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w naszych torebkach na stałe zagościły, maseczki i płyny dezynfekcyjne. Wiele
osób zdecydowało się na szczepienia, ale
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Z PRAC OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH REGIONU WARMII I MAZUR
z siedzibą w Olsztynie
Kalendarium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur
z siedzibą w Olsztynie
za okres od 21 kwietnia 2021 roku do 24 listopada 2021 roku
21.04.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było omówieniu
aktualnej sytuacji epidemicznej w województwie warmińsko-mazurskim i podejmowaniu dalszych działań związanych z walką z epidemią.

21.04.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 8 uchwał między innymi: 2 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru
Pielęgniarek, uchwałę w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu położnej,
2 uchwały w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru, uchwałę w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie
wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki.

28.04.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było omówieniu
aktualnej sytuacji epidemicznej w województwie warmińsko-mazurskim i podejmowaniu dalszych działań związanych z walką z epidemią.

28.04.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Przyznano 69 refundacji za kształcenie podyplomowe na kwotę
77 774, 00zł oraz 12 pożyczek zwrotnych na kwotę 24 000zł.

30.04.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Komisji Konkursowej na
stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

5 .05.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Aktualna sytuacja epidemiczna w regionie.

6.05.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 24 uchwały między innymi: 17 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 2 uchwały w sprawie wykreślenia
pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem na obszar działania innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, uchwałę w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu położnej, uchwałę w sprawie wykreślenia indywidualnej
praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uchwałę
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych: Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych organizowanego
przez Fundację Pretium z siedzibą we Wrocławiu oraz Kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo
diabetologiczne dla pielęgniarek organizowanego również przez Fundację Pretium z siedzibą
we Wrocławiu, uchwałę w sprawie zmiany danych wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Żywienie
dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek organizowanego przez Fundację Pretium z siedzibą
we Wrocławiu, uchwałę w sprawie zmiany danych wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Szczepienia
ochronne dla pielęgniarek organizowanego przez Fundację Pretium z siedzibą we Wrocławiu
(III zmiana – rozszerzenie), uchwałę w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego -Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych organizowanego przez ProCogita
Szkolenia Joanna Rydz.
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6.05.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w Konwencie Przewodniczący ORPiP. Tematy wiodące posiedzenia to: opieka paliatywna domowa i stacjonarna, opieka długoterminowa wycena świadczeń i sytuacja kadrowa. Udział przedstawicieli samorządu w akcji protestacyjnej
zainicjowanej przez OZZPiP.

10.05.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 2 uchwały: uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów
wyjazdu pielęgniarek i położnych do Warszawy w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Manifestacji Pielęgniarek i Położnych, uchwałę w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej rodzinie
zmarłej pielęgniarki, członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie.

12.05.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omówieniu aktualnej sytuacji epidemicznej w województwie warmińsko-mazurskim i podejmowaniu dalszych działań. Szczepienia p/
covid -19. Przewodnicząca otrzymała życzenia od pana Artura Chojeckiego, Wojewody Warmińsko –Mazurskiego, Marszałka Województwa i pozostałych Członków Zespołu Zarządzania
Kryzysowego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

12.05. 2021

Udział Przewodniczącej ORPiP w Olsztynie w uroczystości zorganizowanej w Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym w Olsztynie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
Polskiej.
Maria Danielewicz i Iwona Kacprzak przedstawiły obecną sytuację pielęgniarek i położnych
w naszym regionie w audycji ”Opinie” TVP3
Wywiad Przewodniczącej ORPiP dla Radia Olsztyn o pracy pielęgniarek i położnych w naszym województwie.

13.05.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w Konwencie Przewodniczący ORPiP- ponownie temat dotyczący opieki długoterminowej oraz informacje przekazane Członkom Prezydium NRPiP po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia dotyczące ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Brak środków na podwyższenie wskaźników dla
pielęgniarek i położnych.

18.05.2021

Posiedzenie Komisji Opieki Paliatywnej ORPiP.

18.05.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

20.05.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 13 uchwał między innymi: 9 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, uchwałę w sprawie wpisu położnej
do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, uchwałę w sprawie wykreślenia położnej
z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem na obszar działania innej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, uchwałę w sprawie pokrycia kosztów dotyczących
wykonania strony internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii
i Mazur.

25.05.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

26.05.2021

Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ MSWiA z W-MOO w Olsztynie.

27.05.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w Konwencie Przewodniczący ORPiP. Głównym tematem był udział członków samorządu w akcji protestacyjnej.

28.05.2021

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą
w Olsztynie. Podjęto 2 uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 10 / VII / 2015 Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 21 listopada
2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w zakładach pracy, uchwałę w sprawie: przyznania ryczałtów za pracę społeczną na rzecz samorządu. Apel w sprawie
zwiększenia od 1 lipca 2021 roku finansowania świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Omówienie aktualnej sytuacji związanej z warunkami pracy i płacy pielęgniarek i położnych oraz przedstawienie przez Przewodniczącą
OZZPiP Elżbietę Butkiewicz organizacji akcji protestacyjnej w naszym regionie. Wystosowanie
Apelu nr 2 ORPiP w Olsztynie do koleżanek i kolegów z prośbą o solidarność i wsparcie akcji
protestacyjnej.

1.06. 2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w Konwencie Przewodniczący ORPiP- działania wspierające akcje protestacyjne.
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1.06.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2.06.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 4 uchwały między innymi: 2 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, w sprawie wpisu pielęgniarki do
Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, uchwałę w sprawie wsparcia finansowego
Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

4.06.2021

Posiedzenie Komisji Etyki i Historii Zawodu.

7.06.2021

Udział Marii Danielewicz Przewodniczącej ORPiP oraz Iwony Kacprzk Wiceprzewodniczącej
ORPiP wspólnie z Prezydium OZZPiP w akcji protestacyjnej, dotyczącej warunków pracy i płacy
pielęgniarek i położnych która miała miejsce w Olsztynie.

9.06.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

9.06.2021

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP - Iwony Kacprzak w posiedzeniu Rady Społecznej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

14.06.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów wyjazdu
pielęgniarek i położnych do Warszawy w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Manifestacji
Pielęgniarek i Położnych.

15.06.2021

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

16.06.2021

Posiedzenie Funduszu – Zapomogowo Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP, przyznano
109 refundacji za kształcenie podyplomowe na kwotę 95 885, 35zł, 30 pożyczek zwrotnych na
kwotę 60 000zł oraz 32 zapomogi na kwotę 33 000zł .

16.06.2021

Posiedzenie Komisji Opieki Stacjonarnej ORPiP.

18.06.2021

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP - Iwony Kacprzak w Jubileuszu 75-lecia Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie .

22.06.2021

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omówienie obecnej sytuacji
epidemicznej.

22.06.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz oraz Członka NRPiP – Iwony Kacprzak
w XXVIII posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

22.06.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Rady Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia: analiza skarg wnoszonych przez ubezpieczonych, analiza sprawozdania dotyczącego list oczekujących, sprawozdania z działalności
oddziału.

23.06.2021

Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce.

26.06.2021

Komisja Kultury Sportu i Rekreacji ORPiP zorganizowała spływ kajakowy rzeką Łyną pod hasłem „Sobótki na kajakach, czyli wianki na wodzie“.

30 .06.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

30.06.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 8 uchwał między innymi: 5 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem na obszar działania
innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, uchwałę w sprawie wykreślenia indywidualnej
praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uchwałę
w sprawie zakupu laptopa do pracy dla członków Komisji Rewizyjnej.

30.06.2021

Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP.

1.07.2021

Spotkanie szkoleniowe Kierowniczej Kadry Pielęgniarskiej podmiotów leczniczych nt.: „Kontrola realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ, nowe zasady”.

2.07.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w części praktycznej Egzaminu Dyplomowego na kierunku Położnictwo Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM
w Olsztynie.
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5.07.2021

Część praktyczna Egzaminu Dyplomowego na kierunku Położnictwo Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM w Olsztynie udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP – Iwona
Kacprzak.

6 .07.2021

Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz.

6.07.2021

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w części praktycznej Egzaminu Dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM
w Olsztynie.

7.07.2021

Część praktyczna Egzaminu Dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM w Olsztynie udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz.

15.07.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 8 uchwał między innymi: 2 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 2 uchwały w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, uchwałę w sprawie wpisu położnej
do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, 3 uchwały w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

28.07.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 19 uchwał między innymi: 13 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 4 uchwały w sprawie stwierdzenia
i wydania prawa wykonywania zawodu położnej, uchwałę w sprawie wykreślenia z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem na obszar działania innej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych, uchwałę w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

30.07.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 5 uchwał między innymi: 4 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie przyznania
zapomogi bezzwrotnej pielęgniarce członkowi Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.

3.08.2021

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

10.08.2021

Przewodnicząca ORPiP - Maria Danielewicz uczestniczyła w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

16.08.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 50 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa
wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek.

17.08.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w Konwencie Przewodniczących ORPiPPowołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego, informacje z pierwszego
posiedzenia komitetu, omówienie wspólnych działań NRPiP, OIPiP i OZZPiP.

17.08.2021

Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP – Iwona Kacprzak.

18.08.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 23 uchwały między innymi: 5 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 2 uchwały w sprawie stwierdzenia
i wydania prawa wykonywania zawodu położnej, 4 uchwały w sprawie wpisu pielęgniarki do
Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, uchwałę w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, 3 uchwały w sprawie wykreślenia z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem na obszar działania innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 2 uchwały w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki
pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uchwałę w sprawie
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne organizowanego przez Fundację
Pretium z siedzibą we Wrocławiu, uchwałę w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Terapia bólu
przewlekłego u dorosłych organizowanego przez Fundację Pretium z siedzibą we Wrocławiu,
uchwałę w sprawie zmiany danych wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek
organizowanego przez Fundację Pretium z siedzibą we Wrocławiu (I zmiana -rozszerzenie),
uchwałę w sprawie zmiany danych wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych
organizowanego przez Fundację Pretium z siedzibą we Wrocławiu. (II zmiana – rozszerzenie)
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24.08.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

25.08.2021

Spotkanie Prezydium ORPiP w Olsztynie z Zarządem Związków Zawodowych Pielęgniarek
i Połoznych Regionu Warmińsko - Mazurskiego oraz Przewodniczącą i Członkami Prezydium
ORPiP w Elblągu wspólny udział we wrześniowej manifestacji zawodów medycznych w Warszawie.

31.08.2021

Spotkanie Konwentu Przewodniczących ORPiP. Temat wiodący: udział członków samorządu
w manifestacji zawodów medycznych w Warszawie organizacja, finansowanie, udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz.

31.08.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

01.09.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 14 uchwał między innymi: 11 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, w sprawie stwierdzenia i wydania
prawa wykonywania zawodu położnej, wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, wykreślenia z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem
na obszar działania innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

2.09.2021

Konferencja poświęconej walce z COVID-19, zorganizowana przez Starostę Ostródzkiego oraz
Prezesa Zarządu Szpitala w Ostródzie S.A. Udział wzięły: Przewodnicząca ORPiP - Maria Danielewicz oraz Wiceprzewodnicząca ORPiP - Iwona Kacprzak.

