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Od redakcji 

Szanowne koleżanki i koledzy,

W tym numerze, polecam lekturze spra-

wozdanie Pani Przewodniczącej z dzia-

łalności ORPiP w Olsztynie, oraz relację 

z przebiegu zjazdu. W wolnym czasie pro-

ponuję zajrzeć do galerii na naszej stronie.  

Prezentujemy tam zdjęcia z XXXVI Okręgo-

wego Zjazdu oraz z uroczystości Międzyna-

rodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 

w Olsztynie.

Pielęgniarkom, Położnym i Pielęgniarzom 

z okazji naszego święta, życzę radości                                     

z wykonywania zawodu oraz pomyślności 

w życiu osobistym. 

	 	 	 Ewa	Kamieniecka	
   Redaktor Naczelna 
   Biuletynu OIPiP w Olsztynie
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Kalendarium	Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	siedzibą	w	Olsztynie

za	okres	od	18	lutego	2019	r.	do	31	maja	2019	r.
18.02.2019 Posiedzenie Komisji Opieki Stacjonarnej ORPiP.
18.02.2019 Posiedzenie Kapituły ds. wyróżnień i odznaczeń.
20-22.02.2019 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz oraz Sekretarza ORPiP – Doroty Kosiorek 

w VI Konferencji szkoleniowej „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka 
zakażeń szpitalnych”.

22.02.2019 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz oraz Sekretarza ORPiP – Doroty Kosiorek 
w konferencji „Korzyści płynące z prawidłowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych”.

23.02.2019 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Podjęto 15 Uchwał w na-
stępujących sprawach: w sprawie: planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie na rok 2019, w sprawie: zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
z siedzibą w Olsztynie za rok 2018 celem przedłożenia w urzędzie skarbowym, w sprawie: 
upoważnienia do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek 
i położnych z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Oddział w Olsztynie, w sprawie: 
przyznania kwot na pokrycie wydatków związanych z pełnieniem obowiązków społecznych 
Przedstawicielom ORPiP w zakładach pracy, w sprawie: zmiany Uchwały nr 90/VII/2018 w spra-
wie zwołania XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur, 
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, w sprawie: przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego OIPiP Regionu 
Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, w sprawie: wyróżnienia za działalność społeczno-za-
wodową na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych, w sprawie: wyróżnienia za działalność 
społeczno-zawodową na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych, w sprawie: przyznania 
honorowego wyróżnienia dla Instytucji i osób współpracujących z OIPiP w Olsztynie. 

23.02.2019 Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Olsztynie. 
25.02.2019 Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicz-

nego Urologii Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

27.02.2019 Posiedzenie Prezydium ORPIP. Podjęto 7 uchwał między innymi: uchwałę w sprawie stwier-
dzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Reje-
stru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Olsztynie, 2 uchwały w sprawie wykreślenia 
pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem się na obszar 
działania innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, uchwałę w sprawie wydania nowego 
zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, 1 uchwałę w sprawie rozliczenia 
dotacji MZ za 2018 rok na zadania przejęte od administracji państwowej oraz dotacji na pro-
wadzenie ośrodka informacyjnego, uchwałę w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej 
pielęgniarce, 1 uchwałę w sprawie zmiany danych wpisu w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Leczenie 
ran dla pielęgniarek przez Stowarzyszenie Edukacyjno - Oświatowe „Erudycja” (III zmiana). 

27.02.2019 Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowiska: 
1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Udarowego i Oddziału Klinicznego Neurologicznego, 
2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego 
 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

Z PRAC OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH REGIONU WARMII I MAZUR

z siedzibą w Olsztynie
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28.02.2019 Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w posiedzeniu Rady Warmińsko -Ma-
zurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

28.02.2019 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Zakrzewskim dotyczą-
ce wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

4.03.2019 Szkolenie dla pielęgniarek i położnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Olszty-
nie „Hydroterapia – innowacyjne opatrunki specjalistyczne”, w którym wzięło udział 48 osób.

5.03.2019 Posiedzenie Komisji Pomocy Społecznej ORPiP.
5.03.2019 Posiedzenie Komisji Etyki i Historii Zawodu ORPiP.
7.03.2019 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego ORPiP.
7.03.2019 Spotkanie w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, celem uszczegó-

łowienia dalszego postępowania, dotyczącego ukończenia rozpoczętych specjalizacji z pielę-
gniarkami, pielęgniarzami i położnych, którzy rozpoczęli a nie ukończyli szkolenia specjaliza-
cyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp. z o. o. 
we Wrocławiu.

8.03.2019 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w Gali z okazji Dnia Kobiet zorganizowanej 
przez Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

9.03.2019 Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w Koncercie z okazji Dnia Kobiet  
„Bukiet róż” zorganizowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

9.03.2019 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony 
Kacprzak w XXVIII Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

13.03.2019 Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP. Przyznano: 
14 pożyczek bezzwrotnych na kwotę 15000,29 zł. Refundacji kosztów kształcenia na kwotę 
12808,30 zł.

13.03.2019 Posiedzenie Prezydium ORPIP. Podjęto 10 uchwał między innymi: 1 uchwałę w sprawie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu 
organizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”, 2 uchwały w sprawie 
wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, 1 uchwałę w sprawie wykreślenia 
pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem się na obszar 
działania innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 1 uchwałę w sprawie wydania dupli-
katu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie wykreślenia indywidualnej 
praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uchwałę skie-
rowania na przeszkolenie pielęgniarki w związku z niewykonywaniem zawodu łącznie przez 
okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, planów kontroli podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, uchwałę w sprawie zakupu nagród dla 
studentów pielęgniarstwa, uchwałę w sprawie pokrycia kosztów za zastępstwo procesowe 
przed Sądem Okręgowym w Olsztynie za postępowanie odwoławcze.

14.03.2019 Posiedzenie Komisji Opieki Psychiatrycznej ORPIP.
15.03.2019 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIPIP w Olsztynie.
20-21.03.2019 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz oraz Członka NRPiP Iwony Kacprzak w po-

siedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
23.03.2019 Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Mirosławy Sokół w XIII Sprawozdawczym Zjeździe War-

mińsko – Mazurskiej Izby Architektów RP. 
23.03.2019 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w 14 Kongresie Polskiego Stowarzyszenia 

Chorych na szpiczaka.
27.03.2019 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w Olsztynie.
27.03.2019 Posiedzenie Prezydium ORPIP. Podjęto 7 Uchwał w następujących sprawach: 2 uchwały 

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu po odbytym przeszkoleniu z po-
wodu nie wykonywania zawodu przez położną łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat, w sprawie: stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Olsztynie, 
w sprawie: wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z prze-
niesieniem się na obszar działania innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, w sprawie:
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wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, w sprawie: skierowania na prze-
szkolenie pielęgniarki w związku z niewykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 
5 lat w okresie ostatnich 6 lat, w sprawie: pokrycia części kosztów Konferencji organizowanej 
przez Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Okręgową Radą 
Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.

28.03.2019 Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

30.03.2019 XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur.
31.03.2019 Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwona Kacprzak w Sprawozdawczym Zjeździe Lekarzy 

Weterynarii w Olsztynie.
3.04.2019 Posiedzenie Komisji Opieki Paliatywnej ORPiP.
3.04.2019 Posiedzenie Prezydium ORPIP. Podjęto 5 Uchwał w następujących sprawach: w sprawie: 

stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Olsztynie, w sprawie: wpisu pielęgniar-
ki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, 2 uchwały w sprawie: wykreślenia pielęgniarki 
z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem się na obszar działania 
innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, w sprawie: zakupu zestawu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem. 

4.04.2019 Posiedzenie Komisji POZ i Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych
4.04.2019 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony 

Kacprzak w wernisażu wystawy malarstwa Wojciecha Maksymowicza.
6.04.2019 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w XXXVII Okręgowym Zjeździe Lekarzy 

Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej. 
6.04.2019 Udział Prezydium ORPiP w Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych Oddział Terenowy 

w Olsztynie.
9.04.2019 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP – 

Iwony Kacprzak z Dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Dobre Miasto dotyczą-
cym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w ZZOZ Dobre Miasto.

10.04.2019 Posiedzenie Prezydium ORPiP.
11.04.2019 Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w posiedzeniu Rady Społecznej Ze-

społu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
12.04.2019 Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w XVIII Zjeździe Sprawozdawczym 

Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
12.04.2019 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w uroczystości wręczenia statuetek  

„Kobiety z Charakterem”.
17.04.2019 Posiedzenie Funduszu Szkoleniowego i Pożyczkowego ORPiP. Przyznano: 41 refundacji na 

kwotę 13814,00 zł, 70 pożyczek zwrotnych na kwotę 140000,00 zł. oraz 25 zapomóg na kwotę 
26000,00 zł. 

18.04.2019 Udział Marii Łapko – Członek ORPIP w posiedzeniu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

24.04.2019 Posiedzenie Komisji Opieki Długoterminowej ORPiP.
24.04.2019 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 10 Uchwał w następujących sprawach: 5 Uchwał 

w sprawie: stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Olsztynie, w sprawie: wpisu 
pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, w sprawie: wykreślenia indywidualnej 
praktyki położnej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w sprawie: po-
krycia części kosztów organizacji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki dla podmiotów woj-
skowych, w sprawie: wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa no-
worodka organizowanego przez Fundację Pretium z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie: wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy organizowanego przez Ośrodek Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych „EDUKACJA” s.c., 

25.04.2019 Udział Członków ORPiP w Konferencji Forum Menadżerów Służby Zdrowia.



Nr 02 • IV - VI  2019r.

5

7.05. 2019 Posiedzenie Komisji Opieki Stacjonarnej ORPiP.
6.05.2019r Światowy Dzień Higieny Rąk , udział przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Olsztynie. 
8.05.2019 Posiedzenie Prezydium ORPIP.
9.05.2019 Udział Marii Danielewicz – Przewodniczącej ORPiP w Konferencji z Okazji Dnia Pielęgniarki 

i Położnej zorganizowanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.
11.05.2019 Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w Ceremonii Białego Fartucha 2019r .
11.05.2019 Spotkanie edukacyjne „Zapobieganie zakażeniom” w siedzibie Izby w Olsztynie, zorganizo-

wane przez Komisje Epidemiologiczną oraz Komisje POZ i Kontraktowania Świadczeń Zdro-
wotnych. 

13.05.2019 Uroczysta Gala Obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 
15.05.2019 Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowiska:

1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno Położniczego z pododdziałem Neona-
tologicznym,

2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chirurgii Urazowo Ortope-
dycznej,

3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych,
4. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego
 Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

15.05.2019 Udział Marii Danielewicz – Przewodniczącej ORPiP oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony 
Kacprzak w XXIII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 
Onkologicznych .

15.05.2019 Posiedzenie Funduszu Szkoleniowego i Pożyczkowego ORPiP. Przyznano: 59 refundacji na 
kwotę 42229,63zł, oraz 14 zapomóg na kwotę 15000,00zł.

16.05.2019r W 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ z Polikliniką w Lublinie Filia w Ełku 
odbyło się spotkanie z okazji centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej wojskowej służby zdrowia - udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz 
oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony Kacprzak.

20.05.2019 Spotkanie Komitetu Redakcyjnego Biuletynu ORPiP Olsztyn
20.05.2019 Posiedzenie Prezydium ORPiP.
20.05.2019r Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty ochrony zdrowia” Olsztyn. Udział Maria 

Danielewicz, Ewa Doroszkiewicz, Anna Wiejek.
21.05.2019r Spotkanie Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP – 

Iwony Kacprzak z Dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Dobre Miasto dotyczą-
cym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w ZZOZ Dobre Miasto.

22.05.2019 Posiedzenie Prezydium ORPiP – podjęte stanowisko w sprawie rangi i jakości kształcenia na 
kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo UWM Olsztyn.

24.05.2019 Spotkanie Edukacyjne w siedzibie Izby w Olsztynie organizowane przez Firmę Family Pelar-
gos, w ramach cyklicznych spotkań dla położnych. 

25.05.2019 Spływ kajakowy Łyną zorganizowany przez członków Komisji Kultury Sportu i Rekreacji ORPiP 
Olsztyn.

29.05.2019 Posiedzenie Prezydium ORPiP.
30.05.2019 Udział Marii Łapko – Członek ORPIP w posiedzeniu Rady Warmińsko -Mazurskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
30.05.2019 – 
01.06.2019r

Warsztaty – wsparcie pielęgniarek i pielęgniarzy opieki paliatywnej Gietrzwałd, współorganizo-
wane przez Komisję Opieki Paliatywnej ORPiP w Olsztynie. Okręgową Radę reprezentowała 
Przewodnicząca Maria Danielewicz i Wiceprzewodnicząca Iwona Kacprzak.

31.05.2019 VI Konferencja Szkoleniowa Oddziału Warmińsko – Mazurskiego PTPA i IO organizowana 
wspólnie z Okręgową Izbą w Olsztynie – Aktualności pielęgniarskie w anestezjologii i inten-
sywnej opiece, pacjent w OIT. 
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Za nami kolejny bardzo pracowity 
rok w VII kadencji działań samorzą-
du i z dumą mogę powiedzieć, że 
dobrze wykonaliśmy postawione 
przed nami zadania. Mijający rok dał 
nadzieje na poprawę sytuacji zawo-
dowej pielęgniarek i położnych po-
przez stopniowe wdrażanie Strate-
gii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce oraz reali-
zacje postanowień porozumienia 
z dnia 9 lipca 2018 roku.

Zgodnie z oczekiwaniami środo-
wiska, włączono do wynagrodze-
nia zasadniczego znaczną część 
wzrostu wynagrodzeń, objęto 
wzrostem wynagrodzeń tzw. „pie-
lęgniarki praktyki” w podstawowej 
opiece zdrowotnej. W rozporządze-
niu o OWU są dodatkowe terminy 
weryfikacji list pielęgniarek i położ-
nych objętych wzrostem wynagro-
dzeń. Jest nowy sposób wyliczania 
norm zatrudnienia pielęgniarek i po-
łożnych w lecznictwie szpitalnym. 
Kontynuowane są prace nad zmianą 
wskaźników dotyczących pielęgnia-
rek i położnych w ustawie o płacy 
minimalnej. W tym roku oczekujemy 
na nowy produkt odrębnie finan-
sowany tzw. poradę pielęgniarską 
i wprowadzenie w życie dodatko-
wych 6 dni urlopu szkoleniowego. 
Nadal, mimo usilnych starań nie 
wszystkie pielęgniarki otrzymują 
dodatek wynikający z rozporzą-
dzenia o wzroście wynagrodzeń 
min. pielęgniarki pracujące u pod-

wykonawców, w Domach Pomocy 
Społecznej, będące pracownikami 
stacji krwiodawstwa i sanepidów, 
ale rozmowy z Ministerstwem Zdro-
wia na ten temat trwają. Nadzieję na 
zwiększenie kadry pielęgniarek i po-
łożnych w systemie służby zdrowia 
budzą wprowadzane stypendia dla 
studentów i absolwentów podejmu-
jących pracę w Polsce.

