

Prezydium ORPiP

Cykl szkoleń dla pielęgniarek środowiska na- Zależnie od
uczania i wychowania z tematyki: zmiana usta- potrzeb
wy POZ, konsekwencje błędów zawodowych,
rozpoznawanie wad postawy, zaburzenia psychiczne u dzieci, zaburzenia odżywiania, choroba trzewna.

Komisja Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania

Zorganizowanie dwóch szkoleń z zakresu pie- Kwiecień,
lęgniarstwa operacyjnego.
Październik

Komisja ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

Szkolenia dla pielęgniarek Domów Pomocy Cały rok
Społecznej
1. RODO - zmiany z zakresu danych osobowych wychodzące w życie w maju 2018r.,
2 Opieka pielęgniarska u osób z zaburzeniami
otępiennymi w wieku senioralnym,
3 Postępowanie z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu ich wytwarzania – zg.
z rozporządzeniem MZ z dn. 05.10.2017 r.,
4 Nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego - interpretacja zmian wchodzących od 01.01.2018 roku dotyczących
skierowania osób do DPS-ów przez sąd.
5 Specjalistyczna opieka pielęgniarska w DPS.

Komisja Pomocy Społecznej

Zorganizowanie VII Konferencji dla Położnych Październik
pt. „Położna wczoraj, dziś i jutro – dla dobra
Pacjenta”.

Komisja Położnych

Współpraca przy organizacji szkoleń z firmą Raz na kwartał Komisja Położnych
Pelargos.
Konferencja Szkoleniowa z Okazji Światowego Październik
Dnia Zdrowia Psychicznego w Iławie.

8

Komisja ds. Opieki
Psychiatrycznej
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12

13

Organizowanie
i prowadzenie instytucji
samopomocowych i innych
form pomocy
materialnej dla
pielęgniarek
i położnych
Przewodniczenie
i uczestnictwo
w komisjach
konkursowych
na kierownicze
stanowiska
pielęgniarskie
lub położnicze
oraz na inne
stanowiska
kierownicze
w podmiotach
leczniczych

Organizacja warsztatów edukacyjnych dla Pie- II,III,IV kwartał
lęgniarek oraz młodzieży szkół gimnazjalnych
i licealnych w ramach promocji zdrowia psychicznego.

Komisja ds. Opieki
Psychiatrycznej

Cykl szkoleń z zakresu profilaktyki zakażeń Zależnie od
w placówkach ochrony zdrowia.
potrzeb

Komisja Epidemiologiczna

Szkolenie Wyzwania i trudności w opiece nad I półrocze
pacjentem z ranami.

Komisja Epidemiologiczna
Komisja POZ

Zorganizowanie szkolenia nt. Zagadnienia Czerwiec
etyczne i prawne regulujące pracę pielęgniarek i położnych.

Komisja Etyki i Historii
Zawodu

Konferencja szkoleniowa opieki długotermino- III kwartał
wej i geriatrycznej.

Komisja Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej

Warsztaty - dokumentacja medyczna w zakła- II półrocze
dach opieki długoterminowej.

Komisja Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej

Szkolenia z zakresu prawa pracy.

Komisja Pracy i Płacy

Zależnie od
potrzeb

Dostosowanie dokumentacji placówek me- I kwartał
dycznych do wymagań RODO.

Prezydium ORPiP

Warsztaty - Kontrola emocji i kompetencje IV kwartał
społeczne pielęgniarek pracujących w ośrodkach opieki paliatywnej

Komisja Opieki Paliatywnej

Działalność zapomogowo – pożyczkowa Praca ciągła
i szkoleniowa

Funduszu Zapomogowo Pożyczkowy
i Szkoleniowy

Wnioskowanie na Zjeździe OIPiP o ustalenie 17.03.2018
kapitału Funduszu Szkoleniowego na rok 2018
na kwotę 450.000,00 zł.

Funduszu Zapomogowo Pożyczkowy
i Szkoleniowy

Wnioskowanie na Zjeździe o 6% odpis w roku 17.03.2018
2018 na Fundusz Zapomogowo Pożyczkowy

Funduszu Zapomogowo Pożyczkowy
i Szkoleniowy

1Typowanie członków komisji konkursowej Praca ciągła
oraz przedstawicieli ORPiP do udziału w postępowaniach konkursowych na stanowiska
kierownicze, oraz ich udział zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
2 Nadzór nad prawidłowością kompletowania
i prowadzenia dokumentacji związanej z konkursami,
3 Informowanie środowiska pielęgniarskiego
w zakresie zasad prowadzenia konkursów,
kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się
o przystąpienie do konkursu na poszczególne
stanowiska oraz dokumentacji wymaganej do
złożenia na konkurs.

Komisja Konkursowa

9
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14

15

16

17

10

Upowszechnianie zasad
z zakresu etyki
zawodowej oraz
sprawowanie
nadzoru nad
ich przestrzeganiem

Opracowanie
elektronicznej
dokumentacji
Pielęgniarek
i Położnych

Działalność
informacyjno wydawnicza

Aktywny udział
w kreowaniu
kształtu systemu ochrony
zdrowia

Propagowanie i rozpowszechnianie Kodeksu Praca ciągła
Etyki
Przeprowadzanie szkoleń prewencyjnych.

Komisja Etyki i Historii
Zawodu

Udział w beatyfikacji służebnicy Bożej Hanny Kwiecień
Chrzanowskiej, która zostanie ogłoszona błogosławioną 28 kwietnia 2018 r. w sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

Komisja Etyki i Historii
Zawodu
Prezydium ORPiP

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podsta- Maj
wowych na temat znajomości zawodu pielęgniarki i położnej.

Komisja Etyki i Historii
Zawodu

Wypracowanie rekomendacji dotyczącej wdra- II kwartał
żania elektronicznej dokumentacji medycznej.

Komisja ds. Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej

Przeprowadzenie szkolenia z diagnoz pielę- II , III kwartał
gniarskich dla przedstawicieli zakładów leczniczych.

Komisja ds. Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej

Szkolenie - Strategia wdrażania dokumentacji, II kwartał
szanse dla pielęgniarstwa.

Komisja ds. Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej

Prowadzenie strony internetowej Izby.

Sekretarz ORPiP
Pracownik biura

Cały rok

Wydawanie Biuletynu Informacyjnego OIPiP 4 numery
w Olsztynie
w roku

Zespół Redakcyjny

Publikowanie w czasopismach medycznych Cały rok
i lokalnych artykułów o tematyce środowiska.

Prezydium ORPiP
Komisje Problemowe

Przedstawianie problematyki samorządu Cały rok
w środkach masowego przekazu.

Prezydium ORPiP
Komisje Problemowe

Przygotowanie publikacji z zakresu pielęgniar- II kwartał
skiej opieki psychiatrycznej - Zwiększanie tolerancji społecznej wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi.

Komisja ds. Opieki
Psychiatrycznej

Bieżące prowadzenie Kroniki ORPiP oraz Kor- Cały rok
niki Klubu Seniora.

Wiceprzewodnicząca
Położna ORPiP
Przewodnicząca Klubu Seniora

Opracowanie Regulaminu udostępniania za- Wrzesień
sobów biblioteczki dla członków samorządu.

Pracownik biura

1. Współpraca ze szkołami wyższymi i jednost- Zależnie od
kami badawczo-rozwojowymi w kraju i za potrzeb
granicą,
2. Współpraca z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,
3. Współpraca z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych w kraju i za granicą oraz
samorządem innych zawodów medycznych
w kraju,
4. Opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej,

Członkowie Okręgowej Rady, Komisje
Problemowe

Nr 01 • I - III 2018r.

5. Współpraca z NFZ w obszarze realizacji
świadczeń pielęgniarskich i położniczych,
6. Współpraca z Dyrektorami podmiotów leczniczych oraz pomocy społecznej w zakresie wykonywania zawodu przez pielęgniarki
i położne,
7. Podejmowanie działań zmierzających do
wzmacniania samodzielności i autonomii
zawodowej,
8. Opiniowanie projektów zmian dotyczących
funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie warmińsko - mazurskim
9. Zajmowanie stanowisk w zakresie zdrowotności społeczeństwa, struktury ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, ochrony interesów pielęgniarek i położnych
10. Promowanie wyboru zawodu pielęgniarki i położnej wśród absolwentów szkół
średnich,
11. Udział w spotkaniach organizowanych
przez różne organizacje, stowarzyszenia
i instytucje w celu promowania pielęgniarstwa na terenie województwa warmińsko
– mazurskiego,
12. Udział w pracach administracji rządowej
i samorządowej na wszystkich szczeblach
w celu ustalania warunków wykonywania
zawodu pielęgniarki i położnej
13. Udział w pracach organów założycielskich
podmiotów leczniczych w celu reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów członków samorządu,
14. Udział jako jeden z sygnatariuszy w Forum Zawodów Zaufania Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Od 1 maja 2017 roku działa System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Jest
to system teleinformatyczny utworzony przez Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia
na podstawie ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego
zadaniami są:
• gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe

w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
• monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
• monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
• wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;

• wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art.
16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu
System Informatyczny Rezydentur.
Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są
w nim dane określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 67, art.
71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy
11
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z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej.
Każda pielęgniarka i położna
chcąca uczestniczyć w różnych
formach kształcenia podyplomowego musi założyć konto w SMK.
Konto najlepiej założyć wcześniej
a nie bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu.
Założenie konta odbywa się w następujących etapach:

- składamy wniosek o założenie
konta użytkownika, który jest
potwierdzany automatycznie,
i w ciągu kilku sekund otrzymujemy hasło na e-maila,
- po otrzymaniu hasła tymczasowego logujemy się w P2 S.A. zmieniamy swoje hasło tymczasowe
i składamy nowy wniosek o modyfikację uprawnień, który powinien być skierowany do OIPiP,
wniosek po weryfikacji danych
jest zatwierdzany przez Admini-

stratora systemu OIPiP w ciągu 7
dni.
- po zaakceptowaniu wniosku
mając aktywne konto możemy
składać wnioski do organizatora
kształcenia o przyjęcie na kurs,
złożone wnioski są dostępne tylko dla organizatora kształcenia
do którego zostały skierowane
i tylko przez tego organizatora są
poddawane weryfikacji i akceptacji lub odrzucane.