6-7.09.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP - Iwony
Kacprzak w konferencji „Analizy kliniczne w Programie Akredytacji Szpitali”, która odbyła się
w Mikołajkach.

8.09.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 6 uchwał między innymi: 4 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, odmowy stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu
do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych oraz organizacja i dofinansowania kosztów
wyjazdu pielęgniarek i położnych na protest.

11.09.2021

Udział pielęgniarek i położnych Regionu Warmii i Mazur w Proteście Pracowników Ochrony
Zdrowia w Warszawie. Wszystkim Koleżankom i Kolegom uczestniczącym w Manifestacji serdecznie dziękujemy!

13.09.2021

Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie.
W pracy Komisji uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP - Maria Danielewicz.

14.09.2021

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

15.09.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 5 uchwał między innymi w sprawie: wykreślenia z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem na obszar działania innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wykreślenia grupowej praktyki pielęgniarek
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przyznania zapomogi bezzwrotnej
pielęgniarce członkowi Szczecińskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, przyznania zapomogi bezzwrotnej pielęgniarce członkowi Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

15.09.2021

Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP. Przyznano
104 refundacje na kwotę 64 140,40 zł, 53 pożyczki zwrotne na kwotę 106 000 zł, 20 pożyczek
bezzwrotnych na kwotę 21500 zł.

16.09.2021

Posiedzenie Komisji Etyki i Historii Zawodu ORPiP.

16-17.09.2021

Konferencja szkoleniowo – warsztatowa pt. „Do czego zmusił Nas Covid19?”, Zorganizowana
przez: Komisję Epidemiologiczną ORPiP w Olsztynie, Warmińsko – Mazurskie Koło Pielęgniarek
epidemiologicznych oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz.

20.09.2021

„Białe miasteczko 2.0”omówienie zasad działania i finansowania w trakcie Konwentu Przewodniczących ORPiP – udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz

21.09.2021

Przewodnicząca ORPiP – Maria Danielewicz uczestniczyła w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
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22-23.09.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych. W programie: prewencja wykroczeń zawodowych. Ryzyko zawodowe na stanowisku pielęgniarki i położnej. Realizacja szczepień przez pielęgniarki. Czynności wykonywane
przez opiekuna medycznego pod nadzorem pielęgniarki. Informacje z „Białego Miasteczka 2.0”
oraz Komitetu Protestacyjno - Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Informacja z prac
Zespołu POZ. Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych po 1 lipca w świetle zmienionej ustawy.

28.09.2021

Uroczystości wręczenia dyplomów pielęgniarkom absolwentom Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy/ Filia w Działdowie. Czepkowanie - udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej Mirosławy Sokół.

28.09.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

29.09.2021

Posiedzenie Komisji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej.

29.09.2021

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Podjęto 2 uchwały: uchwałę w sprawie
wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora kształcenia IPMC Przemysław Warnke w zakresie szkolenia pielęgniarek
i położnych oraz uchwałę w sprawie przedłużenia umowy na korzystanie z literatury na platformie IBUK Libra. Omówienie funkcjonowania „Białego Miasteczka” oraz działań Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

29.09.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 20 uchwał między innymi: 12 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 1 uchwałę w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru, 1 uchwałę w sprawie wydania nowego zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, 1 uchwałę w sprawie wykreślenia pielęgniarki
z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem na obszar działania innej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 4 uchwały w sprawie wykreślenia indywidualnej
praktyki pielęgniarskiej, 1 uchwałę w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej pielęgniarce
członkowi innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

4.10.2021

Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W wydarzeniu uczestniczyły: Przewodnicząca ORPiP - Maria Danielewicz
oraz Wiceprzewodnicząca ORPiP Iwona Kacprzak.

5.10.2021

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Mirosławy Sokół w Inauguracji Roku Akademickiego
2021/2022 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/ Filia W Ełku.

5.10.2021

Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP – Iwona Kacprzak.

6.10.2021

Maria Danielewicz- Przewodnicząca ORPiP oraz Mirosława Sokół Wiceprzewodnicząca ORPiP uczestniczyły w uroczystości inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy/ Filia w Działdowie.

8.10.2021

Szkolenie zorganizowane przez Komisję Pracy i Płacy ORPiP – w którym uczestniczyło 35 pielęgniarek i położnych, tematem spotkania były warunki pracy i płacy pielęgniarek i położnych
w naszym regionie.

12.10.2021

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

12.10.2021

Konferencja „W kolejce po zdrowie psychiczne” zorganizowana przez Komisję Opieki Psychiatrycznej ORPiP, Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym oraz
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, udział Marii Danielewicz Przewodniczącej ORPiP.

12.10.2021

Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak.

13.10.2021

Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP . Przyznano
20 refundacji na kwotę 14 880 zł, 13 pożyczek zwrotnych na kwotę 26 000 zł, 10 pożyczek
bezzwrotnych na kwotę 10500 zł.
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13.10.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 8 uchwał między innymi: 3 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 1 uchwała w sprawie stwierdzenia
i wydania prawa wykonywania zawodu położnej, 1 uchwałę w sprawie wpisu pielęgniarki do
Okręgowego Rejestru, 1 uchwałę w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru
w związku z przeniesieniem na obszar działania innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
2 uchwały w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych.

13.10.2021

Posiedzenie Komisji Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania ORPiP.

14.10.2021

Konferencja poświęcona realizacji projektu „Onkoinnowacje” zorganizowana przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP - Maria Danielewicz.

15.10.2021

Posiedzenie Komisji Opieki Stacjonarnej ORPiP.

15.10.2021

Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

16.10.2021

Jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”
w Giżycku, udział Członków Prezydium ORPiP w Olsztynie: Marii Danielewicz i Elżbiety
Limanowicz

18.10.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP - Iwony
Kacprzak w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Temat wiodący posiedzenia
to Sprawozdanie z prac Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników
Ochrony Zdrowia. Finansowanie i funkcjonowanie „Białego Miasteczka2.0”

18.10.2021

Przewodnicząca ORPiP - Maria Danielewicz uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Konkursowej
na stanowisko Z-cy dyrektora ds. lecznictwa. Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie .

19.10.2021

Wiceprzewodnicząca ORPiP – Iwona Kacprzak brała udział w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

20.10.2021

Warsztaty EDM w praktyce położnej POZ zorganizowane przez Komisję ds. Położnych ORPiP,
w których uczestniczyło 15 pań położnych.

21.10.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Rady Społecznej WSPLSP
ZOZ w Giżycku.

23.10.2021

„Białe Miasteczko 2.0” uczestnictwo Członków Prezydium ORPiP w Olsztynie oraz Przewodniczącej ORPiP i Przedstawicieli ORPiP w Elblągu.

23.10.2021

Komisja ds. pielęgniarstwa operacyjnego ORPiP zorganizowała warsztaty szkoleniowe „Porozmawiajmy o medycynie transplantacyjnej”, w trakcie warsztatów odbyło się też spotkanie
z psychologiem.

26.10.2021

Udział wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

27.10.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 20 uchwał między innymi: 2 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 5 uchwał w sprawie stwierdzenia
i wydania prawa wykonywania zawodu położnej, 2 uchwały w sprawie wpisu pielęgniarki do
Okręgowego Rejestru, 1 uchwałę w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru, 1 uchwałę w sprawie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, 2
uchwały w sprawie wykreślenia z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w związku z przeniesieniem na obszar działania innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 2 uchwały w sprawie
wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, 2 uchwały w sprawie wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, 3 uchwały
w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej pielęgniarce członkowi innej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych.

2.11.2021

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony Kacprzak w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

09.11.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

12

Nr 3/4 • VII - XII 2021r.

16.11.2021

Warsztaty zorganizowane przez Komisję Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania
ORPiP na temat:
1. Szkolenie z nowoczesnego systemu monitorowania glikemii FreeStyle Libre.
2. Szkolenie z podstawowej pomocy uczniowi na pompie insulinowej.
3. Warsztaty z pompami insulinowymi.
Udział wzięło 17 osób

16.11.2021

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, udział Przewodniczącej
ORPiP - Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP - Iwony Kacprzak. Tematy wiodące
posiedzenia to: Sprawozdanie z prac Ogólnopolskiego Komitetu protestacyjno – strajkowego
Pracowników Ochrony Zdrowia- Mariola Łodzińska Wiceprezes NRPiP; Integracja Centrum
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z Centrum Medycznym Kształcenie Podyplomowego oraz inne istotne problemy naszego środowiska. W posiedzeniu NRPiP uczestniczył Piotr Bromber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

16.11.2021

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

17.11.2021

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 5 uchwał między innymi: 2 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru
Pielęgniarek, 1 uchwałę w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu położnej, 1 uchwałę w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru, 1 uchwałę w sprawie
wydania duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie
wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki.

17.11.2021

Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP Przyznano 69
refundacji na kwotę 57 914 zł, 34 pożyczek zwrotnych na kwotę 68 000 zł, 17 pożyczek bezzwrotnych na kwotę 17500 zł.

19.11.2021

Posiedzenie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, jako członek
rady uczestniczyła Maria Danielewicz.
Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

20.11.2021

V spotkanie medyków z historią. Jubileusz 100-lecia Izb Lekarskich w Polsce na zaproszenie
Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej udział wzięła Maria Danielewicz Przewodnicząca ORPiP.

24.11.2021

Zdrowie dla Warmii i Mazur I konferencja naukowo –szkoleniowa „Kadra zarządzająca w ochronie zdrowia - wyzwania i odpowiedzialność” zorganizowana przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno - Ekonomiczną oraz Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu- uczestnictwo
Maria Danielewicz oraz Iwona Kacprzak.
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Z PRAC NACZELNEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
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PROTESTY PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR
7 czerwca 2021 godzina 12.00
Obyła się pikieta pielęgniarek
i położnych przed Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie. Przedstawiciele naszych zawodów wręczyli na
ręce Dyrektora Biura Wojewody Raport NIPiP o katastrofalnym stanie
kadrowym pielęgniarek i położnych
w kraju oraz Województwie Warmińsko – Mazurskim oraz List otwarty
zawierający prośbę naszego środowiska w zakresie poparcia inicjatyw
dla poprawy warunków pracy i płacy. W naszej ocenie proponowane
zapisy ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie gwarantują stabilnych
zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. Kolejnym miejscem
przekazania postulatów i Raportu

był Urząd Marszałkowski. Delegację
manifestacji przyjął Wicemarszałek
Zarządu Marcin Kuchciński.
Na terenie placówek medycznych
w ramach poparcia i jako wyraz so-

lidarności zawodowej pielęgniarki
i położne ubrane były tego dnia
w niebieskie koszulki z naklejkami
– Dzień solidarności pielęgniarek
i położnych.
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11 września 2021 Manifestacja w Warszawie
Przedstawiciele naszej Izby czynnie uczestniczyli w Manifestacji Pracowników Ochrony Zdrowia. Po raz
pierwszy połączyły się siły wszystkich zawodów medycznych – pielęgniarki, pielęgniarze, położne, lekarze, lekarze rezydenci, diagności
laboratoryjni, opiekuni medyczni,

22

ratownicy medyczni. Protestujących
wspierali mieszkańcy stolicy oraz
organizacje pacjentów. Przemarsz
ulicami Warszawy przebiegał w atmosferze spokoju, wzajemnego zrozumienia i solidarności. Uczestnicy
protestu przemaszerowali obok budynku Ministerstwa Zdrowia, Pałacu

Prezydenckiego, budynku Sejmu
RP, aż do budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Końcowym
elementem manifestacji było Białe
Miasteczko 2.0.
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POSTULATY
OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU
PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA na spotkanie z Premierem RP
- 10 września 2021 1. Natychmiastowa zmiana ustawy o zmianie ustawy o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych oraz
niektórych innych ustaw - tabela
w załączniku nr 1.
2. Realny wzrost wyceny świadczeń medycznych oraz ryczałtów
o 30% oraz dobokaretki w systemie Państwowe Ratownictwo
Medyczne o 80% od 1 października 2021 roku oraz zobowiązanie
AOTMiT do przeprowadzenia ponownej wyceny wszystkich świadczeń do 30 listopada 2022 roku.