Posiedzenia	 Okręgowej	 Rady	
i	Prezydium

W roku 2018 odbyły się: 4 posie-
dzenia Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych. Podjęto 18 uchwał. 
Prezydium Okręgowej Rady ob-
radowało na 24 posiedzeniach. 
Podjęło 283 uchwały w zakresie 
posiadanych kompetencji oraz na 
podstawie upoważnienia udzielo-
nego przez Okręgową Radę.

Okręgowa	Rada,	zgodnie	z	usta-
wą	o	samorządzie	zadania	swoje	
realizowała	wspierana	działaniami	
17	Komisji	i	przyjętym	planem	pra-
cy	ORPiP	oraz	planami	poszcze-
gólnych	komisji:
1. Komisji Opieki Stacjonarnej - 

Przewodnicząca Grażyna Pe-
płowska

2. Komisji ds. Położnych - Przewod-
nicząca Ewa Fijołek

3. Komisji Pomocy Społecznej - 
Przewodnicząca Zofia Koziołek

4. Komisji Konkursowej - Przewodni-
cząca Bogumiła Szymańska

5. Komisji Epidemiologicznej - Prze-
wodnicząca Ewa Romankiewicz

6. Komisji ds. POZ i Kontraktowania 
Świadczeń Zdrowotnych - Prze-
wodnicząca Maria Łapko

7. Komisji ds. Pielęgniarstwa Śro-
dowiska Nauczania i Wychowa-
nia - Przewodnicząca Ewa Boh-
danowicz

8. Komisji ds. Opieki Paliatywnej - 
Przewodnicząca Teresa Kocbach

9. Komisji ds. Opieki Psychiatrycz-
nej - Przewodnicząca Dorota 
Dziedziula

10. Komisja Opieki Długoterminowej 
i Geriatrycznej - Przewodnicząca 
Edyta Skolmowska

11. Komisji Kultury, Sportu i Rekre-
acji - Przewodnicząca Barbara 
Plewik

12. Komisji Etyki i Historii Zawodu 
- Przewodnicząca Dorota Ko-
siorek

13. Komisji ds. Pielęgniarskiej Doku-
mentacji Elektronicznej - Prze-
wodnicząca Katarzyna Nojkamf

14. Komisji ds. Warunków Pracy 
i Płacy - Przewodnicząca Elżbie-
ta Butkiewicz

15. Komisji Nauki, Kształcenia i Roz-
woju Zawodowego - Przewodni-
cząca Elżbieta Najmowicz

16. Komisji ds. Pielęgniarstwa Ope-
racyjnego - Przewodnicząca Do-
rota Jakubowska- Sławińska

17. Funduszu Zapomogowo - Po-
życzkowy i Szkoleniowy - Prze-
wodnicząca Wanda Mularonek

XXXVI ZJAZD OKRĘGOWEJ RADY 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH REGIONU 
WARMII I MAZUR z siedzibą w Olsztynie

Szanowni	Delegaci
Koleżanki	i	Koledzy

SPRAWOZDANIE
Z	DZIAŁALNOŚCI	OKRĘGOWEJ	RADY	PIELĘGNIAREK	I	POŁOŻNYCH	

REGIONU	WARMII	I	MAZUR	Z	SIEDZIBĄ	W	OLSZTYNIE
ZA	ROK	2018
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18. Klubu Seniora - Janina Mazur-
kiewicz oraz współpracą z 43 
Pełnomocnymi Przedstawiciela-
mi ORPiP pracującymi na tere-
nie zakładów pracy.

Trudno, w krótkim sprawozdaniu 
przekazać informacje o wszystkich 
wydarzeniach, które miały miejsce 
w przeciągu całego roku, dlatego 
na bieżąco o wszelkich działaniach 
informujemy naszych Członków na 
łamach biuletynu. Okręgowa Rada 
wykonuje swoje zadania w szcze-
gólności przez:

I.	Stwierdzenie	prawa	wykonywa-
nia	zawodu	pielęgniarki	i	położnej	
• W 2018 roku stwierdzono prawo 

wykonywania zawodu i wydano 
zaświadczenie o prawie wyko-
nywania zawodu 110 osobom, 
w tym 106 pielęgniarkom i 4 po-
łożnym. Tylko 35 osób ukończyło 
kierunek pielęgniarstwo na Uni-
wersytecie Warmińsko - Mazur-
skim w Olsztynie.

• Aktualizacja danych w drukach 
prawa wykonywania zawodu: 
wpisano do rejestru 32 pielęgnia-
rek i 5 położnych, skreślono z re-
jestru 32 pielęgniarki i 1 położną, 
stwierdzono wygaśnięcie prawa 
wykonywania zawodu z powo-
du śmierci 20 osobom, wydano 
nowe zaświadczenie o prawie 
wykonywania zawodu (duplikat) 
1 osobie.

• Należy zwrócić również uwa-
gę, iż pielęgniarki i położne po-
mimo ustawowego obowiązku 
niezwłocznego zawiadamiania 
o wszelkich zaistniałych zmia-
nach w danych, nadal nie infor-
mują o tym fakcie Okręgowej 
Izby.

II.	Prowadzenie	Rejestrów	Okrę-
gowej	Izby
1. Centralny rejestr pielęgniarek 

i położnych:
	 Na	dzień	31	grudnia	2018	roku	

w	Rejestrze	OIPiP	w	Olsztynie	
figurowały	 8016	 pielęgniarki	
(w	tym	201 mężczyzn) i	988	po-
łożne.	 Aktywnych	 zawodowo	
jest	8008	pielęgniarek	i	947	po-
łożnych.

2. Rejestr Podmiotów Wykonują-
cych Działalność Leczniczą

• wpisano do rejestru 126 nowych 
praktyk pielęgniarskich,

• wpisano do rejestru 13 nowych 
praktyk położnych, 

• nowe praktyki grupowe 2,
• wykreślono z rejestru 13 praktyk 

indywidualnych i 2 grupowe,
• na	dzień	31	grudnia	2018	roku	

w	rejestrze	było	1542	indywidu-
alnych	praktyk	pielęgniarskich,	
141	praktyk	położnych	oraz	47	
praktyk	grupowych.

3. Rejestr Organizatorów Kształce-
nia Podyplomowego

• wpisano do Rejestru Organizato-
rów Kształcenia Podyplomowego 
12 nowych wniosków dotyczą-
cych różnych form kształcenia 
podyplomowego, w 10 wpisach 
dokonano zmiany,

• kształcenie podyplomowe na te-
renie Izby prowadziło 18 upraw-
nionych podmiotów.

4. System Monitorowania Kształce-
nia Pracowników Medycznych

• wnioski zaakceptowane - 1814 
(700 nowych)

• wnioski odrzucone zawierające 
błędy - 845 - (300)

• zgłoszone wnioski o modyfikację 
uprawnień - papierowe 13

• wnioski nieaktywne - 28

III.	 Kształcenie	 przed	 i	 podyplo-
mowe	Pielęgniarek	i	Położnych
• spotkania z władzami Uczelni 

Wyższych dotyczące kształcenia 
pielęgniarek i położnych w na-
szym regionie, 

• przesyłanie opinii i stanowisk do-
tyczących kształcenia podyplo-
mowego do Centrum Kształcenia 
Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie (obniżenie progu zdawal-
ności, udostępnienie pytań)

• współpraca z placówkami me-
dycznymi w zakresie przeszko-
lenia po ponad 5 letniej przerwie 
w wykonywaniu zawodu - prze-
szkolono 15 pielęgniarek i 2 po-
łożne,

• czynny udział w posiedzeniach 82 
komisji kwalifikacyjnych oraz eg-
zaminacyjnych do różnych form 
kształcenia podyplomowego na 
prośbę organizatorów kształce-

nia zgodnie z zapisami prawa 
w ramach zadań Komisji Nauki, 
Kształcenia i Rozwoju Zawodo-
wego oraz Pełnomocnych Przed-
stawicieli,

• w minionym roku 644 członków 
naszego samorządu podnosząc 
swoje kwalifikacje skorzysta-
ło z refundacji części kosztów 
kształcenia, zgodnie z Regulami-
nem Funduszu Szkoleniowego na 
kwotę 364 410,61 złotych.

 Fundusz	obradował	na	9	posie-
dzeniach	i	udzielił	wsparcia:
• za studia - 62 osobom na kwotę 

43 300,00 zł
• za specjalizację - 108 osobom 

na kwotę 181 031,41 zł
• za kursy kwalifikacyjne - 54 

osobom na kwotę 29 240,00 zł
• za kursy specjalistyczne - 329 

osobom na kwotę 80 925,60 zł
• za konferencje - 91 osobom na 

kwotę 27 95,60 zł

IV.	Działania	na	rzecz	poprawy	wa-
runków	pracy	i	płacy	pielęgniarek	
i	położnych
• udzielano pomocy prawnej dla 

pielęgniarek i położnych w spra-
wach zawodowych, 

• zawarto ubezpieczenie od od-
powiedzialności zawodowej dla 
wszystkich członków samorządu,

• opiniowano i wydawano stanowi-
ska w sprawach warunków udzie-
lania świadczeń oraz wzrostu 
wynagrodzeń zgodnie z rozpo-
rządzeniem MZ w sprawie OWU 
- wydano 820 opinii.

• opiniowano 50 aktów prawnych 
regulujących wykonywanie za-
wodu pielęgniarki i położnej,

• kontynuowano współpracę 
z Ogólnopolskim Związkiem Za-
wodowym Pielęgniarek i Położ-
nych, z Okręgową Radą Pielę-
gniarek i Położnych w Elblągu, 

• uczestniczono i inicjowano 
spotkania z Marszałkiem Woje-
wództwa, Wojewodą Warmińsko
-Mazurskim oraz Prezydentem 
Miasta Olsztyna, Kadrą Kierow-
niczą Podmiotów Leczniczych, 
których tematem były problemy 
środowiska Pielęgniarek i Po-
łożnych.
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V.	Działalność	zapomogowo	-	po-
życzkowa	

Okręgowa Rada zgodnie z decy-
zją Okręgowego Zjazdu kontynu-
uje funkcjonowanie Funduszu za-
pomogowo - pożyczkowego, który 
w trakcie 9 posiedzeń przyznał w ra-
mach działalności samopomocowej 
489 pożyczek zwrotnych na kwotę 
834 000,00 złotych, 115 pożyczek 
bezzwrotnych na kwotę 115 000,00 
złotych oraz 28 pożyczek bezzwrot-
nych na kwotę 42 000,00 złotych (143 
pożyczki) to ok. 30000,00 więcej niż 
w roku ubiegłym. W minionym roku 
została zwiększona kwota zarówno 
pożyczki zwrotnej jak i zapomogi 
bezzwrotnej. Łączna kwota rozdys-
ponowanych środków w ramach 
działalności Funduszu wyniosła 991 
000,00 zł. Ze względu na obowiązu-
jące przepisy podatkowe przypomi-
nam, że istotne znaczenie ma udoku-
mentowanie zaistniałego zdarzenia, 
ponieważ pomoc finansowana jest 
wyłącznie ze składek członkowskich, 
ważnym kryterium, które należy udo-
kumentować to również dwuletni 
okres składkowy poprzedzający datę 
złożonego wniosku.

VI.	 Promowanie	 Samorządu	 Pie-
lęgniarek	 i	 Położnych,	 integro-
wanie	 środowiska	 zawodowego,	
współpracę	z	 towarzystwami	na-
ukowymi	i	stowarzyszeniami	pie-
lęgniarek	i	położnych	w	kraju	i	za	
granicą	to	m.in.:
• Uroczysta Gala z okazji Między-

narodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej pod hasłem 

 „Opieka paliatywna drogowskazem 
w pielęgniarstwie”,

• spotkania z Kierowniczą Kadrą 
Pielęgniarską i Konsultantami 
Wojewódzkimi oraz Krajowymi,

• czynny udział Członków Prezy-
dium w pracy Forum Zawodów 
Zaufania Publicznego,

• współpraca Członków Komisji ds. 
Opieki Psychiatrycznej z Polskim 
Stowarzyszeniem Pielęgniarek 
i Pielęgniarzy Psychiatrycznych, 
Komisja wraz z Wojewódzkim Ze-
społem Lecznictwa Psychiatrycz-
nego i OSPPiNCH była współorga-
nizatorem konkursu plastycznego 
„Po złoty kwiat wśród ciemności 

świata” w ramach promocji zdro-
wia psychicznego,

• Członkowie Komisji Etyki i Histo-
rii Zawodu przeprowadzili kon-
kurs plastyczny i poetycki dla 
uczniów szkół podstawowych nt. 
„Pielęgniarka, położna w oczach 
dziecka”. Rozstrzygniecie konkur-
su i wręczenie nagród odbyło się 
podczas uroczystych obchodów 
dnia Pielęgniarki i Położnej. Pra-
ce dzieci zostały opublikowane 
w Biuletynie. W ramach współpra-
cy z UWM poprowadzili wykład na 
temat: „Symbole pielęgniarstwa”, 
„Rachunek Sumienia Hanny 
Chrzanowskiej” oraz „Pielęgniar-
stwo transkulturowe” dla studen-
tów I roku kierunku pielęgniar-
stwo. Przy współudziale Komisji 
ds. Epidemiologii zorganizowana 
została Konferencja nt. „Zagad-
nienia etyczne i prawne regulujące 
pracę pielęgniarek i położnych”,

• Przedstawiciele naszego Regionu 
wraz z Pocztem Sztandarowym 
uczestniczyli w uroczystościach 
Beatyfikacji Pielęgniarki Hanny 
Chrzanowskiej, Czcigodnej słu-
żebnicy Bożej na Błogosławioną,

• III spotkanie plenerowe Pielę-
gniarek i Położnych Regionu 
Warmii i Mazur „Zamień stres 
na dres” pt. WieśParty; Udział 
członków naszego samorządu 
w XV Spływie Skorpeny; Spływ 
kajakowy Marózką pod hasłem 
„Spływać każdy może” oraz 
Spotkanie Andrzejkowe, któ-
re odbyła się w Olecku to efekt 
działań Komisji Kultury Sportu 
i Rekreacji,

• Członkowie Prezydium ORPiP 
uczestniczyli w ważnych dla 
środowiska uroczystościach tj. 
Inauguracji Roku Akademickie-
go na Wydziale Nauk o Zdro-
wiu, uroczystość Dyplomatorium 
i Czepkowania na kierunku pielę-
gniarstwo,

• Koncerty Zespołu Wokalnego 
„Vox Cordis” min. w Społecznym 
Domu Pomocy dla Chorych na 
Cukrzycę, w Domu Pomocy Spo-
łecznej „Kombatant” w Szpitalu 
MSWiA oraz w ramach spotkań 
seniorek pielęgniarstwa i na róż-
nej rangi konkursach,

• Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych udzielała patronatu 
konferencjom i spotkaniom szko-
leniowym, które ułatwiają pielę-
gniarkom i położnym z naszego 
regionu realizacje kształcenia 
ustawicznego.