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie informacji w ochronie
zdrowia oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991
z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017
r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników
Medycznych zwanego dalej SMK
będą przeprowadzane:

• postępowania kwalifikacyjne
dopuszczające do specjalizacji,
kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne
będą:
• dostęp do Internetu,
• adres e-mail,
• zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,

Założenie konta w SMK.
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.
Należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem
Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
• dostęp do Internetu,
• adres e-mail,
• zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
• przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

12
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Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika a następnie naciskamy przycisk złóż wniosek o założenie
konta. Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na wpisywane dane szczególnie poprawność
wpisanego e-maila oraz używanie polskich znaków w uzupełnianiu danych osobowych oraz adresowych.

Po złożeniu wniosku powinniśmy otrzymać komunikat:

13

Nr 01 • I - III 2018r.

Na podany we wniosku adres e-mail przesłana zostanie informacja na temat założonego w SMK konta oraz informacja o założeniu konta na P2 SA.
Następnie należy ponownie wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk zaloguj w P2

Wchodzimy w ikonkę Login/Hasło i za pomocą hasła które otrzymaliśmy na adres e-mail logujemy się a hasło tymczasowe należy zmienić podczas pierwszego logowania (szczegóły procesu zostaną wskazane w wiadomości od P2 SA).

Po zalogowaniu się do systemu wybieramy kontekst pracy przez kliknięcie w ikonkę „Wybierz”.

Po wybraniu roli zerowej należy kliknąć na kafelek Wnioski o modyfikację uprawnień

14
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Na kolejnej stronie wybrać „Nowy wniosek o modyfikację uprawnień”

W pierwszej części wniosku będą znajdowały się nasze dane osobowe i adres. Podczas wypełniania pól we wniosku o modyfikację uprawnień należy w części dodatkowe informacje zaznaczyć następujące pozycje:
Jako grupa biznesowa odpowiednio (proszę zwrócić uwagę na to pole ponieważ bardzo często są tu popełniane
błędy i wniosek jest odrzucany):
• Pielęgniarka
• Położna
Grupa funkcjonalna:
• Użytkownik

15
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Następnie wybieramy jednostkę akceptującą wniosek:
• OIPiP
i klikamy wybierz

Na wyświetlonej liście Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych wyszukujemy Izbę do której aktualnie należymy
i klikamy na przycisk w kolumnie akcje a następnie po rozwinięciu w przycisk wybierz.

Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej

16
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Na następnej stronie wniosku podajemy dane o numerze PWZ (Numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub
P na końcu) w tym miejscu często popełnianym błędem jest wpisywanie numeru wpisu do rejestru. Następnym
krokiem jest wpisanie OIPiP która wystawiła prawo wykonywania zawodu po raz pierwszy, miejsce wystawca
pozostawiamy puste. W punkcie lista specjalizacji wpisujemy dane o ukończonych kursach oraz specjalizacjach
(oczywiście wszystkie certyfikaty powinny być dostarczone do Izby w celu weryfikacji danych). Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu profesora.

Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat:

Po kliknięciu dalej należy wybrać opcję podpisania wniosku w zależności od posiadanych podpisów:
• Podpis EPUAP (bez konieczności przychodzenia do OIPiP). (szczegółowe informacje na temat profilu
zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal
• Podpis kwalifikowany (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).
• Wniosek papierowy (wniosek po złożeniu i wysłaniu w formie elektronicznej należy wydrukować a następnie
w formie papierowej dostarczyć do OIPiP). Ważne aby złożony wniosek miał status Wniosek papierowy. W przypadku Status wniosku W przygotowaniu oznacza stan w którym wniosek nie został wysłany do OIPiP i nie jest
widoczny przez administratora systemu.

17
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Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji.
Teraz musimy poczekać aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek (wnioski weryfikowane
przez administratora OIPiP w ciągu 7 dni od daty złożenia).
Jeśli wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będą mogli
Państwo wybrać rolę Pielęgniarki/Położnej jako Użytkownika na której będą mogli Państwo już pracować w systemie.

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Przejdź do komunikatu Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK
Zmiany dotyczą również organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych o których mowa
w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) którzy również
za pomocą SMK będą składać wnioski do OIPiP o wpis danej formy kształcenia oraz przesyłać informację do
CKPiP o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego. Wnioski o wpis zmiany
danych należy składać do OIPiP tak jak do tej pory czyli w wersji papierowej.

IV. Kierownicy specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających,

Kierownicy kursów również będą zobligowani do posiadania konta w systemie SMK. W tym przypadku potwierdzenie tożsamości będzie odbywać się na zasadach jak w przypadku pielęgniarki i położnej. Natomiast weryfikacji
uprawnień dokonywać będzie właściwy organizator kształcenia pielęgniarek i położnych.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Odpowiedzialnym za budowę systemu i jego obsługę jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
http://www.csioz.gov.pl
Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:
(22) 492 50 19,
(22) 203 27 66,
(22) 597 09 76,
(22) 597 09 75.
Od 1 maja 2016 r. SMK został uruchomiony dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla ww. grup zawodowych przygotowano instrukcję obsługi funkcjonalności systemu którą można zobaczyć pod adresem:
http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/instrukcja-obslugi-funkcjonalnosci-systemumonitorowania-ksztalcenia-pra….pdf
Podręcznik użytkownika SMK – Samorząd Pielęgniarek i Położnych (PDF, 2.4 MB)
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/instrukcje/podrecznik_uzytkownika_smk_samorzad_
pielegniarki_poloznych_59075072d8502.pdf
W przypadku pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia uruchomiło także infolinię 22 597-09-21 czynną w godzinach 9:00 – 15:00 oraz skrzynkę e-mail:
smk-serwis@ezdrowie.gov.pl
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PRACE W KOMISJACH PROBLEMOWYCH
ORPiP w Olsztynie
KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
Ewa Kozłowska - członek komisji

„Zamień stres na dres”
Założeniem kolejnego Pleneru,
organizowanego przez Komisję
Kultury, Sportu i Rekreacji OIPiP
w Olsztynie, było bawić się równie
dobrze, jak podczas pierwszej edycji. Bez fałszywej skromności możemy powiedzieć: udało się! Świadczyły o tym Wasze gorące brawa
i głośne okrzyki podziękowań, które
zwieńczyły kilka godzin wspaniałej
zabawy w licznie reprezentowanym
gronie pielęgniarek i położnych Regionu Warmii i Mazur. Cieszyła nas
zwłaszcza obecność koleżanek
i kolegów z placówek oddalonych
o wiele kilometrów od Olsztyna,
których nie wystraszyła, kapryśna
tego dnia, pogoda. Wasza frekwencja to najważniejszy
element całej układanki. Spotkaliśmy
się w pierwszą sobotę września w gościnnych progach
Gospodarstwa Janczary, nad malowniczym jeziorem
Wadąg. O stronę kulinarną zadbali Gospodarze Janczar.

Przywitali nas chlebem ze smalcem,
pyszną drożdżówką i innymi smakołykami, które pokrzepiły i dodały sił
przed przygotowanymi ku uciesze
obecnych, konkurencjami. A były
to zawody nie lada: bieg sprinterski
w gaciach (tego się nie da opowiedzieć, to trzeba było zobaczyć!),
slalom w alkogoglach (1,5 promila
bez spożycia!), precyzyjny labirynt
i wcale nie wyciszające rysowanie
mandali. Podczas tych konkurencji
zespoły zdobywały jedyną dostępną
walutę tego wieczoru - „prozac”, za
którą mogły potem kupić przedmioty
niezbędne do występów. Ponad 80
osób uczestniczących w rywalizacji
bawiło się z dziecięcą wprost rado-

ścią. Zwieńczeniem zabawy były
występy we własnych aranżacjach
poszczególnych grup zawodników,
które wyśpiewały losowo przyznane
hity światowej muzyki rozrywkowej.
Towarzyszyły temu emocje godne
festiwalu Eurowizji , a sceniczna prezentacja podlegała surowej ocenie
publiczności i stworzonemu na tę
okazję jury. Wszyscy czuliśmy się
wygranymi. I taka idea przyświeca
naszym spotkaniom, czuć się ze
sobą dobrze, bawić się choć przez
chwilę beztrosko. Dziękujemy, że
Wam się chce. A jeśli Wam, to i nam
będzie się znów chciało. Do zobaczenia za rok! Poniżej prezentujemy
kilka zdjęć z naszego spotkania.
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Zaproszenie na spływ Łyną
Barbara Plewik - przewodnicząca Komisji Kultury,Sportu i Rekreacji

W ubiegłym roku Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji wzięła po
raz pierwszy udział ”Skorpenowym
Spływie Łyną”. Imprezie, która odbywa się co roku w marcu tuż przed
pierwszym dniem wiosny i jest częścią akcji „OLSZTYN AKTYWNIE”.
Idea Spływu opiera się na bardzo
prostych zasadach: może wziąć
w nim bezpłatnie udział każdy,
bez względu na wiek czy strój, bez
względu na to czy pokona kilkukilometrowy odcinek rzeki wpław, czy

na jakimś „urządzeniu” pływającym.
Każdemu, komu uda się dotrzeć na
metę przysługują pamiątkowe gadżety, a także udział w losowaniu
cennych nagród sponsorowanych
przez największe firmy produkujące
i dystrybuujące sprzęt nurkowy, ale
nie tylko. Po tych atrakcjach wszystkich chętnych czeka zabawa integracyjna do białego rana! Jest to
czas na dobrą rozrywkę, poznanie
ludzi, wymienienie się informacjami
czy nawiązanie współpracy.