3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego
(sekretarki medyczne, rejestratorki, opiekunowie medyczni) oraz
wprowadzenie norm zatrudnienia
uzależnionych od liczby pacjentów.
4. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza
publicznego (stworzenie systemu ochrony pracowników przed
agresją słowną i fizyczną pacjentów.
5. Stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów
odpowiedniego systemu reje-

strowania zdarzeń medycznych
niepożądanych (no-fault).
6. Rezygnacja z tworzenia nowych
zawodów medycznych przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów
medycznych poprzez stworzenie
im możliwości kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego
rozszerzających ich kompetencje.
7. Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej.
8. Uchwalenie ustaw o medycynie
laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych.

43 Dzień Białego Miasteczka w Warszawie.
Dyżur pełniła delegacja z Warmii i Mazur.
23 października 2021
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Białe Miasteczko 2.0 trwa nadal, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce
jego forma jest na bieżąco modyfikowana przez organizatorów.
Maria Danielewicz - Przewodnicząca ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
Iwona Kacprzak - Wiceprzewodnicząca ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
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Stanowisko nr 54
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 października 2021 r.
w sprawie przywrócenia obowiązku stosowania przez świadczeniodawców minimalnych norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych
oraz wznowienia prac w zakresie wdrożenia norm zatrudnienia w poszczególnych zakresach
świadczeń zdrowotnych dotychczas nieobjętych regulacjami
prawnymi
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy sprzeciw wobec braku
przywrócenia norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych wprowadzonych
rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Po raz kolejny, we wrześniu
2021 r. normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zostały zawieszone, co bezpośrednio wpływa
na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Brak wymogu obowiązku zatrudnienia określonej liczby pielęgniarek
i położnych prowadzi do znacznego zmniejszania przez kierowników

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

podmiotów leczniczych liczby pielęgniarek i położnych na dyżurach
w poszczególnych oddziałach
szpitalnych, często doprowadzając
do stosowania jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych w tych
podmiotach.
Do Naczelnej Izby Pielęgniarek
i Położnych wpływają liczne sygnały, iż brak wskaźników zatrudnienia
w poszczególnych oddziałach szpitalnych doprowadza także do niezatrudniania absolwentów szkół wyższych na kierunku pielęgniarstwo
lub kierunku położnictwo.
Naczelna Rada Pielęgniarek
i Położnych rozumie, iż okres pandemii był szczególnym okresem,
w którym wszelkie siły i środki należało przeznaczyć do szpitali jednoimiennych i oddziałów covidowych. Jednakże, obecnie wszystkie
podmioty lecznicze starają się zrealizować umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w latach
2020-2021, co skutkuje znacznie
zwiększoną ilością udzielanych
świadczeń zdrowotnych, na rzecz
zdecydowanie większej liczby pacjentów, co bezsprzecznie wymaga zwiększenia obsad pielęgniarek
i położnych w danym oddziale szpitalnym.

Ponadto, należy mieć na uwadze
fakt, iż w świetle pogarszających
się warunków pracy w podmiotach
leczniczych na stanowiskach pielęgniarek i położnych, o których mowa
powyżej, zauważalna jest tendencja
braku podejmowania pracy na tych
stanowiskach przez absolwentów
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.
Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych istnieje potwierdzenie zależności pomiędzy
niewłaściwym poziomem obsady
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych, a niską jakością
świadczonych usług zdrowotnych,
a tym samym bezpieczeństwem
pacjentów, oraz bezpiecznym wykonywaniem zawodu pielęgniarek
i położnych.
NRPiP wnosi o pilne przywrócenie
norm zatrudnienia z zakresu leczenia szpitalnego oraz o wznowienie
prac nad wskaźnikami norm zatrudnienia w pozostałych gwarantowanych rodzajach świadczeń opieki
zdrowotnej, tj. opieka paliatywna,
opieka długoterminowa, rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjna opieka
specjalistyczna, leczenie uzdrowiskowe.

Prezes NRPiP
Zofia Małas
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Stanowisko nr 55
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie pilnego wprowadzenia obowiązku stosowania
minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie
opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy sprzeciw wobec braku minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
w podmiotach leczniczych wykonujących świadczenia gwarantowane
z zakresu opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień.
Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wprowadzenie
w życie z dniem 3 grudnia 2020 roku
rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień, które zniosło minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca
2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1285
ze zm.) skorygowane następnie
rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 5 października 2020r. (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1785) – prowadzi
do znacznego pogłębienia proble-

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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mów organizacyjnych w lecznictwie
psychiatrycznym.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od wielu lat monituje, iż
system lecznictwa psychiatrycznego, nie zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej i powszechnie dostępnej
psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Dostępność do oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży
jest zależna od miejsca zamieszkania, w przypadkach gdy w tych
oddziałach nie ma wolnych miejsc,
małoletni pacjenci są umieszczani na oddziałach dla dorosłych.
Nie wprowadzono rozwiązań, które
mogły ograniczyć zróżnicowanie
terytorialne w dostępie do leczenia psychiatrycznego dla małoletnich pacjentów. Nie zostały w pełni
zrealizowane cele programu psychiatrii środowiskowej polegające
na zmniejszeniu liczby hospitalizacji oraz położeniu nacisku na opiekę nad pacjentem w jego miejscu
zamieszkania i profilaktykę zdrowia
psychicznego.
Na powyższe nakładają się niedofinansowanie oraz brak przepisów gwarantujących minimalne
normy zatrudnienia pielęgniarek
w opiece psychiatrycznej i leczeniu
uzależnień, które w konsekwencji

nie zapewniają należytej bezpiecznej opieki zdrowotnej pacjentom
oraz bezpieczne wykonywanie zawodu przez pielęgniarki.
Kierownicy podmiotów w lecznictwie psychiatrycznym wobec
braku wymogu wskaźników norm
zatrudnienia znacznie zmniejszają
liczbę zatrudnionych pielęgniarek
w oddziałach, co często prowadzi
do występowania jednoosobowych
obsad w oddziałach szpitalnych.
Psychiatryczne oddziały szpitalne
są oddziałami o wysokiej specyfice
i niezapewnienie właściwych obsad
pielęgniarek przekłada się na występowanie znacznie zwiększonej
liczby zdarzeń niepożądanych u pacjentów, pobiciach pielęgniarek,
lub rezygnacji pielęgniarek z pracy w danym oddziale ze względu
na znaczne pogorszenie warunków
pracy.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych mając na uwadze ogromne
zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i bezpiecznego
wykonywania zawodu przez pielęgniarki pilnie wnosi o wprowadzenie przepisów prawa określających
wskaźniki minimalnych norm zatrudnienia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Prezes NRPiP
Zofia Małas
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UCHWAŁA NR 150/VII / 2021
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29 września 2021 roku
w sprawie: przedłużenia umowy
na korzystanie z literatury na platformie IBUK Libra
na podstawie: art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.
U. 2011 Nr 174 poz. 1038) w związku z uchwałą nr 7/VII/2015 ORPiP
w Olsztynie z dnia 21 października
2015 r. w sprawie upoważnienia Pre-

Sekretarz ORPiP
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zydium ORPiP do działania w imieniu Okręgowej Rady uchwala się, co
następuje:
§1
Postanawia się przedłużyć umowę na korzystanie z literatury na
platformie IBUK Libra w 2022 roku.

Skarbnik ORPiP

§2
Na cel wymieniony w § 1 przeznacza się kwotę do 2 500,00 (dwa
tysiące pięćset zł) z pozycji preliminarza Działalność promocyjna i inna
ustawowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Przewodnicząca ORPiP

WNIOSEK

do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ……………………………………
o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl

Nazwisko i imię: ..........................................................................................................................................................

Nr pwz

Nr PESEL
Adres email*1: ……….…………………………………………………………………………

Informacja o administratorze danych
1. Administratorem danych osobowych jest Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w
……………………………….................
2. Adres siedziby administratora danych ..............................................................................................
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działalności samorządu zawodowego,
w szczególności komunikatów dotyczących dostępu do Serwisu Ibuk.pl.
Oświadczam, iż będę korzystała \ korzystał z Serwisu Ibuk.pl zgodnie z regulaminem zamieszczonym na
stronie pod adresem www.ibuk.pl. W przypadku korzystania niezgodnego z regulaminem konto użytkownika może
być zablokowane przez administratora serwisu.
Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem składek członkowskich.

Miejscowość, data ...................................................			

Podpis .........................................................

*1 Na podany adres email zostanie przesłany kod umożliwiający założenie konta w Serwisie ibuk.pl

WNIOSEK
dla studentów kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo
do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ……………………………………
o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl

Nazwisko i imię: ..........................................................................................................................................................
Nr legitymacji ..............................................................................................................................................................
Nazwa uczelni ..............................................................................................................................................................

Nr PESEL
Adres email*1: ……….…………………………………………………………………………

Załącznik
1. Kserokopia Legitymacji Studenta

Informacja o administratorze danych
1. Administratorem danych osobowych jest Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w
……………………………….................
2. Adres siedziby administratora danych ..............................................................................................
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działalności samorządu zawodowego,
w szczególności komunikatów dotyczących dostępu do Serwisu Ibuk.pl.
Oświadczam, iż będę korzystała \ korzystał z Serwisu Ibuk.pl zgodnie z regulaminem zamieszczonym na
stronie pod adresem www.ibuk.pl. W przypadku korzystania niezgodnego z regulaminem konto użytkownika może
być zablokowane przez administratora serwisu.
Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem składek członkowskich.

Miejscowość, data ...................................................			

Podpis .........................................................