VII.	Organizacja	konferencji	szko-
leniowych,	 współorganizacja	
konferencji	 naukowych	 i	 szkole-
niowych,	spotkań	szkoleniowych	
oraz	warsztatów	edukacyjnych:
• II Wojewódzka Konferencja Opieki 

Długoterminowej pod patronatem 
Wojewody Warmińsko- Mazur-
skiego i Konsultanta Wojewódz-
kiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Opieki Długoterminowej - zorga-
nizowana w ramach pracy Komisji 
Długoterminowej i Geriatrycznej. 

• Konferencja „Lecznictwo psychia-
tryczne na przestrzeni dziejów” - 
zorganizowana przez Powiatowy 
Szpital im. W. Biegańskiego w Iła-
wie oraz Komisję ds. Pielęgniar-
stwa Psychiatrycznego ORPiP 
w Olsztynie. Patronat Honorowy 
- Wioletta Gadecka - Konsultant 
Wojewódzki w Dziedzinie Pielę-
gniarstwa Psychiatrycznego.

• V Ogólnopolska Konferencja pt. 
„Pielęgniarstwo Pediatryczne - 
nowe wyzwania” organizowana 
przez Polskie Towarzystwo Pie-
lęgniarek Pediatrycznych, Woje-
wódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy i Okręgową Radę Pielę-
gniarek i Położnych w Olsztynie.

• V Konferencja „Aktualne proble-
my pielęgniarskie w anestezjolo-
gii i intensywnej opiece” organi-
zowana przez Oddział Warmińsko 
- Mazurski Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Anestezjologicznych 
i Intensywnej Opieki oraz Okręgo-
wą Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Olsztynie.

• „Współczesne wyzwania zdro-
wotne w środowisku nauczania 
i wychowania” Konferencja Szko-
leniowa zorganizowana przez 
Wydział Zdrowia Warmińsko - Ma-
zurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie i Okręgową Radę Pie-
lęgniarek i Położnych w Olsztynie.

• Szkolenie dla pielęgniarek oraz 
kadry zarządzającej Domów 
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Pomocy Społecznej na temat:  
„Rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych” – zmiany 
przepisów wchodzących w ży-
cie w maju 2018 roku, „Wpływ 
eliminacji błędów w leczeniu ran 
przewlekłych na poprawę jakości 
życia”, „Konflikty w zawodach 
pielęgniarskich i opiekuńczych 
oraz sposoby zapobiegania im” 
w ramach działań Komisji Domów 
Pomocy Społecznej.

• VII Konferencja Położnych pt. 
„Położna wczoraj, dziś i jutro dla 
dobra pacjenta” w ramach zadań	
Komisji ds. Położnych przy współ-
udziale Beaty Binek Konsultanta 
Wojewódzkiego w Dziedzinie Pie-
lęgniarstwa Położniczego i Gine-
kologicznego.

•  Konferencja Naukowo - Szkole-
niowa ,,Czy można leczyć rany 
efektywniej? Skoordynowana 
opieka w ranie”. Szkolenie doty-
czące powikłań i zakażeń w za-
biegach inwazyjnych. Działania 
w oparciu o dowody kliniczne 
i najlepsze praktyki. Szkolenie 
edukacyjne dotyczące postępo-
wania z linią naczyniową oraz 
szkolenie przeprowadzono 
wspólnie z sekcją Farmacji Szpi-
talnej Olsztyńskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego. Szkolenie na temat 
zapobiegania zakażeniom, postę-
powania po ekspozycji zawodo-
wej, postępowania z odpadami 
medycznymi dla pielęgniarek 
i położnych podstawowej opieki 
zdrowotnej i pielęgniarek szkol-
nych. Wszystkie te wydarzenia 
zorganizowane zostały w ramach 
pracy Komisji Epidemiologicznej 
oraz współpracy pomiędzy komi-
sjami ORPiP. 

• Spotkanie szkoleniowe „Roz-
porządzenie o ochronie danych 
osobowych” - zmiany przepisów 
istotne dla Pielęgniarek Środo-
wiska Nauczania i Wychowania 
w ramach pracy tej Komisji.

• „Zasady zachowania w radiologii 
zabiegowej”, „Optymalizacja za-
opatrzenia bloku operacyjnego 
w sterylne narzędzia chirurgiczne 
- aspekty ekonomiczne i epide-
miologiczne”, „Odpowiedzialność 

zawodowa w pracy pielęgniarki 
i położnej” to tematy szkoleń zor-
ganizowanych przez Komisje ds. 
Pielęgniarstwa Operacyjnego.

VIII.	Działalność	informacyjna
• opublikowaliśmy 4 numery biule-

tynu OIPiP w Olsztynie, w których 
staramy się zamieszczać informa-
cje istotne dla naszego środowi-
ska, ale i sprawozdania z wyda-
rzeń, w których uczestniczyli nasi 
Przedstawicie, 

• wydaliśmy okolicznościowy ka-
lendarz promujący pielęgniar-
stwo opieki długoterminowej oraz 
kalendarz zawierający prace pla-
styczne osób doświadczających 
kryzysów w zdrowiu psychicznym, 

• na bieżąco prowadzimy stronę 
internetową,

• ukazały się artykuły prasowe, audy-
cje radiowe dotyczące warunków 
pracy pielęgniarek i położnych,

• organizowano cykliczne spotka-
nia informacyjno - szkoleniowe 
z Pełnomocnymi Przedstawicie-
lami ORPiP.

IX.	 Inna	 ustawowa	 działalność	
Okręgowej	Rady
• Jako ośrodek wzajemnego uzna-

wania kwalifikacji zawodowych 
zgodnie z wytycznymi Dyrektyw 
UE wydano 18 zaświadczeń po-
twierdzające posiadane kwalifika-
cje zawodowe przez pielęgniarki 
i położne starające się o pracę 
poza granicami Polski.

• Prowadzony jest ośrodek infor-
macyjno - edukacyjny dla cu-
dzoziemców i obywateli państw 
członkowskich UE udzielający 
konsultacji i wyjaśnień dotyczą-
cych zasad wykonywania zawodu 
w Polsce w ramach zadań Sekre-
tarza ORPiP w Olsztynie poprzez 
system IMI.

• Członkowie Prezydium ORPiP 
uczestniczyli w cyklicznych spo-
tkaniach Rady Warmińsko - Ma-
zurskiego Oddziału NFZ.

• Przedstawiciele ORPiP brali udział 
46 Komisjach konkursowych na 
stanowisko Pielęgniarki Oddziało-
wej, 4 na stanowisko Przełożonej 
Pielęgniarek i w 1 na stanowisko 
Naczelnej Pielęgniarki. Człon-

kowie naszego samorządu brali 
również udział w postępowaniach 
na stanowisko Ordynatora i Za-
stępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 
w ramach zadań Komisji Konkur-
sowej, która również opracowała 
materiał do biuletynu: „Konkur-
sy na stanowiska kierownicze 
w podmiotach leczniczych”.

• Członkowie Prezydium ORPiP bio-
rą udział w pracach Rad Społecz-
nych Podmiotów Leczniczych.

Bardzo	 serdecznie	 dziękuję	
za	 pełną	 zaangażowania	 pracę	
Członkom	Okręgowej	Rady	Pielę-
gniarek	i	Położnych,	Okręgowemu	
Rzecznikowi	 Odpowiedzialności	
Zawodowej	 i	 Jego	 Zastępcom,	
Przewodniczącej	 i	 Członkom	
Okręgowego	 Sądu,	 Przewodni-
czącemu	 i	Członkom	Okręgowej	
Komisji	 Rewizyjnej,	 Pełnomoc-
nym	Przedstawicielom,	Przewod-
niczącym	i	Członkom	Komisji	Pro-
blemowych,	 Członkom	 Zespołu	
Redakcyjnego	 Biuletynu	 oraz	
Przewodniczącej	Klubu	Seniora.

Szczególne	podziękowania	kie-
ruję	do	Pielęgniarek	i	Położnych,	
Przedstawicieli	naszego	Regionu,	
którzy	wraz	z	Pocztem	Sztandaro-
wym	 uczestniczyli	 w	 uroczysto-
ściach	 beatyfikacji	 pielęgniarki	
Hanny	 Chrzanowskiej,	 Czcigod-
nej	 Służebnicy	 Bożej	 na	 Błogo-
sławioną.

Dziękuję	Wszystkim	Członkom	
OIPiP	 Regionu	 Warmii	 i	 Mazur,	
którzy	uczestniczyli	w	uroczysto-
ściach	pogrzebowych	I	Prezes	Na-
czelnej	Rady	Pielęgniarek	i	Położ-
nych	Pani	Urszuli	Krzyżanowskiej	
-	Łagowskiej.

Słowa	 podziękowania	 kieruje	
tradycyjnie	 do	 członków	 Prezy-
dium	Okręgowej	Rady,	którzy	pro-
fesjonalnie	 realizują	 powierzone	
im	zadania.	Serdecznie	dziękuję	
Pracownikom	Biura,	za	zaangażo-
wanie	i	determinację	w	realizacji	
codziennych	obowiązków.

Wszystkim	Państwu	jeszcze	raz	
serdecznie	DZIĘKUJĘ.

	
Przewodnicząca	Okręgowej	

Rady	Pielęgniarek	i	Położnych
	Maria	Danielewicz
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XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgnia-
rek i Położnych Regionu Warmii 
i Mazur otworzyła Przewodnicząca 
ORPiP Pani Maria Danielewicz wpro-
wadzeniem Sztandaru OIPiP oraz 
hymnem pielęgniarskim w wykona-
niu chóru „VOX CORDIS“. Następ-
nie Przewodnicząca ORPiP powita-
ła zaproszonych gości i przybyłych 
delegatów. Wśród zaproszonych 
gości swoją obecnością zaszczycili 
nas między innymi:
• Jerzy Gosiewski - Poseł na Sejm 

RP,
• Iwona Arent - Poseł na Sejm RP,
• Jerzy Cichoń - Poseł na Sejm RP,
• Jacek Protas - Poseł na Sejm RP,
• Andrzej Maciejewski - Poseł na 

Sejm RP,
• Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk, 

Naczelny Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych, Prorektor PWSZ im. 
Jana Grodka w Sanoku,

• Artur Chojecki - Wojewoda War-
mińsko-Mazurski,

• Marcin Kuchciński - 
Wicemarszałek Woje-
wództwa Warmińsko
-Mazurskiego,

• Ewa Kaliszuk - Wice-
prezydent Miasta Olsz-
tyna,

• Andrzej Zakrzewski 
- Dyrektor Warmińsko
-Mazurskiego Oddzia-
łu Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu 
Zdrowia,

• Zbigniew Wróblew-
ski - Przewodniczący 
Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej,

• Piotr Siwik - Wicepre-
zes Warmińsko-Mazur-
skiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Olsztynie,

• Mariusz Dobrzeniecki - 
Przewodniczący Rady 
Warmińsko-Mazurskiej 
Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa,

• Magdalena Stankiewicz - Czło-
nek Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Olsztynie

• Roman Sadżuga - Prezes Sto-
warzyszenia Pomocy Chorym na 
Szpiczaka,

• Anna Giruć - Dyrektor Oddziału 
TU INTER Polska S.A. w Olsztynie,

• oraz Konsultanci Wojewódz-
cy w Dziedzinie Pielęgniarstwa, 
Przewodniczący Towarzystw Pie-
lęgniarskich, Dyrektorzy Szpitali, 
Kierownicza Kadra Pielęgniarska.

Przewodnicząca ORPiP Pani Ma-
ria Danielewicz w swoim wystąpie-
niu poruszyła problemy dotyczące 
środowiska pielęgniarek i położ-
nych. Szacuje się, że w naszym 
województwie brakuje 300 etatów 
pielęgniarskich. Przewodnicząca 
zaapelowała do uczestniczących 
w spotkaniu parlamentarzystów, 
wojewody, marszałka, dyrektorów 
szpitali i Narodowego Funduszu 

Zdrowia aby wspólnie dążyć do 
zwiększenia ilości miejsc na stu-
diach pielęgniarskich, ponieważ 
problemem nie jest brak chęci do 
podjęcia nauki w zawodzie, a zbyt 
mała liczba osób przyjmowanych na 
studia. 

Przewodnicząca omówiła rów-
nież realizację zawartego w dniu 
9 lipca 2018 r. w Warszawie poro-
zumienia pomiędzy: Naczelną Izbą 
Pielęgniarek i Położnych oraz Ogól-
nopolskim Związkiem Zawodowym 
Pielęgniarek i Położnych a Mini-
strem Zdrowia i Prezesem NFZ. Ce-
lem porozumienia jest doprowadze-
nie do sukcesywnego polepszania 
dotychczasowych warunków pracy 
i płacy pielęgniarek i położnych wy-
konujących zawód w Polsce. Pod-
pisany dokument zagwarantował 
między innymi włączenie dotych-
czasowych dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego zwiększenie 
częstotliwość weryfikacji list zatrud-
nionych pielęgniarek i położnych, 
zmiany zapisów rozporządzeń do-
tyczących norm zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych w lecznictwie 
szpitalnym.

Najbardziej oczekiwane zmiany 
to dodatkowe sześć dni płatnego 
urlopu szkoleniowego, nowe świad-
czenie - porada pielęgniarska, wpro-
wadzenie norm zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych w pozostałych 
obszarach (opieka psychiatryczna, 
leczenie uzależnień, ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna, rehabilitacja 
lecznica, leczenie uzdrowiskowe, 
stacjonarne świadczenia pielęgna-
cyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej oraz opieka palia-
tywna i hospicyjna), zmiany przepi-
sów regulujących przeprowadzanie 
konkursów na stanowiska kierowni-
cze w niektórych podmiotach lecz-
niczych oraz dostosowania doku-
mentu „Strategia na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa w Pol-
sce”, do przyjęcia przez Radę Mi-
nistrów do realizacji, jako program 
rządowy.