Moje zaproszenie trafia do państwa trochę późno ale wiem, że
osoby, które brały udział w ubiegłym
roku wezmą udział również tym razem. Liczę, że wiele osób znalazło
informację na naszej stronie i chętnie wyruszą z nami. Warto przeżyć
taką przygodę i zobaczyć jak wygląda Olsztyn z perspektywy Łyny.
Zapraszamy 17 marca 2018 roku,
my tam będziemy. Prezentowane
zdjęcia są wspaniałym dowodem, że
ubiegłoroczna zabawa była udana.
20
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KONFERENCJE, SYMPOZJA, SZKOLENIA
XX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej
Toruń 27 - 29 września 2017 rok
Zofia Koziołek - przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Społecznej
Opieka długoterminowa to istotny
problem w starzejącym się polskim
społeczeństwie.
W dniach 27-29 września 2017 r.
po raz kolejny miałyśmy zaszczyt
uczestniczyć w XX Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, gdzie poruszano zagadnienia o standardach opieki nad
osobami chorymi i niesamodzielnymi. Tegoroczna konferencja zorganizowana była pod hasłem: „Dyrektor
instytucji opieki długoterminowej
dziś i jutro. Naciski, ustępstwa,
kompromisy i rozwiązania.”
Organizatorem konferencji było
TZMO S.A. oraz Fundacja TZMO
przy współudziale Europejskiego
Stowarzyszenia Dyrektorów i Orga-

nizatorów Opieki Długoterminowej
dla Osób Starszych (EDE).
Podczas konferencji była mowa
m.in. o roli opieki długoterminowej
w społeczeństwie, rozwiązaniach
w jej prowadzeniu oraz wyzwaniach,
które stoją przed jej organizatorami.
XX Międzynarodowa Konferencja
Opieki Długoterminowej była wydarzeniem, które zgromadziło ponad
1200 osób różnych specjalności
z 32 państw świata 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.
Wszyscy rozmówcy byli zgodni
w następującej kwestii:
„Nic nie jest w stanie wytrzymać
porównania z potrzebą przychodzenia z pomocą ludziom – zwłaszcza
wymagającym opieki długoterminowej… Tu dotykamy samej ludzkiej
godności, intymności, szacunku dla
sędziwego wieku czy miłości do najbliższych.”
My również zgadzamy się z taką
opinią i jednocześnie jesteśmy dumne, że miałyśmy zaszczyt wziąć udział
w XX Konferencji Opieki Długoterminowej w Toruniu. Zachęcamy nasze
koleżanki do uczestnictwa w kolejnych takich przedsięwzięciach.

KONFERENCJA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PSYCHIATRYCZNYCH
Po stopach Psychiatrii XX wieku
Czechy - Praga 5 - 6 października 2017 rok
Jolanta Ewertowska - pielęgniarka WZLP w Olsztynie, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
„Po stopach psychiatrii XX wieku”
pod takim tematem w dniach 5-6
października 2017 roku w Pradze
odbyła się Konferencja dla pielęgniarek pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Konferencja
odbyła się na terenie największego
Szpitala Psychiatrycznego Bohnice. Jest to największy Szpital w całej Czeskiej republice, z zapleczem
1200 łóżek przyjmuje rocznie około
7000 pacjentów. Na powierzchni
pięknego parku zajmującego 64 ha
znajduje się ponad 30 budynków –
oddziałów. Każdy budynek to inny
oddział. Jest też Centrum Interwencji Kryzysowej tzw. pierwsza pomoc

dla Pacjenta zanim jeszcze przyjęty
zostanie do szpitala.
Poruszane podczas konferencji
tematy dotyczyły głównie opieki psychiatrycznej specjalistów z Czech.
Rozmawiano o psychoedukacji,
wsparciu w kryzysach, rehabilitacji
psychiatrycznej, komunikacji, uzależnieniach, leczeniu, postępowaniu i diagnostyce dzieci, młodzieży
i osób dorosłych, o opiece poza
szpitalnej. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się prelekcje dotyczące
osiągnięć w środowiskowym wsparciu dla osób chorujących psychicznie. Wojewódzki Zespół Lecznictwa
Psychiatrycznego w Olsztynie i jed21
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nocześnie Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych reprezentowane było
przez Krystynę Grochowską, Jolantę Ewertowską i Bożennę Krawczyk.
Miałyśmy okazję zwiedzić kilka oddziałów w budynkach na terenie
szpitala oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w mieście. Jestem pod
wrażeniem tego co zobaczyłam na
terenie Szpitala. Budynek Centralnej Terapii z dużym zapleczem dostępny dla Pacjentów a w nim min.:
pracownia ceramiczna, plastyczna,
stolarska, tkactwa, poligrafii. Stadnina koni i zwierząt dostępna dla pa-

cjentów i ich rodzin również w dni
wolne, kościół, kawiarnia w budynku po byłym teatrze, budynek szkoły
i oddział dla dzieci z nowoczesnym
sprzętem i ogromnymi możliwościami, budynek oddziału internistycznego z poddziałem w którym wykonuje się elektrowstrząsy. W Centrum
Zdrowia Psychicznego funkcjonującego poza szpitalem przyjrzałyśmy
się pracy zespołu terapeutycznego dbającego o wsparcie i pomoc
pacjentom potrzebującym w ich
własnym środowisku. Z zaciekawieniem słuchałam jak radzą sobie
nasi sąsiedzi i trochę mi żal, że nasi

pacjenci nie mogą nadal jeszcze korzystać z takiego rodzaju opieki.
W Polsce psychiatryczna służba
zdrowia nadal oczekuje na wdrożenie do życia założeń Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wspomniany Program
w latach 2011-2015 został negatywnie oceniony przez Najwyższą Izbę
Kontroli, nie osiągnięto założonych
celów, nie stworzono nawet jednego Centrum Zdrowia Psychicznego,
które spełniałoby kryteria określone
w Programie. Tym bardziej ciekawi
Program przewidziany na lata 20162020.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
„Szczypta refleksji wokół zdrowia psychicznego”
Olsztyn 17 listopada 2017 rok
Dorota Dziedziula - Przewodnicząca Komisji ds. Opieki Psychiatrycznej
Konferencja szkoleniowa z okazji
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego odbyła się 17 listopada 2017
roku, w nowej siedzibie Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur. Organizatorami
spotkania byli współpracujący ze
sobą w zakresie promocji zdrowia
psychicznego: Wojewódzki Zespół
Lecznictwa Psychiatrycznego, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
oraz Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym. Gospodarzem była Pani Maria
22

Danielewicz - Przewodnicząca ORPiP. Ideą konferencji były refleksje wokół
zdrowia psychicznego
oraz istoty pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wskazana została waga wymiany pokoleniowej, przekazywanie doświadczeń
zawodowych i pasji związanej z psychiatrią. Swoją historią podzieliła się
z nami nasza koleżanka
Barbara Makowska, która
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odchodząc na emeryturę w symboliczny sposób przekazała Czepek
Pielęgniarski pielęgniarkom rozpoczynającym swoją przygodę z psychiatrią. Główne aspekty dotyczące
pielęgniarstwa psychiatrycznego
w naszym regionie przedstawiła
Pani Wioletta Gadecka - Konsultant
Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Przedstawicielki młodszego pokolenia zmierzyły się z odpowiedzią na pytanie:
„Dlaczego wybrały psychiatrię i co

w tej dziedzinie tak bardzo fascynuje?”. W jaki sposób odnalazła
swoją drogę zawodową opowiedziała nam Anna Kożuchowska,
a Marzena Foks, Monika Okuszko
oraz Katarzyna Dąbrowa w oryginalny sposób przedstawiły swoją
perspektywę utrzymania się w równowadze i wznoszenia ponad ciężar
codziennego trudu. Podczas konferencji Elżbieta Choroszucha, Małgorzata Langanke i Marta Kaczor
zaprezentowały analizę zjawiska

agresji fizycznej pacjentów wobec
personelu medycznego. Badanie
i analiza tak trudnego zagadnienia
dostarcza argumentów do minimalizowania takich sytuacji.
Tradycją konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego
stały się także wydarzenia artystyczne. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Po złoty kwiat wśród ciemności
świata”, a atmosferę spotkania ocieplił Pan Jacek Borowik wraz z zespołem muzycznym „Paja brawa”.

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES POŁOŻNYCH RODZINNYCH
Kórnik 18 - 19 listopada 2017 roku
Maria Łapko - Przewodnicząca Komisji POZ, położna rodzinna, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa
położniczego.
Organizatorem spotkania było
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych. Patronat objął NFZ oraz NRPiP. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele
lokalnego samorządu, Konsultant
Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego
Leokadia Jędrzejewska oraz Ewa
Janiuk, Wiceprzewodnicząca ORPiP.
Tematem wiodącym była „Samodzielność Położnej Rodzinnej
w świetle zmian systemowych
w Polsce”, w spotkaniu udział brało
98 osób, położne rodzinne. Spotkanie rozpoczęło sie powitaniem
uczestników przez panią Agnieszkę
Kamińską - Nowak, Prezes Stowarzyszenia.

Tematy Kongresu:
1. Nowe możliwości dla położnej rodzinnej – ograniczenia i trudności
w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych,
2. Rola i zastosowanie komórek macierzystych – przedstawił dr Buczkowski,
3. Status położnej, nowe wyzwania
– prof. dr hab. Dorota Karkowska,
4. Nowe możliwości w badaniu piersi, (firma Braster),
5. Rola pomocy psychologicznej
w okresie okołoporodowym –
Marta Melka-Roszczyk PRELUDIUM.
Odbyły się również warsztaty oraz
spotkania panelowe:

• Zmiany prawne, stres i wypalanie
zawodowe w zawodzie położnej.
• Praca z pacjentką w obliczu Ustawy za życiem. Granice i możliwości położnej rodzinnej.
Pani Prezes podsumowała półroczną działalność OSPR z prośbą
o nawiązanie współpracy z Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce i propozycją jak
najliczniejszej przynależności do
Stowarzyszenia.
Z naszego regionu uczestniczyły trzy położne rodzinne oraz Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego
Beata Binek. Następny Kongres za
rok – zapraszam do uczestnictwa.
23
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SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK
I PIELĘGNIARZY PSYCHIATRYCZNYCH
Warszawa 22 listopada 2017 rok
Jolanta Ewertowska - pielęgniarka WZLP w Olsztynie,
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
W jednodniowym spotkaniu
uczestniczyli członkowie Polskiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych z całej
Polski, głównie pielęgniarki, jeden
pielęgniarz i psycholog. Odbyły się
trzy sesje po 1,5 godziny.
Grupa Balinta (GB) jest formą
pracy przeznaczoną dla osób, które
profesjonalnie zajmują się różnego
rodzaju pomaganiem: pielęgniarki,
lekarze, psychoterapeuci, terapeuci, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy,
kuratorzy. Koncentruje się na emocjonalnej części relacji, pozwala lepiej zrozumieć pozawerbalną treść
kontaktu. Ma na celu poprawę jakości kontaktu z pacjentem, Jego
zrozumienia a także zrozumienia
własnych reakcji w sytuacjach
szczególnie trudnych, w konfrontacji z trudnymi wyzwaniami zawodu.
Opracowana przeszło 60 lat temu
przez lekarza, psychologa i psychoanalityka Michaela Balinta nie straciła na aktualności, jest praktykowana
w wielu krajach na wszystkich kontynentach i ulega stałej ewolucji. Systematyczna praca w takich grupach
zmniejsza obciążenie związane
z wykonywanym zawodem, sprzyja
lepszemu wykorzystaniu posiadanych kompetencji – jest ważnym
elementem w profilaktyce wypalenia zawodowego. W Polsce praca
w GB jest obowiązkowa w szkoleniu
terapeutów środowiskowych i w niektórych szkołach terapeutycznych.
Polskie Stowarzyszenie Balintonowskie nadzoruje szkolenie i pracę
Grup Balinta w Polsce, certyfikując
liderów, organizując programy szkoleniowe i treningowe.
Przebieg Grupy Balinta:
Grupę prowadzi lider, który może
mieć do pomocy kolidera. Liczebność grupy 8 – 12 osób - uczest24