*1 Na podany adres email zostanie przesłany kod umożliwiający założenie konta w Serwisie ibuk.pl
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PRACE W KOMISJACH PROBLEMOWYCH
KOMISJA ds. OPIEKI STACJONARNEJ
autorzy opracowania:

Grażyna Pepłowska, Mariola Król, Bogumiła Szymańska, Gabriela Róziecka,
Iwona Kacprzak, Joanna Mikuczyńska

ZASADY POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM O NIEUSTALONEJ TOŻSAMOŚCI
1. Definicje
1.1 Tożsamość osoby - to jej indywidualne oznaczenie, posiadanie
zespołu takich cech osobistych, które wyróżniają ją od innych; wyznacza jej sytuację prawną, powoduje
że konkretna osoba staje się zindywidualizowanym podmiotem praw
i obowiązków.
1.2 Identyfikacja osoby – to
ustalenie tożsamości osoby, która
podaje swoje dane (np. za pomocą
dokumentu).
1.3 Weryfikacja tożsamości - to
ustalenie, czy dana osoba jest tą, za
którą się podaje.
1.4 Osoba o nieustalonej tożsamości - to osoba, której danych
personalnych nie można ustalić
z powodu jej choroby lub celowego
zatajania tożsamości.
2. Osoba o nieustalonej tożsamości
Zgodnie z § 2 ust 1 pkt. 6 Zarządzenia nr 124 Komendanta Głównego Policji z dn. 4 czerwca 2012 - jest
to osoba (zwana N.N. osobą), której
dane personalne są nieznane, niepełne lub niewiarygodne, w szczególności gdy:
a) jest to następstwem choroby,
uniemożliwiającej samodzielne podejmowanie decyzji przez tę osobę.
Może to być choroba psychiczna,
upośledzenie umysłowe, jak również Alzheimer, demencja starcza,
urazy czaszkowo-mózgowe, śpiączka cukrzycowa, zatrucia środkami
toksycznymi, wady wymowy, słuchu
lub inne schorzenia, w wyniku których nastąpiło zakłócenie czynności

psychicznych, w szczególności zanik pamięci.
b) osoba ta zataja tożsamość
w sytuacji mającej znaczenie prawne. Jest to osoba, która zna swoje
dane personalne i ma tego świadomość, ale nie ma zamiaru, czyli nie
chce ich ujawnić w sytuacji, kiedy
jest do tego prawnie zobowiązana.
Ukrywa swoją tożsamość z różnych
przyczyn (np. jest poszukiwana jako
osoba ukrywająca się przed organami ścigania)
3. N.N. osoba
Zgodnie z definicją z N.N. osobą
mamy do czynienia kiedy jej dane
personalne są nieznane, czyli w żaden sposób w danym momencie nie
mamy możliwości ich ustalenia.
Z N.N. osobą mamy również do
czynienia, gdy posiadamy niepełne dane tej osoby, czyli z różnych
źródeł udało się ustalić cząstkowe
dane osoby. Przykładowo przedstawiała się innym osobom z imienia
i nazwiska,
Będzie to również osoba, co do
której danych osobowych nie mamy
pewności. Przykładowo w trakcie legitymowania myli się co do szczegółów swojej tożsamości, wyglądem
odbiega od podawanego wieku.
4. Identyfikacja osoby – stwierdzenie tożsamości
4.1 Identyfikowanie pacjenta zgłaszającego się do Izby Przyjęć / Rejestracji odbywa się na podstawie
dokumentów stwierdzających tożsamość. Należą do nich:
• Dowód osobisty

• Dokument paszportowy
• Karta tożsamości (dokument wojskowy określony w ustawie o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej).
• Dla cudzoziemców są to:
• Karta pobytu
• Polski dokument tożsamości cudzoziemca
• Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
• Dokument podróży przewidziany
w konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców
• Dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany
o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”
4.2 Wszelkie legitymacje służbowe, szkolne, studenckie oraz
podobne dokumenty ze zdjęciem
należy uznać za pozwalające na
ustalenie tożsamości ale nie stwierdzenie tożsamości (wykazują pewne uprawnienia danej osoby np.
prawo jazdy). Nie uprawniają również do przyjęć planowych.
4.3 W przypadku braku możliwości stwierdzenia tożsamości
(brak dokumentów przy pacjencie)
oraz niemożliwości dostarczenia
ich przez rodzinę lub do momentu
ustalenia tożsamości przez Policję
należy traktować pacjenta jako N.N.
4.4 Zgodnie z Dz.U.2021.711
art. 28a ustawy o działalności leczniczej na pracownikach medycznych
spoczywa obowiązek zgłoszenia
Policji faktu przyjęcia pacjenta małoletniego albo przyjęcia lub zgonu
pacjenta o nieustalonej tożsamości.
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4.4.1. Podmiot leczniczy prowadzący szpital jest obowiązany zgłosić, na podany przez jednostkę Policji numer telefonu, numer faksu lub
adres poczty elektronicznej, fakt:
1) przyjęcia pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem
ustawowym albo opiekunem faktycznym nie można się skontakto-

wać - nie później niż w okresie 4
godzin od przyjęcia;
2) przyjęcia albo zgonu pacjenta,
którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie
dokumentów stwierdzających tożsamość - nie później niż w okresie
8 godzin odpowiednio od przyjęcia
albo zgonu.

4.4.2 Podmiot wykonujący działalność leczniczą udziela, na żądanie
Policji, informacji o fakcie przyjęcia
osoby zaginionej w rozumieniu art.
14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320).

KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
Ewa Kozłowska - członek Komisji Kultury Sportu i Rekreacji
„...i poniosło, poniosło, poniosło
czyli z pracy Komisji Kultury Sportu
i Rekreacji...”
Po roku hibernacji, izolacji, kwarantanny, po miesiącach, w których musieliśmy nauczyć się świata na nowo Komisja Kultury Sportu
i Rekreacji odważyła się na reaktywację i ruszyła ponownie do pracy.
Czasu mieliśmy niewiele (zawsze
go brakuje) a pomysłów pełne głowy. Marzyły się nam znów
spotkania, rozmowy, śmiech - to
wszystko, co przez cały rok było
tak niedostępne.
Pomysły zatem nabrały kształtów
i przerodziły się w trzy wydarzenia,
którymi chcieliśmy nadrobić to, co
odebrała nam pandemia.
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„Wielka Majówka” - nasza ucieczka spod masek i przyłbic, z dusznych pomieszczeń, z pustych ulic,
z nagle obcej i niebezpiecznej rzeczywistości. Okazało się, że istnieje
świat może nie „po” a „śródpandemiczny”, który czeka na nas i ma do
zaoferowania prawie w granicach
miasta miejsca piękne, nieznane
a warte odwiedzenia: to Park Ptaków w Lesie Miejskim - opuszczony za sprawą zakazów przez gości,
a potrzebujący ich po prostu do życia i funkcjonowania, to leśne ścieżki rowerowe, które nie wywożąc nas
z miasta, pozwoliły na dotarcie do
zapomnianego już dworku rodziny Belianów- domu Oskara Beliana - pierwszego przedwojennego

Dwór Grądek przy ul. Lubelskiej

burmistrza Olsztyna. Piękny, choć
zaniedbany niegdysiejszy ogród
wokół dworku, miejsca pochówku
przodków Oskara, wielkie pomniki
przyrody - jawory, lipy pamiętające
dawnych mieszkańców. Tę wielką
ucieczkę zakończyliśmy piknikowo
na łące rozpostartej na wzgórzu
nad jeziorem Trackim, przypominając sobie, jak bardzo potrzebujemy
takich spotkań.
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Kolejne wydarzenie to czerwcowy
spływ kajakowy połączony z obrzędami z Nocy sobótkowej. Tym razem
rzeką Łyną na trasie Bukwałd- Kłódka, zakończony ogniskiem i puszczaniem na wodę wianków, które
każdy uczestnik wycieczki własnoręcznie wyplatał. Przebrani w białe
suknie i koszule szeptaliśmy magiczne zaklęcia, jak prośby i rzucaliśmy
kwiaty , z pewnością, że czas płynie
i goi w nas to wszystko, czego doświadczyliśmy w roku, który jakby
nie istniał, a jednak ciągle trwał…
Zwieńczeniem sezonu miał się
stać październikowy Sylwester
2020- może dlatego, że nie wydarzył
się przecież w czasie i formie, w jakich przywykliśmy go obchodzić.

Powitanie Nowego Roku

Łąka w Nikielkowie

W korowadzie

Wokół jez. Track
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Zaproszone przez WarmińskoMazurską Izbę Inżynierów Budowlanych do wspólnej wycieczki rowerowej z centrum miasta do Osady
Kozackiej Ataman, przygotowałyśmy
iście sylwestrowe kreacje oraz kilka
niespodzianek, by gościom nie nudziło się za stołem. W trakcie przejazdu przewodnik Darek po raz kolejny
udowodnił, że wie o mieście i jego

historii znacznie więcej niż niejeden
długoletni mieszkaniec Olsztyna.
Osada Ataman w Gutkowie to miejsce gościnne i znane nam z imprezy
„Zamień stres na dres”. A że stres
ciągle w nas tli się – otrząsaliśmy się
z niego w ekstatycznym tańcu brzucha, poprowadzonym przez znakomitą artystkę Katarzynę. Pożegnaliśmy stary rok, przywitaliśmy nowy,

który za chwilę odprawimy za miejmy
nadzieję- nieprzekraczalną granicę.
Są straty, których nic nam już nie
wynagrodzi, „ostry cień mgły” położy się na naszej pamięci o tym czasie. Mamy nadzieję nielichą, nie marną, że byliśmy dla Was okruchem
wytchnienia, lekkim uśmiechem...
Może dacie się jeszcze zaprosić
kiedyś na podróż z Nami... kto wie…?

KOMISJA ETYKI I HISTORII ZAWODU
Dorota Kosiorek - Przewodnicząca Komisji Etyki i Historii Zawodu , Sekretarz ORPiP w Olsztynie
Katarzyna Buczko - członek Komisji Etyki i Historii Zawodu
Z kart historii… Odkrycie insuliny i rozwój pielęgniarstwa diabetologicznego
Według WHO, cukrzyca jest epidemią XXI wieku, a liczba chorych
na całym świecie sukcesywnie
rośnie. W Polsce cierpi na nią ok.
3 mln osób, a 5 mln Polaków ma już
stan przedcukrzycowy. Choroba ta
dotyka ludzi w każdym wieku, natomiast jako choroba postępująca
wymaga ciągłego monitorowania
w celu uzyskania wyrównania metabolicznego.
W tym roku na świecie rozpoczęły
się obchody 100-lecia odkrycia insuliny. Pozyskanie jej leczniczej postaci sprawiło, że cukrzyca przestała
być chorobą śmiertelną. Dzięki badaniom, prowadzonym przez ośrodki naukowo-badawcze poprawiła
się znacznie jakość życia i leczenia
osób z cukrzycą.
Odkrycie insuliny nastąpiło
w 1922 roku a przyczynił się do
tego Frederick Banting, który miał
zaledwie 30 lat, gdy wyizolował insulinę. Odbierając dwa lata później
Nagrodę Nobla, był najmłodszym
w historii jej laureatem w dziedzinie
medycyny i fizjologii.
Najstarsze wzmianki o cukrzycy,
objawiającej się wzmożonym pragnieniem i nasilonym oddawaniem
moczu, pochodzą z papirusu odnalezionego w 1873 r. przez Georga
Ebersa, niemieckiego egiptologa
i powieściopisarza. Staroegipskie
znalezisko jest datowane na ok.
1550 rok p.n.e. Faktu, że cukrzyca
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towarzyszy człowiekowi od wieków,
dowodzi także określenie „diabetes”, które wywodzi się od greckiego słowa syfon, nawiązującego do
wielomoczu, typowego symptomu
choroby.
Przed erą insulinoterapii cukrzycę typu 1 próbowano leczyć dietą,
polegającą na drakońskim ograniczeniu ilości spożywanych kalorii.
Stężenie cukru obniżano, ale takie
postępowanie nasilało wyniszczenie
organizmu. Dla chorych natomiast
oznaczało przedwczesną śmierć.
Pierwszy zastrzyk z insuliny
podano 14-letniemu Leonardowi
Thompson. Wyniszczony chorobą
chłopiec, ważył zaledwie 30 kg. Po
podaniu insuliny poziom cukru obniżył się, niestety pacjent po pewnym
czasie zmarł.
Przez wiele lat prowadzono
badania nad rozwojem terapii
cukrzycy i dążono do uzyskania
optymalnych wskaźników wyrównania tej choroby co doprowadziło do wypracowania nowej
strategii terapii. Opiera się ona na
aktywnym uczestnictwie chorych
w procesie leczenia i zakłada konieczność tworzenia programów
edukacyjnych dla pacjentów oraz
ich rodzin.
Kompleksowe leczenie cukrzycy
pozwala uzyskać doskonałe wyrównanie glikemii, pozwalając pacjentom na prowadzenie normalnego