XXXVI	OKRĘGOWY	ZJAZD	PIELĘGNIAREK	I	POŁOŻNYCH
REGIONU	WARMII	I	MAZUR	Z	SIEDZIBĄ	W	OLSZTYNIE

30	MARCA	2019	ROKU

Fot. Bogusław Brzostowski
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Fot. Bogusław Brzostowski

Fot. Bogusław Brzostowski
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W ramach działań prewencyjnych 
prowadzonych przez organ Naczel-
nego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pani dr n. med. Graży-
na Rogala-Pawelczyk przedstawiła 
wykład pt. ”Pielęgniarstwo, tradycja 
i nowoczesność”.

Po wystąpieniach zapro-
szonych gości rozpoczęła 
się robocza część zjazdu. 
Przewodniczącą Zjazdu zo-
stała Pani Iwona Kacprzak, 
Wiceprzewodniczącą Pani 
Dorota Kosiorek natomiast 
Sekretarzami Zjazdu Pani 
Mirosława Sokół i Pani 
Bogumiła Szymańska. Na-
stępnie wybrano Asesorów 
Zjazdu, Komisję Mandato-
wą oraz Komisję Uchwał 
i Wniosków.

Po ukonstytuowaniu się 
komisji zjazdowych, odczy-
tano protokół Komisji Man-
datowej stwierdzający, że 
w XXXVI Okręgowym Zjeź-
dzie Pielęgniarek i Położ-
nych Regionu Warmii i Ma-

zur obecnych było 143 delegatów, 
co stanowi 80 % ogółu delegatów.

W czasie trwania obrad XXXVI 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych przyjęto 3 Uchwały 
w następujących sprawach:

- Uchwała nr 1/VII/2019 XXXVI 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
z siedzibą w Olsztynie z dnia 30 mar-
ca 2019 roku w sprawie regulaminu 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 

Fot. Bogusław Brzostowski

Fot. Bogusław Brzostowski



Nr 02 • IV - VI  2019r.

13

i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
z siedzibą w Olsztynie,

- Uchwała nr 2/VII/2019 XXXVI 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Ma-
zur z siedzibą w Olsztynie z dnia 30 
marca 2019 roku w sprawie	zatwier-
dzenia sprawozdań	 z działalności 
Okręgowej Rady, Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej 

i Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych,

- Uchwała nr 3/VII/2019 XXXVI 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Ma-
zur z siedzibą w Olsztynie z dnia 30 
marca 2019 roku w sprawie zasad 
gospodarki finansowej i budżetu 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych Regionu Warmii i Mazur 
z siedzibą w Olsztynie,

oraz 1 apel i 11 wniosków.
Po wyczerpaniu porządku obrad 

Przewodnicząca Okręgowego Zjaz-
du Pielęgniarek i Położnych ogło-
siła jego zamknięcie i podziękowa-
ła wszystkim delegatom za udział 
w zjeździe.

Dorota	Kosiorek
Sekretarz	ORPiP

Członkowie Komisji Etyki i Historii 
Zawodu w miesiącu kwietniu i maju 
odwiedzili olsztyńskie przedszkola 
w celu promowania zawodu pielę-
gniarki i położnej ale także celem 
edukacji zdrowotnej dzieci.

W przedszkolach spotkałyśmy 
się z bardzo ciepłym przyjęciem. 
Dzieci nas oczekiwały i były żywo 
zainteresowane spotkaniem. Pielę-

gniarki Elżbieta Najmowicz i Kata-
rzyna Buczko oraz położne Danu-
ta Gamdzyk i Joanna Kurzelowska 
przybliżyły specyfikę naszych zawo-
dów, a przekazane drobne upominki 
związane z atrybutami pielęgniarki 
i położnej bardzo ucieszyły dzieci.

Omówiono także podstawowe 
założenia zdrowego życia, takie jak 
mycie rąk, zdrowe odżywianie, ak-

tywność fizyczna oraz wrażliwość na 
innych i wzajemna życzliwość.

Tego typu spotkania z dziećmi są 
nie tylko ciekawe dla nas dorosłych, 
ale mamy nadzieję, że inspirujące 
w przyszłości młodych ludzi do wła-
ściwych wyborów zawodowych.

PRACE W KOMISJACH PROBLEMOWYCH

Elżbieta	Najmowicz	-		Komisja	Etyki	i	Historii	Zawodu	

Spotkania	w	olsztyńskich	przedszkolach
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W sobotę 25 maja 2019 roku 
Komisja Kultury Sportu i Rekreacji 
działająca przy Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych zaprosiła 
wszystkie koleżanki i kolegów na 
spływ kajakowy rzeką Łyną pod 
hasłem „Spływać	 Każdy	 Może”.	
Wśród uczestniczek były	 również 
Elżbieta Choroszucha i Jolanta 
Ewertowska, pielęgniarki Woje-

wódzkiego Zespołu Lecznictwa Psy-
chiatrycznego w Olsztynie, autorki 
relacji ze spływu.

Ela:
Zdecydowałam się na udział w tej 

imprezie i chciałam dziś podzielić 
się wrażeniami ze spływu i zachęcić 
koleżanki pielęgniarki do podjęcia 
takiego wyzwania na następny raz. 

Nasza praca zawodowa przysparza 
nam dużo stresujących sytuacji, 
dlatego czasami oderwanie się od 
pracy zawodowej jest wskazane. 
W spływie uczestniczyło 17 osób, 
czyli płynęło 9 kajaków. Szkoda, że 
nie było nas więcej.

Poszukałam kompanki na kajak 
i sobota była już zaplanowana. 
Moja rodzina podeszła trochę scep-

„Spływać	każdy	może”

Elżbieta	Choroszucha	i	Jolanta	Ewertowska		-	Komisja	Kultury	Sportu	i	Rekreacji
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tycznie do mojego postanowienia, 
trochę powątpiewała w moje umie-
jętności. To jeszcze bardziej mnie 
zagrzewało do realizacji pomysłu. 
Na starcie Łyny dostałyśmy kapoki 
i wybrałyśmy kajak. Moja koleżanka 
wybrała miejsce sternika ja zosta-
łam pomocnikiem. Nasza organiza-
torka Basia jeszcze raz upewniła się 
czy na pewno wiemy, o co chodzi 
w pływaniu kajakiem. No przecież 
wiemy, pływało się parę razy. Tro-
chę pietra miałyśmy, ale buzia na 
kłódkę, przecież realizujemy swo-
je ciche marzenie zobaczyć Łynę 
poza miastem. No to hajda, chęci 
są, pogoda śliczna. Słońce dopisu-
je, bo chyba też ciekawe jak sobie 
poradzimy. Ruszyłyśmy, no i się za-
częło lewa, prawa, oj, ale co to ka-
jak zaczyna tańczyć na wodzie, pły-
nie nie tak jak sterujemy, obracać 
się i już stoimy tyłem do nurtu rze-
ki..W końcu wbijamy się dziobem 
w brzeg. Trochę zdziwione pracuje-
my by odbić od brzegu, koleżanki 
trochę zaniepokojone pomagają. 
Ponownie ruszamy w trasę. Muszę 
przyznać się, że zrobiłyśmy z moją 
koleżanką pewne odkrycie, a mia-
nowicie brzegi naszej Łyny mają 
magnes, bo jeszcze dwa razy nie 
wiadomo, jak, ale zostałyśmy przy-
ciągnięte do brzegu. Śmiechu było, 
co nie miara Niesamowita przygo-
da. Krajobraz, jaki nas otaczał był 

przecudny. Widziałyśmy czaplę 
siwą, która próbowała złowić so-
bie coś na śniadanie. Wsłuchiwa-
łyśmy się w przepiękny trel małego 
ptaszka trzciniaka, który potrafił 
utrzymać się na czubku cieniut-
kiej trzcinki. Przeżyłyśmy maleńki 
stres, gdy okazało się, że przepły-
wamy za blisko gniazda łabędzi. 
Tata łabędź nastroszył się groźnie 
i zaczął płynąć w naszą stronę.  
Uf, uratowały nas trzciny. Ukryły-
śmy się tam i boczkiem, boczkiem 
udało nam się odpłynąć. By dotrzeć 
do wyznaczonego celu płynęłyśmy 
labiryntem utworzonym przez trawy 
i trzciny, bo pomyliłyśmy trasę. I tak 
mogłabym długo opisywać uroki 
naszej rodzimej Łyny.

Na koniec chcę powiedzieć, że 
oprócz pięknej przyrody poznałam 
nowe wspaniałe koleżanki, które 
jeszcze bardziej w swoich opowie-
ściach przybliżyły piękno naszej 
Warmii. Moja koleżanka Jola, z któ-
rą płynęłam kajakiem zapoznała nas 
z gwarą warmińską a nawet była 
opowiedziana legenda o Łynie. Mó-
wią, że podróże kształcą, to prawda. 
Nie trzeba wyruszać w wielki świat 
by przeżyć cudne chwile ze wspa-
niałymi osobami. Zachęcam kole-
żanki z korzystania z takich chwil

Pozdrawiam,	
Elżbieta	Choroszucha

Jola:
Płynąc kajakiem rzeką Łyną 

spełniłam swoje marzenie z dzie-
ciństwa. Sięgając pamięcią do 
tych lat od zawsze urzekała mnie 
ta rzeka, interesowała jej historia, 
droga płynięcia, trochę przerażała 
jej tajemnica ale przede wszystkim 
zachwycał widok pięknie wpa-
sowujący się w krajobraz Olszty-
na.Z niekłamaną radością przy-
jęłam więc informację o spływie 
i zapisałam się jako jego uczestnik. 
Wyzwanie do wspólnego płynięcia 
kajakiem przyjęła Elżbieta z którą 
nie pierwszy raz znalazłam i od-
nalazłam się w „ekstremalnych” 
sytuacjach (w ubiegłym roku np. 
płynęłyśmy Łyną wpław ).

Przepłyniętą trasę kajakową po-
dzieliłabym na trzy etapy.

Pierwszy….od nadbrzeża obok 
wodospadu „Niagara” do elektrow-
ni Łyna. Dla mnie odcinek najtrud-
niejszy. Nie było łatwo szczególnie 
na początku, zaraz po wejściu do 
kajaka (ostatni raz takiego wejścia 
dokonałam w wieku 16 lat płynąc 
szlakiem Krutyni). Tutaj Łyna pły-
nie początkowo żywym nurtem, 
dopiero nieco dalej trochę zwalnia, 
jest spokojniejsza, bardziej leniwa. 
W tym odcinku napotkałyśmy na 
przeszkody w postaci powalonych 
drzew, korzeni, konarów oraz na 
lokalne przyspieszenia przepływu 
wody. Już płynąc przypominałam 
sobie technikę trzymania wiosła, jak 
zakręca a jak hamuje i które wiosło 
na które strony. Trochę to trwało. 
W tym czasie obróciłyśmy się kaja-
kiem kilka razy, kilka razy uderzyły-
śmy o brzeg, niebezpiecznie zako-
łysałyśmy się.

Podziwiałam siedzącą z przodu 
Elżbietę, Jej cierpliwość w przywo-
ływaniu mnie do szybkiej zmiany 
kierunku, próby przypomnienia 
strony wiosła i siedzenia bez krę-
cenia. Podziwiałam też płynącą 
samotnie Marię, to jak doskonale 
sobie radzi w pojedynkę i jeszcze 
nam pomaga. Pomagały nam też 
lepiej radzące sobie na tym etapie 
koleżanki, dziękuję Wam wszyst-
kim. Było głośno, wesoło, śmiesz-
nie, zabawnie, początkowo trochę 
niepewnie.
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Dnia 23 marca 2019r, tym razem 
w blasku słońca Komisja Kultury 
Sportu i Rekreacji wraz z chętnymi 
osobami po raz trzeci wzięła udział 
w spływie Łyną organizowanym 
przez Akademicki Klub Płetwo-
nurków „Skorpena”. Tegoroczny, 
szesnasty już spływ był jedną z naj-

większych tego typu imprez w kraju, 
w której wzięło udział 300 płetwo-
nurków z całej Polski. Jak zwykle 
nie brakowało fantazji uczestnikom 
spływu, którzy pojawili się w fiku-
śnych przebraniach min. wiking, 
clown, czołgista. Po pokonaniu 
kilkukilometrowego odcinka rze-

ki i dotarciu na Stare Miasto prze-
prowadzono wśród spływających 
konkurs na najbardziej oryginalne 
przebranie. I tu z dumą możemy 
poinformować, że pierwsze miejsce 
w tej kategorii zdobyła nasza ekipa, 
która wystąpiła w stylizacji „KURY 
NIEDOMOWE”. Brawo My!!

XVI	Skorpenowy	Spływ	Łyną,	czyli	do	trzech	razy	sztuka…

Barbara	Plewik	-	Przewodnicząca	Komisji	Kultury	Sportu	i	Rekreacji

Drugi	etap...	od elektrowni Łyna 
do elektrowni Brąswałd. Było już ła-
twiej. Tutaj rzeka rozlewa się tworząc 
wrażenie jeziora, nurt zanika. Na roz-

lewiskach podziwiałam to co widzia-
łam: świat dzikiej przyrody regionu, 
bogatą szatę roślinną, wiele gatun-
ków ptaków. Odpoczywałam, oddy-

chałam, cieszyłam się i wyciszyłam. 
Byłam i nadal jestem zachwycona, 
szczerze zdziwiona, olśniona tym co 
zobaczyłam i co przeżyłam. Myśla-
łam, że Łyna płynie tylko z nurtem 
i że jest raczej wąską rzeką. Zapew-
niam, że tak nie jest. W pewnych jej 
odcinkach można mieć wrażenie, że 
płynie się po jeziorze a widoki prze-
rastają wyobrażenia.

Na trasie były dwie raczej krótkie 
przenoski i nie sprawiały one więk-
szych kłopotów.

Etap	 ostatni...	 najkrótszy,	 od 
elektrowni Brąswałd do miejsca do-
celowego gdzie przy rozpalonym 
ognisku piekłyśmy kiełbaski i dzie-
liłyśmy się wrażeniami. Spływ rzeką 
Łyną jest dla mnie niezwykłą i nie-
zapomnianą przygodą. Serdecznie 
zachęcam do spróbowania. Nigdy 
nie jest za późno.

Jolanta	Ewertowska
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Dnia 06 lutego 2019 roku na te-
renie Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Olsztynie odbyły się 
warsztaty dla położnych ,,Realizacja 
nowego standardu organizacyjnego 
opieki okołoporodowej w pracy po-
łożnej.” Organizatorem warsztatów 
była Komisja ds. Położnych i Kon-
sultant Wojewódzki w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Położniczego i Gine-
kologicznego Pani mgr Beata Binek.

Głównym celem warsztatów było 
przeanalizowanie, przedyskuto-
wanie i wypracowanie najlepszych 
rozwiązań dotyczących wdrożenia 
z dniem 01.01.2019r. nowego stan-
dardu organizacyjnego do pracy 
położnej, udzielającej świadczeń 
zdrowotnych w zakresie opieki oko-
łoporodowej.