ników. Jedna sesja trwa około 90
minut. Na początku jeden z uczestników, prezenter przedstawia krótko relację ze swoim podopiecznym,
pacjentem, klientem. Po tej prezentacji prezenter ten przysłuchuje się
pracy grupy, która stara się odzwierciedlić opowiedzianą relację. Pierwsze wrażenia, uczucia, skojarzenia
z jakimi się słuchało, są początkiem
omawiania. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na pierwsze słowa prezentującego, często zawierają istotę
problemu. Lider nadaje strukturę
pracy grupy i czuwa nad bezpieczeństwem pracy, zwykle jest to
zasadnicza i najdłuższa część sesji.
Na koniec prezenter dzieli się z grupą swoimi refleksjami związanymi
z przebiegiem grupy.

2. Poufność – praca grupy zostaje
zamknięta na sesji. Po jej zakończeniu nie opowiadamy o sesji
osobom postronnym, nie dyskutujemy na omawiany temat.
3. Nieocenianie – nie formułujemy
ocen na temat prezentera, jego
pracy, nie dajemy rad. Za szczególnie cenne uważa się opisy
uczuć pojawiające się u uczestników. Staramy się skupić na emocjach odczuwanych tu i teraz, to
jest bogactwo Grupy.
4. Dobrowolność i unikanie przymusu – chodzi o to aby każdy członek grupy miał możliwość wypowiedzenia się bez stosowania
form przymusu lub nacisku.
5. Korzystanie z dynamiki grupowej.
6. Kontrolowanie czasu posiedzenia.

Główne zasady pracy Grypy Balinta:
1. Kompetencje prowadzącego
Grupę lidera poświadcza certyfikat Polskiego Stowarzyszenia
Balintonowskiego (PSB). Grupa
może być również prowadzona przez kandydata na lidera,
w ramach szkolenia PSB. Lider
informuje uczestników o swoim
statusie.

Formy pracy Grupy:
1. Pojedyncza sesja – efektywna
i wystarczająca do poznania metody.
2. Seminarium – od kilku sesji w ciągu jednego dnia, po kilkudniowe
maratony. Pozwala wyrobić sobie
opinię o metodzie ale także realnie poznać metodę. Silnie buduje
relacje między uczestnikami.
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3. Stała grupa, pracująca regularnie
– bezpieczna atmosfera, efektywna praca. Najrzadziej spotykana
i najbardziej pożądana forma pracy. Skuteczność takiej formy pracy
daje lepsze efekty i mniejsze koszty
w życiu zawodowym uczestników.

Uczestniczenie w Grupie Balinta prowadzonej przez psychologa Andrzeja Mieleckiego lidera
Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego (dwie sesje) oraz Annę
Kamińską, pielęgniarkę, kandydatkę na lidera (ostatnia III sesja)

odebrałam jako ważną dla mnie
pielęgniarki pracującej w psychiatrii, formę doskonalenia własnego
warsztatu zawodowego.

REGIONALNA KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA
Wyzwania i trudności w opiece nad pacjentem z ranami
Olsztyn 24 listopada 2017 rok
Ewa Romankiewicz - Przewodnicząca Komisji ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
W dniu 24 listopada 2017 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Olsztynie odbyła się
konferencja naukowo – szkoleniowa
„Wyzwania i trudności w opiece nad
pacjentem z ranami”. Organizatorami konferencji była Komisja ds.
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Firma Schulke Polska Sp. z o.o .
W konferencji uczestniczyło 90 pielęgniarek i położnych zajmujących się w swojej
codziennej pracy prowadzeniem pacjentów
z ranami. Pierwszym
prelegentem był mgr
Łukasz Bartkowski,
który przedstawił wy-

kład pt. Fakty i mity w aseptyce.
Następnym temat to Rola pielęgniarki w leczeniu ran, stosowanie opatrunków specjalistycznych,
warsztaty przeprowadziła mgr Sylwia Rogowska. Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. n. med. Tomasz
Banasiewicz, który przedstawił wy-

kład pt. Czy możemy zmusić ranę
do gojenia? Prezentację na temat
monitorowania ran w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie przedstawiła
specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego Irena Sadłowska. Na zakończenie konferencji wystąpił mgr
Łukasz Targoński z prezentacją pt.
Szwy antybakteryjne w minimalizowaniu ryzyka występowania zakażeń miejsc operowanych.
Konferencja cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem pielęgniarek i położnych z całego regionu
Warmii i Mazur, organizatorzy zapowiedzieli kolejną edycję konferencji
dla tych koleżanek dla których zabrakło miejsc w pierwszej edycji.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA
Położna w systemie ochrony zdrowia
Warszawa 23 - 24 stycznia 2018 rok
Mirosława Sokół - wiceprzewodnicząca ORPiP w Olsztynie
Barbara Chojnowska - magister położnictwa, Szpital Powiatowy Iława
W dniach 23-24 stycznia 2018r.
w Centrum Konferencyjno - Apartamentowym „Mrówka” w Warszawie
odbyła się konferencja szkoleniowa organizowana przez Naczelną
Radę Pielęgniarek i Położnych:
Położna w systemie ochrony
zdrowia. Konferencja skierowana
była dla Położnych przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek
i Położnych pracujących na rzecz
tej grupy zawodowej. Nasze woje-

wództwo reprezentowały Mirosława
Sokół i Barbara Chojnowska.
Konferencję rozpoczęła Pani
prezes NRPIP Zofia Małas, która
omówiła dokument wypracowany
przez zespół pracujący przy Ministerstwie Zdrowia dotyczący strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa
i położnictwa w Polsce. Dokument
ten określa kierunki działań, jakie
należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i do-

stęp do opieki pielęgniarskiej dla
pacjentów.
Minister zdrowia, podejmując
decyzje dotyczące organizacji
i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce – w szczególności w obszarze pielęgniarstwa
i położnictwa, będzie uwzględniał
propozycje działań Zespołu określone w Strategii, mając na uwadze
możliwości i zasoby (m.in. finansowe) budżetu państwa oraz sys25
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temu ochrony zdrowia. Strategia
będzie jednym z ważnych narzędzi
w realizacji polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia w najbliższym czasie. W poruszanych zagadnieniach
omawiano między innymi Rozporządzenie o minimalnych normach
zatrudnienia i zmianie jej na metodę wskaźnikową, łatwiej wtedy byłoby obliczyć zapotrzebowanie na
personel pielęgniarek/położnych.
Zauważono też, że rozwiązaniem
byłyby świadczenia koszykowe, które zawierałby ile pielęgniarek/położnych powinno przypadać na łóżko
w danym oddziale, inaczej nie można byłoby kontraktować świadczeń
medycznych.
W następnym wystąpieniu o aktualnościach w aspekcie wykonywania zawodu położnej opowiedziała
Pani Anna Widarska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia o działania prowadzone przez departament między
innymi cykl szkoleń: Edukator do
spraw laktacji, Edukator do spraw
diabetologii. Na stronach ministerstwa dostępne są również szkolenie
online dla położnych w zakresie laktacji. W trakcie prac jest nowy standard opieki porodowej. Uczestnicy
zwrócili uwagę, że powinna zostać
opracowana i zatwierdzona w MZ,
Książeczka Zdrowia Dziecka i Karta
Ciąży jednakowa dla całego kraju
w której odnotowywane byłyby wizyty edukacyjne wykonywane przez
położne oraz inne istotne informacje. Omówiono kwestię aby dodać
poradę laktacyjną jako dodatkowe
świadczenie wykonywane przez położną.
O sytuacji zawodowej położnych
w Polsce mówiły Pani Wiceprezes

26

NRPiP - Ewa Janiuk i Konsultant
Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego
- Leokadia Jędrzejewska. Z przedstawionych informacji wynika, że
średnia wieku pracujących położnych jest wysoka i brak młodszych
koleżanek, które nas będą mogły
zastąpić w zawodzie.
Z danych OECD z 2016 wynika,
że wskaźnik pielęgniarek w Polsce
na tysiąc mieszkańców to 5,24 podczas gdy średnia w 34 państwach
zrzeszonych w OECD wynosi 9,40.
Prognozy nie są optymistyczne jest
nas coraz mniej, średnia wieku wysoka i tworzy się luka pokoleniowa.
Dokładne dane zostały opracowane
w Raporcie NRPiP Zabezpieczenie
Społeczeństwa Polskiego w Świadczenia Pielęgniarek i Położnych dostępnym:
http://nipip.pl/wpcontent/
uploads/2017/03/Raport_
druk_2017.pdf
Na koniec pierwszego dnia Pani
Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych przedstawiła osiągnięcia
PTP w 2017r., któremu spawy rozwoju zawodowego położnych są
szczególnie istotne.
W poprzednim roku przeprowadzono: Kampania „Mamo, pić!”,
w której zachęcano ciężarne do
picia nie mniej niż 2 litrów wody
dziennie. Podsumowano I edycję
konkursu „Położna Przyszłości Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”
24 stycznia 2018 r. drugiego dnia
konferencji komisja ds. Położnych
działająca przy NRPiP przedstawiły wyniki swojej pracy w roku 2016
i plany na rok 2018.
Pani Wiceprezes Ewa Janiuk poprosiła o zgłaszanie do NIPiP pro-