życia: aktywność fizyczną, zawodową, realizację pasji i hobby.
Oczywiście kompleksowe leczenie cukrzycy nie byłoby możliwe bez
rozwoju pielęgniarstwa diabetologicznego, które ciągle się rozwija.
Pielęgniarstwo diabetologiczne jest
stosunkowo nową specjalizacją,
gdyż szkolenia w tej tematyce zaczęto prowadzić dopiero w 2008
roku z inicjatywy stowarzyszenia
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii. Opieka diabetologiczna
wymaga od pielęgniarki posiadania
szczególnych kwalifikacji, umożliwiających taką pracę z pacjentem
z cukrzycą, aby efekt terapii był
możliwie dobry, czyli jakość życia
z cukrzycą była lepsza. Właściwa
opieka pozwala ograniczyć cierpienie, ból i inne objawy somatyczne,
psychiczne i socjalne w przebiegu
ostrych lub przewlekłych, postępujących, zagrażających życiu powikłań cukrzycy. Pielęgniarce potrzebna jest wiedza z różnych dziedzin
medycyny i pielęgniarstwa (m.in.
pediatrii, interny, neurologii, geriatrii, chirurgii, nefrologii, okulistyki,
dermatologii), a także znajomość
zagadnień filozoficznych, psychospołecznych oraz dydaktycznych.
Jednym z ważniejszych zadań zawodowych pielęgniarek diabetologicznych jest edukacja zdrowotna,
to dzięki edukacji pacjent uczy się
kontrolować swoją chorobę.
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Komisja ds. Opieki Psychiatrycznej
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ZDROWIE PSYCHICZNE W ŚWIECIE NIERÓWNOŚCI
Dorota Dziedziula
Przewodnicząca Komisji ds. Opieki Psychiatrycznej przy ORPiP w Olsztynie
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony corocznie
10 października celebruje świadomość, że każdy człowiek może
potrzebować pomocy lub wsparcia
psychiatrycznego. Głównym celem
obchodów jest zwrócenie uwagi na
dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym w naszym otoczeniu, ulepszenie opieki medycznej i środowiskowej nad chorymi
psychicznie i na wszelkie problemy
dotyczące zaburzeń
psychicznych. Kryzys
wynikający z trudnej
sytuacji epidemiologicznej nasila izolację,
samotność i lęk o bezpieczeństwo własne
oaz rodziny. Światowa Federacja Zdrowia
Psychicznego zwraca
w tym roku uwagę na
pogłębiające się różnice w dostępie do opieki psychiatrycznej.
Komisja ds. Opieki
Psychiatrycznej ORPiP zgodnie z wieloletnią już tradycją podejmuje różne działania,
które mają zwrócić
uwagę naszej społeczności na promowanie
właściwych postaw
wobec osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi.
W tym roku współpracując z Olsztyńskim
Stowarzyszeniem
Pomocy Psychicznie
i Nerwowo Chorym
i nawiązując do ogólnoświatowej tematyki podjęto wymowne
hasło: „W kolejce po
zdrowie psychiczne”.

Do współpracy włączył się także
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Ogłoszony został konkurs plastyczny
skierowany do pracowników ochrony zdrowia oraz do osób doświadczających kryzysów w zdrowiu
psychicznym, zarówno dorosłych,
dzieci jak i młodzieży. Przedstawione prace plastyczne pokazują
różnorodną i ciekawą interpretację
tematu, wnoszą nowe spojrzenie

i konfrontują z trudnymi doświadczeniami, wskazują gdzie dopatrywać się utrudnień ale również pokazują pewną nadzieję na pokonanie
trudności. W sali konferencyjnej
OIPiP przygotowano i udostępniono wystawę prac plastycznych. Obrazy swoje miejsce znalazły również
w kalendarzu, który przez cały następny rok będzie zapraszał nas do
refleksji na temat zdrowia psychicznego. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego był okazją do uroczystego
posiedzenia Komisji
ds. opieki psychiatrycznej. Spotkanie
swoją obecnością
zaszczyciła Pani
Maria Danielewicz,
oraz goście reprezentujący szpitale
z Działdowa, Iławy,
Olsztyna i Węgorzewa.
Przedmiotem
spotkania były rozważania o zdrowiu psychicznym
w świecie nierówności, co podkreśliła prezentacja
filmowa, której autorki: Elżbieta Choroszucha i Jolanta
Ewertowska przedstawiły nam swoje
spojrzenie na tegoroczny, ważny
temat. Ogromną
wartością podjętych
inicjatyw okazała się
współpraca różnych
środowisk i osób dla
których zdrowie psychiczne niezmiennie
pozostaje pasją.

Pierwsze miejsce młodzież
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Drugie miejsce dzieci

Praca wyróżniona dzieci
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Pierwsze miejsce dorośli

Drugie miejsce dorośli

Praca wyróżniona dorośli
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KONFERENCJE, SZKOLENIA, SYMPOZJA
II Konferencja szkoleniowa
,, Proces dekontaminacji zestawów ortopedycznych
z uwzględnieniem pandemii SARS-CoV-2”
Olsztyn 25.09.2021
W dniu 25 września 2021r. w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie odbyła
się Konferencja dla pracowników
Centralnych Sterylizatornii Regionu
Warmii i Mazur.
Uczestników i wykładowców
przywitała mgr Ewa Romankiewicz,
zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz mgr Iwona Szambora,
kierownik Centralnej Sterylizatornii
w Szpitalu.
Warsztaty „Postępowanie z narzędziami i implantami” przeprowadziła
Pani Maria Adamkiewicz, przedstawicielka firmy Medtronic. Na warsztatach uczestnicy zostali przeszkoleni
w zakresie prawidłowego postępowania z narzędziami do osteosyntezy i implantami. Zagadnienia
dotyczące postępowania z implantami do osteosyntezy w Zakładach
Opieki Zdrowotnej przedstawiła mgr
Małgorzata Nowicka. Wykład dotyczył obowiązujących rozporządzeń,

ustaw, aktów prawnych wprowadzonych i obowiązujących dotyczących
wyrobów medycznych oraz nadzoru
nad obiegiem implantów w zakładach opieki medycznej. O zasadach
stosowania ochrony indywidualnej w dobie pandemii mówiła mgr
Ewa Romankiewicz, przewodnicząca Komisji Epidemiologicznej przy
Okręgowej Radzie Pielęgniarek
i Położnych w Olsztynie. Natomiast
proces dekontaminacji
zestawów ortopedycznych z uwzględnieniem
pandemii SARS-CoV-2
w Centralnej Sterylizatornii zaprezentowała
mgr Iwona Szambora.
Wykład poruszał tematy
postępowania z zestawami ortopedycznymi
w czasie pandemii oraz
prawidłowego postępowania personelu w poszczególnych strefach
Centralnej Sterylizator-

nii. Konferencja odbyła się w salach
seminaryjnych i sali szkoleniowej
z podziałem na grupy. Uczestniczyło
w niej ok. 30 osób.
Tegoroczna konferencja była bardzo dobrą okazją do spotkania się
w trudnych czasach pandemii do
wymiany doświadczeń oraz dostarczyła nowych inspiracji.

KONFERENCJA WALKA Z COVID - 19
Ostróda 2 września 2021 rok
Dnia 2 września 2021 w Centrum
Użyteczności Publicznej w Ostródzie
odbyła się konferencja poświęcona
walce z COVID – 19. Gospodarzami
konferencji był Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski oraz Prezes Szpitala w Ostródzie S.A. Jacek Dudzin.
Na konferencję przybyli pracownicy
Szpitala w Ostródzie, przedstawiciele wielu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Podczas
konferencji wykład inauguracyjny pt.
„Stres a jakość życia pracowników
służby zdrowia” wygłosiła dr n. med.
Sylwia Barsow. Spotkanie było okazją
do złożenia podziękowań pracowni40

Ewa Romankiewicz
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kom Szpitala w Ostródzie, którzy jako
pierwsi w Województwie Warmińsko
-Mazurskim stawili czoło SARS CoV
-19. Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Pani
Małgorzata Zalewska w krótkiej prezentacji podsumowała
dotychczasową pracę
całego personelu Szpitala w Ostródzie w walce z COVID-19. Swoją
obecnością konferencję
uświetnili poseł na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej
Zbigniew Babalski, przedstawiciele Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego,
Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
Dyrektora Warmińsko
-Mazurskiego Oddziału
Narodowego Funduszu
Zdrowia, Starostwa Powiatowego w Ostródzie,
Okręgowej Izby Pielęgniarskiej, Okręgowej
Izby Lekarskiej, Wojewódzkiej i Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epide-

miologicznej, Policji, Wojska, Straży
Pożarnej, Polskiego Czerwonego
Krzyża. Wszystkim przybyłym Gościom bardzo dziękujemy.

Małgorzata Zalewska
Dyrektor ds. pielęgniarstwa
Szpitala w Ostródzie
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Konferencja szkoleniowo warsztatowa
dla pielęgniarek epidemiologicznych
Pluski - wrzesień 2021 rok
Barbara Plewik - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
Konferencja tuż przed czwartą
falą – wrzesień 2021r
W połowie września z inicjatywy
Komisji Epidemiologicznej działającej przy ORPiP, Warmińsko-Mazurskiego Koła Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
w hotelu Warmia Park w Pluskach
odbyła się konferencja szkoleniowo – warsztatowa dla pielęgniarek
epidemiologicznych pt. „Do czego
zmusił nas Covid19?”