W spotkaniu szkoleniowym 
uczestniczyło 70 położnych pra-
cujących w oddziałach szpitalnych 
i w Podstawowej Opiece Zdrowot-
nej. Warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, o czym świad-
czyła bardzo wysoka frekwencja, 
która pozytywnie zaskoczyła orga-
nizatorów.

Uczestników spotkania uroczy-
ście powitała Pani dr n. med. Ewa Fi-
jołek – przewodnicząca Komisji ds. 
Położnych i Pani Katarzyna Kosuda 
– przedstawiciel Prezydium ORPiP. 

Rozpoczynając spotkanie Pani 
Konsultant mgr Beata Binek i Pani 
mgr Mariola Bugnacka zaprezen-
towały temat pt. „Prowadzenie 
dokumentacji medycznej szpital-
nej położnicy i noworodka zgod-

nie z obowiązującym standardem 
organizacyjnym opieki okołoporo-
dowej”.

Panie omówiły dokumentację 
medyczną i dokumentowanie pracy 
położnej, pracującej w szpitalu z ko-
bietą ciężarną, rodzącą, położnicą 
i noworodkiem.

Pani Konsultant zwróciła szcze-
gólną uwagę na: zadania pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą udzielających świad-
czeń zdrowotnych w zakresie 
opieki okołoporodowej, normy 
zatrudnienia – wyodrębnienie ca-
łodobowo personelu położnicze-
go dedykowanego sali porodowej 
(jedna położna na jedno stanowi-
sko porodowe), wymóg szkolenia 
personelu i sprawdzania wiedzy,  

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SZKOLENIA

III	WARSZTATY	DLA	POŁOŻNYCH
	„REALIZACJA	NOWEGO	STANDARDU	ORGANIZACYJNEGO	OPIEKI	

OKOŁOPORODOWEJ	W	PRACY	POŁOŻNEJ”.
Olsztyn	06.02.2019r.

Bożena	Osełkowska	-	magister	pedagogiki	pracy,	specjalista	pielęgniarstwa	położniczego	-	członek	Komisji	
ds.	położnych	przy	ORPiP	w	Olsztynie.
Ewa	Fijołek	-	doktor	nauk	medycznych,	Przewodnicząca	Komisji	ds.	położnych	przy	ORPiP	w	Olsztynie



Nr 02 • IV - VI  2019r.

18

VI Konferencja Naukowo – Szko-
leniowa „Nowoczesna sterylizacja 
wyrobów medycznych. Profilak-
tyka zakażeń szpitalnych” odbyła 
się w dniach 20-22 luty w Giżycku. 
Zgromadziła ponad 200 uczestni-
ków z 13 województw i 73 miast 
Polski oraz przedstawicieli 20 
firm! Patronat Główny objęło Pol-
skie Stowarzyszenie Sterylizacji 
Medycznej. Patronat Honorowy 
sprawowali: Burmistrz Miasta Gi-
życka, Wojewódzka Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna w Olszty-
nie, Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Olsztynie. Patronat 
Medialny: Zakażenia XXI wieku – 
Pismo Naukowe Polskiego Towa-
rzystwa Zakażeń Szpitalnych, OPM 
– Ogólnopolski Przegląd Medycz-
ny, Forum Zakażeń – Czasopismo 
Naukowe Towarzystwa Mikrobiolo-
gii Klinicznej.

Teraz trochę historii... Pierwsza 
konferencja odbyła się w 2014 

roku w auli Szkoły Policealnej im. 
Hanny Chrzanowskiej w Giżycku. 
Z założenia miała być przeznaczo-
na dla uczniów kierunku Technik 
Sterylizacji Medycznej i obejmo-
wać przede wszystkim higienę rąk. 
Dwie panie pielęgniarki, nauczyciel-
ki zawodu: Dorota Żardzin i Małgo-
rzata Nowicka zgłosiły ten pomysł 
ówczesnemu dyrektorowi szkoły 
Cezaremu Piórkowskiemu, by po 
prostu nauka na nowym kierunku 
była bardziej urozmaicona i atrak-
cyjna. Otrzymały pomoc i wsparcie 
od swojego szefa, a w trakcie orga-
nizowania konferencji zgłosiło się 5 
firm: AMED, TZMO, ProjectMed, Dr. 
Weigert i Media-MED. To nasi przy-
jaciele, którzy co roku są w lutym 
w Giżycku! Patronat i współpracę 
w organizacji konferencji od począt-
ku udziela Polskie Stowarzyszenie 
Sterylizacji Medycznej.

Tematyka konferencji, jak co roku, 
przede wszystkim kierowana jest do 

pracowników i kierowników Central-
nych Sterylizatorni oraz osób nad-
zorujących procesy dekontaminacji 
w zakładach opieki zdrowotnej, pry-
watnych gabinetach zabiegowych, 
gabinetach stomatologicznych 
i kosmetycznych. Zawsze staramy 
się, by część konferencji przezna-
czyć dla innych grup zawodowych 
w obszarze medycznym. W latach 
poprzednich były to zagadnienia 
związane z leczeniem trudno goją-
cych się ran, problemami na bloku 
operacyjnym. W tym roku, w pierw-
szym dniu konferencji, odbyło się 
8 wykładów i 3 warsztaty szkole-
niowe. Dominowała szeroko pojęta 
Higiena Szpitalna i związane z tym 
zagrożenia epidemiczne XXI wieku. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć 
aktualnych informacji o „super-
bakterii” Klebsiella pneumoniae 
NDM-1, potocznie zwanej New 
Delhi, o zagrożeniach związanych 
z odrą, o niełatwej pracy pielęgnia-

ustalenia wskaźników monitorują-
cych tę opiekę co najmniej jeden 
raz w roku z uwzględnieniem ogra-
niczenia interwencji medycznych 
oraz ocenę satysfakcji kobiet ob-
jętych opieką, ocenę ryzyka i nasi-
lenia objawów depresji (dokumen-
towanie), promowanie karmienia 
piersią, wyodrębnienie stanowiska 
„doradcy laktacyjnego” lub „eduka-
tora laktacyjnego”, propozycje roz-
wiązań organizacyjnych – zespoły 
położniczo - neonatologiczne, udo-
stępnianie możliwości łagodzenia 
bólu porodowego i wsparcie kobie-
ty w szczególnych sytuacjach.

„Realizacja standardu organi-
zacyjnego w zakresie edukacji 
przedporodowej z uwzględnieniem 
dokumentacji medycznej w pra-

cy położnej POZ” to kolejny blok 
warsztatowy, który zaprezentowa-
ły nam Panie mgr Barbara Choj-
nowska i dr Ewa Fijołek. Z chwilą 
rozpoczęcia prezentacji tematu, 
wywołał on falę gorącej dyskusji, 
analiz i objaśnień. Dyskusji podda-
no: plan opieki przedporodowej, 
plan porodu, dokumentację położ-
nicy, noworodka, kobiety ciężar-
nej, profilaktyki ginekologicznej, 
skalę depresji Becka, zagadnienia 
prawne dotyczące przepisów stan-
dardu, praw pacjenta, ustawodaw-
stwa rodzinnego, ochrony kobiety 
ciężarnej i matki, badanie sfery 
psychicznej i emocjonalnej kobiety 
w ciąży i po porodzie. 

W trakcie spotkania uczestnikom 
warsztatów przedstawiono wzory 

dokumentacji medycznej obowią-
zującej w lecznictwie szpitalnym, jak 
również propozycję dokumentacji 
położnej POZ.

Po burzliwej i konstruktywnej 
dyskusji dotyczącej realizacji stan-
dardu organizacyjnego przez po-
łożną, przedstawiono również sze-
reg tematów dotyczących: narodzin 
odporności, postbiotyki – nowa era 
rozumienia mikrobioty, naturalne-
go wspomagania laktacji u kobiet 
karmiących piersią, wykorzystania 
komórek macierzystych we współ-
czesnej medycynie. 

Bardzo dziękujemy koleżankom 
położnym za liczne przybycie i za-
praszamy na kolejne warsztaty, któ-
re odbędą się w maju 2019 r. 

VI	KONFERENCJA	NAUKOWO	–	SZKOLENIOWA
„NOWOCZESNA	STERYLIZACJA	WYROBÓW	MEDYCZNYCH.	

PROFILAKTYKA	ZAKAŻEŃ	SZPITALNYCH”
Giżycko	20	-	22	luty	2019	rok

Cezary	Piórkowski	-	Organizator	-	Centrum	Szkoleń	Ratowniczych	DAN-MED	w	Giżycku
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rek epidemiologicznych, szybkim 
wykrywaniu ognisk epidemicznych, 
prowadzeniu analiz epidemiologicz-
nych, wdrażaniu procedur izolacji 
oraz modyfikacji procedur zapobie-
gawczych.

Cieszymy się, że uczestnikami 
konferencji były pielęgniarki epi-
demiologiczne, pracownicy Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych. Dla 
nich bardzo interesujące wykłady 
przedstawili m.in.: Dyrektor WSSE 
w Olsztynie Janusz Dzisko, Prze-
wodniczący Stowarzyszenia Higieny 
Lecznictwa dr Paweł Grzesiowski, 
Wiceprzewodnicząca Anna Tymocz-
ko, Konsultant Wojewódzki ds. pielę-
gniarstwa epidemiologicznego Bar-
bara Plewik, dr mikrobiologii Emilia 
Szostek-Drwal. Dziękujemy bardzo, 
że były z nami: Maria Danielewicz – 

Przewodnicząca OIPiP w Olsztynie, 
Dorota Kosiorek – Sekretarz OIPiP 
i Ewa Romankiewicz – Przewodni-
cząca Komisji Epidemiologicznej.

Kolejne dwa dni VI Konferencji to 
12 wykładów i 6 warsztatów szkole-
niowych z zakresu procedur dezyn-
fekcji, sterylizacji i dekontaminacji. 
Wszystkie poruszane zagadnienia 
były bardzo ważne z punktu widze-
nia bezpieczeństwa pacjenta i per-
sonelu pracującego w obszarach 
medycznych, a w szczególności 
w kontekście odpowiedzialności 
zarządzających placówką medycz-
ną. Dlatego niezwykle ciekawym był 
wykład prof. Roberta Latosiewicza 
z Uniwersytetu Medycznego w Lu-
blinie „Odpowiedzialność prawna 
w zakażeniach szpitalnych”. 

Aktualizowanie wiedzy w śro-
dowisku medycznym jest bardzo 
ważne ze względu na dynamicz-
nie rozwijająca się medycynę za-
biegową i związany z tym rozwój 
instrumentarium medycznego (np. 
mikrochirurgia, robotyka i implan-
tologia), które trafia do Centralnych 
Sterylizatorni celem ponownego 
przygotowania do użycia (reproce-
sowania). Uważamy, że największą 
wartością dodaną takich konferen-
cji jak ta w Giżycku, jest spotkanie 
osób zmagających się na co dzień 
w swojej pracy z problemami zwią-
zanymi z dekontaminacją medyczną 
i możliwość wymiany doświadczeń 
własnych oraz dzielenie się wiedzą 
praktyczną. 

Reasumując – 20 wykładów i 9 
warsztatów przez trzy dni !

Organizatorzy i uczestnicy VI 
Konferencji Naukowo – Szkolenio-
wej „Nowoczesna sterylizacja wy-
robów medycznych. Profilaktyka 
zakażeń szpitalnych” 20-22 luty 
w Giżycku otrzymali pisma z gra-
tulacjami i życzeniami od Dyrek-
tor Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych Ministerstwa Zdrowia  
– p. Grety Kanownik oraz Konsultant 
Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego – dr n. med. 
Anna Szczypta. 

Serdecznie zapraszamy za rok 
na kolejną edycję. Mamy już cieka-
we pomysły i siły do ich realizacji.  
Proszę zarezerwować sobie termin 
– druga połowa lutego 2020 r. !

9 marca 2019 r. w Olsztynie od-
była się kolejna edycja Akademii 
Leczenia Ran – konferencji szkole-
niowej organizowanej przez Urgo 
Medical przy współudziale B. Braun 
i Medi. Pomimo dnia wolnego od 
pracy zarejestrowało się na nią 270 
osób. Przede wszystkim były to pie-
lęgniarki i pielęgniarze różnych spe-

cjalności, ale także przedstawiciele 
innych profesji medycznych z regio-
nu Warmii i Mazur. 

Spotkanie rozpoczęło się wykła-
dem pani prof. Marzenny Bartosze-
wicz, mikrobiologa, na temat wytycz-
nych postępowania miejscowego 
w ranach zakażonych. Prelegentka 
zwróciła uwagę między innymi na 

tworzenie się biofilmu, nieskuteczne 
sposoby walki z nim – funkcjonujące 
jeszcze mity i nowoczesne rozwią-
zania problemu. 

Kolejny mówca – pani Anna Dau-
dzward (reprezentantka firmy Urgo, 
ale również pielęgniarka w klinice 
leczenia ran) przedstawiła koncep-
cję URGOTIME w leczeniu ran prze-

AKADEMIA	LECZENIA	RAN
Olsztyn	9	marca	2019	rok

Anna	Kołakowska	-	pielęgniarka	Oddział	Kliniczny	Onkologii	i	Hematologii	Dziecięcej	Wojewódzki	Specja-
listyczny	Szpital	Dziecięcy	w	Olsztynie,	
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W dniu 23 marca 2019 r. w Woje-
wódzkim Specjalistycznym Szpitalu 
Dziecięcym w Olsztynie odbyło się 
spotkanie naukowo-szkoleniowe 
pod tytułem „Pielę-
gnowanie dostępów 
n a c z y n i o w y c h ” . 
Spotkanie odbyło 
się pod patronatem 
Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarek 
Nef ro log icznych 
i Polskiego Klubu 
Dostępu Naczy-
niowego. Tematem 
i n a u g u r a c y j n y m 
spotkania było wła-
śnie postępowanie 
z obwodowym do-

stępem naczyniowym u hospitalizo-
wanych pacjentów oraz stosowanie 
bezpiecznej płynoterapii. Wykład 
przedstawiła pani Aneta Trzcińska 

ze Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach. Cewniki 
i linie naczyniowe to podstawowy, 
często używany w praktyce sprzęt 

medyczny. Prawidło-
we cewnikowanie żył, 
pielęgnacja miejsca 
wkłucia oraz linii na-
czyniowych zapobie-
ga zakażeniom, które 
stanowią poważny 
problem medyczny. 
Najczęstszym stan-
dardem w pracy pielę-
gniarskiej jest proce-
dura zakładania kaniul 
do żył obwodowych. 
Bardzo ważna jest 
edukacja personelu 

PIELĘGNOWANIE	DOSTĘPÓW	NACZYNIOWYCH
Olsztyn	23	marca	2019	rok

Ewa	Romankiewicz	-	Przewodnicząca	Komisji	Epidemiologicznej	przy	ORPiP	w	Olsztynie	

wlekłych przy pomocy opatrunków 
w technologii lipidokoloidowej.