blemów z którymi boryka się środowisko położnych.
Zgłoszono problem z jednoosobowymi dyżurami, pozostawianiu
swoich obowiązków na jednym odcinku pracy aby być na innym np.
sali porodowej aby pracować podczas asysty do cięcia cesarskiego,
braku pomiaru hałasu na oddziałach intensywnej opieki nad noworodkiem, wpływu pracy z użyciem
monitorów na pogorszenie wzroku.
Poproszono o rozpoczęcie prac,
aby ustalić które stanowiska w pracy położnej powinny być traktowane
jako praca w warunkach szczególnych bądź też o szczególnym charakterze.
Następnie przedstawiciel Departamentu Zdrowia Świadczeń Opieki
Zdrowotnej w NFZ przedstawił ocenę dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie programu Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.
Niestety wyniki nie są zadowalające
większość pań trafia pod opiekę
w programie dopiero podczas porodu, nie na wcześniejszym etapie
ciąży. Opieka nie jest kompleksowa
jak zakładał program, a realizacja
celów jest wybiórcza.
Temat:” Bezpieczeństwo prawne
w pracy położnej” przedstawiła Kinga Rudnik – adwokat, z kancelarii
adwokackiej. Zwróciła uwagą szczególnie na obowiązek zachowania
tajemnicy zawodowej z której może
zwolnić nas tylko sąd. Nie można
bez takiego zwolnienia zeznawać
ani przed funkcjonariuszem policji
ani przed prokuratorem. Omówiła
jakie są najczęstsze błędy popełniane przez nasze koleżanki, błędy
zaniedbania, błędy medyczne, błędy organizacyjny i inne.
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SPOTKANIE CZŁONKÓW KOLEGIUM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
RODZINNYCH ODDZIAŁU TERENOWEGO W OLSZTYNIE
Olsztyn 14 października 2017 rok
Beata Daniłowska - sekretarz Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych Oddziału Terenowego w Olsztynie
Dnia 14.10.2017 r odbyło się spotkanie członków Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych Oddziału
Terenowego w Olsztynie. Po raz pierwszy członkowie skorzystali z możliwości spotkania się w nowej siedzibie
OIPiP przy ul. Pstrowskiego 14K.
Pani Beata Siwik, Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa omówiła zasady szkolenia
wewnątrzzakładowego przeprowadzane
w praktykach i podmiotach pielęgniarsko - położniczych
na temat realizacji
zleceń lekarskich.
Wiceprzewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Pani Mirosława Sokół
poruszyła temat dotyczący platformy SMK
i jej obsługi.

Tadeusz Miłowski, ratownik medyczny, przedstawił obowiązujące
wytyczne resuscytacji krążeniowo
-oddechowej z 2015 roku. Prelekcja była połączona z praktycznym
instruktażem RKO oraz użycia defibrylatora AED (na fantomie).
Po module szkoleniowym prezes
OTKPiPR pani Bożena Komar oraz

członek Głównego Zarządu Kolegium pani Maria Łapko przedstawiły
sprawy bieżące dotyczące działalności pielęgniarek i położnych POZ.
Dla uczestników obecnych na
szkoleniu dostępne były profesjonalne plakaty sfinansowane przez
Okręgową Izbę, w których były informacje dla pacjentów o możliwości dokonania wyboru
pielęgniarki i położnej
rodzinnej.
Kolejny termin spotkania zaplanowano
na 10.03.2018 r.
Kolegium zaprasza
wszystkie zainteresowane pielęgniarki
i położne POZ oraz
pielęgniarki opieki
długoterminowej domowej do uczestniczenia w pracach Kolegium.

BLIŻEJ PIELĘGNIARSTWA
ZALECENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA OKOŁOOPERACYJNEGO
MAJĄCEGO NA CELU UNIKNIĘCIE NIEZAMIERZONEJ
OKOŁOOPERACYJNEJ HIPOTERMII U DOROSŁYCH
Opracowanie na podstawie zaleceń Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
przygotowała - Elżbieta Najmowicz członek Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego ORPiP w Olsztynie.
AUTORZY: Katarzyna Czyż-Szypenbejl (1, 2); Hanna Krukowska-Sitek (1, 3); Małgorzata Jadczak (1, 4);
Anna Zdun (1, 5); Paweł Witt (1, 6).
1. Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
2. Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
3. Oddział Kardiochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie
4. Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego
Szpitala Klinicznego w Warszawie
5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
6. Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
27
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Utrzymanie stałej temperatury jest
niezbędne w celu sprawnego działania organizmu stałocieplnego. Ciepło wytwarzane jest w organizmie
w sposób ciągły, w wyniku zachodzących w ustroju procesów metabolicznych. Utrzymanie temperatury
ciała w granicach przyjętych za normotermię warunkuje prawidłowość
procesów zachodzących wewnątrz
organizmu
Nie oznacza to jednak, że temperatura jest taka sama w całym ciele.
W części wewnętrznej – tzw. głębokiej, do której zalicza się: mózg,
narządy klatki piersiowej i jamy
brzusznej – temperatura wynosi
około 37°C, zaś w dystalnych częściach ciała – tzw. powłoce (skóra,
tkanka tłuszczowa, mięśnie) – waha
się w zakresie 28–35°C,zależnie od
temperatury otoczenia.
W warunkach fizjologicznych ciepło oddawane jest z organizmu na
drodze: promieniowania podczerwonego, przewodzenia (np. między
skórą a stykającymi się z nią zimnymi przedmiotami), konwekcji, parowania (nawet do 400kcal/godzinę)
oraz wymiany ciepła między krwią
a zimnymi płynami.
Podczas zabiegu pacjent jest narażony na działanie zimnego, suchego powietrza, mycie zimnymi płynami dezynfekcyjnymi oraz kontakt
z zimnym stołem operacyjnym. Inne
czynniki, które wpływają istotnie na
śródoperacyjną utratę ciepła, to:
otwarcie dużych jam ciała, podawanie znacznych ilości zimnych płynów
infuzyjnych i preparatów krwiopochodnych oraz podeszły wiek (z wiekiem obniżeniu ulega próg zwężenia
się naczyń w odpowiedzi na zimno)
Regulacja temperatury ciała odbywa się w podwzgórzu. Anestetyki
stosowane podczas znieczulenia
ogólnego zakłócają jego działanie
i w sposób istotny wpływają na mechanizmy termoregulacyjne.
Stosowanie leków do znieczulenia prowadzi do obniżenia progu termoregulacyjnego. Podczas pierwszych 30–60 minut znieczulenia
dochodzi do obniżenia temperatury
o około 1°C, co jest spowodowane
obwodowym rozszerzeniem naczyń
w wyniku działania anestetyków. Na28

stępuje wówczas redystrybucja ciepła z centralnej części organizmu
na obwód. W ciągu kolejnych 2–3
godzin utrata ciepła przeważa nad
jego produkcją, co przyczynia się
do spadku o kolejne 1–2°C.
Skutki niezamierzonej hipotermii
okołooperacyjnej
Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna jest definiowana jako
obniżenie temperatury centralnej
<36°C, może wiązać się z:
• większą podatnością na zakażenia – wynika to ze znacznego stopnia upośledzenia układu odpornościowego (zmniejszeniu ulega
produkcja cytokin i przeciwciał;
upośledzona zostaje zdolność
żerna neutrofilów oraz migracja
leukocytów w tkankach). Hipotermia okołooperacyjna zwiększa
ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych (ang. hospital‑acquired
infections – HAI) bakteriami wielolekoopornymi oraz sepsy;
• zwiększoną skłonnością do powikłań sercowo-naczyniowych
– wynika to z faktu, iż u wychłodzonego pacjenta dochodzi do
zwiększenia poziomu katecholamin w surowicy, obkurczenia
się naczyń i wzrostu ciśnienia
tętniczego. To zaś skutkuje incydentami ischemicznymi mózgu
oraz wzrostem zapotrzebowania
mięśnia sercowego na tlen i jest
niebezpieczne dla chorych obciążonych chorobą niedokrwienną
serca;
• drżeniami mięśniowymi w okresie
pooperacyjnym – obserwuje się
je głównie po znieczuleniu wziewnym (mechanizm nie jest dokładnie poznany). Podczas drżeń
dochodzi do wzrostu zapotrzebowania na tlen i zwiększenia wydatku energetycznego. W niektórych
szczególnych sytuacjach drżenie
mięśniowe jest szczególnie niepożądane, np. u osób z małą rezerwą krążeniową czy u pacjentów po
operacjach neurochirurgicznych
(dochodzi do wzrostu mózgowego przepływu krwi i ciśnienia śródczaszkowego);
• zaburzeniami krzepnięcia –
śródoperacyjna utrata krwi

•

•
•

•

u wychłodzonych pacjentów
jest znamiennie większa. Jest
to prawdopodobnie związane
z upośledzeniem czynności płytek krwi. Zjawisko to powoduje
wzrost liczby przetoczeń preparatów krwiopochodnych (do 20%)
zmienioną biotransformacją leków i zapotrzebowaniem na leki
stosowane podczas znieczulenia
– powoduje to problemy z doborem adekwatnej dawki leków. Hipotermia wpływa na długość działania to środków zwiotczających
mięśnie oraz anestetyków lotnych
i dożylnych
zwiększonym ryzykiem rozwoju
odleżyn;
obniżonym poziomem satysfakcji
pacjenta – według Wagnera i wsp.
osoby, u których zastosowano
(ang.) pre-warming są bardziej
zadowolone z opieki i odczuwają
mniejszy lęk przed operacją;
wydłużonym okresem hospitalizacji – zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań niezamierzonej hipotermii skutkuje przedłużającym
się pobytem w szpitalu, wzrostem
kosztów leczenia, a także wzrostem ryzyka zgonu okołooperacyjnego.