Wśród zaproszonych prelegentów gościliśmy Panią Izabelę Sebastyańską-Targowską z wykładem
oraz warsztatami psychologicznymi
pod hasłem „To nie wiedza, a doświadczenie zmienia nasze zachowanie, czyli jacy będziemy po pandemii? Wystąpienie przypomniało
nam co to jest okno tolerancji i jak
łatwo znaleźć się w hiper- lub hipopobudzeniu. Warsztaty pozwoliły dość symbolicznie, bo poprzez
spalenie „pożegnać się” ze wszystkim co było negatywne, a czego

doświadczyliśmy w pandemii. Pokazały nam również w jaki sposób
możemy sobie radzić w sytuacjach
trudnych, których doświadczamy
ostatnio często, nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale i osobistej.
Wykład inaugurujący pt. „Kto nas
zmusił na wspólną wyprawę, kto
nam krzywe wiosło do ręki włożył
czyli naukowo i refleksyjnie o pandemii Covid 19” poprowadził kolejny
z naszych zaproszonych gości Pan
Paweł Grzesiowski. W trakcie prezentacji zostały podjęte rozważania
dotyczące rozwoju pandemii na
przestrzeni roku, zrozumienia patomechanizmu Covid 19, najgroźniejszych zagrożeń zdrowia publicznego, które dotykały nas jeszcze przed
pandemią, a które nie zniknęły,
światowego kryzysu terapii zakażeń
oraz pojawienia się nowego zjawiska nazwanego „infodemią”.
W dalszej części konferencji poruszaliśmy kwestie nowoczesnych
metod dekontaminacji pomieszczeń
w czasie pandemii Covid 19, wysokiej jakości higieny w systemie opieki zdrowotnej, ważnych aspektów
przy doborze sprzętów podnoszących bezpieczeństwo epidemiologiczne w placówkach medycznych,
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spełnienia marzeń chirurga, czyli
skrócenia dezynfekcję powierzchni
na Bloku Operacyjnym oraz zastosowania norm europejskich w pracy
Zespołów Kontroli Zakażeń.
Tegoroczna konferencja był to
czas zdobywania nowej wiedzy, wy-

miany doświadczeń i mniej formalnych dyskusji naukowych w spontanicznie tworzących się grupach.
Przede wszystkim była jednak długo oczekiwanym spotkaniem praktyków i osób zainteresowanych
profilaktyką zakażeń szpitalnych.

Poza obszarem merytorycznym
znaleźliśmy również czas na chwilę refleksji i wspomnienie Tych,
których z nami już nie ma, a którzy
odeszli w pandemii. Zostaną w naszej pamięci.

UROCZYSTOŚĆ CZEPKOWANIA I WRĘCZENIA DYPLOMÓW W KOLEGIUM
NAUK STOSOWANYCH WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
FILIA W DZIAŁDOWIE

Dnia 28.09.2021r. w Kolegium
Nauk Stosowanych Filia w Działdowie Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy odbyła się Uroczystość Dyplomowania i Czepkowania
Pielęgniarek.

44

Uczelnię reprezentowali dyrektor Instytutu Zdrowia dr Dominik
Chmiel, dziekan Wydziału Nauk Stosowanych doc. inż. Anna Kraśniewska, dziekan Metropolitalnego Kolegium Nauk Technicznych mgr Beata
Świerczyńska, pełnomocnik Senatu

ds. pielęgniarstwa dr Marzena Sobczak. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy następnie odśpiewano
hymn Polski. Zgromadzonych powitała doc. inż. Anna Kraśniewska.
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W uroczystości wśród zaproszonych gości znaleźli się:
• Starosta działdowski Paweł Cieśliński;
• Zastępca Burmistrza Miasta Działdowo Andrzej Wiśniewski;
• Wójt Gminy Działdowo Mirosław
Zieliński;
• Prezes Działdowskiej Agencji
Rozwoju SA Roman Dawidowski;
• Wiceprezes Działdowskiej Agencji
Rozwoju SA Sławomir Gutkowski;
• W imieniu Posła na Sejm RP Roberta Gontarza Damian Lemański;
• Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych Maria
Danielewicz;
• Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie lek. med. Ireneusz
Weryk;
• Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, wiceprzewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych Mirosława Sokół;
• Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy lek. Anna Osłowska;
• Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Żurominie dr Zbigniew Białczak;
• Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mławie Waldemar Rybak;
• Zastępca dyrektora ds. Pielęgniarstwa/Naczelna pielęgniarek
Agata Stolarska
• Oraz nauczyciele akademiccy.
Na spotkaniu uroczyście wręczono dyplomy absolwentom I i II stopnia kierunku pielęgniarstwa. Podczas
uroczystości odbyło się również
czepkowanie przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Panie otrzymały
czepek, symbol zawodu pielęgniarki.
Panom przypięto symbol czepka pielęgniarskiego. Podczas czepkowania
złożono przyrzeczenie oraz odśpiewano hymn pielęgniarek. Oczywiście
były gratulacje, kwiaty wiele radości i wspólne zdjęcia. Uroczystość
zakończyła się wyprowadzeniem
pocztu sztandarowego.
Mirosława Sokół
Wiceprzewodnicząca Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych
w Olsztynie
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NASZE PUBLIKACJE
DYSLIPIDEMIA - CHOROBA CYWILIZACYJNA
Maria Gałęziewska - magister pielęgniarstwa, pielęgniarka koordynująca w NZOZ Konsylium w Olsztynie
Do podjęcia tego tematu skłoniła mnie wieloletnia praca w poradni
rodzinnej, w której mam stały, wręcz
codzienny kontakt z pacjentami leczącymi się z powodu dyslipidemii,
kontrolującymi stężenia cholesterolu i jego frakcji, a co za tym idzie
prowadzę często edukację pacjenta
w zakresie zachowań prozdrowotnych w dyslipidemii.
Zaburzenia gospodarki lipidowej
to jeden z najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak choroba wieńcowa,
udar mózgu czy miażdżyca tętnic
obwodowych. Zaburzenia gospodarki lipidowej mogą wynikać nie
tylko z interakcji pomiędzy predyspozycją genetyczną a czynnikami
środowiskowymi, ale również mogą
być skutkiem innych chorób. Lekarze rodzinni udzielają ponad 90%
porad lekarskich. Pełnią więc bardzo ważną rolę w identyfikacji osób
zagrożonych ryzykiem chorób sercowo- naczyniowych. W niektórych
przypadkach należy wziąć pod uwagę również inne stany medyczne,
takie jak cukrzyca, niewydolność
nerek czy niedoczynność tarczycy.
Choroby sercowo - naczyniowe są
główną przyczyną przedwczesnych
zgonów na świecie. W Europie
u osób poniżej 75 roku życia odpowiadają za 42% zgonów u mężczyzn
i 38% u kobiet, a koszty związane
z diagnostyką i leczeniem chorób
układu sercowo - naczyniowego
i ich powikłań wynoszą 192 miliardy euro rocznie. W Polsce z powodu ostrego zespołu wieńcowego co roku hospitalizowanych jest
100 000 chorych z rozpoznanym
zawałem serca bez przetrwałego
uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
oraz blisko 50 000 z zawałem serca
z przetrwałym uniesieniem odcinka
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ST-T (STEMI). Dlatego też bardzo
ważna jest prawidłowa i skuteczna
prewencja chorób układu sercowo
- naczyniowego, ukierunkowana
przede wszystkim na leczenie modyfikowalnych czynników ryzyka,
takich jak dieta, wysiłek fizyczny czy
stężenie lipidów w surowicy. Działania prewencyjne w zakresie leczenia
dyslipidemii należą do zadań podstawowej opieki medycznej, stąd też
moje zainteresowanie tą problematyką. W celu rozpoznania rodzaju
zaburzeń niezbędne jest wykonanie
pełnego lipidogramu, czyli oznaczenia w osoczu na czczo stężenia cholesterolu całkowitego (TC), triglicerydów (TG), cholesterolu HDL i LDL.
Leczenie niefarmakologiczne dyslipidemii
Cholesterol jest związkiem organicznym, który jest ważnym składnikiem błon komórkowych, hormonów, kwasów żółciowych oraz
wytwarzanej w organizmie witaminy D. Część zapotrzebowania jest
pokrywana przez syntezę w wątrobie, jelicie i skórze, ale pozostała
część musi być wprowadzona do
organizmu z pożywieniem. Jednak
wysokotłuszczowa dieta bogata
w cholesterol powoduje wzrost stężenia LDL w osoczu, a nadmiar tej
lipoproteiny odkłada się w ścianach
tętnic co prowadzi do powstawania
blaszek miażdżycowych, zwężenia
światła tętnic, miażdżycy i choroby
wieńcowej. Oprócz predyspozycji
genetycznych istotną przyczyną
dyslipidemii jest dieta cechująca się
dużą zawartością tłuszczów zwierzęcych, które od dawna są uznane za czynnik zwiększający poziom
cholesterolu w surowicy. W wielu
badaniach naukowych udowodniono, że wprowadzenie zmian w spo-

sobie żywienia pomaga zarówno zapobiegać chorobom, jak również je
leczyć. Zmiany w sposobie żywienia
powinny być wprowadzane systematycznie i konsekwentnie, a w założeniu powinny mieć długoterminową zmianę stylu życia. Oprócz diety
ważny jest również wysiłek fizyczny
dostosowany do wieku i stanu klinicznego. Połączenie tych dwóch
czynników da nam odzwierciedlenie
w stanie zdrowia i jakości życia.
Wiele lat badań pozwoliło dokładnie określić, które produkty
wpływają na podwyższenie stężenia cholesterolu. Największe znaczenie w postępowaniu niefarmakologicznym w dyslipidemii jest
ograniczenie spożycia tłuszczów
nasyconych (10% energii) i izomerów trans kwasów tłuszczowych
(1%), takich jak utwardzone margaryny, wyroby cukiernicze, słone
przekąski, dania typu Fast food oraz
stosowanie żywności wzbogaconej
w fitosterole. Błonnik pokarmowy
zawarty w roślinach strączkowych,
owocach, warzywach oraz płatkach
razowych, ma bezpośrednie działanie hipocholesterolowe. Pokarmy
bogate w błonnik pozwalają zmaksymalizować wpływ diety na stężenie LDL- C i zminimalizować możliwy
niepożądany wpływ diety bogatej
w węglowodany na inne lipoproteidy. Dieta u osób z dyslipidemią powinna być urozmaicona, a podaż
energii dostosowana do zapotrzebowania. Jadłospis powinien zwierać owoce i warzywa, orzechy, pieczywo wieloziarniste oraz tłuste ryby
morskie. Należy ograniczyć podaż
soli kuchennej (< 5g/dobę) i zastąpić ją ziołami. Zaleca się ograniczyć
spożycie słodkich napojów i pokarmów słodzonych oraz napojów alkoholowych, a u osób z hipertrigli-
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cerydemią zaleca się abstynencję.
Ważnym elementem postępowania
w dyslipidemii jest również zaprzestanie palenia tytoniu i unikanie narażenia na dym tytoniowy, a także
regularna aktywność fizyczna (przynajmniej 30 min. dziennie), dostosowana do stanu klinicznego pacjenta.
Zaburzenia lipidowe a ryzyko sercowo - naczyniowe
Ryzyko sercowo-naczyniowe definiowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia sercowo
- naczyniowego o etiologii miażdżycowej u danej osoby w jednostce
czasu. Na ryzyko CV składają się
czynniki niemodyfikowalne, takie jak
wiek i płeć i takie które przynajmniej
częściowo można zmodyfikować interwencjami niefarmakologicznymi
i farmakologicznymi. Są to: nawyki
żywieniowe, nikotynizm, aktywność
fizyczna oraz nadciśnienie tętnicze,
cukrzyca, dyslipidemie. Działania
prewencyjne i ich intensywność
wiążą się z koniecznością oceny
indywidualnego ryzyka CV. Ryzyko
CV ma charakter ciągły, nie można
więc określić punktu odcięcia, powyżej którego istnieje konieczność
podjęcia interwencji, a także poziomu ryzyka, poniżej którego nie ma
potrzeby zalecania prozdrowotnych
modyfikacji stylu życia. Oszacowanie ryzyka CV w sposób obiektywny i powtarzalny możliwe jest dzięki
zastosowaniu odpowiednio standaryzowanych metod. Kalkulacja
ryzyka powinna opierać się na rekomendowanych przez Europejskie
Towarzystwo Kardiologiczne oraz
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
tablicach ryzyka SCORE.
Zaburzenia lipidowe w cukrzycy
Cukrzyca typu 2, w związku z epidemicznym wzrostem częstości
występowania otyłości, jest jednym
z najpoważniejszych problemów
współczesnej cywilizacji. W Polsce
około 10% dorosłych osób choruje
na cukrzycę (Ok. 3 mln.), a u ponad
5 mln osób występuje nieprawidłowa tolerancja glukozy. Cukrzyca
należy do najbardziej obciążających czynników ryzyka sercowo -