„Technologia TLC w praktyce 
– analiza przypadków” – to wystą-
pienie doświadczonego praktyka 
pani Sylwii Rogowskiej, pielęgniarki 
paliatywnej. Pomoc ludziom z od-
leżynami, owrzodzeniami podudzi, 
ranami nowotworowymi stanowi wy-
cinek tego, czym zajmuje się na co 
dzień i czym zechciała podzielić się 
ze słuchaczami. 

Swoją pracę nad tworzeniem al-
gorytmu postępowania w leczeniu 
owrzodzeń żylnych i jego realizację 
przedstawił pan Andrzej Nowik, chi-
rurg naczyniowy.

Na konferencji nie zabrakło także 
głosu farmaceuty – pan dr n. farm. 
Przemysław Dalkowski zaprezento-
wał szeroki wachlarz medykamen-
tów do oczyszczania ran warunku-
jących powodzenie terapeutyczne. 

O zastosowaniu kompresjoterapii 
w leczeniu przewlekłej niewydolno-
ści żylnej mówiła przedstawicielka fir-
my Medi, pani Magdalena Biniecka.

„Konsultuj zdanie swoich pacjen-
tów z systemem telemedycznym” 

– np. monitoruj stan 
rany pooperacyj-
nej – proponowali 
panowie: Tomasz 
Kandziora i Marcin 
Cieślak, prezentując 
nowoczesny spo-
sób komunikacji. 
Aplikacja na telefon 
ułatwiająca leczenie 
jest już wprowadza-
na w Warszawie, Po-
znaniu, Gdańsku i Bydgoszczy. Na 
sobotniej konferencji zaproszenie 
do bezpłatnego udziału w progra-
mie testowym otrzymali także jej 
uczestnicy.

Po części teoretycznej biorący 
udział w Akademii Leczenia Ran 
mieli okazję do sprawdzenia swojej 
wiedzy i umiejętności na zajęciach 
warsztatowych w małych grupach. 
1) Kompresjoterapia – nowoczesne 

rozwiązania – prowadząca pani 
Magdalena Biniecka, 

2) Rana przewlekła – od oczysz-
czania do naskórkowania z opa-
trunkami Urgo – pani Anna Dau-
dzward, 

3) Już od dzisiaj Ci się uda – Techno-
logia Lubi Cuda – Jak czynić cuda 
w leczeniu ran pani Magdalena 
Chomicka (przedstawicielka firmy 
Urgo Medical w naszym regionie), 

4) Czysta rana warunkiem powodze-
nia terapeutycznego – pan dr n. 
farm. Przemysław Dalkowski. 

Bogaty program konferencji – in-
teresujące tematy, nowoczesne roz-
wiązania, spojrzenie z perspektywy 
różnych zawodów medycznych, 
a także kontakt z profesjonalistami 
wysokiej klasy zapisuje to wydarze-
nie jako istotne w kalendarzu szko-
lenia podyplomowego. 
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z zakresu higieny rąk, zasad asep-
tyki i antyseptyki, techniki kaniulacji 
żył, wymiany linii naczyniowych oraz 
pielęgnacji cewników.

Kolejnym prelegentem była pani 
Anna Kliś ze Szpitala Wojewódz-
kiego Bielsko-Biała, która omówiła 
kwestie postępowania pielęgna-
cyjnego z cewnikiem centralnym. 
Profilaktyka zakażeń związanych 
z cewnikowaniem żył polega na 
właściwym przygotowaniu pacjen-
ta, wyborze odpowiedniego cew-
nika, prawidłowym wykonaniu za-
biegu i odpowiedniej pielęgnacji 

miejsca wkłucia. Wystąpienie pani 
Agnieszki Augustyniak z Firmy Med-
tronic poświęcone było tematyce 
bezpiecznego stosowania igieł do 
nakłuwania przetoki tętniczo-żylnej 
u pacjentów poddanych hemodiali-
zie. W drugiej części spotkania na-
ukowo-szkoleniowego słuchacze 
konferencji mieli możliwość uczest-
niczenia w warsztatach, w których 
w praktyczny sposób mogli zapo-
znać się z obsługą cewników naczy-
niowych. Po zakończonych warszta-
tach wszyscy uczestnicy szkolenia 
otrzymali certyfikaty.

Istnieje ciągła konieczność pod-
noszenia wiedzy poprzez częste or-
ganizowanie szkoleń. Pielęgniarki 
powinny wiedzieć, że kaniulacja na-
czyń obwodowych jest czynnikiem 
predysponującym do wystąpienia 
zakażenia miejsca wkłucia.

Oprócz ustawicznego zdobywa-
nia wiedzy ważna jest okresowa 
weryfikacja, analiza zebranych in-
formacji, a wyniki należy omawiać 
z personelem medycznym i kory-
gować sposoby postępowania pod-
czas zakładania cewników donaczy-
niowych.

Konferencja naukowo – szkole-
niowa „Środowisko nauczania i wy-
chowania wobec wyzwań współcze-
snego świata” odbyła się w Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie. 

 Konferencja została zorganizo-
wana przez Wydział Zdrowia przy 
Warmińsko – Mazurskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie oraz Ko-
misję d.s. Pielęgniarstwa Środowi-
ska Nauczania i Wychowania przy 
Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Po-
łożnych z siedzibą w Olsztynie.

 Konferencja zgromadziła liczne 
grono pielęgniarek środowiska na-
uczania i wychowania oraz dyrekto-
rów szkół, pedagogów i nauczycieli 
szkół promujących zdrowie.

Gospodarzem Konferen-
cji była Pani Beata Facon 
Inspektor Wojewódzka Wy-
działu Zdrowia Warmińsko 
– Mazurskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Olsztynie i Pani 
Katarzyna Dośla - Szcześniak 
Kierownik Oddziału Zdrowia 
Publicznego Wydziału Zdro-
wia Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie.

 Gościem Konferencji 
była Pani Iwona Kacprzak 

Wiceprzewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych Re-
gionu Warmii i Mazur z siedzibą 
w Olsztynie.

Pierwszy wykład na konferencji 
przedstawiła mgr pielęgniarstwa 
Dorota Dziedziula z Wojewódzkie-
go Zespołu Lecznictwa Psychia-
trycznego w Olsztynie. Wykład 
dotyczył opieki w szkole nad dziec-
kiem z zespołem aspergera, auty-
zmem, ADHD i niedostosowaniem 
społecznym.

Pani mgr psychologii Marcelina 
Macyra nauczyła nas jak rozmawiać 
z dziećmi i rodzicami w trudnych sy-
tuacjach.

Następne wystąpienie na temat 
depresji wśród dzieci i młodzieży, 
jak ją rozpoznać, zrozumieć i po-
móc poprowadziła mgr psychologii 
Joanna Kawiecka.

Stan zdrowia dzieci i młodzieży 
na podstawie sprawozdawczości 
elektronicznej przedstawiła Kierow-
nik Oddziału analiz, mapy potrzeb 
zdrowotnych i statystyki w ochronie 
zdrowia – mgr Małgorzata Łowce-
wicz.

Ostatni wykład prezentowany był 
przez lek. Joannę Osińską z Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie, 
na temat chorób zakaźnych w szko-
le, oraz sposobów ich wczesnego 

rozpoznania.
Konferencja organizowa-

na przez Wydział Zdrowia 
przy Warmińsko – Mazur-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
w Olsztynie oraz Komisję d.s 
Pielęgniarstwa Środowiska 
Nauczania i Wychowania 
przy Okręgowej Radzie Pie-
lęgniarek i Położnych w Olsz-
tynie odbywa się corocznie 
i cieszy się dużym zaintere-
sowaniem środowiska.

KONFERENCJA	NAUKOWA
„Środowisko	nauczania	i	wychowania	

wobec	wyzwań	współczesnego	świata”.
Olsztyn	-	18	maja	2019	rok

Ewa	Bohdanowicz	-	Przewodnicząca	Komisji	ds.	Pielęgniarstwa	Środowiska	Nauczania	i	Wychowania	przy	
ORPiP	w	Olsztynie
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Tegoroczne uroczystości 
Dnia Położnej i Międzyna-
rodowego Dnia Pielęgniar-
ki zorganizowane zostały 
pod hasłem „Położna XXI 
wieku”. Z tej okazji ORPiP 
w Olsztynie przygotowa-
ła krótki film o zadaniach, 
kompetencjach zawodo-
wych i obszarach pracy 
położnej. W filmie pierwsze 
sceny nawiązują do położ-
nej Stanisławy Leszczyń-
skiej (1896-1974). Położna, 
która została przewiezio-
na do Auschwitz-Birkenau 
i otrzymała nr obozowy 
41335. W czasie rewizji 
udało się jej zachować za-
świadczenie uprawniające 
do wykonywania zawodu 
położnej, dzięki temu zo-
stała mianowana położną 
obozową. W drewnianym 
baraku gdzie przebywała 
znajdowało się ponad tysiąc 
kobiet, wśród nich kobiety 
ciężarne. Przy jej pomocy 
urodziło się 3000 dzieci, któ-
re miała zamordować, pod 
groźbą śmierci. Wielokrotnie w cią-
gu każdego dnia i nocy „oddawała 
swoje życie” za każde rodzące się 
dziecko. Stanisława była zawsze 
spokojna, cierpliwa i opanowana. 
Często rodzącym kobietom śpiewa-
ła. Dzieliła się wszystkim co miała, 
dlatego nieprzypadkowo Położne 
polskie za dzień swojego święta 
wybrały 8 maja – datę urodzin Sta-
nisławy Leszczyńskiej.

Uroczystą Galę poprowadziły: 
Maria Danielewicz Przewodniczą-
ca ORPiP oraz Iwona Kacprzak Wi-
ceprzewodnicząca ORPiP. Wśród 
znamienitych gości byli między in-
nymi: Prezes NRPiP Zofia Małas, 

Parlamentarzyści: Iwona Ewa Arent, 
Janusz Cichoń, Jerzy Gosiewski, 
Jacek Protas, Paweł Papke, Anna 
Wasilewska, Artur Chojecki - Wo-
jewoda Warmińsko - Mazurski, 
w imieniu Marszałka Województwa 
Warmińsko Mazurskiego Ryszard 
Wasiński, Dyrektor Departamentu 
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko – Mazur-
skiego, Robert Jan Szewczyk – Prze-
wodniczący Rady Miasta Olsztyna, 
Małgorzata Górska - reprezentująca 
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Mak-
symowicz Prorektor ds. Collegium 
Medicum Uniwersytetu Warmińsko 

- Mazurskiego w Olszty-
nie, dr hab. Jerzy Przy-
borowski, prof. UWM 
Prorektor ds. kształce-
nia i studentów Uniwer-
sytet Warmińsko - Ma-
zurski w Olsztynie, dr 
hab. n. med. Anna Do-
boszyńska, prof. UWM - 
Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytet 
Warmińsko - Mazurski 
w Olsztynie, dr n. med. 
Olga Bielan - Prodzie-
kan ds. studenckich 
i kształcenia Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Uni-
wersytet Warmińsko 
- Mazurski w Olszty-
nie, Jarosław Kukliński 
- Wiceprzewodniczący 
Rady Warmińsko - Ma-
zurskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Bu-
downictwa w Olsztynie, 
Mariusz Szafarzyński - 
Przewodniczący Rady 
Warmińsko Mazurskiej 
Okręgowej Izby Ar-
chitektów, Katarzyna 

Skrodzka - Sadowska - Dziekan 
Okręgowej Izby Radców Prawnych, 
Anna Lella - Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Olsztynie, Marlena Sa-
dowska Sekretarz - Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Olsztynie, Zbigniew 
Wróblewski - Prezes Rady Warmiń-
sko Mazurskiej Izby Lekarsko -Wete-
rynaryjnej w Olsztynie. 

Głównym punktem uroczystości 
było wręczenie odznaczeń i wyróż-
nień w dowód uznania, z podzięko-
waniem za pracę włożoną na rzecz 
rozwoju samorządu pielęgniarek 
i położnych, za zaangażowanie 
w działalność społeczną na rzecz 
środowiska lokalnego. Za wspiera-

OBCHODY	MIĘDZYNARODOWEGO	DNIA	PIELĘGNIARKI	I	DNIA	POŁOŻNEJ
Olsztyn	13	maja	2019	rok

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki 
i Dzień Położnej
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nie działań pielęgniarek i położnych 
w ich dążeniu do rozwoju zawodo-
wego i realizacji pasji zawodowych 
oraz społecznych. Za podejmowa-

nie działań promujących samodziel-
ność zawodową pielęgniarek i po-
łożnych. Za koleżeńską życzliwość. 
Wyróżnienia otrzymały:

1. Odznaczenie srebrne „Zasłużony 
dla samorządu Pielęgniarek i Po-
łożnych”:
• Dorota Kosiorek,
• Ewa Romankiewicz,

2. Odznaczenie brązowe „Zasłużo-
ny dla samorządu Pielęgniarek 
i Położnych” otrzymały:
• Katarzyna Buczko,
• Katarzyna Kosuda,
• Zofia Koziołek,
• Beata Lewandowska,
• Dorota Litwinowicz,
• Beata Maria Lewandowska,
• Elżbieta Najmowicz, 
• Teresa Wojtkiewicz,

3. „Statuetkę Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Olsztynie”:
• Baran Elżbieta,
• Dubel-Mikulska Jowita,
• Fijołek Ewa,
• Jakubowska -Sławińska Dorota,
• Kamińska Zofia,
• Kurek Grażyna,
• Kożuchowska Anna Dorota,
• Kozak Aneta,
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Fot. Bogusław Brzostowski
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• Lachowicz Barbara,
• Miłośnicka Barbara,
• Oleszkiewicz Mariola,
• Pasymowska Małgorzata,
• Plewik Barbara,
• Siwińska-Przeor Agnieszka,
• Roman Małgorzata Barbara,
• Rutkowska Aleksandra

4. Położne wyróżnione przez Okrę-
gową Radę Pielęgniarek i Położ-
nych w Olsztynie:
• Dorota Anisiewicz,
• Aneta Bagińska,
• Beata Binek,
• Beata Brodowska,
• Mariola Bugnicka,
• Bogumiła Bzdręga,
• Irena Ciukszo,
• Anna Grotkowska,
• Krystyna Grymuła,
• Iwona Kaczyńska,
• Elżbieta Kochańska,
• Maria Łapko,
• Elżbieta Nyga,
• Bogusława 
 Ogonowska,
• Elżbieta Okołowska,

• Anna Patuła,
• Mirosława Sokół,
• Jadwiga Wińska,

5. Pielęgniarki wyróżnione przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Olsztynie:
• Dorota Dziedziula,
• Jolanta Ewertowska,
• Aleksandra Korzeniewska,
• Renata Lisowska,
• Bogumiła Szymańska,

6. Wyróżnienia od Wojewody War-
mińsko – Mazurskiego otrzymały:
• Ewa Doroszkiewicz,
• Anna Sumeradzka,

7. Wyróżnienie od Starosty Olsztyń-
skiego otrzymała:
• Halina Kulas

Życzenia dla licznie zgromadzo-
nych na gali Pielęgniarek, Położ-
nych i Pielęgniarzy ale również ca-
łego środowiska przekazali przybyli 
na uroczystość znamienici Goście. 