Metody pomiaru temperatury ciała
i ich dokumentowanie
Amerykańskie
Towarzystwo
Anestezjologiczne (ang. American
Society of Anesthesiologists – ASA)
zaleca monitorowanie temperatury
pacjentów, u których należy spodziewać się klinicznie znaczących
zmian temperatury ciała .To stanowisko jednak prowadzi do dowolnej interpretacji – kiedy, jak długo
i gdzie temperatura powinna być
mierzona.
Dokładniejsze wskazówki pojawiły się w rekomendacjach Amerykańskiego Towarzystwa Pielęgniarek
Anestezjologicznych (ang. American
Society of PeriAnesthesia Nurses –
ASPAN) i zostały stworzone w oparciu o praktykę opartą na faktach
(ang. evidence-based practice):
• najbardziej zbliżoną do temperatury głębokiej jest temperatura
mierzona w jamie ustnej;
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• przez cały okres okołooperacyjny
temperatura powinna być mierzona w tym samym miejscu – dla celów porównawczych;
• należy zachować ostrożność
w interpretacji wyników skrajnych
(<35°C lub >39°C), jeśli miejsce
operowane znajduje się w pobliżu
miejsca pomiaru.
Czynniki ryzyka niezamierzonej
hipotermii
U każdego pacjenta, który ma być
poddany operacji, powinno się dokonać oceny poziomu ryzyka rozwoju
niezamierzonej hipotermii. Według
praktyki opartej na faktach czynniki
ryzyka rozwoju hipotermii to:
• skrajne grupy wiekowe;
• niski wskaźnik masy ciała (ang.
body mass index – BMI) i słabo
rozwinięta tkanka podskórna;
• płeć żeńska;
• rozległy zabieg operacyjny (czas
trwania zabiegu i znieczulenia/
otwarte jamy ciała);
• wysoki poziom blokady współczulnej;
• oparzenie lub uraz wielomiejscowy;
• wcześniej współistniejące choroby, m.in.: cukrzyca, choroby obwodowych naczyń krwionośnych,
zaburzenia endokrynologiczne;
• ciąża.
Metody zapobiegania hipotermii
Do metod zapobiegania hipotermii należą metody:
• pasywne – wymienniki ciepła i wilgoci, izolacja; dostępne izolatory
można podzielić na masowe oraz
odbijające. W praktyce klinicznej
izolatory masowe to serwety i prefabrykowane obłożenia chirurgiczne.
Izolatory odbijające to takie, które zmniejszają utratę ciepła na
drodze promieniowania poprzez
odbicie ciepła wypromieniowanego z powrotem do cieplejszej
powierzchni ciała;
• aktywne – podgrzewacze płynów
infuzyjnych, ciepłe płyny infuzyjne, obieg ciepłego powietrza,
materace i koce wodne, materace
i koce elektryczne.
Należy podkreślić, że podstawową metodą zapobiegania hipotermii

i redystrybucji jest ogrzewanie z wyprzedzeniem (ang. pre-warming).
Istotą tej metody jest dostarczenie
energii cieplnej do obwodowych
części ciała, tak aby w czasie znieczulenia nie doszło do znacznego
spadku średniej temperatury ciała podczas redystrybucji .Metodą
z wyboru jest aktywne ogrzewanie
ciepłym powietrzem.
Zalecenia postępowania
Okres przedoperacyjny
1. U każdego pacjenta w okresie
oczekiwania na zabieg operacyjny powinien być zastosowany
pre-warming.W badaniach dowiedziono, że wystarczającym
czasem prowadzenia ogrzewania
z wyprzedzeniem jest 10 minut.
2. W fazie przedoperacyjnej u każdego pacjenta należy zmierzyć
i udokumentować temperaturę
ciała oraz ocenić ryzyko wystąpienia niezamierzonej hipotermii
w okresie okołooperacyjnym.
3. W przypadku pomiaru temperatury powierzchownej należy pamiętać o odniesieniu wyniku do
temperatury głębokiej
4. Należy podkreślić, że w okresie
przedoperacyjnym zakres temperatury powierzchownej nie powinien wykraczać poza 37,5°C.
5. Do ogrzewania należy wykorzystać maty/koce grzewcze z wymuszonym obiegiem powietrza.
6. Zasady oceny ryzyka i metody
zapobiegania powinny być znane
i stosowane przez personel opiekujący się pacjentem ze względu
na możliwość wystąpienia niezamierzonej hipotermii na każdym
etapie opieki okołooperacyjnej.
7. Należy ograniczyć rutynowe stosowanie benzodiazepin w premedykacji, leki te wpływają na redystrybucję w czasie znieczulenia
i powinny być stosowane jedynie
u wybranych pacjentów.
Okres śródoperacyjny
1. Postępowanie śródoperacyjne
powinno opierać się na utrzymaniu normotermii w oparciu o regularne dokonywanie pomiarów
temperatury ciała pacjenta.

W czasie zabiegów trwających
ponad 30 minut monitorowania
temperatury należy dokonywać
w sposób ciągły lub co 15 minut.
2. Należy ograniczyć czas ekspozycji ciała pacjenta na zimno przed
obłożeniem chirurgicznym pola
operacyjnego.
3. U pacjentów z grupy ryzyka
wystąpienia niezamierzonej hipotermii oraz jeśli czas trwania
znieczulenia przekracza 30 minut, należy stosować urządzenia
z wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza.
4. Płyny infuzyjne powinny być podgrzane za pomocą podgrzewaczy
do płynów infuzyjnych. Należy
podkreślić, że najlepsze do tego
celu są podgrzewacze suche.
w których odległość drenu infuzyjnego do samego wkłucia
jest jak najkrótsza. W literaturze
brak jest jednoznacznych rekomendacji dotyczących temperatury ogrzania płynów. Temperatura powinna być dostosowana
do stanu klinicznego pacjenta.
Dopuszczalne jest podgrzewanie
koloidów do 54°C, natomiast krwi
do 37°C .
5. Zaleca się podgrzanie płynów irygacyjnych do temperatury 37–40°C.
6. Na sali operacyjnej mogą być
stosowane maty grzewcze z wymuszonym obiegiem powietrza,
które umieszcza się pod całym
ciałem pacjenta lub pod wybranymi obszarami (np. pod górną/
dolną częścią, pod kończynami).
Obszar ogrzewania należy dostosować do rodzaju zabiegu i stanu
klinicznego chorego.
7. Temperatura na sali operacyjnej
nie powinna być niższa niż 21°C.
Okres pooperacyjny
1. Celem działań podejmowanych
w okresie pooperacyjnym jest
osiągnięcie komfortu cieplnego
i normotermii u pacjenta.
2. Przeciwdziałanie
hipotermii
w okresie pooperacyjnym polega na stosowaniu ogrzewania
wymuszonym obiegiem ciepłego
powietrza oraz izolatorów (koce/
kołdry).
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3. Ogrzewanie powinno być kontynuowane na sali poznieczuleniowej do momentu osiągnięcia
pożądanej temperatury lub do
uzyskania uczucia komfortu cieplnego przez pacjenta.
4. Pomiar temperatury w bezpośrednim okresie pooperacyjnym
(dwóch godzin) powinien być
prowadzony w sposób ciągły
i dokumentowany co 30 minut.

5. Jeżeli temperatura ciała nie
osiągnęła wartości 36°C na sali
poznieczuleniowej, należy kontynuować aktywne ogrzewanie
z zastosowaniem urządzenia
z wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza na oddziale pooperacyjnym.
6. We wczesnym okresie pooperacyjnym należy kontynuować infuzję ogrzanych płynów.

Pełny tekst oraz piśmiennictwo:
Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
www.ptpaiio.pl - grupa robocza –
zalecenia ws. uniknięcia niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii
u dorosłych.

KONSULTANCI
KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA
DIABETOLOGICZNEGO
Dorota Kosiorek - sekretarz ORPiP w Olsztynie
Pani AGNIESZKA OLIŃSKA od 1
września 2017 roku jest Konsultantem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.
Pani Agnieszka w 1983 roku
ukończyła Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Olsztynie. Po uzyskaniu
dyplomu pielęgniarki podjęła pracę
w Wojewódzkim Specjalistycznym
Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie,
w którym pracowała do 1988 roku,
następnie podjęła pracę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Po
trzech latach pracy Pani Agnieszka
ponownie podjęła pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
Dziecięcym w Olsztynie, w którym
do chwili obecnej pracuje. Aktualnie
i to już od roku 2007 pełni funkcję
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału
Pediatrycznego VI Reumatologiczno – Endokrynologicznego.
Pracując nadal dużo czasu poświęcała kształceniu zawodowemu
zarówno podnosząc swoje kwalifikacje jak i również kształcąc innych. Pielęgniarstwo na poziomie
licencjackim Pani Agnieszka ukończyła w Olsztynie na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim a studia magisterskie na Akademii Medycznej
w Białymstoku. Jest pielęgniarką
posiadającą tytuł specjalisty w dzie30

dzinie pielęgniarstwa
diabetologicznego.
Ukończyła też studia
podyplomowe jako
Menedżer ochrony
zdrowia oraz studia
podyplomowe z Pedagogiki
nauczycielskiej. W 2009
roku uczestniczyła
w warsztatach dla
„Trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji
Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®”. Posiada uprawnienia certyfikowanego
trenera w zakresie obsługi pomp
insulinowych. Zajmuje się edukacją
diabetologiczną dzieci chorych na
cukrzycę oraz ich rodziców/opiekunów a także studentów na kierunku
pielęgniarstwo.
Pani konsultant uważa, że najważniejsze w życiu jest zdrowie, obecność rodziny i poczucie, że jest się
potrzebnym innym a szczególnie
rodzinie. Rodzina Pani Agnieszki to
mąż, syn, córka i dwoje wnucząt Maja i Natanek. W wolnym czasie
uwielbia odpoczywać na łonie natury. Spacerować, podziwiać otaczającą przyrodę, czytać książki oraz
oglądać filmy.
Jako zodiakalny Lew Pani
Agnieszka posiada chyba większość