naczyniowego i jest traktowana jak
ekwiwalent ryzyka równoznaczny
z obecnością objawowej choroby
sercowo- naczyniowej. Badanie
UKPDS udowodniło, iż leczenie hipoglikemizujące, utrzymanie właściwych wartości ciśnienia tętniczego
i leczenie hiperlipidemii w cukrzycy
typu 2, jest istotne dla obniżenia ryzyka sercowo- naczyniowego.
Powikłania makronaczyniowe
cukrzycy odpowiadają za występowanie chorób układu sercowonaczyniowego, do których zalicza
się chorobę niedokrwienną serca,
choroby naczyń mózgowych oraz
schorzenia naczyń obwodowych.
Z badań epidemiologicznych wynika, że częstość występowania choroby niedokrwiennej serca jest 2-4
razy większa w populacji osób chorych na cukrzycę niż wśród osób,
u których zaburzenia gospodarki
węglowodanowej nie występują.
Podobnie przedstawia się sytuacja
w chorobach naczyń mózgowych.
Główną przyczyną rozwijających się
powikłań makronaczyniowych jest
miażdżyca, którą aktualnie definiuje się jako występującą ogniskową
dysfunkcję śródbłonka, z towarzyszącym przewlekłym procesem zapalnym, z proliferacją fibroblastów,
z tworzeniem zakrzepów i nasiloną
angiogenezą. Miażdżyca u osób bez
zaburzeń gospodarki węglowodanowej rozwija się w ścianie tętnic dużego i średniego kalibru, w miejscach
sił tarcia, a więc w pobliżu rozwidlenia tętnic lub odejścia odgałęzień.
Inaczej przedstawia się sytuacja
o osób z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Ogniska miażdżycowe
powstają w miejscach nietypowych
i swym zasięgiem obejmują również
tętnice małego kalibru, co może być
związane z mikroangiopatią cukrzycową i nasilonym nowotworzeniem
naczyń mikrokrążenia. Nowotworzenie naczyń jest zjawiskiem typowym dla blaszki miażdżycowej,
które ujawnia się już we wczesnych
etapach rozwoju zmian miażdżycowych. Początkowo nasilona angiogeneza jest zjawiskiem korzystnym,
ponieważ nowe naczynia ułatwiają
drenaż nacieków lipidowych. W wa-

runkach zmniejszania stężenia lipidów we krwi cząsteczki lipoprotein
zwrotnie mogą przechodzić z nacieku do strumienia krwi, zmniejszając
zagrożenie progresji zmian miażdżycowych. Ponadto mikronaczynia
blaszki miażdżycowej. Nowo tworzone naczynia są kruche, co powoduje, że nawet niewielkie zmiany
hemodynamiczne przyczyniają się
do przerwania ciągłości ich ściany
i krwotoku do otaczających tkanek.
Wynaczynienie krwi ułatwia pękanie
blaszki miażdżycowej, prowadząc
do przerwania ciągłości śródbłonka
zajętego naczynia i tworzenia skrzepliny w jego świetle. Proces zapalny rozpoczynający się od przydanki
stopniowo obejmuje błonę środkową i błonę wewnętrzną, powodując
ich atrofię z na stępowym włóknieniem.
Zaburzenia lipidowe w chorobach
nerek
Zaburzenia lipidowe występują
u większości osób z upośledzoną
czynnością nerek. Ich rodzaj jest
zależny nie tylko od stopnia zaawansowania choroby, ale również
od schorzenia pierwotnego, które
było przyczyną upośledzenia czynności nerek. Zaburzenia lipidowe
należą do typowego obrazu zespołu nerczycowego (ZN), przewlekłej
choroby nerek (PChN), ale również
u większości osób przewlekle hemodializowanych, dializowanych
otrzewnowo, jak również u pacjentów po przeszczepieniu nerki. Najczęstszym zaburzeniem gospodarki
lipidowej jest hipertriglicerydemia,
która jest następstwem upośledzonego rozkładu TG, spowodowana
zmniejszeniem aktywności lipazy
lipoproteinowej oraz lipazy wątrobowej z powodu występowania krążących w surowicy inhibitorów obu
tych enzymów Dyslipidemia u chorych z zaburzoną czynnością nerek,
jest typowym czynnikiem ryzyka
sercowo- naczyniowego i przyśpiesza progresję PChN. Również sama
PChN zwiększa ryzyko rozwoju i postępu chorób układu s-n, dlatego
też pacjenci z zaburzeniami metabolizmu lipidów, występującymi
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w przebiegu upośledzonej czynności wydalniczej nerek, są znacznie
bardziej narażeni na ryzyko zgonu
sercowo - naczyniowego niż populacja ogólna (10-30 razy częściej).
Należy zwrócić uwagę na problem
Hipercholesterolemii u ludzi starszych
Problem leczenia zaburzeń lipidowych w starszym wieku nabiera znaczenia w związku ze starzeniem się
społeczeństwa i w konsekwencji rosnącym odsetkiem osób starszych.
Trwa debata na temat leczenia hipolipemizującego w starszym wieku ze
względu na niejednoznaczność jej
roli jako czynnika ryzyka chorób sercowo - naczyniowych w badaniach
obserwacyjnych, jednak z drugiej
strony obserwuje się ewidentne korzyści w postaci spadku występowania epizodów s-n w następstwie
zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL pod wpływem statyn. Wiadomo, że wraz z wiekiem wzrasta
odsetek zgonów z powodu chorób
sercowo - naczyniowych i chociaż
co zrozumiałe trend zgonów na
choroby układu krążenia utrzymuje
się, to jednak w ostatnich latach ich
odsetek zmniejszył się również u ludzi starszych. Zasady dietetyczne
u osób starszych obowiązują takie
same jak dla pozostałej populacji,
czyli ograniczona podaż tłuszczów
zwierzęcych, zwiększona podaż
owoców i warzyw, wysiłek fizyczny
dostosowany do stanu klinicznego
pacjenta oraz zaprzestanie palenia

tytoniu. Duży nacisk należy położyć
na różnorodność produktów w diecie osoby starszej. Czasami bywa
to trudne ze względu na niskie renty
czy emerytury, jak również samotne
prowadzenie gospodarstwa domowego przez osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej. Poza tym ludzie w starszym wieku unikają niektórych produktów np. surowych
warzyw czy owoców, ponieważ
twierdzą, że im szkodzą.
Na uwagę zasługują badania pod
akronimem HALE, której celem była
analiza wpływu diety typu śródziemnomorskiego i zmiana stylu życia,
na zgony ze wszystkich przyczyn,
zgony wieńcowe, sercowo- naczyniowe i z powodu nowotworów.
Według autorów tego badania, im
bardziej uczestnicy przestrzegali
zleceń, tym mniejsze było ryzyko
zgonów ogółem i zgonów z poszczególnych przyczyn. Wreszcie
u osób starszych obserwowano
znamienną redukcję zgonów u osób
przestrzegających wszystkich elementów zdrowego stylu życia (czyli
dieta śródziemnomorska, aktywność fizyczna, umiarkowane spożycie alkoholu i niepalenie papierosów). Metody niefarmakologiczne,
takie jak rzucenie palenia, właściwa
dieta czy wysiłek fizyczny okazują
się skuteczne w leczeniu dyslipidemii. Poprawiają profil lipidowy oraz
jakość życia chorego. Konopka
i wsp. w swojej publikacji podkreślają, iż zaburzenia gospodarki lipidowej to jeden z najważniejszych

czynników ryzyka chorób układu
krążenia, a modyfikowalne czynniki
ryzyka, stanowią cele terapeutyczne w prewencji chorób układu sercowo - naczyniowego. Dyslipidemii
najczęściej towarzyszą inne stany
chorobowe, które mają znaczenie
w postępowaniu tak farmakologicznym jak i niefarmakologicznym.
Informacje na temat niefarmakologicznego leczenia dyslipidemii
pacjent uzyskuje od lekarza rodzinnego, natomiast udział pielęgniarki
jest nikły.
Zdecydowana większość badanych osób nie zna zagrożeń wynikających z podwyższonego poziomu
lipidów i nie podejmuje działań prozdrowotnych uznając przyjmowanie
leków za działanie wystarczające.
Statyny są bezpiecznymi lekami hipolipemizującymi, a działania
niepożądane występują rzadko.
Najczęściej zgłaszanymi są bóle
mięśni.
Wielokierunkowe modyfikacje stylu życia, które uwzględniają rzucenie palenia, zbilansowaną dietę oraz
regularny wysiłek fizyczny powinny
być rekomendowane i egzekwowane wśród chorych z zaburzeniami
gospodarki lipidowej. Interwencje
niefarmakologiczne nie wymagają
nakładów finansowych i są proste
do wprowadzenia, a ich efekty są
potwierdzone w licznych badaniach. Wprowadzone modyfikacje
zmniejszają częstość występowania
czynników ryzyka oraz poprawiają
jakość życia chorego.

VOX CORDIS czyli GŁOS SERCA
To zespół wokalny pielęgniarek
działający przy szpitalu MSWiA
w Olsztynie. Po ponad rocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną kraju znowu śpiewa.
Koncertem pieśni religijnych,
utworów patriotycznych i współczesnych w niedzielę 24 października 2021 roku w Kościele pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii
Kolbe w Jerutkach uświetniłyśmy
swój powrót. Powrót do śpiewania, do występowania, do bycia
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ze sobą, naszymi pacjentami,
koleżankami i kolegami, ludźmi,
muzyką.
Dla przypomnienia kilka słów
o zespole.
Zespół istnieje już 9 lat. Tworzą
go nieustannie pasjonatki śpiewu
i muzyki – głównie pielęgniarki i pracownicy Ochrony Zdrowia. Zmienił
się skład liczbowy zespołu, jest nas
obecnie 17 osób, naszym Prezesem
jest Anna Wrzosek.

Od początku naszego istnienia
należymy do Warmińsko-Mazurskiego Związku Chórów i Orkiestr
w Olsztynie, który należy do Organizacji Pozarządowych w Olsztynie. Prezesem Związku jest
Barbara Rytwińska, która wspiera i nadzoruje naszą działalność.
Uczestniczymy w różnych uroczystościach organizowanych przez
Związek na terenie naszego miasta i poza nim.
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Śpiewamy w szpitalach, domach
opieki społecznej, domach kultury,
bibliotekach, świetlicach.
Występowałyśmy w Olsztyńskiej
Filharmonii i Szkole Muzycznej, w Kościele Św. Anny w Warszawie, w Spychowie i Gietrzwałdzie, w Stawigudzie
i Jerutkach i wielu innych miejscach.
Razem to już 93 koncerty. Mamy
odznaki, wyróżnienia, nagrody, dyplomy.
Odnosimy drobne sukcesy i wielkie radości.
Wielokrotnie i z zaszczytem reprezentujemy naszą grupę zawodową podczas różnych uroczystości z dumą odśpiewując nasz Hymn
Pielęgniarski.
Otrzymujemy liczne dowody sympatii i zadowolenia naszych pacjentów i słuchaczy a te cieszą nas najbardziej.
Mamy też swojego blooga: Zespół Wokalny Pielęgniarek VOX
CORDIS w Olsztynie, zaglądnij proszę w wolnej chwili, może się przekonasz, będzie nam miło.
Kolejny już raz serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów chętnych
do wspólnego śpiewania. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej
Szpitala MSWiA w Olsztynie. Przyjdź,
posłuchaj, zaśpiewaj i zostań z nami.
Okręgowej Izbie Pielęgniarek
i Położnych Regionu Warmii i Ma-

zur z siedzibą w Olsztynie szczególnie i serdecznie dziękujemy za
stałe wsparcie finansowe naszego
zespołu.

Jolanta Ewertowska
pielęgniarka WZLP w Olsztynie,
członek Zespołu Vox Cordis

OPINIA RADCY PRAWNEGO
Składka członkowska pielęgniarek i położnych na rzecz samorządu
zawodowego
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych działa na podstawie
ustawy z dnia 1 lipca 2011r o samorządzie zawodowym pielęgniarek
i położnych (Dz.U z 2011r nr 174
poz. 1038) z póż. zmianami. Ustawa ta określa organizację i zadania
samorządu zawodowego tej grupy
zawodowej oraz prawa i obowiązki
wynikające z przynależności. Zgodnie z zapisem zawartym w art. 11 ust

2 wymienionej ustawy przynależność do samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych wykonujących ten zawód jest obowiązkowa.
To oznacza, iż nie będąc członkiem
samorządu nie można wykonywać
żadnego z wymienionych zawodów.
Obok praw związanych z przynależnością do samorządu zawodowego członkowie mają też obowiązki
określone w ustawie (obowiązek

ustawowy) i takim obowiązkiem jest
m.in. obowiązek opłacania składek członkowskich.
Ustawa nie reguluje wysokości
i zasad opłacania składek, pozostawiając kompetencje w tym zakresie
przepisom wewnętrznym samorządu. W tym zakresie obowiązuje Uchwała nr 18 VII Krajowego
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 23 stycznia 2016r w sprawie
49
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wysokości składki członkowskiej
oraz zasad jej podziału. Składka członkowska opłacana jest na
rzecz właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych zgodnie z zasadami wynikającymi z wymienionej
Uchwały Zjazdu. Składka członkowska jest jednym ze źródeł finansowania działalności samorządu na
rzecz swoich członków. To m.in. ze
składek pochodzą środki finansowe
przeznaczane przez samorząd na
dofinansowanie kształcenia w różnych jej formach, pożyczki, zapomogi i inne działania. To oznacza, iż
regularne, systematyczne i rzetelne
opłacanie składki przez wszystkich
członków samorządu jest istotnym
obowiązkiem umożliwiającym solidarne tworzenie możliwości finansowych działania na rzecz środowiska zawodowego.
Wymieniana Uchwała nr 18 VII ze
stycznia 2016r Krajowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych przewiduje szereg zwolnień lub obniżenia
wysokości składki opłacalnej na
rzecz samorządu. Tylko i wyłącznie
w przypadkach wymienionych
w Uchwale możliwe jest skorzystanie z takich uprawień. Tak więc gdy
nie występuje żadna z okoliczności
wymienionych w Uchwale obowiązek ten należy realizować uiszczając składki w wysokości wskazanej
w Uchwale Zjazdu.
Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Uchwale stanowiącej
podstawę naliczania i opłacania
składek członkowskich nie przewidział możliwości umarzania zadłużenia z tytułu nieopłaconych
składek. Uprawnień takich nie ma
także izba pielęgniarek. W tej sytuacji nieopłacone składki podlegają
wyegzekwowaniu.
Brak regularnego opłacania składek spowoduje, iż Izba wzywa osobę
nie wywiązującą się z ustawowego
obowiązku do uregulowania zale-
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głych należności finansowej wobec
samorządu. W przypadku dalszej
zwłoki samorząd pielęgniarek i położnych ma ustawowe uprawnienia
do wystawienia tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji. Takie uprawnienie
samorządowi pielęgniarek i położnych przyznaje art. 92 ustawy o samorządzie zawodowym. (art. 92
„Nieopłacenie w terminie składki
członkowskiej i koszty postępowania w sprawach odpowiedzialności podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu administracji”). W praktyce oznacza to,
iż bez potrzeby udawania się do
Sądu izba wystawi tytuł wykonawczy i skieruje sprawę do egzekucji
do komornika skarbowego.
Pielęgniarka/położna opłaca
składki w wysokości wskazanej
w Uchwale samodzielnie, ale może,
gdy jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, upoważnić
pracodawcę do potrącania z przysługującego jej wynagrodzenia za
pracę kwoty w wysokości stanowiącej składkę i odprowadzania jej na
rzecz wskazanego samorządu zawodowego.
W praktyce realizacji powyższego
upoważnienia pojawia się problem
czy izba pielęgniarek i położnych,
wykonując ustawowy obowiązek
pobierania składek od członków
samorządu, może uzyskać od pracodawcy informacje o wysokości
wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącego podstawę naliczenia wysokości składki. Stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych,
ich pozyskiwania i przetwarzania,
a więc m.in. udostępniania zmienił się w ostatnim czasie, i obecny
wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27.04.2016r – (UE) 2016/679.Szczególowe regulacje w tym zakresie
pozostawiono państwom członkow-

skim i w Polsce obowiązuje w tym
zakresie ustawa z 10.05.2018r
o ochronie danych osobowych.
(Dz.U z 2018r poz.1000, tj.2019r
poz. 1781). Żadne z wymienionych
źródeł prawa nie reguluje jednak
jednoznacznie tego problemu.
Ustawa o funkcjonowaniu samorządu także nie zawiera odpowiednich
regulacji. Można jedynie uznać, iż
ewentualne wskazanie wysokości
wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość i tak wynika z przepisów o wynagradzaniu pracowników podmiotów leczniczych i jest
powszechnie znana przynajmniej
w minimalnej wysokości, to jeszcze
nie informacja o całkowitym, otrzymywanych wynagrodzeniu pracownika. W mojej ocenie udostępnienie
informacji w tym zakresie nie narusza praw i wolności pracownika,
a służy jedynie ochronie interesu
majątkowego samorządu zawodowego w rezultacie działającego
na rzecz i w interesie środowiska
pielęgniarek i położnych. Zmierza
bowiem jedynie do ustalenia czy
prawidłowo naliczana jest i odprowadzana składka członkowska.
Nad prawidłowym stosowaniem ustawy o ochronie danych
osobowych czuwa Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W tej sytuacji ewentualna odmowa udzielenia przez pracodawcę
informacji w powyższym zakresie
stworzy możliwość zwrócenia się
do Prezesa o ocenę zasadności
tej odmowy.
W opracowaniu powyższego tekstu wykorzystano m.in. opinie prawną rpr. Pawła Dudkiewicza (Kancelaria Dudkiewicz) z 2018r.
Halina Domańska
Radca prawny
OIPiP w Olsztynie
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WAŻNE SPRAWY
PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI AKTUALIZACJI DANYCH
Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,
pielęgniarka i położna wpisana do
rejestru obowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady o wszelkich
zmianach danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich
powstania.
Zmiana nazwiska
Dokumenty składamy osobiście:
• prawo wykonywania zawodu –
oryginał ( dokonujemy adnotacji
o zmianie nazwiska w PWZ)
• akt małżeństwa – kopia i oryginał
do wglądu
Zmiany teleadresowe
Składamy:
• arkusz aktualizacyjny lub
• pisemne oświadczenie osoby zainteresowanej.
Dokumenty można złożyć osobiście, e-mailem lub drogą pocztową.

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

Zmiana miejsca pracy /podjęcie
pracy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Składamy:
• zaświadczenie z kadr o zatrudnieniu ( można przesłać skan zaświadczenia e-mailem),

Zmiana danych dotyczy:
• ukończenia studiów wyższych na
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo,
• ukończenie specjalizacji,
• ukończenie kursów – kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających

Wyżej wymienione dokumenty
dotyczące zmiany miejsca pracy
można złożyć osobiście, e-mailem
lub drogą pocztową.
Ponadto informujemy, że zgodnie
z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. ( Dz. U. 2014 poz. 1435)
pielęgniarka i położna wykonująca
zawód:
• w ramach umowy o pracę;
• w ramach stosunku służbowego;
• na podstawie umowy cywilnoprawnej;
są obowiązane, poinformować
o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze
względu na miejsce wykonywania
zawodu, zgodnie z podaną wcześniej instrukcją.
***
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 pielęgniarek i położnych:
660 610 090
Księgowość: 883 312 633
fax 89 679 03 57
e-mail: izba@oipip.olsztyn.pl
www.oipip.olsztyn.pl

Składamy:
• arkusz aktualizacyjny
• oryginalny odpis ukończenia
szkoły wyższej
• kopia zaświadczenia o ukończonej specjalizacji, oryginał prawa
wykonywania zawodu, ponieważ
dokonujemy wpisu o specjalizacji
w dokumencie PWZ,
• oryginały do wglądu oraz kopie
zaświadczeń o ukończonych kursach.
Druki dostępne na stronie: izba@
oipip.olsztyn.pl w zakładce: WYKONYWANIE ZAWODU
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,
10-602 Olsztyn ul. W. Pstrowskiego 14 K,
PKO BP SA
89 1020 3541 0000 5402 0135 1824
(dotyczy spłat pożyczek zwrotnych)

***
DRUK:

Zakład Poligraficzny NIESTĘPSCY S.J.,
Olsztyn, tel./fax 534-83-92
ISSN 1427-5147, Nakład: 1500 egz.
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PODZIĘKOWANIA
„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
Wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń”

Pielęgniarkom Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

BOŻENIE FALCZYK,
LIDII PALANIS,
BARBARZE PAWŁOWICZ,
ALINIE SUBOCZ
EWIE OPAR

W związku z przejściem na emeryturę, serdecznie dziękujemy za lata wspólnej pracy,
życzliwość i zaangażowanie. Życzymy dużo zdrowia oraz realizacji dalszych planów
i wyzwań.

Pielęgniarki i pracownicy Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie
oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą
w Olsztynie
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