Uroczystość uświetniła swoim 
występem Magdalena Steczkowska 
piosenkami z płyty Recital SERIALO-
VE. Obchody naszego święta za-
kończyły się spotkaniem przy kawie. 
Nie zabrakło tradycyjnego tortu. 

Dorota	Kosiorek
Sekretarz	ORPiP	w	Olsztynie	

Fot. Bogusław Brzostowski

Fot. Bogusław Brzostowski
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Międzynarodowy Dzień Pielęgnia-
rek i Międzynarodowy Dzień Szpi-
talnictwa są obchodzone 12 maja 
w dzień urodzin Florencji Nightin-
gale – pionierki pielęgniarstwa. Jej 
osiągnięcia doprowadziły do tego, 
że pielęgniarstwo zaczęto postrze-
gać jako profesję. Skłania to do 
przypomnienia przemyśleń o pielę-
gniarstwie nowoczesnym, świeckim 
i kształceniu pielęgniarek u ich po-
czątku. 

Najsłynniejsza z pielęgniarek 
mając bardzo staranne i wszech-
stronne wykształcenie ogólne 
z dziedziny nauk przyrodniczych, 
historii, matematyki, muzyki, sztuk 
plastycznych, znajomość czterech 
języków obcych, jako pielęgniarka 
samouk była autorką reformy opie-
ki pielęgniarskiej i nowej koncepcji 
pielęgniarstwa. W wieku 25 lat pod-
jęła ważną decyzję życiową, aby 
poświęcić się opiece nad chorymi 
w szpitalu, o której później pisała 
„pierwszą ideą, jaką pamiętam – 
a także ostatnią – było pielęgniar-
stwo”. W połowie XIX w. pielęgniarki 
nie cieszyły się wysokim prestiżem 
społecznym, dlatego też rodzice 
Florence za wszelką cenę starali się 
odwieść ją od tej decyzji, wysyłając 
ją w podróż po Europie. Jednak oka-
zało się to tylko sprzyjające dla jej 
dążeń, ponieważ mogła zapoznać 
się z systemem świadczenia opieki 
zdrowotnej w Niemczech, Włoszech 
i Francji. Wykształcenie pielęgniar-

skie zdobyła, kończąc 4-miesięczny 
kurs pielęgnowania w Kaiserwerth 
(Niemcy), prowadzony przez pasto-
ra protestanckiego, oraz szkolenie 
w zakresie opieki nad ciężko chory-
mi w Paryżu.

Koncepcja świeckiego, nowo-
czesnego pielęgniarstwa Florencji 
Nightingale ujmowała pielęgniar-
stwo jako odrębną i samodzielną 
dziedzinę, opartą na prawach i za-
sadach naukowych, które rządzą 
życiem i śmiercią. Wskazywała na 
potrzebę rozwoju naukowego tej 
dziedziny rozumianej jako nowa 
sztuka, nowa wiedza i kształcenia 
pielęgniarek w systemie szkolnym, 
głównie kobiet posiadających już 
wykształcenie ogólne. Ideą prze-
wodnią tej dziedziny powinno być 
dążenie, aby było lepiej człowieko-
wi żyć i zachować zdrowie, a także 
procesy zdrowienia przebiegały jak 
najkorzystniej. O pielęgniarskiej 
kadrze kierowniczej pisała: „Jeże-
li mamy wymagać gorliwości i su-
mienności oraz postępu od pielę-
gniarek, to należy im dać przełożoną, 
która by pod każdym względem mo-
gła być dla nich przykładem. Awans 
nie powinien wynikać ze starszeń-
stwa wieku lecz osobistych przy-
miotów, zasług, zacności, ciągłego 
dokształcania w sztuce szkolenia 
i kierowania”. Jej hasło skierowane 
do pielęgniarek i nadzoru brzmiało: 
„Nie zastygajmy w przeciętności”. 
Przeciwstawiała się stwierdzeniom, 
że wystarczy być kobietą, mieć do-
świadczenie życiowe i gotowość do 
poświęceń by zostać pielęgniarką. 
Uznawała pielęgniarstwo jako po-
wołanie, i stawiała dobro chorego 
jako najwyższy nakaz moralny, wy-
magając od pielęgniarek bardzo 
wysokiego poziomu moralnego, 
podkreślała świeckość pielęgniar-
stwa i tolerancję religijną zarów-
no w stosunku do kandydatek do 
szkoły, jak i ludzi objętych opieką. 
Niezwykłą wagę przywiązywała do 

kształcenia ustawicznego. Dlate-
go zaświadczenie o ukończeniu 
szkoły absolwentki otrzymywały 
dopiero po 3-4 latach pracy. Uwa-
żała, że pielęgniarstwa można się 
tylko nauczyć przy łóżku chorego, 
w pokoju chorego, na sali chorych. 
Wykłady i książki traktowała jako 
cenne środki pomocnicze. W swo-
ich rozważaniach podkreślała, iż 
zdobycie samodzielnego zawodu 
pielęgniarki przez kobiety stwarza 
możliwość podniesienia ich statusu 
społecznego, kariery i satysfakcji 
zawodowej.

Swoje poglądy dotyczące opie-
ki społecznej i organizacji szpitali 
Nightingale zawarła w wielu pu-
blikacjach, listach, wystąpieniach. 
Najważniejsze z nich to: „Uwagi 
o pielęgniarstwie – czym ono jest, 
a czym nie jest”, ,,Uwagi o spra-
wach wpływających na wydajność 
i administrację szpitala Armii Brytyj-
skiej”, ,,Uwagi o szpitalach”, ,,Uwagi 
wstępne o zakładach położniczych”, 
,,Higiena wiejska, szerzenie zasad 
higieny w miasteczkach i wsiach”.

Podstawowe osiągnięcia Nightin-
glale:
•	 inicjowanie kształcenia zawodo-

wego pielęgniarek - założenie 
pierwszej szkoły zawodowej dla 
pielęgniarek,

•	 stworzenie podstaw nauki o pielę-
gnowaniu – przedstawianie relacji 
przyczynowo – skutkowych, np. 
pomiędzy warunkami bytowymi 
człowieka a stanem jego zdrowia 
z wykorzystaniem wymiernych 
wskaźników(wskaźnik śmiertel-
ności),

•	 określenie wizerunku pielęgniarki 
– charakteryzowanie pielęgniarki 
poprzez pryzmat następujących 
cech: skromna, dobra, mądra, 
punktualna, budząca zaufanie,

•	 zdefiniowanie istoty pielęgnowa-
nia – „pomaganie choremu w tym, 
aby mógł żyć lepiej”.

FLORENCJA	NIGHTINGALE
przeciwniczka	stereotypu	i	bierności

Renata	Pniewska-	Członek	Komisji	Etyki	i	Historii	Zawodu
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Praca nad procesem szkolenia 
pielęgniarek i wykwalifikowane pie-
lęgniarstwo zrodziły się z doświad-
czeń F. Nightingale zdobytych 
podczas wojny krymskiej z Rosją 
w latach 1854-1855. Realizacja 
projektu Szkoły rozpoczęła się od 
powstania w 1859 r. Funduszu Ni-
ghtingale na którym zebrano 44 
tysiące funtów szterlingów, które 
były darem społeczeństwa, żołnie-
rzy walczących na Krymie; a kil-
ka lat później subskrypcji i kwoty 
w wysokości 71 tys. funtów szter-
lingów od królowej Brytanii i Irlan-
dii Wiktorii (1819-1901). Zebrana 
kwota została przeznaczona na 
dom pielęgniarek przy nowo wy-
budowanym budynku Szpitala św. 
Tomasza w Londynie, który okre-
ślany jest kolebką współczesnego 
pielęgniarstwa naukowego. Szkołę 
pielęgniarską otwarto 24 czerwca 
1860 r., przyjmując 15 uczennic. 
Florencja Nightingale miała wte-
dy 40 lat, międzynarodową sławę, 
dziesiątki wydanych opracowań, 
memoriałów, poradników, cen-
nych pozycji (w tym Wskazówki 
dotyczące szpitali, które były efek-
tem 13-letnich studiów prowadzo-
nych w różnych szpitalach i Uwagi 
o pielęgniarstwie) oraz bogatą ko-
respondencję z wybitnymi ludźmi 
epoki wiktoriańskiej. Głównymi 
przeciwnikami zorganizowania 
szkoły, (którą w pierwszym roku 
działalności ukończyło 13 uczen-
nic) byli lekarze, którym (jak pisała 
F. Nightingale) odpowiadał ówcze-
sny 14-godzinny system pracy pie-
lęgniarek i stanowisk pracy równo-
ważnych domowej służącej, która 
nie potrzebowała się wiele uczyć. 
Opinię lekarzy wzmacniały gło-
sy kobiet z wyższych sfer, którym 
nie przeszkadzało rozpowszech-
nione pijaństwo, swoboda oby-
czajów i analfabetyzm niektórych 
pielęgniarek. Rozmowy wstępne 
z kandydatkami przeprowadza-
ła przełożona pielęgniarek, pani 
S. E. Wardropers, a w czasie Jej 
nieobecności F. Nightingale. Dużą 
uwagę zwracała na dojrzałość fi-
zyczną przyszłej pielęgniarki. Na-
stępnie na doświadczenia kandy-
datki w kontakcie z chorymi i jego 

wpływie na wybór zawodu. Na-
stępny blok pytań dotyczył: moty-
wacji wyboru zawodu pielęgniarki, 
środków do życia, spadku, planów 
osobistych, prawnych opiekunów. 
Ten fragment rozmowy F. Nightin-
gale skomentowała: „w mojej szko-
le nie ma miejsca dla zbiegłych 
uczennic czy też dla dziewcząt 
o wyimaginowanych pretensjach, 
przysparzają kłopotu, jest to tylko 
strata czasu, a poza tym są z nich 
marne pielęgniarki”. Uważała też, 
że pielęgniarki nie powinny wycho-
dzić za mąż. Zakaz ten złamano 
dopiero w 1898 r., kiedy pierwszą 
przewodniczącą Międzynarodowej 
Rady Pielęgniarek została mężatka 
Bedford Fenvick, przełożona pielę-
gniarek w szpitalu św. Bartłomieja 
w Londynie. Jak pisała F. Murray, 
F. Nightingale w czasie rozmowy 
z kandydatką analizowała również 
treść listu polecającego. 

W statucie Szkoły pielęgniarskiej 
F. Nightingale wyróżniano panie 
„pielęgniarki i pielęgniarki słu-
żebne”. „Panie pielęgniarki” posia-
dały wyższy poziom wykształcenia 
ogólnego, pochodziły z wyższych 
sfer społecznych, same finanso-
wały kształcenie. „Pielęgniarki słu-
żebne” stanowiły dziewczęta z niż-
szych warstw w społeczeństwie, 
o niskim poziomie przygotowania 
ogólnego; a ich koszty kształcenia 
pokrywano z funduszu szkoły. Dla 
obu grup uczennic okres wstępny 
trwał 1 miesiąc, i pierwsza część 
szkolenia 1 rok; druga część dla 
pielęgniarek służebnych 3 lata. 
Nauka związana była z obowiąz-
kowym zamieszkaniem w interna-
cie przyszpitalnym. Podczas I roku 
plan nauczania obejmował m.in.: 
żywienie, terminologię medyczną 
i jej skróty, klasyfikację pigułek 
i lekarstw, ich skład i zastosowa-
nie, podstawy fizjologii, podsta-
wy anatomii, trucizny i antidotum, 
podstawy chemii, objawy chorób 
gorączkowych, ważenie, odmierza-
nie, i przygotowywanie leków we-
dług recept, leczenie oparzeń i ran. 
Wykłady trwały 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny, były ściśle związane 
ze schorzeniami pielęgnowanych 

pacjentów. Podczas zajęć prak-
tycznych uczennice były zobowią-
zane do prowadzenia dokładnych 
notatek dotyczących symptomów 
i sposobów leczenia pacjentów, 
prowadzenia dziennika pracy pie-
lęgniarki. Ponadto, uczono zasad 
dobrego wychowania, zachowania 
przy stole, organizowano wyjścia 
do teatru. Po I roku nauki, po egza-
minie uczennice otrzymywały tytuł 
pielęgniarki dyplomowanej i były 
wpisywane do rejestru szpitalnego, 
nie otrzymując dyplomu do ręki. 
Druga część szkolenia (trwająca 
3 lata; później wydłużona do 4 lat) 
odbywała się w Szpitalu św. Toma-
sza i była opłacana przez szpital. 
Po jego odbyciu uczennica mogła 
zająć w szpitalu bardziej odpowie-
dzialne stanowisko. Nauka i wy-
chowanie w szkole miało cechy 
przejęte z reguł klasztornych i woj-
skowych. Szkoła miała na celu (jak 
pisała St. Poznańska w Pielęgniar-
stwo wczoraj i dziś) przygotować 
pielęgniarki zdolne do podjęcia 
pionierskiej pracy reformatorskiej, 
które potrafią tworzyć i rozwijać 
właściwy system pielęgnowania 
w szpitalu, wprowadzać odnowę 
w zarządzaniu, szpitalu, pielęgno-
wać chorych i uczyć innych pielę-
gnowania.

Florencja Nightingale wskazywa-
ła na wymóg „stałego pozyskiwania 
i uzupełniania specjalistycznej wie-
dzy i umiejętności przez studiowa-
nie nauk biologicznych, fizycznych 
i behawioralnych oraz używania tej 
wiedzy w diagnozowaniu i leczeniu 
chorych, doglądaniu zranień”. 

Podstawowymi elementami teorii F. 
Nightingale są pojęcia :
•	 osoba pacjenta,
•	 zdrowie,
•	 środowisko,
•	 pielęgniarstwo.