cech przypisywanych
temu znakowi. W ludziach
ceni szczerość, szacunek
i otwartość dla drugiego
człowieka. Podziwia i stawia sobie za wzór ludzi,
którzy realizują swoje pragnienia. Z optymizmem
patrzy na świat. Zawsze
kiedy postawi sobie jakiś
cel w życiu robi wszystko aby go zrealizować.
Bardzo lubi pomagać ludziom, jest otwarta na ich
problemy i doznania.
Jako konsultant chciałaby przyczynić się do poprawy jakości opieki
nad pacjentem z cukrzycą. Zachęcić pielęgniarki opiekujące się pacjentami chorymi na cukrzycą do
kształcenia w zakresie pielęgniarstwa diabetologicznego ponieważ
uważa, że pielęgniarka posiadająca
dużą wiedzę lepiej przygotuje pacjentów do kompetentnych działań
związanych z samokontrolą i prewencją powikłań w cukrzycy.
Pani Agnieszko, proszę przyjąć
serdeczne gratulacje z życzeniami
samych sukcesów i realizacji swoich
zawodowych planów. Wierzymy, że
Pani decyzje jako konsultanta będą
korzystne zarówno dla pielęgniarek, położnych ale szczególnie dla
naszych pacjentów.
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POZOSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI...
Janina Łucewicz dla wielu z nas Jagoda, Jagódka, Jagusia.
Janina Łucewicz, odeszła na zawsze 2 lutego 2018 roku
w wieku 57 lat. Dla wielu z nas była wspaniałą koleżanką, współpracownikiem i przyjacielem. Swoim nagłym i przedwczesnym
odejściem zasmuciła nas wszystkich.
Urodziła się dnia 6 czerwca 1961r w Biskupcu, gdzie spędziła
lata dzieciństwa. Ukończyła Liceum Medycznego w Olsztynie, 26
maja 1981r otrzymała świadectwo dojrzałości i uzyskała tytuł
pielęgniarki. W latach 1981 – 2004 pracowała z chorymi dziećmi
i ich bliskimi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie : oddział niemowlęcy II, oddział intensywnej
terapii i anestezjologii, ambulatorium laryngologiczne, pracownia
serologii grup krwi. Inwestowała we własny rozwój zawodowy,
21 czerwca 2000r uzyskała tytuł licencjata w zakresie pedagogiki
resocjalizacyjnej na kierunku Pedagogika w Olsztyńskiej Szkole
Wyższej w Olsztynie, a tytuł magistra pedagogiki uzyskała 22
maja 2002r.
W 2004 roku objęła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjno – Oświatowego ERUDYCJA w Olsztynie oraz Kierownika
Organizacyjno - Merytorycznego, gdzie całą swoją energię skierowała na jakość kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w naszym regionie. Postrzegana jako profesjonalista, mentor, osoba godna szacunku i zaufania. Drzwi
Stowarzyszenia, w którym przez wielu lat była Prezesem zawsze były otwarte. Systematyczny rozwój Erudycji i bogata
oferta edukacyjna zawsze były gwarancją wysokiego poziomu kształcenia i popularności wśród osób pragnących podnosić swoje kwalifikacje.
Praca zawodowa, a szczególnie praca z drugim człowiekiem i na rzecz drugiego człowiek była Jej pasją, kochała to
co robiła. Ale zawód, który wybrała i realizowała przeplatał się różnymi emocjami. Była radość i smutek, śmiech ale
często i łzy, satysfakcja i niezadowolenie, apatia ale też nadzieja. Jagoda nie poddawała się łatwo, pędziła dalej do
przodu, konsekwentnie realizowała zamierzone cele.
Potrafiła łączyć pracę zawodową z pracą społeczną w samorządzie pielęgniarek i położnych, z którym była związana
od wielu lat, od jego powstania, nieprzerwanie do końca. Jeszcze kilka dni przed niespodziewaną śmiercią brała udział
w spotkaniu redakcyjnym Biuletynu, dzieląc się nami swoimi uwagami. Jej wkład w rozwój struktur samorządu był
ogromny. W IV Kadencji, lata 2006 – 2010, jako Członek Okręgowej Rady oraz Przewodnicząca Komisji Kształcenia
i Doskonalenia Zawodowego. W V Kadencji, lata 2010 – 2015, jako Członek Okręgowej Rady oraz członek Komisji
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. VII Kadencja lata 2015 – 2018, jako Członek Okręgowej Rady, i członek
zespołu redakcyjnego Biuletynu Okręgowej Izby oraz Przewodnicząca Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego. Była autorem procedury kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego na terenie naszej izby, organizowała
i uczestniczyła w egzaminach i przeszkoleniu po 5 letniej przerwie w wykonywaniu czynności zawodowych, uczestniczyła w niezliczonej liczbie komisji kwalifikacyjnych na kursy i pracach komisji egzaminacyjnych, opracowała wiele
programów kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych, specjalizacji. Komisja, której Przewodniczyła zajmowała się
rozpoznawaniem i analizą potrzeb w zakresie kształcenia podyplomowego, nadzorem nad prowadzonym kształceniem
podyplomowym, aktywnym kreowaniem poziomu i jakości kształcenia przez między innymi cykliczne spotkania z organizatorami kształcenia, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa, kierowniczą kadrą
w podmiotach leczniczych, towarzystwami i stowarzyszeniami naukowymi, władzami uczelni wyższych. Wiele uwagi
poświęcała analizie i opiniowaniu aktów prawnych w zakresie kształcenia podyplomowego, jak też bieżącemu monitorowaniu aktualnie obowiązujących programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Za swoją działalność społeczną dwukrotnie uhonorowana: Odznaką za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych w 2011r i Srebrnym Odznaczeniem Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych w 2016r.
Jaką Jagodę będziemy pamiętać?, pogodną i uśmiechniętą, zapracowaną, która dla siebie miała mało czasu. Zawsze
życzliwa dla innych, dawała ciepło i wsparcie. A w ludziach nie widziała zła tylko dobroć. Jagoda należała do grona
osób, które były gotowe zawsze dzielić się swoim doświadczeniem i mądrością. Droga Jagódko, dziękujemy, że z nami
byłaś. Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci, będzie nam Ciebie bardzo brakowało.
Pożegnanie nasze drogiej Koleżanki odbyło się 7 lutego 2018 roku, w kościele pw. Bogarodzicy Dziewicy Matki
Kościoła w Olsztynie. Ceremonia pochowania miała miejsce na cmentarzu komunalnym Olsztyn - Dywity.
31
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HANNA CHRZANOWSKA BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONĄ
Z ogromna radością informujemy,
że wkrótce bo już 28 kwietnia 2018
roku w Krakowie - Łagiewnikach
nastąpi beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej. Taką informację przekazał
metropolita krakowski abp Marek
Jędraszewski. Dziś podajemy tylko krótką informację, o tej pięknej
uroczystości. W kolejnym wydaniu
postaramy sie przybliżyć sylwetkę
naszej bohaterki. Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października
1902 roku w Warszawie, a zmarła
29 kwietnia 1973 roku w Krakowie.
Była pielęgniarką, prekursorką pie-

lęgniarstwa domowego w Polsce,
opiekunką ubogich, bezdomnych
i chorych. Całe życie poświęciła się
pracy zawodowej w pielęgniarstwie.
Data uroczystości została potwierdzona przez Stolicę Apostolską.
Jest nieprzypadkowa, bo dzień później 29 kwietnia 2018 roku, przypada
45 rocznica Jej śmierci.
Uroczystości w Bazylice Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach będą
prowadzone pod przewodnictwem
Kardynała Angelo Amato, który jest
prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Proces beatyfikacyjny Hanny
Chrzanowskiej został rozpoczęty
w 1998 r. 30 września 2015 r. papież
Franciszek potwierdził dekret o heroiczności cnót Hanny Chrzanowskiej, a w lipcu zeszłego roku papież
zatwierdził dekret beatyfikacyjny. Za
cud dokonany za wstawiennictwem
Hanny Chrzanowskiej uznane zostało uzdrowienie w 2001 r. kobiety
z Krakowa.
Ewa Kamieniecka
Redaktor naczelna Biuletynu
OIPiP w Olsztynie

WAŻNE INFORMACJE
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. Bardzo proszę
o przestrzeganie tego punktu,
artykuły pisane inną czcionką
nie będą przyjmowane.
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,
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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 redak-

cyjnego, 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.
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
Ewa Kamieniecka
Redaktor Naczelna Biuletynu
OIPiP w Olsztynie
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PODZIĘKOWANIA
Człowiek w swym życiu etapów ma wiele
Są narodziny, szkoła, wesele.
A kiedy stanie u bram dorosłości
zaczyna pracę – ku swej radości.
Ta praca daje mu satysfakcję...
chociaż nie zawsze szef nasz ma rację
Są chwile miłe, radości i smutki
człowiek raz duży, raz jest malutki
Lecz wszystko zawsze swój koniec ma
Także i praca nie wiecznie trwa
Wtedy to człowiek myśli z zachwytem:
Nareszcie jestem już EMERYTEM !

Pani ELŻBIECIE CYGAŃSKIEJ
PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
oraz

Pani ALICJI KWAŚNIEWSKIEJ
PIELĘGNIARCE ODDZIAŁOWEJ

Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnie zaangażowanie w pracę
zawodową, miłą współpracę i życzliwość.
Życzymy realizacji dalszych planów i marzeń wspieranych dobrym zdrowiem,
oraz wszelkiej pomyślności i wielu radości w życiu osobistym.
Pielęgniarki i Położne Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie oraz Okręgowa
Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
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PODZIĘKOWANIA
„Każdą chwilę na emeryturze
powitaj dużym uśmiechem!”

Pani ARLECIE KOLASA
Dziękujemy za wspólnie spędzone lata, wspólne radości a czasem smutki, za
zaangażowanie w zawodzie i koleżeńskość. Niech emerytura będzie czasem na
odpoczynek i realizację marzeń
Pielęgniarki Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Okręgową Radę Pielęgniarek
i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

*
„Przeżyliśmy w pracy
takie chwile, które długo
w pamięci pozostaną.
Są takie osoby,
które poznane,
zawsze już będą pamiętane!”

Pani DANUCIE LICHACZ
Dziękujemy za wieloletnią pracę w służbie człowieka chorego, życzliwość
i okazywaną empatię. Życzymy samych radosnych dni i dużo zdrowia.
Pielęgniarki Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Okręgową Radę Pielęgniarek
i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
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WYKAZ PLANOWANYCH KURSÓW
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
NA TERENIE DZIAŁANIA OIPiP W OLSZTYNIE
NA ROK 2018
TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW
UZALEŻNIONE SĄ OD ZAINTERESOWANIA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
- SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ ORGANIZATORZY SZKOLENIA
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – OŚWIATOWE
„ERUDYCJA”
Al. Metalowa 6
10-229 OLSZTYN
tel/fax ( 89 ) 543-15-35
www.erudycja.olsztyn.biz.pl
RODZAJ KURSU

Kurs kwalifikacyjny

Kurs specjalistyczny

DZIEDZINA KURSU

NR WPISU DO
REJESTRU OIPiP

„Pielęgniarstwo geriatryczne”
dla pielęgniarek

277

„Pielęgniarstwo onkologiczne”
dla pielęgniarek

278

„Pielęgniarstwo psychiatryczne”
dla pielęgniarek

279

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”
dla pielęgniarek

295

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii”
dla położnych

319

„Pielęgniarstwo operacyjne”
dla położnych

326

„Pielęgniarstwo neurologiczne”
dla pielęgniarek

328

„Pielęgniarstwo rodzinne”
dla pielęgniarek

336

„Terapia bólu ostrego u dorosłych”
dla pielęgniarek i położnych

230

„Leczenie ran”
dla pielęgniarek

264

„Leczenie ran”
dla położnych

265

„Wykonanie i interpretacja zapisu ekg”
dla pielęgniarek i położnych

266

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
dla pielęgniarek i położnych

273

„Wywiad i badania fizykalne”
dla pielęgniarek i położnych

285
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„Wykonanie badania spirometrycznego”
dla pielęgniarek

310

„Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi”
dla pielęgniarek

276

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
dla pielęgniarek i położnych

284

„Szczepienia ochronne”
dla pielęgniarek

300

„Szczepienia ochronne”
dla położnych

301

„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka”
dla pielęgniarek i położnych

313

„Żywienie dojelitowe i pozajelitowe”
dla pielęgniarek

327

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
dla pielęgniarek i położnych

358

„Pielęgniarstwo epidemiologiczne”
dla pielęgniarek i położnych

263

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”
dla pielęgniarek

305

„Pielęgniarstwo internistyczne”
dla pielęgniarek

306

„Pielęgniarstwo chirurgiczne”
dla pielęgniarek

307

„Pielęgniarstwo psychiatryczne”
dla pielęgniarek

321

„Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze”
dla położnych

323

Kurs specjalistyczny

Szkolenie
specjalizacyjne

Szkolenia
jednodniowe

-

edukacja zdrowotna pacjentów chorych na cukrzycę oraz ich rodzin
diagnoza pielęgniarska i proces pielęgnowania
podnoszenie, przemieszczanie i układanie chorych długotrwale unieruchomionych
profilaktyka i leczenie odleżyn z zastosowaniem opatrunków nowoczesnej generacji
diagnozowanie i zapobieganie zjawisku wypalenia zawodowego
TERRA GROUP Jan Głodowski
Ul. Serbska 6B/13
61-696 POZNAŃTel. 512-474-444
e-mail: jan.glodowski@gmail.com

Kurs specjalistyczny

36

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
dla pielęgniarek i położnych

269
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GRUPA OSB s.c.
Bożena Ziomek i Adam Ziomek
Ul. Murzynowskiego 20
10-684 Olsztyn
Tel (089) 542-42-70
e-mail: osb@.edu.pl

Szkolenie
specjalizacyjne

„Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze”
dla położnych

237

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”
dla pielęgniarek

296

„Pielęgniarstwo chirurgiczne”
dla pielęgniarek

297

„Pielęgniarstwo psychiatryczne”
dla pielęgniarek

298

„Pielęgniarstwo internistyczne”
dla pielęgniarek

299

„Pielęgniarstwo rodzinne”
dla pielęgniarek

351

„Wywiad i badania fizykalne”
dla pielęgniarek i położnych

238

„Leczenie ran”
dla położnych

239

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
dla pielęgniarek i położnych

258

„Wykonanie i interpretacja zapisu ekg”
dla pielęgniarek i położnych

259

„Opieka pielęgniarska nad chorymi w leczeniu systemowym
nowotworów”
dla pielęgniarek i położnych
Kurs specjalistyczny

260

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
dla pielęgniarek i położnych

286

„Edukator w cukrzycy”
dla pielęgniarek i położnych

329

„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka”
dla pielęgniarek i położnych

240

„Leczenie ran”
dla pielęgniarek

339

„Podstawy opieki paliatywnej”
dla pielęgniarek

350

„Dializoterapia”
dla pielęgniarek

348

„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”
dla położnych

352
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Kurs kwalifikacyjny

„Pielęgniarstwo onkologiczne”
dla pielęgniarek

261

„Pielęgniarstwo geriatryczne”
dla pielęgniarek

262

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii”

331

„Pielęgniarstwo rodzinne”
dla położnych

332

„Pielęgniarstwo operacyjne”
dla położnych

333

„Pielęgniarstwo epidemiologiczne”
dla pielęgniarek i położnych

334

„Pielęgniarstwo opieki długoterminowej”
dla pielęgniarek

349

Fundacja Twórczych Kobiet
Ul. Herbaciana 2
04-824 Warszawa
Tel.501034934 ; 725256211
e-mail: sekr@kobiety.med.pl
Kurs
dokształcający

”Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”
dla pielęgniarek i położnych

364

”Karmienie piersią w praktyce szpitala”
dla pielęgniarek i położnych

359

KORA” Centrum Szkoleń, Marek Wojda
Ul. Kolberga 15
81-881 Sopot
Tel. (058) 551-98-96, 551-98-97
e-mail: kora@kora.pl

Kurs kwalifikacyjny

Kurs specjalistyczny

38

„Pielęgniarstwo rodzinne”
dla pielęgniarek

241

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”
dla pielęgniarek

302

„Pielęgniarstwo operacyjne”
dla pielęgniarek

316

„Pielęgniarstwo rodzinne”
dla położnych

317

„Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania”
dla pielęgniarek

322

„Ochrona zdrowia pracujących”
dla pielęgniarek

324

„Leczeni ran”
dla położnych

242

„Szczepienia ochronne”
dla pielęgniarek

245

„Leczeni ran”
dla pielęgniarek

246

„Wykonanie i interpretacja zapisu ekg”
dla pielęgniarek i położnych

247
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„Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i
podczas porodu”
dla położnych

Kurs specjalistyczny

Szkolenie
specjalizacyjne

248

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
dla pielęgniarek i położnych

280

„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka”
dla pielęgniarek i położnych

281

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
dla pielęgniarek i położnych

303

„Wykonanie badania spirometrycznego”
dla pielęgniarek

312

„Wywiad i badania fizykalne”
dla pielęgniarek i położnych

340

„Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze”
dla położnych

292

„Pielęgniarstwo onkologiczne”
dla pielęgniarek

293

„Pielęgniarstwo neonatologiczne”
dla pielęgniarek i położnych

294

„Pielęgniarstwo internistyczne”
dla pielęgniarek

304

„Pielęgniarstwo chirurgiczne”
dla pielęgniarek

308

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”
dla pielęgniarek

309

„Pielęgniarstwo operacyjne”
dla pielęgniarek

325

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
„EDUKACJA” s.c.
Ewa Baranowska, Anna Barbara Maszkowska
Ul. Bahrkego 2B
19-300 Ełk
Tel. 667-703-740
e-mail: edukacjaelk@onet.pl

Kurs kwalifikacyjny

„Pielęgniarstwo onkologiczne”
dla pielęgniarek

249

„Pielęgniarstwo geriatryczne”
dla pielęgniarek

252

„Pielęgniarstwo operacyjne”
dla pielęgniarek

318

„Pielęgniarstwo rodzinne”
dla pielęgniarek

337
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Kurs specjalistyczny

Szkolenie
specjalizacyjne

„Wykonanie i interpretacja zapisu ekg”
dla pielęgniarek i położnych

250

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
dla pielęgniarek i położnych

251

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
dla pielęgniarek i położnych

282

„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka”
dla pielęgniarek i położnych

315

„Szczepienia ochronne”
dla pielęgniarek

283

„Leczenie ran”
dla pielęgniarek

330

„Leczenie ran”
dla położnych

335

„Wywiad i badanie fizykalne”
dla pielęgniarek i położnych

354

„Pielęgniarstwo geriatryczne”
dla pielęgniarek

353

Grupa NEOMED Sp. z o.o.
Ul. Wałuszewska 24 E/1
03-005 WARSZAWA
Tel. (22) 253 50 49
e-mail: m.baglaj@rupaneomed.pl

Kurs specjalistyczny

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
dla pielęgniarek i położnych

267

„Wykonanie i interpretacja zapisu ekg”
dla pielęgniarek i położnych

268

Stowarzyszenie im. SUE RYDER
ul. Powstańców 6
86-050 SOLEC KUJAWSKI
Tel.668-044-631
e-mail: info@sueryder.org.pl
Kurs kwalifikacyjny

„Pielęgniarstwo geriatryczne”
dla pielęgniarek
„Opieka pielęgniarska nad chorymi w leczeniu systemowym
nowotworów”
dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny

40
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254

„Wykonanie badania spirometrycznego”
dla pielęgniarek

255

„Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi”
dla pielęgniarek

256

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
dla pielęgniarek i położnych

257
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Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji
i Doskonalenia Zawodowego
ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 21
18-400 ŁOMŻA
Tel. (86) 216-27-71
e-mail: spip.lomza@wp.pl

Kurs specjalistyczny

Kurs kwalifikacyjny

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
dla pielęgniarek i położnych

271

„Wykonanie i interpretacja zapisu ekg”
dla pielęgniarek i położnych

272

„Pielęgniarstwo psychiatryczne”
dla pielęgniarek

270

INTERRETE Sp. z o.o.
Ul. Leszczyńskiego 4
50-078 Wrocław
Tel. 533-485-727
e-mail: p.palczynski@meducare.pl

Kurs specjalistyczny

Kurs kwalifikacyjny

Szkolenie
specjalizacyjne

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
dla pielęgniarek i położnych

243

„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka”
dla pielęgniarek i położnych

244

„Szczepienia ochronne”
dla położnych

287

„Szczepienia ochronne”
dla pielęgniarek

288

„Wykonanie i interpretacja zapisu ekg”
dla pielęgniarek i położnych

289

„Leczenie ran”
dla położnych

290

„Leczenie ran”
dla pielęgniarek

291

„Żywienie dojelitowe i pozajelitowe”
dla pielęgniarek

311

„Wywiad i badanie fizykalne”
dla pielęgniarek i położnych

338

„Pielęgniarstwo rodzinne”
dla położnych

270

„Pielęgniarstwo epidemiologiczne”
dla pielęgniarek i położnych

345

„Pielęgniarstwo pediatryczne”
dla pielęgniarek

320

„Pielęgniarstwo neonatologiczne”
dla pielęgniarek i położnych

356

„Pielęgniarstwo rodzinne”
dla położnych

361

41
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Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet „Oaza”
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42

Szkolenie
specjalizacyjne

„Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze”
dla położnych

341

„Pielęgniarstwo onkologiczne”
dla pielęgniarek

342

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”
dla pielęgniarek

360

„Pielęgniarstwo chirurgiczne”
dla pielęgniarek

362

„Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze”
dla pielęgniarek i położnych

357

„Pielęgniarstwo opieki paliatywnej”
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