Stanowią bezcenne dziedzictwo 
i podstawy tożsamości historycznej 
pielęgniarek, początki naszej trady-
cji, która w drugiej połowie XIX w. 
była nowa. 
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W dniu 16 maja 2019r w 1 Woj-
skowym Szpitalu Klinicznym z Poli-
kliniką SPZOZ z Polikliniką w Lubli-
nie Filia w Ełku odbyło się spotkanie 
z okazji centralnych obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej wojskowej służby 
zdrowia. W uroczystości uczest-
niczyły pielęgniarki i położne ze 
wszystkich podmiotów wojskowej 
służby zdrowia w Polsce, Senator 
RP Pani Małgorzata Kopiczko, Pre-
zydent miasta Ełk Tomasz Andru-
kiewicz, przedstawiciel kancelarii 

Posła na Sejm RP Wojciecha Kossa-
kowskiego Pani Justyna Kosińska, 
Naczelna Pielęgniarka Wojska Pol-
skiego Pani mjr dr Barbara Sońta, 
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Warmii i Mazur z siedzibą w Olsz-
tynie Pani Maria Danielewicz, Wice-
przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Olsz-
tynie Pani Iwona Kacprzak, oraz 
przedstawiciele instytucji i placówek 
medycznych współpracujących ze 
Szpitalem

Wśród życzeń składanych pielę-
gniarkom i położnym przeważały 
podziękowania za ofiarną i odpo-
wiedzialną pracę na rzecz pacjen-
tów. Nie zabrakło słów uznania 
dla naszego profesjonalizmu, 
poświęcenia i wytrwałości w co-
dziennej pracy z pacjentami. Pod-
kreślano istotną rolę i znaczenie 
pielęgniarek, położnych dla sys-
temu ochrony zdrowia w Polsce 
oraz zabezpieczenia medycznego 
wojsk i zapewnienia opieki nad żoł-
nierzami.

Podczas uroczystości wręczone 
zostały listy gratulacyjne dla wyróż-
nionych osób osobiście przez Panią 
Dyrektor Departamentu Wojskowej 
Służby Zdrowia dr Aurelię Ostrowską, 
Panią Konsultant Krajową ds. obron-
ności w dziedzinie pielęgniarstwa dr n. 
med. Lidię Sierpińską oraz przez Pana 
Komendanta płk mgr Andrzeja Skiba. 
Listy gratulacyjne otrzymały: Aramino-
wicz - Kierklo Elżbieta, Zając Joanna, 
Kotarska Martyna, Michalak Justyna, 
Mróz Sylwia, Połunin Joanna, Burba 
Elżbieta, Makarewicz Bożena, Gawlik 
Ewa, Bembenik Krystyna, Trębacz Elż-
bieta, Nosorowska Grażyna.

Iwona	Kacprzak
Wiceprzewodnicząca	

Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	
i	Położnych	w	Olsztynie

Międzynarodowy	Dzień	Pielęgniarki	i	Dzień	Położnej	
Wojskowej	Służby	Zdrowia
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Już po raz XVII jak zwykle w maju, 
w tym roku 18 i 19 maja, odbył się 
Warmiński Przegląd Chórów i Ze-
społów Śpiewaczych w Stawigudzie. 
Wśród chórów i zespołów zakwa-
lifikowanych do udziału w przeglą-
dzie już po raz kolejny znalazł się 
Zespół Wokalny Pielęgniarek - Vox 
Cordis. W przeglądzie brało udział 
około 40 zespołów i blisko 500 wy-
konawców. Organizatorami tej cy-
klicznej imprezy byli: Gminny Ośro-
dek Kultury w Stawigudzie, Urząd 
Gminy w Stawigudzie oraz Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Stawigu-
dzie. Patronem honorowym był Pan 
Michał Kontraktowicz - Wójt Gminy 
Stawiguda. Głównym założeniem 
przeglądu jest promowanie twórczo-
ści muzycznej związanej z naszym 
regionem a szczególnie z Warmią. 
Jednym z wymogów by zakwalifi-
kować się do przeglądu, było za-
prezentowanie minimum jednego 
utworu, pieśni warmińskiej. Dla 
wyjaśnienia, kurlantka to pieśń war-
mińska o pogodnym charakterze. 
“Kurlantka” nie była 
konkursem, nie było 
rywalizacji a wszyst-
kie występujące chó-
ry i zespoły otrzymały 
dyplomy i pamiątkowe 
rzeźby. 

Na	XVII	Warmińskim	
Przeglądzie	 Chórów	
i	 Zespołów	 Śpiewa-
czych	 w	 Stawigu-
dzie	Zespół	Wokalny	
Vox	 Cordis	 wystąpił	
z	programem:
1. Wiązanka melodii 

warmińskich,
2. “Muchorecek”- lu-

dowa melodia war-
mińska,

3. KumiKuma - muzy-
ka Stanisław Mo-
niuszko, słowa Jan 
Czeczot

4. Wele wele Wetka - 
melodia kaszubska,

5. Leć moja piosenko - muzyka An-
toni Buzuk z repertuaru Zbignie-
wa Rawicza, 

6. “Kurlantka” - napisana przez Zofię 
Kamińską.

Zespołowi Vox Cordis serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych 
wspaniałych występów oraz satys-
fakcji. Dziękujemy, że swoimi wystę-
pami umilacie nam czas.

Ewa	Kamieniecka	
Redaktor	Naczelna	Biuletynu	

OIPiP	w	Olsztynie

VOX CORDIS na tegorocznej KURLANTCE
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Życzenia	z	okazji	Międzynarodowego	Dnia	Pielęgniarki	i	Dnia	Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej składam serdeczne 

życzenia satysfakcji i radości z realizacji codziennych zadań zawodowych. Pomyślności 

w życiu osobistym oraz wiele zdrowia, pogody ducha i koleżeńskiej życzliwości, 

uśmiechu na co dzień.

Janina	Mazurkiewicz

Klub	Seniora	

przy	ORPiP	w	Olsztynie	

*

W związku przejściem na emeryturę

Pani	JANINIE	MITURA

Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią pracę zawodową,

profesjonalizm, zaangażowanie i życzliwość.

Życzymy powodzenia w realizacji dalszych planów i marzeń, dużo zdrowia i wypoczynku 

oraz dni pełnych radości w życiu codziennym.

Pielęgniarki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu, oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek 

i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA
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W związku przejściem na emeryturę

Pani	HANNIE	BAZYLCZYK

pielęgniarce Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Działdowie

Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią i wzorową pracę, za profesjonalizm 

i życzliwość dla pacjentów. Życzymy powodzenia w realizacji marzeń, wiele radości, 

uśmiechu, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Pracownicy Oddziału Dziecięcego w Działdowie oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek 

i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

*

„Wszystko zawsze swój koniec ma

Także praca nie wiecznie trwa

Wtedy to człowiek myśli z zachwytem

Nareszcie jestem już EMERTYEM„

W związku z przejściem na emeryturę

Pani	KRYSTYNIE	ŁUCZKOWSKIEJ

Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz chorych najbardziej 

potrzebujących, zaangażowanie i życzliwość.

Życzymy realizacji dalszych planów i marzeń wspieranych dobrym zdrowiem 

i pomyślnością.

Pielęgniarki, pracownicy i dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - 

Opiekuńczego w Reszlu oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii 

i Mazur z siedzibą w Olsztynie

PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA
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Redakcja Biuletynu Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych Re-
gionu Warmii i Mazur w Olsztynie 
przypomina o warunkach jakie na-
leży spełnić przesyłając materiały 
do publikacji. 
1. Materiały proszę wysyłać drogą 

elektroniczną na adres: 
 izba@oipip.olsztyn.pl 
 Uwaga maszynopisów, rękopi-

sów i informacji telefonicznych 
nie przyjmujemy.

2. Objętość tekstu nie może prze-
kraczać 5 stron z zastosowaniem 
Times New Roman w stopniu 12. 
Bardzo proszę o przestrzeganie 
tego punktu, artykuły pisane inną 
czcionką nie będą przyjmowane. 

3. Tabele i wykresy należy ponume-
rować i podpisać.

4. Zdjęcia należy podpisać co 
przedstawiają i opatrzyć nazwi-
skiem i imieniem autora.

5. Każdy artykuł należy poprzedzić in-
formacją o autorze: imię, nazwisko, 
miejsce pracy nazwę instytucji, od-
działu/działu, pełniona funkcja lub 
stanowisko oraz miejscowość.

 Autorzy prac do działu Osiągnię-
cia naszych koleżanek i kolegów, 
dodatkowo muszą podać rodzaj 
ukończonego kształcenia, nazwę 

uczelni, szkoły, rok ukończenia 
oraz miejscowość. Poza stresz-
czeniem pracy ważne jest poda-
nie wyników jakie uzyskało się 
poprzez prowadzone badania.

6. W Kąciku kulinarnym mile widzia-
ne będą zdjęcia prezentowanej 
potrawy.

7. Autorów wszystkich artykułów 
zapraszamy do przesyłania swo-
jego zdjęcia. Zdjęcie będziemy 
umieszczać przy informacji o au-
torze artykułu.

8. Do wiadomości redakcji proszę 
podać numer telefonu i adres 
e-mailowy. Jest to potrzebne w ra-
zie konieczności szybkiego kon-
taktu redakcji z autorem artykułu. 

9. Na zakończenie artykułu obo-
wiązkowo należy podać wykaz 
piśmiennictwa. maksymalnie 10 
pozycji. Artykuły bez wykazu lite-
ratury nie będą zakwalifikowane 
do publikacji.

10. Nadsyłane artykuły, sprawoz-
dania z konferencji, ogłoszenia 
i pozostałe informacje będą 
poddane ocenie zespołu redak-
cyjnego, o publikacji i kolejności 
drukowania decyduje redakcja. 
Zastrzegamy prawo decydowa-
nia o publikacji zdjęć.

11. Zastrzegamy sobie prawo od-
mowy publikacji oraz prawo do 
dokonywania poprawek redak-
cyjnych lub skracania tekstu.

12. Redakcja nie informuje autorów 
artykułów o nie zakwalifikowaniu 
pracy do druku.

13. Redakcja nie zwraca nadesła-
nych prac ani zdjęć, nawet jeżeli 
nie będą opublikowane.

14. Prosimy autorów, jeżeli praca 
była już publikowana w innych 
czasopismach o informację w ja-
kim czasopiśmie i kiedy.

15. Autorzy opublikowanych prac 
w dziale Nasze publikacje otrzy-
mują symboliczne honorarium 
autorskie. Pozostałym autorom 
honorarium nie przysługuje. 

16. Za treść ogłoszeń i reklam re-
dakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności.

17. Nadesłana praca nie spełniająca 
wymienionych wymogów nie bę-
dzie zakwalifikowana do druku.

W	imieniu	Komitetu	Redakcyjnego	
Ewa	Kamieniecka	

Redaktor	Naczelna	Biuletynu
OIPiP	w	Olsztynie	

WARUNKI	NADSYŁANIA	ARTYKUŁÓW	I	INFORMACJI	DO	PUBLIKACJI		
W	BIULETYNIE	OIPiP	W	OLSZTYNIE

WYDAWCA:
OKRĘGOWA IZBA 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR 
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

* * *
Zespół redakcyjny:

Ewa	Kamieniecka	-	redaktor	naczelna	
Maria	Danielewicz	-	członek
Iwona	Kacprzak	-	członek
Dorota	Kosiorek	-	członek

Wanda	Mularonek	-	członek
Maria	Łapko	-	członek

Mirosława	Sokół	-	członek	
Korekta	-	Ewa	Kamieniecka

Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	do	
skracania	i	redagowania	nadesłanych	

artykułów
*	*	*

BIURO OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

10-602 Olsztyn, 
ul. W. Pstrowskiego 14 K

Telefony: 
Sekretariat: 660 610 480 

Rejestr prawa wykonywania zawodu, 
Rejestr podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, 
Rejestr podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych:

660 610 090

Księgowość: 883 312 633 
fax 89 679 03 57

e-mail: izba@oipip.olsztyn.pl
www.oipip.olsztyn.pl

Czynne:
poniedziałki-środy-czwartki	7.30	–	17.00

wtorki	7.30	–	15.30
piątki	7.30	–	10.00,	10.00	–	15.30	praca	

wewnętrzna	biura
pierwsze	soboty	miesiąca	10.00	–	14.00

*	*	*
Okręgowa	Izba	Pielęgniarek	i	Położnych

Regionu	Warmii	i	Mazur	z	siedzibą	w	Olsztynie,
10-602	Olsztyn	ul.	W.	Pstrowskiego	14	K,	

PKO	BP	SA
52 1020 3541 0000 5302 0134 8853

(dotyczy	składek)

Fundusz	Zapomogowo	-	Pożyczkowy	ORPiP,
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POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI...

„Wszystko na świecie prędko przeminie,

Płomienie zgasną, woda przepłynie,

Przeminie radość i to, co boli,

Czasy nieszczęścia i czasy niedoli.

Minęło szczęście, przeszło cierpienie,

A pozostało tylko wspomnienie...”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 marca 2019 roku 

odeszła na zawsze emerytowana pielęgniarka

CZESŁAWA KOMOSA

Wyrazy współczucia i słowa otuchy dla córki Ewy Gabran – Pielęgniarki Oddziałowej 

Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo Ortopedycznej składają: 

Pielęgniarki i Położne Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie oraz Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

*

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

emerytowana pielęgniarka

SYLWIA KAMIŃSKA

Przełożona Pielęgniarek Przychodni Specjalistycznej przy Wojewódzkim Specjalistycznym 

Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają pielęgniarki z Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitalu Dziecięcego w Olsztynie oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek 

i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

*
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Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 29 stycznia 2019 roku po walce z ciężką chorobą 

odeszła nasza Koleżanka

JANINA CHMIELEWSKA

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego w Działdowie

Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniała i dobra koleżanka, troskliwa i empatyczna 

pielęgniarka.

W naszych sercach będzie zawsze, żywe o Tobie wspomnienie.

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają pracownicy Oddziału Dziecięcego szpitala 

w Działdowie

oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Jednocześnie, słowa uznania należy skierować do wszystkich, którzy w czasie ciężkiej 

choroby, na wszystkie sposoby nieśli Janeczce pomoc.

„Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na 

przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń”

*

„Odeszłaś cicho i bez pożegnania

Jak ktoś, kto nie chce swym odejściem smucić,

Jak ktoś, kto wierzy w chwili rozstania,

Że ma niebawem wrócić.”

Z żalem zawiadamiamy, że 14 marca 2019r.

po ciężkiej chorobie odeszła do wieczności nasza Koleżanka

HALINA SZMYT 

pielęgniarka Specjalistycznej Poradni Pulmonologicznej w Olsztynie przy ul. Partyzantów 36.

Pozostanie w naszej pamięci jako życzliwa i oddana koleżanka.

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają pielęgniarki i współpracownicy 

Specjalistycznej Poradni Pulmonologicznej w Olsztynie przy ul. Partyzantów oraz Okręgowa 

Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie








