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Szanowni czytelnicy Biuletynu

Rok 2022 za chwilę sta-
nie się przeszłością. Okazał 
się kolejnym trudnym rokiem 
działalności samorządowej. Po 
ustabilizowanej sytuacji epide-
mii covid-19, wybuchła wojna. 
Dramat Ukrainy rzucił cień na 
poczucie bezpieczeństwa na-
szego i naszych bliskich. Ko-
lejny raz ekstremalne warunki 
wyzwoliły w ludziach zarówno 
dobre jak i najgorsze cechy. 
Włączyliśmy się jako Okręgowa 
Rada w pomoc Ukrainie. Różne 
form pomocy skierowane były 
do uchodźców, szczególnie do 
naszych koleżanek pielęgniarek 
uciekających przed wojną do 
Polski.

W planach, miał to być rok 
sukcesów: zauważalny wzrost 
liczby pielęgniarek i położnych 
wchodzących do zawodu, coraz 
chętniej młodzi ludzie wybierają 
taką drogę zawodową. Dyna-
micznie rozwijające się kształ-
cenie podyplomowe. Nowe 

kompetencje. Wiele przesłanek 
wskazywało na poprawę wa-
runków pracy i płacy. Niestety 
w lipcu weszła w życie ustawa 
wskaźnikowa o minimalnym 
wynagrodzeniu w podmiotach 
leczniczych, której realizacją 
wprowadziła niemałe zamiesza-
nie w całym środowisku. To co 
miało być sukcesem, jest obsza-
rem dużych zawirowań i konflik-
tów. Kolejny raz 7 grudnia 2022r 
NRPiP negocjuje warunki zmia-
ny ustawy. Samorząd zawodowy 
nigdy nie ukrywał, że nieuzasad-
nionym jest brak uznania posia-
danych kwalifikacji zawodowych 
pielęgniarek i położnych. 

W naszej tradycji, listopad 
to miesiąc refleksji i zadumy. 
Z nutą nostalgii wspominamy 
osoby, które odeszły. Tegorocz-
ny listopad, w Izbie olsztyńskiej 
był jednak inny, był czas wytężo-
nej pracy, biuro tętniło życiem. 
Zrealizowały się nasze marzenia 
- nowa siedziba Izby jest miej-
scem spotkań i integracji kole-
żanek i kolegów. Z godnie z pla-
nem ruszył Ośrodek Kształcenia 
Podyplomowego prowadzony 
przez Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych w Olsztynie, 
a koleżanki i koledzy chętnie 
skorzystali z naszej oferty szko-
leniowej. 

Zachęcam do lektury obec-
nego wydania Biuletynu infor-
macyjnego. Przedstawiamy 
w nim jak realizujemy nasze za-
dania. Efektami swoich działań 
pochwaliły się Komisje Proble-
mowe. Piszemy też o ciekawcy 
wydarzeniach, w których uczest-
niczyli członkowie naszej Izby. 

Tradycyjnie w drugiej poło-
wie roku Członkowie Prezydium 
biorą udział w uroczystościach 

wręczenia Dyplomów i ”czep-
kowania” absolwentów Kierun-
ku Pielęgniarstwa i Położnictwa 
uczelni medycznych. Nawią-
zując do symboli zawodowych 
Komisja Etyki i Historii Zawodu 
przypomina jak powinien wyglą-
dać uroczysty strój pielęgniarki 
i położnej. 

Niezwykle istotna w naszej 
pracy zawodowej jest komuni-
kacja między członkami zespo-
łu terapeutycznego. Jak ten pro-
ces widzą nasze młode stażem 
pracy koleżanki przeczytacie 
w artykule Komunikacja inter-
personalna w adaptacji zawo-
dowej. 

W ramach akcji „Uratujmy od 
zapomnienia” – kolejny raz pro-
simy o przegląd posiadanych 
zdjęć prywatnych zasobów i po-
dzielnie się fotografiami zwią-
zanymi z kształceniem, i pracą 
zawodową. Nie ma przyszłości 
bez przeszłości. Dzień po dniu 
wszyscy tworzymy historię za-
wodu pielęgniarki i położnej.

Okres Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku to czas 
podsumowań i wytyczania ko-
lejnych celów. Już dziś życzę 
by wszystkie się spełniły. Niech 
będzie to czas odpoczynku 
w rodzinnym gronie, refleksji mi-
nionego czasu, a jeśli przyjdzie 
spędzić go w pracy, na dyżurze, 
życzę przede wszystkim wza-
jemnego zrozumienia i szacun-
ku, który łączy, a nie dzieli.

Maria Danielewicz
Przewodnicząca ORPiP 

w Olsztynie
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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 3 września 2022 roku do 19 listopada 2022 roku

3.09.2022 III KONFERENCJA dla pracowników Centralnych Sterylizatorni Regionu Warmii i Mazur. Tematem 
przewodnim konferencji był „Prawidłowy sposób postępowania z narzędziami w procesach 
dekontaminacji”. Konferencja zorganizowana była przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy w Olsztynie i Komisję Epidemiologiczną ORPiP. W konferencji uczestniczyło 40 osób 
z całego województwa. 

7.09.2022 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 26 uchwał między innymi 13 uchwał w sprawie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 3 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa 
wykonywania zawodu położnej, uchwałę w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek, 1 uchwałę w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Położnych, 1 uchwałę 
w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, 1 uchwałę w sprawie 
stwierdzenia i wydania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 2 uchwały w sprawie 
wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą, uchwałę w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej pielęgniarce członkowi Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 3 uchwały w sprawie w sprawie powołania Komisji do 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Kursu specjalistycznego

8-10.09.2022 Udział członków Prezydium ORPiP Kongresie Naukowo Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa 
Leczenia Ran, które w 2022 roku obchodziło Jubileusz 20-lecia działalności. Wyróżniona nagrodą 
ZASŁUŻENI DLA LECZENIA RAN w kategorii Meneger/Lider  została Maria Danielewicz.

12-13.09.202 Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Sekretarza ORPiP Doroty Kosiorek w IV 
Warmińsko – Mazurskim Forum Epidemiologicznym Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
Pielęgniarek Epidemiologicznych pt. „Wiedza nic nie daje jeżeli nie pozwala Ci podjąć właściwej 
decyzji we właściwym czasie”

21.09.2022 Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP Przyznano: 158 
refundacji na kwotę 97 402,69 zł, 40 pożyczek zwrotnych na kwotę 80 000 zł, 37 pożyczek 
bezzwrotnych na kwotę 38 000 zł.

21-22.09 2022 Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony 
Kacprzak w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w porządku obrad min: 
działania NRPiP w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – udział Prezes NRPiP 
w posiedzeniu Komisji Trójstronnej, przedstawicieli NRPiP w spotkaniu z Państwową Inspekcja 
Pracy. Zmiany w Taryfikatorze kwalifikacyjnym. Informacje w sprawie projektu UE „Wsparcie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”.

21.09.2022 Posiedzenie Komisji Etyki i Historii Zawodu ORPiP 
23.09.2022 Posiedzenie Komisji Opieki Stacjonarnej ORPiP
26.09.2022 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 21 uchwał między innymi 7 uchwał w sprawie stwierdzenia 

prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 3 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa 
wykonywania zawodu położnej, 3 uchwały w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek, 5 uchwał w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, 2 
uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 
uchwałę w sprawie w sprawie wytypowania przedstawicieli do udziału w pracach Komisji w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

26.09.2022 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego ORPiP
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29.09.2022 Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz,  Wiceprzewodniczącej ORPiP Mirosławy 
Sokół oraz Skarbnika ORPiP Aleksandry Korzeniewskiej w Dyplomatorium i Czepkowaniu 
Absolwentów Kierunku Pielęgniarstwa Kolegium Nauk Stosowanych – filia w Działdowie Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

29.09.2022 Udział Członka Prezydium ORPiP Katarzyny Kosudy-Kasprzak w III Konferencji Szkoleniowo – Naukowej 
„Pielęgniarstwo – jako nauka, zawód i sztuka wobec współczesnych wyzwań” zorganizowanej przez 
Szkołę Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

30.09.2022 Posiedzenie ORPiP. Podjęto 7 Uchwał między innymi: uchwałę w sprawie w sprawie spłaty 12 
rat kapitału kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup budynku przy ul. Pstrowskiego 14K, 
uchwałę w sprawie archiwizacji dokumentacji wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej 
z lat 1950-1959, uchwałę w sprawie przedłużenia umowy na korzystanie z literatury na platformie 
IBUK Libra, uchwałę w sprawie zwołania XXXVII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur, uchwałę w sprawie korekty budżetu 
uchwalonego Uchwałą nr 157/VII/2022 z dnia 19 marca 2022 roku, w sprawie przekazania 
darowizny Olsztyńskiemu Stowarzyszeniu Hospicyjnemu „Palium”, uchwałę w sprawie zakupu 
odzieży dla żołnierzy w Ukrainie

30.09.2022 Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Rady Społecznej 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

1.10.2022 Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony Kacprzak 
w Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

4.10.2022 Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz w posiedzeniu Rady Warmińsko – Mazurskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

5.10.2022 Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony 
Kacprzak w Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 Collegium Medicum Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

7.10.2022 Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz, Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony Kacprzak 
oraz Sekretarza ORPiP Doroty Kosiorek  w Jubileuszu 20-lecia  Olsztyńskiego Stowarzyszenia 
Hospicyjnego „Palium”

10.10.2022 Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego odbyła się  Konferencja „Zdrowie psychiczne 
na pierwszym planie” zorganizowana przez Komisję ds. Zdrowia Psychicznego Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur, Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy 
Psychicznie i Nerwowo Chorym oraz Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego 
w Olsztynie. Udział wzięło 40 osób.

12.10.2022 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 34 uchwały, między innymi 18 uchwał w sprawie 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 2 uchwały w sprawie stwierdzenia 
i wydania prawa wykonywania zawodu położnej, 1 uchwałę w sprawie wpisu położnej do 
Okręgowego Rejestru Położnych, 4 uchwały w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek, 2 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania warunkowego prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki, 2 uchwały w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 
pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uchwałę w sprawie 
wydania duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki w przypadku utraty 
zaświadczenia, uchwałę w sprawie: wytypowania przedstawicieli do udziału w pracach Komisji 
w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Olsztynie,  uchwałę w sprawie wytypowania przedstawicieli do udziału w pracach 
Komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

19.10.2022 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz z Marszałkiem Województwa Warmińsko 
Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem w sprawie utrzymania dziennego oddziału 
psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w WZLP w Olsztynie

19.10.2022 Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP. Przyznano: 46 
refundacji na kwotę 23 438,80 zł, 12 pożyczek zwrotnych na kwotę 24 000 zł, 12 pożyczek 
bezzwrotnych na kwotę 14 500 zł.
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21.10.2022 Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz  oraz Członków Prezydium ORPiP Doroty Kosiorek 
i Aleksandry Korzeniewskiej w uroczystości wręczenia dyplomów studiów wyższych Absolwentom 
kierunków: dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego w Szkole Zdrowia 
Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

25.10.2022 Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony 
Kacprzak w uroczystości podziękowania przedstawicielom zawodów medycznych za pracę 
w czasie pandemii i wręczenia odznaczeń państwowych.

26.10.2022 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 10 uchwał, między innymi 3 uchwały w sprawie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 3 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa 
wykonywania zawodu położnej, 1 uchwałę w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek, 1 uchwałę w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Położnych, 1 
uchwałę w sprawie stwierdzenia i wydania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 
1 uchwałę w sprawie zmiany załącznika nr 4 do „Zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olszynie”

5.11.2022 Szkolenie pt. „Rola pielęgniarek bloku operacyjnego w procesie transplantacji narządów”, zorganizowane 
przez  Komisję ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego ORPiP w Olsztynie, w którym uczestniczyło 19 osób.

09.11.2022 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 13 uchwał, między innymi uchwałę w sprawie w sprawie zmiany 
danych wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 
organizowanego przez Fundację Pretium z siedzibą we Wrocławiu (I zmiana-rozszerzenie), 3 uchwały 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie stwierdzenia i wydania 
prawa wykonywania zawodu położnej,  uchwałę w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru 
Położnych, 3 uchwały w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Położnych, uchwałę 
w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą, w sprawie pokrycia części kosztów Konferencji Naukowo-Dydaktycznej współorganizowanej 
przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

14.11.2022 Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony 
Kacprzak w konferencji wojewódzkiej pn. „Świadomość. Bezpieczeństwo. Wsparcie osób 
starszych”, która odbyła się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

15.11.2022 Przewodnicząca ORPiP Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczące ORPiP – Iwona Kacprzak 
i Mirosława Sokół uczestniczyły w uroczystości otwarcia pierwszego w województwie Warmińsko 
– Mazurskim Oddziału Geriatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

15.11.2022 Udział Sekretarza ORPiP Doroty Kosiorek w posiedzeniu Rady Warmińsko – Mazurskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

15.11.2022 Posiedzenie Komisji Etyki i Historii Zawodu ORPiP
16.11.2022 Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP. Przyznano 52 

refundacje na kwotę 52 567,14 zł, 15 pożyczek zwrotnych na kwotę 30 000 zł, 18 pożyczek 
bezzwrotnych na kwotę 20 500 zł

17.11.2022 Obiegowe Posiedzenie ORPiP. Podjęto 1 Uchwałę w sprawie : przyznania kwot na pokrycie wydatków 
związanych z pełnieniem obowiązków społecznych Przedstawicielom ORPiP w zakładach pracy

18.11.2022 Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Dobrym Mieście

18.11.2022 Przewodnicząca ORPiP Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodnicząca ORPiP Iwony Kacprzak 
wzięły udział w uroczystości obchodów 40-lecia Samorządu Radców Prawnych. Pani Halina 
Domańska, radca prawny ORPiP otrzymała Medal XXXX- lecia Samorządu Radców Prawnych 
oraz Srebrną Odznakę Samorządu Radców Prawnych.

19.11.2022 Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
22.11.2022 Odbył się Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych oraz spotkanie 

Wykonawców Projektu UE „Wsparcie  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, 
w którym uczestniczyła Maria Danielewicz.

28.11.2022 Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Rady Społecznej 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
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Obchody 20-lecia Hospicjum w Olsztynie

Z inicjatywy kilkunastu osób 
zatroskanych o los ludzi w za-
awansowanym stadium choroby 
nowotworowej, gdy leczenie onko-
logiczne nie jest już możliwe, dnia 
9 lipca 2001 r. zostało powołane do 
życia Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Hospicyjne „Palium”. Na mocy po-
stanowienia Sądu z dnia 8 września 
2001r. stowarzyszenie zostało wpi-
sane do Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod numerem 0000014251 
i posiada status Organizacji Pożyt-
ku Publicznego.

Głównym założeniem Stowa-
rzyszenia jest zapewnienie nieule-
czalnie chorym godziwych warun-
ków w ostatnich chwilach ich życia 
poprzez utworzenie i prowadze-
nie pełnoprofilowego Hospicjum 
w Olsztynie. 

Obecnie Hospicjum mieści się 
w budynku Miejskiego Szpitala 
Zespolonego przy al. Wojska Pol-
skiego 30 w Olsztynie w dzierża-
wionych pomieszczeniach. Zespół 
Hospicyjny to wykwalifikowana 
kadra, w skład której wchodzą le-
karze ze specjalizacją z medycyny 
paliatywnej, pielęgniarki specjalistki 
w dziedzinie opieki paliatywnej, fi-
zjoterapeuci, psychologowie, opie-
kunowie i personel pomocniczy. 
Wszyscy profesjonalnie przygoto-
wani do pracy w Hospicjum. 

„Tam, gdzie jest człowiek cierpiący, musi znaleźć 
się człowiek, który otoczy cierpiącego wsparciem”

Jan Paweł II

W ciągu 20 lat Hospicjum po-
mogło tysiącom pacjentów i ich 
rodzinom z regionu Warmii i Ma-
zur. Stowarzyszenie poprzez swoje 
działania prowadzi każdego roku 
wiele kampanii społecznych, mają-
cych na celu przybliżenie tematyki 
Hospicjum i uwrażliwianie na cier-
pienie człowieka. Stowarzyszenie 
służy społeczeństwu, chce nadal 

pomagać i jest otwarte na nowe 
oczekiwania i potrzeby osób cho-
rych. Pomimo rozwoju medycyny 
nadal przybywa pacjentów w za-
awansowanym stadium chorób. 
Wielu z nich oczekuje na miejsce 
w Hospicjum. 

Stowarzyszenie od 20 lat zabie-
ga o własną siedzibę, gdzie mo-
głoby objąć opieką większą liczbę 
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potrzebujących pacjentów. Jest to 
priorytetem na najbliższe lata pracy.

Tegoroczne obchody Jubile-
uszu 20-lecia odbyły się 7-8 paź-
dziernika. Pierwszego dnia uro-
czystości w Olsztyńskiej Eranovie 
połączone z aukcją charytatywną 
z której dochód przeznaczono na 
zakup łóżek rehabilitacyjnych dla 
pacjentów, w działania również włą-
czyła się nasza ORPiP. Kolejnego 
dnia w Bartążku zorganizowano 
Charytatywny Bieg Nadziei o dłu-
gości 20 kilometrów. 

Dorota Kosiorek
Sekretarz ORPiP
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Uroczystość rozdania dyplo-
mów to coroczna tradycja wszyst-
kich uczelni wyższych kształcących 
pielęgniarki i położne. To doniosły 
sposób pogratulowania Absolwen-
tom ukończenia studiów i uzyska-
nia tytułów zawodowych. 

Każdy absolwent na początku 
swojej pracy zawodowej otrzymuje 
od Izby Kodeks Etyki Pielęgniarki 
i Położnej Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wyróżniamy także najlepsze 
prace licencjackie i magisterskie.

Cieszymy się, że zawsze aktynie 
uczestniczymy w uroczystość roz-
dania dyplomów. Z chwila złożenia 
Przyrzeczenia absolwenci  wstępu-
ją w szeregi społeczności pielęgnia-
rek i położnych. Otrzymany Czepek 
to jeden z najważniejszych symboli 
zawodu pielęgniarki i położnej. Dy-
plom ukończenia szkoły stanowi 
podstawę otrzymania Prawa Wy-
konywania Zawodu i wpisania do 
Rejestru PWZ. To niezwykle ważny 
moment w życiu zawodowym! Od 
tego momentu kończy się kształce-
nie przeddyplomowe, a nadzór nad 
wykonywaniem zawodu przejmuje 
samorząd zawodowy. 

Poniżej przestawiamy relacje 
zdjęciową z tych uroczystości. 

Prezydium ORPiP
w Olsztynie

Dyplomatorium oraz uroczystość czepkowania
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Szanowni Państwo,

Decyzją Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Olsztynie za-
kupiony został dostęp do wirtualnej 
czytelni Ibuk LIBRA na kolejny rok 
kalendarzowy. Serwis jest dostępny 
bezpłatnie dla wszystkich członków 
OIPIP w Olsztynie oraz dla studen-
tów kierunku pielęgniarstwo i po-
łożnictwo.

CZYM JEST IBUK LIBRA?

Całodobowa wirtualna czytelnia 
oferująca specjalistyczne, nauko-
we i popularnonaukowe publikacje 
w języku polskim z zakresu medy-
cyny, psychologii, prawa i innych 

dziedzin, wydane przez renomowa-
ne polskie oficyny, umożliwiająca:

• szybki dostęp do biblioteki z do-
wolnego miejsca,

• elastyczny dobór zasobów i ła-
twe uruchomienie platformy

• możliwość czytania na urzą-
dzeniach mobilnych (komputer, 
laptop, tablet czy smartfon)

• szybki podgląd pełnych tekstów,

• zaawansowane narzędzia pracy 
z tekstem np. zaznaczanie frag-
mentów, tworzenie notatek, ta-
gowanie, bezpośrednie powią-
zanie zagadnień i treści książek 
ze słownikami i encyklopediami 
PWN,

Procedura nadania kodu:

1. Członek samorządu skła-
da wniosek do OIPIP – wypeł-
niony wniosek należy dostar-
czyć do OIPiP w Olsztynie

2. Rejestracja i założenie konta 
myIBUK na platformie Ibuk LI-
BRA:  https://libra.ibuk.pl/

3. Aktywacja kodu PIN w koncie 
serwisu (po weryfikacji wniosku 
kod zostanie wysłany na adres 
mailowy)

Dorota Kosiorek 
Sekretarz ORPiP

UCHWAŁA NR 165/VII / 2022
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 września 2022 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 Prezydium 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 2023 roku.

§ 2

Na cel wymieniony w § 1 przeznacza się kwotę do 3 000,00 zł (trzech tysięcy zł) z pozycji preliminarza 
Działalność promocyjna i inna ustawowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Sekretarz ORPiP                         Skarbnik ORPiP                     Przewodnicząca ORPiP
          Dorota Kosiorek                 Aleksandra Korzeniewska              Maria Danielewicz

Ibuk
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Komunikaty Rządowe informują o uproszczonych procedurach zatrudniania Obywateli Ukrainy przyjeżdżających 
po 24.02.2022 do Polski. W przypadku zawodów medycznych tj. pielęgniarki i położnej obowiązuje posiadanie 
prawa wykonywania zawodu wydanego przez Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych. Uproszczona procedura 
polega na tym że prawo wykonywania zawodu wydaje Izba w ciągu 7-14 dni na podstawie decyzji administracyj-
nej Ministra Zdrowia.

Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w  zależności od posiada-
nego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów:

 
I. Prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz

 następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1. roku pracy pod nadzorem): 

 1.  oświadczenie o znajomości języka polskiego;
 2.  zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające wykaz komórek 
  organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu 
  czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem;
 3.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
 5.  oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument 
  potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany 
  przez uprawniony organ w kraju, w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
 6.  dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty
   potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej 
  trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat 
  bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;

Uwaga: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu 
potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wąt-
pliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich lub żadnych 
dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia – mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. 
W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną 
kopię dokumentu.

 7.  dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej 
  – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie
  apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

Uwaga: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu 
potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, o którym mowa w pkt. g, w formie nie-
budzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu 
konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

 8.  wypełniony wniosek.
 

II. Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz dyplom pielęgniarki lub położnej i 3 – letnie 
doświadczenie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach otrzyma prawo wykonywania zawodu 
warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli 
posiada następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):

 1. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej; 

Pielęgniarki i położne z Ukrainy coraz częściej podejmują pracę 
w Polsce



12

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OLSZTYNIE

Nr 5 • X - XII 2022r.

 3. oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument 
  potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany 
  przez uprawniony organ w kraju, w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód; 
 4. dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty
   potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie co najmniej 
  trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat 
  bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

Uwaga: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu 
potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wąt-
pliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich lub żadnych 
dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia – mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. 
W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną 
kopię dokumentu.

 5. dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej
   – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie
   apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

Uwaga: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu 
potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. e, w formie nie-
budzących wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu 
konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

 6.  wypełniony wniosek.
 

 III.  prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom 
  chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):

 1. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
 3. oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument potwier-
  dzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez 
  uprawniony organ w kraju, w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuj zawód;
 4.  dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty
   potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy. W przypadku braku posiadania co najmniej
   trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskanego w okresie pięciu lat
   bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, Wnioskodawca składa oświadczenie o braku 
  posiadania ww. doświadczenia zawodowego.

Uwaga: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu 
potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwo-
ści kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich lub żadnych doku-
mentów potwierdzających okresy zatrudnienia – mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 
miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

 5.  dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej
   – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie
   apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

Uwaga: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumen-
tu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, o których mowa w pkt. e, w formie 
niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu 
konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

 6. wypełniony wniosek.
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  Wniosek można wysłać pocztą na adres: Ministerstwo Zdrowia, 
         Departament Rozwoju Kadr Medycznych, 
       ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

  lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa.

Przebieg postępowania

 1. Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia
  zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej w podmiocie leczniczym. Zgodę wydaje się w formie
   decyzji administracyjnej, której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że 
  decyzja podlega wykonaniu natychmiast po jej wydaniu; 
 2. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów pracownicy będą się kontaktować 
  z osobą składającą wniosek i wzywać do jego uzupełnienia;
 3. Minister Zdrowia wyśle niezwłocznie po podjęciu decyzji jej skan na wskazany we wniosku adres e-mail 
  oraz prześle pocztą oryginał decyzji na wskazany adres do korespondencji;

Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz dyplom pielęgniarki lub położnej i 3 – letnie doświadcze-
nie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach

Potrzebny będzie także dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód tożsa-
mości) oraz w przypadku korzystania ze zwolnień dotyczących formy dokumentów opisanych powyżej 
w kolorze czerwonym dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską. 

Po otrzymaniu decyzji Ministra Zdrowia

1. Jeżeli decyzja jest pozytywna, należy udać się do okręgowej izby pielęgniarek i położnych właściwej ze wzglę-
du na miejsce planowanego zatrudnienia w celu przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu. 

2. Po okazaniu decyzji Ministra Zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje prawo wykony-
wania zawodu i wydaje dokument „prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „prawo wykonywania 
zawodu położnej”. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz 
wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położ-
nej”, w terminie 7 dni (lub 14 dni w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) od dnia 
otrzymania decyzji Ministra Zdrowia. 

 
Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez maks. 5 lat. Szczegółowe informacje dostęp-
ne pod linkiem: 
 https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-polozne

Dorota Kosiorek
Sekretarz ORPiP 



14

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OLSZTYNIE

Nr 5 • X - XII 2022r.

Ośrodek Kształcenia Podyplomo-
wego Pielęgniarek i Położnych przy 
OIPiP w Olsztynie został utworzony 
w maju 2022r. To inicjatywa wycho-
dząca naprzeciw oczekiwaniom 
środowiska. Organizacja i realiza-
cja kursów dla członków naszej 
Izby wymagała pewnego przeorga-
nizowania zasad\funkcjonowania 
naszej działalności. Trud i pokony-
wanie wyzwań związanych z przy-
gotowaniem bazy szkoleniowej, 

poszukiwaniami profesjonalnej ka-
dry dydaktycznej, jak też zapewnie-
nie jak najlepszej oferty szkolenio-
wej został nagrodzony pierwszymi 
sukcesami. Niespełna w okresie 
4 miesięcy różnego rodzaju kur-
sy specjalistyczne ukończyło 213 
uczestników. Aktualnie kształce-
nie jest głównie realizowane w ra-
mach Projektu wsparcie kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych nr POWR.07.01.00-00-

0004/22. Działanie 7.1 Oś prioryte-
towa VII. Wsparcie REACT-EU dla 
obszaru zdrowia. Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Głównym celem 
projektu jest podniesienie kwali-
fikacji zawodowych pielęgniarek 
i położnych  w okresie do 31 grud-
nia 2023 r.

Szkolenia realizowane przez Okręgową Izbę 
w Olsztynie

w okresie od września do grudnia 2022r:

1.  Kurs specjalistyczny Komunikowanie interperso-
nalne w pielęgniarstwie, Termin 17.09.2022 r. – 
30.10.2022 r. Liczba uczestników 30

2.  Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – 
oddechowa, Termin 18.09.2022 r. – 30.10.2022 r. 
Liczba uczestników 30

3.  Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja za-
pisu elektrokardiograficznego dla dorosłych, Ter-
min 21.09.2022 r. – 31.10.2022 r. Liczba uczestni-
ków 26

4.  Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne, 
Termin 01.10.2022 r. – 28.11.2022 r.

 Liczba uczestników 32
5.  Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja 

zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych - II 
edycja,  Termin 27.10.2022 r. – 10.12.2022 r. Licz-
ba uczestników 33

6.  Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo 
– oddechowa  - II edycja, Termin 22.10.2022 r. – 
30.11.2022 r. Liczba uczestników  32

7.  Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo 
– oddechowa noworodka, Termin 19.11.2022 r. – 
19.12.2022 r. Liczba uczestników 30

Kształcenie podyplomowe w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Olsztynie



15

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OLSZTYNIE

Nr 5 • X - XII 2022r.

Uczestnicy kursów w ramach projek-
tu otrzymają materiały dydaktycz-
ne, książki, skrypty, notesy, długo-
pisy. W ramach projektu otrzymują 
posiłki (obiad), przekąski i napoje. 
Przewidziane są także dodatkowe 
gadżety w zależności od kursu.  
Natomiast dla nas najcenniejsza 
jest ocena dokonana przez uczest-
ników. Bardzo dobrze oceniona 
została organizacja szkolenia, do-
bór kierowników poszczególnych 
kursów, wykładowców, wybór pla-
cówek stażowych i opiekunów sta-
ży praktycznych. Ocenę najwyż-
szą i zasługującą na wyróżnienie 
otrzymała kadra dydaktyczna za 
sposób prowadzenia zajęć, przygo-

towanie merytoryczne, zapoznanie 
uczestników z programem zajęć, 
praktyczne wykonanie czynności 
pielęgniarskich, jak też za relacje 
z uczestnikami szkoleń. Baza loka-
lowa, sale wykładowe, ćwiczenio-
we oraz zaplecze socjalne również 
zostały oceniono bardzo wysoko. 
Nie mniej ważna jest też sprawna 
i merytoryczna praca administracyj-
na zapewniona przez pracowników 
Biura Okręgowej Izby. Wszelkie 

cenne uwagi, wnioski i sugestie 
weźmiemy pod uwagę przy orga-
nizacji kolejnych kursów, tak aby 
jakość szkoleń odpowiadała ocze-
kiwaniom pielęgniarek i położnych.  

Wszystkim gratulujemy ukończenia 
kursów i uzyskania nowych kwalifi-
kacji zawodowych. 

Iwona Kacprzak
Wiceprzewodnicząca ORPiP
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Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,

z niezwykłą radością pragnę Państwa poinformować, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych realizuje Pro-

jekt „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek  i położnych”, który zakłada przeszkolenie 35 000 

pielęgniarek i położnych z całej Polski na bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. 

Głównym celem projektu jest wsparcie kształcenia podyplomowego naszych koleżanek i kolegów. Szkolenia 

już się rozpoczęły i potrwają aż do końca 2023 roku. Zadbaliśmy o to, by były one nie tylko różnorodne te-

matycznie, adekwatne do wyzwań, jakie pojawiły się w ochronie zdrowia w związku z pandemią COVID-19, 

ale też dostępne dla wszystkich pielęgniarek i położnych, które zechcą podnosić swoje kwalifikacje. Dlatego 

kursy są bezpłatne. Są dostępne zarówno dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym, jak 

również udzielających świadczeń w ramach praktyki zawodowej, a także dla osób bezrobotnych czy nieak-

tywnych zawodowo. Aby wziąć w nich udział, należy posiadać prawo wykonywania zawodu. Tylko w przy-

padku kursów kwalifikacyjnych wymagany jest staż pracy wynoszący co najmniej 6 miesięcy (w przypadku 

kursów specjalistycznych tego wymogu nie ma).

To pierwszy tak duży i  ważny projekt mający na celu wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek 

i położnych – wykorzystajmy możliwości, które nam wszystkim daje. Będę Państwu, niezmiernie wdzięczna 

za rozpowszechnienie informacji o możliwości wzięcia w nim udziału wśród koleżanek i kolegów.

Harmonogram i szczegółowe informacje o rodzajach oraz liczbie edycji kursów znajdziecie Państwo 

na stronie internetowej nipip.pl/projekt.

Jestem dumna, że Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych udało się po wielomiesięcznych negocjacjach 

doprowadzić do podpisania umowy z Ministerstwem Zdrowia, dzięki czemu 35 000 naszych koleżanek i ko-

legów ma szansę poszerzyć swoje kompetencje. Nikt lepiej niż my nie wie, że razem można więcej.

Z wyrazami szacunku 

Prezes NRPiP 
(-)Zofia Małas

Bezpłatne kursy NRPiP
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NIPIP-NRPiP-OIE.060.93.2022                                              Warszawa, 26 października 2022r.

 

Pani/Pan
Przewodnicząca/y
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska,  notą  z  dnia 8 września 2022 r.,( w  załączeniu) przedstawiła nowe 
stanowisko w  sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych przez obywateli Unii Europejskiej w  Wielkiej 
Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego.

Najważniejsze informacje z noty KE:(…)

Obywatele UE

Uznawanie brytyjskich kwalifikacji posiadanych przez obywateli UE, różni się w zależności od tego, czy przedstawiciel 
danego zawodu uzyskał kwalifikacje przed czy po zakończeniu okresu przejściowego określonego w Umowie o wystą-
pieniu z UE, czyli przed lub po 31 grudnia 2020 r.

 q Kwalifikacje uzyskane przed dniem 31 grudnia 2020 r.

W przypadku, gdy kwalifikacje zostały uzyskane przed końcem okresu przejściowego określonego w Umowie o wystą-
pieniu, zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Jeżeli kwalifikacje te zostały wydane w czasie, gdy Zjednoczone Króle-
stwo było państwem członkowskim UE (do dnia 31 stycznia 2020 r.) lub w okresie przejściowym określonym w Umowie 
o wystąpieniu kwalifikacje są uznawane za dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 
lit. c tej dyrektywy. Mogą one być wykorzystywane, jako dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji we wszyst-
kich systemach uznawania kwalifikacji określonych w dyrektywie 2005/36/WE, a wnioskodawcy mogą w każdej chwili 
złożyć wniosek o uznanie tych kwalifikacji zawodowych.

 q Kwalifikacje uzyskane po 1 stycznia 2021 r.

Kwalifikacje zawodowe uzyskane po zakończeniu okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu z UE, są 
kwalifikacjami z państw trzecich na mocy dyrektywy 2005/36/WE. Zastosowanie ma art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 3. W związku 
z tym wnioskodawca musi uzyskać wstępne uznanie w państwie członkowskim zgodnie z krajowymi przepisami i pro-
cedurami. W przypadku zawodów, które korzystają z automatycznego uznawania na podstawie koordynacji minimal-
nych wymogów w zakresie kształcenia, wstępne uznanie powinno być zgodne z minimalnymi wymogami w zakresie 
kształcenia określonymi w dyrektywie.

Jeżeli przedstawiciel danego zawodu chce, aby jego kwalifikacje zostały uznane w innym państwie członkowskim na 
mocy prawa UE, po wstępnym uznaniu w jednym państwie członkowskim musi uzyskać trzyletnie doświadczenie za-
wodowe w tym państwie członkowskim. 

W przeciwnym razie uznanie kwalifikacji przebiega z krajowymi przepisami i procedurami.

Dla okręgowych izb pielęgniarek i położnych z ww. noty KE wynikają następujące wnioski:

 q Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r.
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1.   Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowie-
dzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. mogą ubiegać się 
o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce na podstawie przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (uznanie w systemie automatycz-
nym i w systemie ogólnym).

2.    Powyższe osoby (np. obywatelka polska posiadająca tytuł registered nurse – adult) mogą ubiegać się o  stwier-
dzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej na analogicznych zasadach jak obywatele innych 
państw członkowskich UE - a więc stosuje się wobec ww. osób w szczególności zapisy art. 29 lub art. 32 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2022r. poz. 551 ze zm.)

3.   Ww. osoby mogą złożyć do OIPiP wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej 
właściwy dla osoby będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej wraz z wymagany-
mi dokumentami. Wniosek i wymagane dokumenty są określone w załączniku nr 3 do uchwały Nr 413/VII/2020 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i  Położnych z  dnia 16 września 2020 r. w  sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przy-
znawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe 
rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkow-
skich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub 
położnej.

4.  Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowie-
dzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. nie muszą dokonywać 
w Polsce nostryfikacji brytyjskiego dyplomu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej 
w celu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

 q Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

1.    Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowie-
dzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii po dniu 1 stycznia 2021 r. i nie zostały one następnie 
uznane w  innym państwie członkowskim UE mogą ubiegać się o  uznanie swoich kwalifikacji w  Polsce tylko na 
podstawie polskich przepisów.

2.  W powyższym przypadku obywatele polscy w celu uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki albo położnej muszą spełnić wymagania określone w art. 28 i 31 ustawy o zawodach pielęgniarki lub położ-
nej.

3.  W powyższym przypadku obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpo-
wiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii po dniu 1 stycznia 2021 r. muszą dokonać nostry-
fikacji brytyjskiego dyplomu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w celu stwierdze-
nia prawa wykonywania zawodu.

W przypadku pytań w powyższej kwestii proszę kontaktować się z Ośrodkiem Informacyjno- Edukacyjnym przy NIPiP.

 

Z poważaniem

     (-) Zofia Małas

       Prezes NRPiP
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Rola pielęgniarek bloku operacyjnego 
w procesie transplantacji narządów

 
W dniu 5 listopada 2022 r. w siedzibie Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych Komisja 
ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego zorganizo-
wała szkolenie pt. „Rola pielęgniarek bloku 
operacyjnego w procesie transplantacji na-
rządów”. W czasie spotkania Pani Izabela 
Gryszko, pielęgniarka operacyjna zatrudnio-
na na Bloku Operacyjnym Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie opo-
wiedziała o swojej pracy związanej z procedurą pobierania narządów i przeszczepia nerek. W WSS po raz pierw-
szy przeszczepiono nerki w 2010 roku w nocy z 26/27 listopada, oba przeszczepy podjęły funkcję dzięki czemu 
dwóch pacjentów zyskało szansę na lepsze życie. Dzień 5 listopada to dzień w którym 37 lat temu Prof. Zbigniew 
Religa po raz pierwszy w Polsce dokonał udanego przeszczepu serca.

 Kolejną prezentację przedstawiła Pani Marta Leszczyńska Regionalny Koordynator opowiedziała ona 
o działaniach wspierających medycynę transplantacyjną. O swoich doświadczeniach w pacy koordynatora szpi-
talnego opowiedziała Pani Małgorzata Suchocka natomiast Pani Dorota Jakubowska-Sławińska przestawiła 
podejście różnych religii do zagadnienia przeszczepiania narządów oraz wykorzystania narządów od żywych 
i zmarłych dawców.

  
 W czasie dyskusji uczestnicy 

chętnie dzielili się swoimi doświad-
czeniami oraz wątpliwościami zwią-
zanymi z omawianą tematyką.

Dorota Jakubowska-Sławińska
Przewodnicząca Komisji 

ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

Prace w komisjach problemowych 

Komisja ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego - transplantacja
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III KONFERENCJA dla pracowników Centralnych Sterylizatorni

3 września 2022 r odbyła się III KONFERENCJA dla pracowników Centralnych Sterylizatorni Regionu 
Warmii i Mazur. Tematem przewodnim konferencji był „Prawidłowy sposób postępowania z narzędzia-
mi w procesach dekontaminacji”. Konferencja zorganizowana była przez Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy w Olsztynie i Komisję Epidemiologiczną ORPiP z siedzibą w Olsztynie.

Uczestników i wykładowców przywitała dr n. o zdr. Ewa Romankiewicz, zastępca dyrektora ds. pielę-
gniarstwa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz mgr Iwona Szam-
bora, kierownik Centralnej Sterylizatorni w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsz-
tynie. W konferencji uczestniczyło 40 osób. Konferencja odbyła się w formie warsztatów z podziałem na 
grupy. Przedstawione zostały następujące zagadnienia:

„Prawidłowy sposób przygotowania instrumentarium chirurgicznego” – Maciej Szyfter  
i Wojciech Kosiorek z firmy Aesculap Chifa. Omówili jak prawidłowo przebiega proces konstru-
owania narzędzi chirurgicznych, jak należy postępować z narzędziami od momentu przyjęcia 
ich do Centralnej Sterylizatorni, w jaki sposób należy układać narzędzia w procesie mycia, de-
zynfekcji, konserwacji i pakowania.

Krzysztof Raduszkiewicz z firmy DR WEIGERT przedstawił jakie mogą wystąpić uszkodzenia na-
rzędzi chirurgicznych i termolabilnych podczas ich użytkowania oraz w przebiegu wykonywania 
procesów dekontaminacji w myjniach – dezynfektorach.

Małgorzata Nowicka Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej omówiła „Od-
powiedzialność prawną i zawodową pracowników Centralnych Sterylizatorni” 

Iwona Szambora przedstawiła „Zasady postępowania w poszczególnych strefach pod kątem 
przenoszenia zakażeń”. Wiedza na temat prawidłowego postępowania pracowników Central-
nych Sterylizatorni w poszczególnych strefach zapobiega szerzeniu się zakażeń i ma wpływ na 
bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, którzy znaleźli czas i poświęcili sobotni dzień na do-
kształcanie i koleżeńskie spotkanie.

dr n. o zdr. Ewa Romankiewicz
Przewodnicząca Komisji Epidemiologicznej

Komisja epidemiologiczna
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Strój pielęgniarki oraz położnej 
posiada długą oraz interesującą hi-
storię świadczącą o wysokim pro-
fesjonalizmie. Biorąc pod uwagę 
ujęcie symboliczno – historyczne, 
to zestaw odzieży składający się 
z czepka, fartucha z szarego płót-
na, fartucha białego krzyżowego, 
trzewików profilaktycznych oraz 
peleryny. Wzory mundurów zmie-
niały się na przestrzeni lat, będąc 
odzwierciedleniem trendów mody. 

Jeszcze niedawno w oddziałach 
szpitalnych widywane były pielę-
gniarki oraz położne tylko w białych 
strojach. Dziś możemy dostrzec 
całą paletę barwnych mundurków, 
fartuchów czy sukienek, nierzadko 
posiadających różnorodne wzory 
i rysunki.

Ale czy wiemy, jak wyglądają 
uroczyste stroje tych zawodów oraz 
w jakich okolicznościach należy je 
nosić?

Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych w dniu 22 czerwca 
2016 roku stworzyła Uchwałę Nr 96/
VII/2016 w sprawie określenia wzo-
ru uroczystego stroju zawodowego 
pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, 
położnego oraz zasady jego uży-
wania.

Uroczysty strój zawodowy pielę-
gniarki, pielęgniarza, położnej, po-
łożnego noszony jest podczas:
1. uroczystości państwowych i ko-

ścielnych,
2. wręczania odznaczenia samo-

rządu pielęgniarek i położnych,
3. jubileuszy i uroczystych spo-

tkań,
4. uroczystości w miejscach pa-

mięci narodowej,
5. innych uroczystości i wystąpień 

indywidualnych.

Czepek stroju pielęgniarki i po-
łożnej jest wykonany z kawałka wy-
krochmalonego płótna bawełnia-

nego. Jego wymiary wykazane są 
na rysunku technicznym. Wzdłuż 
przyprasowana jest czarna taśma 
bawełniana szerokości 24 mm dla 
pielęgniarek i czerwona dla położ-
nych. Czepek składa się i zapina 
z pomocą białego, plastikowego 
guzika. Rozmiar czepka można 
regulować dzięki zapięciu na dwa 
rozmiary dziurek.

Strój damski posiada sukienkę 
granatową dla pielęgniarki i czer-
woną dla położnej, a dokładnie:
 – skład surowcowy: 52% polie-

ster, 45% wełna, 3% lycra,
 – długości do połowy kolana,
 – zapinana z tyłu na zamek kryty 

plastikowy,
 – z tyłu rozporek,
 – długość rękawa 8 cm,
 – dekolt okrągły, niezbyt głęboki,
 – przez całą długość sukienki po-

prowadzone są cięcia francu-
skie dopasowujące.

Dodatkowo w skład stroju wcho-
dzi żakiet ecru (zarówno dla pielę-
gniarki, jak i położnej), a dokładnie 
posiada on następujące parametry:
–  długość do bioder,
–  długość rękawa ¾ czyli za ło-

kieć,
–  zapinany na jeden guzik,
–  z kołnierzem klasycznym, wy-

kładane klapki,
–  białą taśmą z czarną aksamit-

ką naszytą na wysokości klat-
ki piersiowej (dla pielęgniarki), 
z czerwoną aksamitką naszytą 
na wysokości klatki piersiowej 
(dla położnej),

–  podszewka ton w ton.

Całość stroju uzupełnia pelery-
na ecru, zarówno dla pielęgniarki, 
jak i położnej:
–  długość za kolano,
–  otwory na ręce odszyte na obło-

żeniu i z naszytą patką,
–  dekolt tuż przy szyi odszyty na 

obłożeniu,

–  podszewka ton w ton,
–  zapinana na dwie duże haftki,

W skład stroju męskiego wcho-
dzi granatowy garnitur męski:
 – długie spodnie z delikatnie zwę-

żaną nogawką zaprasowaną 
w kant,

 – dopasowana marynarka dwu-
rzędowa na podszewce z dwo-
ma kieszeniami z patkami 
i kieszenią, na której będzie 
przypinany czepek metalowy,

 – krawat granatowy (dla pielę-
gniarza), czerwony (dla położ-
nego),

 – biała koszula,
 – buty czarne, sznurówki czarne, 

skarpety czarne.

 Będąc na dyżurze pacjenci 
chętnie patrzą na kolorowe stroje 
pielęgniarek, pielęgniarzy czy po-
łożnych. Pamiętajmy jednak, że na 
oficjalnych uroczystościach oraz ju-
bileuszach obowiązuje nas uroczy-
sty strój zawodowy.

Katarzyna Buczko
Członek Komisji Etyki 

i Historii Zawodu

Dorota Kosiorek 
Przewodnicząca Komisji Etyki 

i Historii Zawodu

Komisja Etyki i Historii Zawodu - Uroczysty strój 
pielęgniarki i położnej
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Komisja Etyki i Historii Zawodu działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkie 
pielęgniarki, pielęgniarzy oraz położne do przesyłania swoich zdjęć związanych 
z nauką i pracą.

Tworzymy wspólny 
album zatytułowany: 

PIELĘGNIARKI,
PIELĘGNIARZE 
I POŁOŻNE WARMII 
I MAZUR
Regulamin: Zdjęcia wraz z imie-
niem i nazwiskiem osoby udo-
stępniającej prosimy przesyłać 

na adres e-mail: sekretarz@oipip.
olsztyn.pl z dopiskiem ALBUM. 
Każde opublikowane zdjęcie 
będzie opisane imieniem i na-
zwiskiem osoby je udostępnia-
jącej. Wskazany jest krótki opis 
każdego zdjęcia oraz data jego 
powstania. Album będzie za-
mieszczony i sukcesywnie aktu-
alizowany na stronie Izby: http://
www.oipip.olsztyn.pl Przesłanie 
zdjęć i związane z tym podanie 
swoich danych osobowych jest 
całkowicie dobrowolne i wyni-

ka ze świadomej decyzji danej 
osoby, co jest jednoznaczne 
ze zgodą na jego publikację. 
Osoba przesyłająca zdjęcia 
wraz z opisem bierze pełną od-
powiedzialność za ich treść. 
Organizator zastrzega sobie 
weryfikację nadsyłanych zdjęć 
(zdjęcia obraźliwe, naruszające 
ogólne normy itp. nie będą opu-
blikowane). Szczególnie zachę-
camy do nadsyłania tzw. zdjęć 
„z dawnych lat”. Nie pozwólmy 
by nasze wspomnienia leżały 

Komisja Etyki i Historii Zawodu - Ratujmy zdęcia z dawnych 
lat
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w szufladzie. Podzielmy się swoją historią. 
Ratujmy zdjęcia z dawnych lat....

Poniżej publikujemy najnowsze zdjęcia, 
które wpłynęły do Komisji.

 
Dorota Kosiorek 

Przewodnicząca Komisji Etyki 
i Historii Zawodu
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„Holistyczne podejście do opieki długoterminowej  –  potrzeby i możliwości”

„Demograficzna srebrna era. Co dalej z opieką długoterminową?”
W dniach 24-25 listopada 2022r. 

w Warszawie odbyła się czwarta 
edycja Ogólnopolskiej Konferencji 
„Opieka  Długoterminowa w Polsce 
– dzisiaj i jutro” pt. „Demograficzna 
srebrna era. Co dalej z opieką dłu-
goterminową?” Konferencja odbyła 
się w formie hybrydowej i została 
zorganizowana przez Koalicję „Na 
pomoc niesamodzielnym”.  Sta-
nowiła ona kontynuację publicznej 
debaty na temat aktualnego stanu 
i przyszłości opieki długotermino-
wej w Polsce, która rozpoczęła się 
w listopadzie 2019 roku podczas 
pierwszej edycji konferencji.

W czasie konferencji odbyło się 
sześć interaktywnych debat tema-
tycznych, które po dyskusji zapro-
szonych ekspertów zostały zakoń-
czone interaktywnym głosowaniem 
ekspertów i uczestników. 

Komisja Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej - 24 edycja 
Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej

Komisja Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej - 4 edycja Ogólnopol-
skiej Konferencji „Opieka Długoterminowaw Polsce – dzisiaj i jutro”

W dniach 13-15 września 2022r. 
w Toruniu odbyła się 24 edycja Mię-
dzynarodowej Konferencji Opieki  
Długoterminowej „Holistyczne po-
dejście do opieki długotermino-
wej – potrzeby i możliwości”. 

W tym roku konferencja odbyła 
się w formie hybrydowej – stacjo-
narnie i online. 

W tegorocznej konferencji pre-
legenci z wielu krajów Europy i USA 
kontynuowali m.in. temat deinstytu-
cjonalizacji opieki długoterminowej 
zapoczątkowany na wcześniej-
szych konferencjach w aspekcie 
pogodzenia profesjonalnej opieki 
i przybliżenia jej do miejsca za-
mieszkania osób potrzebujących. 

W ramach konferencji zostały 
m.in. poruszone następujące tematy:
1. o zmniejszaniu skutków stresu 

w chorobach przewlekłych;
2. profilaktyka zakażeń w OPD – pro-

filaktyka zapaleń płuc u pacjen-
tów z zaburzeniami połykania;

3. nietrzymanie moczu jako tabu –
wstyd i obrzydzenie;

4. zaburzenia snu w wieku podeszłym;
5. rekomendacje rozpoznawania 

bólu u osób z demencją;
6. paradoksy postaw wobec 

śmierci – śmierć zdziczała;
7. innowacyjne technologie w ko-

munikacji z pacjentami w opie-
ce długoterminowej.
Na szczególną uwagę zasługu-

je wykład dr Anny Alichniewicz pt. 
„Paradoksy postaw wobec śmierci – 
śmierć zdziczała”, w którym autorka 
porusza problem tabuizacji śmierci 
w dzisiejszych czasach i ukazuje 
ją jako śmierć zdziczałą, będącą 
konsekwencją jej całkowitej medy-
kalizacji. W środowisku szpitalnym 
jest ona traktowana jako porażka 
– wstydliwe zdarzenie, o którym 

należy jak najszybciej zapomnieć. 
Według prelegentki „umierający 
jest tam „nie na miejscu”, stąd jego 
izolacja i marginalizacja. W szpitalu 
rządzi zasada mówiąca o tym, że 
„jeśli można coś zrobić, to trzeba to 
zrobić”, co w praktyce sprowadza 
się do odwlekania śmierci wszelki-
mi sposobami i za wszelką cenę. 
Ceną jest cierpienie i naruszenie 
godności umierających pacjentów.”

Trudno nie zgodzić się z pre-
legentką, bowiem w codziennej 
praktyce w opiece długoterminowej 
bardzo często mamy do czynienia 
z przekazywaniem do zakładów 
opiekuńczo – leczniczych pacjen-
tów w stanie agonalnym, którzy po-
winni byli pozostać w szpitalu. 

Edyta Skolmowska
Przewodnicząca Komisji Opieki 

Długoterminowej i Geriatrycznej

Problematyka konferencji obej-
mowała następujące panele dysku-
syjne:
1. Opieka długoterminowa 2022 – 

bilans zysków i strat.
2. Wentylacja mechaniczna – do-

kąd prowadzą nas zmiany?
3. Deinstytucjonalizacja opieki 

długoterminowej w Polsce – czy 
wiemy dokąd zmierzamy?

4. Kadry medyczne i opiekuńcze 
w opiece długoterminowej.

5. Innowacje w medycynie i opie-
ce długoterminowej.

6. Jak przystosować dom do opie-
ki nad osobą niesamodzielną?
Z przykrością należy stwierdzić, 

że z przebiegu debaty wyłania się 
bardzo niekorzystny dla nas wszyst-
kich obraz opieki długoterminowej 
w Polsce. Państwo polskie nie ma 
wizji organizacji systemu opieki ani 

jej rozwoju, brakuje dramatycznie 
kadr medycznych i opiekuńczych, 
opieka długoterminowa domowa 
jest na skraju upadku. W trakcie 
kolejnych debat wielokrotnie pod-
kreślano, że polskie społeczeństwo 
nadal nie zdaje sobie sprawy ze 
skali kryzysu, w jakim tkwi opieka 
długoterminowa i jak bardzo bę-
dzie to odczuwalne w kolejnych 
latach, szczególnie dla osób mniej 
zamożnych. Taka sytuacja bardzo 
źle rokuje na przyszłość. Jeśli nie 
zostaną podjęte radykalne i szybkie 
działania w tym obszarze, to nie bę-
dziemy mieli dostępu do opieki dłu-
goterminowej, a pacjent i rodzina 
pozostaną bez wsparcia i pomocy. 

Edyta Skolmowska
Przewodnicząca Komisji Opieki 

Długoterminowej i Geriatrycznej
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Opieka długoterminowa pojawi-
ła się w Polsce pod koniec XX wie-
ku. Na przestrzeni lat zmieniała się 
jej organizacja, kwalifikacja pacjen-
tów do opieki, zakres świadczeń 
czy finansowanie, wreszcie sami 
pacjenci, którzy takiej opieki potrze-
bują. Pierwotnym założeniem i ce-
lem opieki długoterminowej była 
pielęgnacja, opieka, kontynuacja 
leczenia i rehabilitacja osób w róż-
nym wieku po hospitalizacji, którzy 
nie mogli jeszcze wrócić do domu 
pod opiekę rodziny, a sama rodzi-
na również potrzebowała wsparcia, 
edukacji i przygotowania do podję-
cia opieki nad pacjentem w środo-
wisku domowym. Z biegiem czasu 
do świadczeń pielęgnacyjno–opie-
kuńczych zaczęli być kwalifikowa-
ni pacjenci wypisywani ze szpitala 
w coraz cięższym stanie zdrowia, 
których rokowania co do wylecze-
nia i wyzdrowienia były niepomyśl-
ne. Tym samym stali się pacjentami 
wymagającymi opieki paliatywnej 
u schyłku życia. 

Moje doświadczenie w pracy 
w ZOL pokazuje, jak bardzo zja-
wisko śmierci, procesu umierania 
i towarzyszenia osobie odchodzą-
cej zostało głęboko „schowane” 
w ludzkiej świadomości i zostało 
tematem tabu. W większości człon-
kowie rodzin pacjentów nie akcep-
tują sytuacji zdrowotnej swojego 
bliskiego. Nie chcą usłyszeć, że 
chory jest w bardzo ciężkim stanie 
zdrowia i muszą być przygotowani 
na wszystko, również na jego odej-
ście. Mam też wrażenie, że panuje 
ogólny brak przyzwolenia człon-
ków rodzin na śmierć pacjenta. 
Z różnych powodów nie chcą być 
i czuwać przy osobie umierającej, 
zwłaszcza w ostatnich godzinach 
jego życia. Najczęściej za powód 
wskazują brak czasu. Skutkiem 
tego jest sytuacja, że pacjent od-
chodzi w samotności w obecności 
jedynie personelu medycznego, 

który zajęty sprawowaniem opieki 
nad większą liczbą pacjentów, nie 
jest w stanie być stale przy umie-
rającym pacjencie. Pytanie - czy to 
jest jedyna przyczyna takiego za-
chowania personelu medycznego?

W moim odczuciu powyższa 
sytuacja jest bardzo smutna. Pa-
radoksalnie w chwili śmierci, kiedy 
powinni być przy nas bliscy, dzisiaj 
umieramy w samotności. Dotyczy 
to prawie wszystkich pacjentów 
umierających w zakładach opieki 
długoterminowej, ale nie tylko tam.

Należałoby zatem zadać dziś 
kilka pytań o to, dokąd zmierzamy 
jako ludzie, dlaczego uciekamy 
od naszych umierających bliskich 
i zostawiamy ich samych, dlaczego 
ignorujemy zjawisko śmierci i umie-
rania, które towarzyszy nam od na-
rodzin aż do nieuchronnej śmierci 
i pozwalamy naszym bliskim od-
chodzić w samotności?

Tutaj pojawia się kolejne pytanie 
– jaki stosunek do śmierci, umie-
rania, żałoby, ale także pacjenta 
umierającego oraz terapii daremnej 
i dylematów etycznych z nią zwią-
zanych mają dzisiejsze pielęgniar-
ki? Wydaje się, że również mamy 
z tym duży problem, który wymaga 
rozwiązania.

Człowiek, który umiera, potrze-
buje obecności, rozmowy, zauwa-
żenia jego potrzeb i ich spełnienia. 
Myślę, że znów powinniśmy zacząć 
rozmawiać o śmierci i procesie 
umierania, oswajać ten temat w na-
szej świadomości, aby nie bać się 
być przy umierającym pacjencie 
lub naszym bliskim i towarzyszyć 
mu w ostatnich chwilach życia. Jest 
to bardzo trudne, ale jest to również 
to coś, co świadczy o istocie na-
szego człowieczeństwa, o tym kim 
w istocie jesteśmy jako ludzie. 

Pielęgniarko, jeśli potrzebujesz 
rozmowy o śmierci, jeśli chcesz 
przestać się jej bać, aby z pełną 
świadomością jej istnienia i sensu 

móc opiekować się osobą u schył-
ku życia, ale także sobą i swoimi 
umierającymi bliskimi, zapraszam 
Cię do bezpiecznej przestrzeni spo-
tkań w kręgu, które niebawem będę 
organizować w Olsztynie. Mimo 
trudnego tematu wierzę, że ze-
chcesz się spotkać i porozmawiać 
o tym, co najważniejsze. 

Edyta Skolmowska

Refleksje dotyczące opieki u schyłku życia w zakładzie 
opiekuńczo – leczniczym



34

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OLSZTYNIE

Nr 5 • X - XII 2022r.

Konferencje, szkolenia, sympozja

Nagroda Zasłużeni dla Leczenia Ran w Kategorii Menedżer/Lider przyznane przez Zarząd Pol-
skiego Towarzystwa Leczenia Ran dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Wyróżnienie na ręce Prze-
wodniczącej Marii Danielewicz zostało 
wręczone podczas Jubileuszowego  
Kongresu Naukowo Szkoleniowego 
w Sopocie 8 września 2022r przez Pa-
nią Prezes Beatę Mrozikiewicz – Ra-
kowską. 

Tegoroczny Kongres połączo-
ny był z obchodami Jubileusz 20-le-
cia działalności podczas którego 
możliwe było przedstawienie wie-
dzy i doświadczenia dla nowych 
perspektyw leczenia pacjentów 
z ranami w Polsce i na świecie. 

Konieczna wydaje się zmia-
na obecnych metod i standardów 
postępowania z pacjentami cier-
piącymi z powodu różnego rodzaju 
ran ostrych i niegojących się. Za-
stosowanie nowoczesnych metod 
terapii pozytywnie wpływa na skró-
cenie czasu leczenia oraz generuje 
znacznie niższe nakłady finansowe. 
Niezbędnym działaniem  jest zaan-
gażowanie środowisk medycznych,  
również pielęgniarek i położnych 
w opracowanie i realizowanie pro-
gramów szkolenia specjalistów, 
którym bliskie jest leczenie trudno 
gojących się ran. Zarówno Towa-
rzystwo jak i samorząd zawodowy 
aktywnie prowadzi działalność na-
ukową i edukacyjną w zakresie le-
czenia ran o różnej etiologii.

Pielęgniarka, położna jest 
pełnoprawnym  członkiem zespołu 
terapeutycznego obok lekarzy , ra-
towników medycznych, podologów 
i podiatrów, rehabilitantów, diete-
tyków, psychologów, a także stu-
dentów, którzy już niedługo będą 
podejmowali odpowiedzialne decy-
zje kliniczne. Tylko dzięki podejściu 

interdyscyplinarnemu uda się osią-
gać sukcesy. 

Bogaty program trzy dniowe-
go Kongresu oferował liczne de-
baty oraz warsztaty w 13 sesjach 
wykładowych oraz 18 warsztatach 
praktycznych, wszystkie w ujęciu 
codziennej praktyki klinicznej.  
•	 Multidyscyplinarne podejście do 

leczenia ran
•	 Leczenie ran w onkologii, diabe-

tologii, chirurgii, ortopedii i der-
matologii

•	 Najnowsze wytyczne Polskiego 
Towarzystwa Leczenia Ran

•	 Innowacyjne rozwiązania i tech-
nologie w leczeniu ran trudno go-
jących się

•	 Stopa cukrzycowa okiem interni-
sty, diabetologa, angiologa i chi-
rurga

•	 Pacjent z raną u lekarza rodzin-
nego – współpraca pielęgniarki 
i lekarza POZ

•	 Kompresjoterapia w teorii i prak-
tyce

•	 Prehabilitacja jako element jako-
ściowego leczenia pacjenta

•	 Koncepcja higieny rany
•	 Mikrobiologia w leczeniu ran
•	 Prewencja powstawania odleżyn
•	 Powikłania po chirurgicznych za-

biegach ginekologicznych – dla-
czego nadal stanowią wyzwanie

•	 Leczenie ran u pacjentów po 
zabiegach kardiochirurgicznych 
i kardiologicznych

Nowym wyzwaniem jest postępo-
wanie z ranami pourazowymi oraz 
specyfika działań medycznych na 
polu walki. Doświadczeniami wła-
snymi w zakresie leczenie poszko-
dowanych w wojnie podzielili się 
z uczestnikami Kongresu medycy 
z Ukrainy. 

Iwona Kacprzak
Wiceprzewodnicząca ORPiP

Kongres Sopot - Nagroda Zasłużeni dla Leczenia Ran
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Z tej okazji Komisja ds. Opie-
ki Psychiatrycznej działająca przy 
Okręgowej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych, pracownicy  Woje-
wódzkiego Zespołu Lecznictwa 
Psychiatrycznego oraz Olsztyńskie 
Stowarzyszenie Pomocy Psychicz-
nie i Nerwowo Chorym w Olsztynie 
w czwartek 13 października 2022 
roku zorganizowali konferencję 
szkoleniową. Zaproszeni Goście 
z Węgorzewa, Fromborka, Warsza-
wy, Olsztyna przybyli w komple-
cie. Jak każdego roku cel zorga-
nizowanego spotkania był jeden: 
zwiększenie tolerancji wobec 
osób doświadczających kryzysu 
w zdrowiu psychicznym, zwró-
cenie uwagi na istotę choroby, 
promocja zdrowia psychicznego. 
Spotkaniu przyświecała idea inte-
gracji środowiska, podejmowanie 
działań na rzecz rozwoju pielęgniar-
stwa psychiatrycznego.

Konferencję rozpoczęła przywi-
taniem uczestników Przewodniczą-
ca ORPiP Regionu Warmii i Mazur 
Maria Danielewicz, całość spo-
tkania poprowadziła Prezes OSP-
PiNCh, Przewodnicząca Komisji ds. 
Opieki Psychiatrycznej Dorota Dzie-
dziula. W kolejnych wystąpieniach 
koleżanki pielęgniarki, specjalistki 
w dziedzinie pielęgniarstwa psy-
chiatrycznego: Jolanta Szymańska, 
Justyna Ancewicz i Małgorzata Lan-
ganke przedstawiły nam znaczenie 
opieki środowiskowej w psychiatrii 
oraz zwróciły uwagę na zdrowie 
psychiczne personelu medyczne-
go w czasach pandemii. Spotkanie 
zamykał wirtualny wernisaż – pre-
zentacja rozstrzygniętego konkursu 
plastycznego: Zdrowie psychicz-
ne na pierwszym planie, który 
przedstawił nam Jacek Borowik, 
członek Olsztyńskiego Stowarzy-
szenia Pomocy Psychicznie i Ner-
wowo Chorym w Olsztynie. Była też 
piosenka i był poczęstunek. Była 
również prezentacja prac na żywo 
a przedstawione prace plastyczne 
jak co roku ciekawe, różnorodne, 

zachwycające... podziwiane były 
przez wszystkich uczestników spo-
tkania, pobudzały do refleksji. 

Dobrze zorganizowany prze-
bieg konferencji w opinii uczestni-
ków był wydarzeniem ciekawym, 
doskonalącym umiejętności, stale 
niezbędnym, bezcennym.

Następny Światowy Dzień Zdro-
wia Psychicznego już za rok - 10 

października 2023 roku. Dbajmy 
o nasze zdrowie, szanujmy je, 
ulokujmy je na pierwszym planie.

Do zobaczenia:-)

Jolanta Ewertowska
 Pielęgniarka WZLP w Olsztynie

10 Października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
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W piątek, 4 listopada, w sie-
dzibie Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Olsztynie, 
odbyło się spotkanie pielęgnia-
rek. Ponad 40 osób z regionu 
wzięło udział w VII Konferencji 
Pielęgniarek Anestezjologicz-
nych i Intensywnej Opieki zor-
ganizowanej przez Warmińsko 
– Mazurski Oddział PTPAiIO.

Na wstępie głos zabra-
ła mgr pielęgniarstwa Monika 
Tatko, Wojewódzka Konsultant 
w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i Inten-
sywnej Opieki. Pani Konsultant 
przedstawiła uczestnikom infor-
macje na temat aktualnej sytu-
acji i wyzwań w obszarze Pielę-
gniarstwa Anestezjologicznego 
i Intensywnej Opieki w naszym 
regionie.

W czasie konferencji poruszono 
różne aspekty pracy pielęgniarek. 
Doktor nauk medycznych Bułat 
Tuyakov, omawiając mechanizmy 
działania blokad nerwów obwodo-
wych, podkreślił istotną rolę pielę-
gniarki anestezjologicznej w zapo-
bieganiu i leczeniu ewentualnych 
powikłań podczas tego zabiegu.

Bardzo ciekawe spostrzeżenia 
przekazał mgr Kajetan Gawarecki, 
pielęgniarz z Warszawy, przez lata 
związany z Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, a obecnie realizują-
cy międzynarodowy transport me-
dyczny drogą powietrzną (Air Med 
Escort). Mając duże doświadczenie 
w awiacji Kajetan Gawarecki widzi 
potrzebę przeniesienia niektórych 
aspektów swojej pracy do zawodu 
pielęgniarki. W czasie wystąpie-
nia podkreślił istotę standaryzacji 
i uporządkowania poszczególnych 
procesów opieki nad pacjentem. 
Zwrócił również uwagę na koniecz-
ność reagowania na złe praktyki, 
potrzebę analizy i wyciągania wnio-
sków z popełnianych błędów oraz 
zachęcał do odważnego wprowa-

dzania innowacji i doskonalenia 
praktyki pielęgniarskiej.

O prawnych aspektach pracy pie-
lęgniarek mówił mecenas Wojciech 
Wojtal. Wykład ten przypomniał  
i uaktualnił wiedzę słuchaczy z za-
kresu prawa medycznego, praw 
i obowiązków pracowników syste-
mu oraz pacjentów i ich rodzin.

Magister Edyta Skolmowska, 
dyrektor Maltańskiego Centrum 
Pomocy w Barczewie, wprowadziła 
uczestników konferencji w ducho-
wy wymiar śmierci, podkreślając 
niezwykle ważną rolę pielęgniarek 
w ostatnich momentach życia pa-
cjentów. Jednocześnie pokazała, 
że nasze kompetencje wciąż nie są 
wystarczające i wymagają poprawy.

Na zakończenie głos zabrała dr 
n. med. Aleksandra Gutysz - Woj-
nicka, wiceprezes PTPAiIO, która 
zapoznała słuchaczy z aktualną 
działalnością Towarzystwa oraz 
Europejskiego Stowarzyszenia Pie-
lęgniarek Intensywnej Opieki (EFC-
CNA), zapraszając jednocześnie 
pielęgniarki do wstępowania w sze-
regi Towarzystwa i współpracy.

Konferencja była doskonałą 
okazją do spotkania, wymiany do-

świadczeń oraz dyskusji na tematy 
związane z szeroko pojętą pracą 
pielęgniarek. Wskazała kierunki 
rozwoju i obszary wymagające po-
prawy. Pokazała jak istotne jest ho-
listyczne podejście do pacjenta.

Warmińsko – Mazurski Oddział 
Polskiego Towarzystwa Pielęgnia-
rek Anestezjologicznych i Intensyw-
nej Opieki serdecznie dziękuje za 
wsparcie firmom i instytucjom, dzię-
ki którym Konferencja mogła zostać 
zorganizowana: Polskiemu Towa-
rzystwu Pielęgniarek Anestezjolo-
gicznych i Intensywnej Opieki, 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Po-
łożnych Regionu Warmii i Mazur 
oraz portalowi intensywna.pl

Podziękowania przesyłamy rów-
nież Wojewodzie Arturowi Chojec-
kiemu, który objął patronatem VII 
Konferencję Pielęgniarek Anestezjo-
logicznych i Intensywnej Opieki oraz 
Michałowi Kontraktowiczowi, Wójto-
wi Gminy Stawiguda za wsparcie 
w organizacji konferencji.

Andżelika Adamiak
Członek Zarządu Oddziału War-

mińsko-Mazurskiego PTPAIIO

VII Konferencja Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej 
Opieki
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Tradycją lat poprzednich, po 
dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią, odbyło się IV Warmińsko
-Mazurskie Forum Epidemiologicz-
ne Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz Pielęgniarek Epidemiologicz-
nych pt. „Wiedza nic nie daje, jeżeli 
nie przygotowuje Cię do podjęcia 
odpowiedniej decyzji w odpowied-
nim czasie”.

Organizatorami wydarzenia był 
Warmińsko-Mazurski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych Regionu Warmii i Mazur 

z siedzibą w Olsztynie, Warmińsko
-Mazurskie Koło Pielęgniarek Epi-
demiologicznych, Konsultant Woje-
wódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego oraz Warmiń-
sko-Mazurskie Stowarzyszenie Hi-
gieny i Zdrowia Publicznego.

Zgodnie z hasłem przewod-
nim „Wiedza nic nie daje, jeżeli 
nie przygotowuje Cię do podjęcia 
odpowiedniej decyzji w odpowied-
nim czasie” wykład inauguracyjny 
pt. „Więcej nadziei, o stresie i no-
wych szansach” wygłosiła prof.zw. 
dr hab. n. med. Jadwiga Jośko

-Ochojska, która pokazała, że 
sytuacje traumatyczne to czas pró-
by, ale też czas szansy, by odkryć 
własny potencjał. Wśród kolejnych 
wykładowców wystąpił dr n. med. 
Pawła Grzesiowski szukając odpo-
wiedzi na pytanie „Jak wykorzystać 
doświadczenia pandemiczne do 
poprawy bezpieczeństwa w ochro-
nie zdrowia czyli od chaosu do 
usystematyzowanej wiedzy”. Prof. 
zw. dr hab. n. med. Marzenna Bar-
toszewicz, zaprezentowała wykład 
na temat jak „Nie dać bakteriom 
możliwości rozwinięcia zakażenia”. 
O „Niedopowiedzeniach w świecie 
epidemiologii - czy możliwa jest 
obrona przed nieprawdziwymi in-
formacjami?” mówiła dr n. med. 
Justyna Piwowarczyk, natomiast 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Sterylizacji Medycznej mgr Doro-
ta Kudzia – Karwowska wygłosiła 
prelekcję „Czy proces sterylizacji 
należy kontrolować na wszystkich 
płaszczyznach?” 

W dalszej części konferencji 
w meandry wymogów technicz-
nych wprowadził nas mgr inż. An-
drzej Różycki przedstawiając wy-
kład pt. ”Zasadność podejmowania 

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Epidemiologiczne
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Pielęgniarek Epidemiologicznych
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przez pracowników Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i Projektantów 
Wentylacji, decyzji o zastosowaniu 
innowacyjnych rozwiązań i jednost-
kowe dopuszczenie ich w formie 
odstępstw w zakresie systemów 
wentylacyjno – klimatyzacyjnych 
w szpitalach, jako świadome dzia-
łanie podnoszące jakość, funkcjo-
nalność, oszczędność i komfort 
pracy - przez pryzmat doświad-
czeń w funkcjonowaniu najnow-
szej regulacji: Wytyczne projek-
towania, wykonania, odbioru  
i eksploatacji systemów wentylacji 
i klimatyzacji dla podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą”.

Pozostałe tematy poruszane 
podczas konferencji to m.in. „Higie-
na Rąk – monitorowanie podstawą 
podjęcia właściwych decyzji”, „Jak 
legalnie leczyć ranę”, „Wpływ Pro-
mieniowej Jonizacji Katalitycznej 
(RCI) na poprawę jakości leczenia 
i bezpieczeństwa epidemiologicz-
nego” oraz „Nadzór PIS nad szcze-
pieniami ochronnymi w Polsce. 
Realizacja Programu Szczepień 
Ochronnych w województwie war-
mińsko-mazurskim” .

Kolejne Forum Epidemiologicz-
ne Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej oraz Pielęgniarek Epidemiolo-
gicznych dobiegło końca i po raz 

kolejny udowodniło, że poruszana 
tematyka pozwala zwiększyć za-
kres wiedzy oraz wypracować 
wspólne schematy postępowania 
zarówno dla szpitali jak i inspekcji 
sanitarnej, mające na celu wspólne 
bezpieczeństwo pacjentów i perso-
nelu, w myśl hasła „Profilaktyka to 
nasza wspólna polityka”.

Barbara Anna Plewik
Konsultant Wojewódzki 

w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego
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Przez edukację do praktyki 
- współczesne oblicze 
pielęgniarek operacyjnych

W dniach 26-27 maja 2022 r. 
członkowie Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Operacyjnego uczestniczyli 
w konferencji naukowo-szkole-
niowej która odbyła się w Łodzi. 
V Łódzkie Spotkanie Pielęgniarek 
Operacyjnych zorganizowano pod 
hasłem „Przez edukację do prakty-
ki- współczesne oblicze pielęgnia-
rek operacyjnych”. Zasadniczym 
celem konferencji było przedsta-
wienie jak integralną częścią pra-
cy pielęgniarek operacyjnych jest 
połączenie nowoczesnej wiedzy 
z praktyką, przedstawienie najnow-
szych rozwiązań, osiągnięć tech-
nicznych wykorzystywanych w co-
dziennej pracy Bloku operacyjnego.

Konferencję prowadziła Pani 
Iwona Żurecka-Sobczak Konsultant 
Wojewódzki w Dziedzinie Pielę-
gniarstwa Chirurgicznego i Opera-
cyjnego, Przewodnicząca Komisji 
Pielęgniarstwa Operacyjnego przy 
OIPIP w Łodzi.

Po przywitaniu gości i uczestni-
ków spotkania Pani Iwona podzieli-
ła się wspomnieniami z X kongresu 
EORNA, który w dniach 12-15 maja 
odbył się w miejscowości Stavan-
ger w Norwegii.

Podczas spotkania mgr Renata 
Grzebalska przedstawiła organiza-
cję pracy Centralnego Bloku w sys-
temie rezerwacji sal operacyjnych 
na przykładzie bloku operacyjnego 
w Szpitalu Coperrnicus w Gdańsku. 
Temat „Procedury postępowania 
pielęgniarskiego na Bloku Opera-
cyjnym warunkiem najwyższej ja-
kości pracy” omówiła mgr Iwona 
Żurecka-Sobczak. O nowych roz-
wiązaniach dekontaminacji bloku 
operacyjnego za pomocą robota 
UV-C opowiedziała Pani Zuzanna 
Rucińska z 4 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego we Wrocławiu. Temat 
„Nowoczesne rozwiązania w profi-
laktyce zakażeń miejsca operowa-
nego” przedstawiła dr hab. n. med. 
Jadwiga Wojtkowska-Mach z Uni-
wersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie. 
Pani mgr Joanna Bo-
rzęcka -Prezes OSI 

omówiła nowe wyzwania w pielę-
gniarstwie operacyjnym. Nie za-
brakło też wątków prawnych które 
przedstawił mecenas Paweł Strze-
lec.

Ciekawe wystąpienie przedsta-
wiła mgr Katarzyna Dzwonkowska, 
opowiedziała ona o swoich do-
świadczeniach i wyzwaniach jakie 
przeżyła podczas pracy na bloku 
operacyjnym w Etiopii.

Humorystyczny akcent w posta-
ci filmu pt. „12 twarzy Bloku Ope-
racyjnego - czy pracą BO można 
wykonywać śpiewająco?” zapre-
zentowała jedna w firm medycz-
nych.

Serdecznie zachęcamy kole-
żanki i kolegów do udziału w szko-
leniach i konferencjach aby dzielić 
się swoją wiedzą i doświadczeniem 
zawodowym.

Dorota Jakubowska-Sławińska
Przewodnicząca Komisji 

ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

V Łódzkie Spotkanie Pielęgniarek Operacyjnych
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Przekazywanie informacji, a tak-
że ich odbieranie między nadawcą, 
a odbiorcą nazywamy komuniko-
waniem interpersonalnym. Samo 
pojęcie komunikacji oznacza- 
,,łączność, rozmowa, wymiana’’ 
(1). Przekaz informacji powinien 
obywać się w dwóch kierunkach 
- nadawca przekazuje komunikat, 
a odbiorca przyjmuje go do wiado-
mości. Najczęściej podczas komu-
nikacji nadawca i odbiorca zamie-
niają się rolami. Każdy komunikat 
składa się z elementów komuni-
kacji werbalnej oraz niewerbalnej. 
Powinny być one spójne, gdyż daje 
to ostateczny wydźwięk przekazy-
wanej informacji oraz lepsze współ-
działanie (2). W związku z tym 
komunikacja ta jest zazwyczaj na-
zywana ,,twarzą w twarz’’. 

W XXI wieku pomimo rozwoju 
nowoczesnych metod diagnostycz-
nych, przeszczepiania narządów, 
czy tworzenia nowych szczepio-
nek i antybiotyków, nadal traktuje 
się komunikację interpersonalną 
jako podstawową część procesu 
terapeutycznego z pacjentem. Ko-
munikowanie się pielęgniarek i pie-
lęgniarzy z pacjentem oraz zespo-
łem terapeutycznym jest podstawą 
nowoczesnego modelu opieki 
medycznej w ochronie zdrowia. 
Umiejętność komunikowania się 
z pacjentem jest równie istotna, 
co komunikowanie się z zespołem 
interdyscyplinarnym. Zdolność tę 
pielęgniarki/rze osiągają poprzez 
rozwój osobisty. W momencie roz-
poczęcia pierwszej pracy naby-
wają wraz z czasem umiejętność 
komunikowania się z personelem 
medycznym - innymi, starszymi sta-
żem, członkami zespołu terapeu-

tycznego. Pielęgniarka/arz jest czę-
ścią zespołu interdyscyplinarnego, 
podejmuje samodzielne działania 
oparte o EBM w ramach własnych 
kompetencji, ale również współ-
uczestniczy w planowaniu leczenia 
z lekarzem, może zlecać konsul-
tacje pielęgniarskie, współpracuje 
z elektroradiologiem, diagnostą la-
boratoryjnym, pracownikami działu 
higieny. Ścieżka adaptacyjna od 
początku może zachęcić lub znie-
chęcić młodych pracowników, peł-
nych zapału do pracy, do kształto-
wania profesjonalnych, zdrowych 
relacji ze współpracownikami. Po-
czątkowa droga, którą muszą prze-
być w nowym otoczeniu, może oka-
zać się kluczowym wspomnieniem 
w ich karierze zawodowej. W arty-
kule poruszono problem adaptacji 
młodych pielęgniarek/rzy w nowym 
miejscu pracy, w warunkach szpi-
talnych. 

Przyjęcie nowej, młodej osoby 
do pracy zaczyna się już na szcze-
blu dyrektorskim. Kandydatka/at 
zgłasza się do Dyrektora ds. Pielę-
gniarstwa, by uzyskać informację 
o wolnym miejscu pracy i rodzaju 
stanowiska, na które może być za-
trudniona. Na tym etapie zaczyna 
się wstępna, ważna dla obu stron, 
komunikacja interpersonalna. Przy-
szły pracownik przedstawia swo-
je oczekiwania, gdzie chce zostać 
zatrudniony, na jakim stanowisku 
i oczywiście za jakie konkretne wy-
nagrodzenie. Obiektywna postawa 
Dyrektora ds. Pielęgniarstwa ma 
na celu przekazanie najważniej-
szych informacji dotyczących pracy 
i przedstawienie realnych szans na 
sprostanie oczekiwaniom nowego 
pracownika. To, w jaki sposób prze-

każe informacje jest kluczowe. Obie 
strony mogą wpływać na przebieg 
komunikacji, a ze względu na spój-
ność bądź niespójność komunika-
tów werbalnych i niewerbalnych, 
mogą osiągnąć zadawalający efekt 
rozmów lub rozczarować się spo-
tkaniem. Po pozytywnej informacji 
od dyrekcji, mówiącej o przyjęciu do 
konkretnej kliniki/oddziału, rozpo-
czyna się proces aklimatyzacji i na-
wiązania pierwszych relacji. Nowy 
pracownik poznaje zespół pielę-
gniarski, lekarski, opiekunki i opie-
kunów medycznych, pracowników 
działu higieny oraz pacjentów. 

Wprowadzenie pielęgniarki/rza 
w każdym szpitalu, czy oddziale od-
bywa się według określonych pro-
cedur. W Klinice Kardiologii i Chorób 
Wewnętrznych w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym w Olsztynie po 
przyjęciu nowego pracownika za-
czyna się 3 miesięczny okres prób-
ny, zwany okresem adaptacyjnym. 
Młoda osoba ma wiele obowiązków 
po przyjściu do oddziału. Obowiązki 
te, polegają na zapoznaniu się z za-
sadami panującymi w klinice, z to-
pografią oddziału oraz obszernym 
zasobem obowiązujących procedur. 
To ostatnie, może najmniej lubiane 
i najbardziej czasochłonne, pozwa-
la nabrać pewności siebie i zwięk-
sza samodzielność w podejmowa-
niu decyzji w ramach samodzielnej 
praktyki pielęgniarskiej. Niemniej 
ważnym obowiązkiem jest zapo-
znanie zatrudnionej osoby z nowy-
mi dla niej członkami zespołu tera-
peutycznego, którymi są pracujące 
już pielęgniarki/rze. Rozpoczęcie 
nowej pracy zawsze wiąże się z od-
czuwaniem stresu, pomimo tego, 
jakie umiejętności i wiedzę posiada 

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie i jego rola 
w adaptacji zawodowej nowych pracowników
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absolwent pielęgniarstwa. Jest to 
często czynnik utrudniający rozpo-
częcie budowania relacji między 
pracownikami. Pozbawia nas swo-
body, zamyka na drugiego człowie-
ka i nie pozwala pokazać się z jak 
najlepszej strony. Tym bardziej po-
moc, wzajemne zrozumienie i dba-
łość o wysoką jakość komunikacji 
w zespole pielęgniarskim w pierw-
szych dniach pracy są nieocenione 
na nowej drodze zawodowej każdej 
młodej pielęgniarki i pielęgniarza.

Budowanie komunikacji odby-
wa się poprzez wymianę informacji, 
która jest wyrażona odpowiednimi 
znakami, czyli słowami, gestami, 
mimiką, tonem głosu, wyglądem, 
itp. Bez świadomości i kontro-
li użytkowania znaków, prowadzi 
do zaburzenia budowania dobrej 
płaszczyzny kontaktu z nowymi 
i starszymi stażem pracownikami. 
Najczęstszymi problemami w ko-
munikacji interpersonalnej są: indy-
widualna interpretacja odbieranych 
znaków lub interpretacja tylko i wy-
łącznie znaków, a nie ogółu prze-
syłanej informacji od nadawcy. To 
problemy najczęściej spotykane 
podczas adaptacji nowych, mło-
dych pracowników na oddziałach 
szpitalnych.

Interakcje społeczne mogą 
rodzic się w różnorodnych kon-
tekstach, nie istnieją żadne ściśle 
określone warunki, konieczne do 
zawarcia znajomości czy przyjaźni. 
Proces ten jest regulowany w natu-
ralny sposób przez normy osobiste 
i społeczne. Nie są więc ustalone 
konkretne zasady, określające sku-
teczny przebieg komunikacji inter-
personalnej między pielęgniarkami/
rzami, znaczenie ma elastyczne 
dopasowanie się do każdej sytu-
acji (3) (4). Ogólne zasady mówią, 
że pielęgniarka/rz w swojej karierze 
zawodowej ma możliwość, a nawet 
obowiązek kształtowania w sobie 

właściwych postaw podczas komu-
nikacji interpersonalnej dla wszyst-
kich stron. 

Najważniejszym aspektem 
w pracy, na który uwagę zwraca 
młody pracownik, jest atmosfera 
w pracy. Jeśli komunikacja interper-
sonalna pomiędzy pielęgniarkami/
rzami jest satysfakcjonująca dla 
obu stron, na drugi plan schodzi 
specyfika oddziału i „ciężkość” pra-
cy na dyżurach. Zdrowe stosunki 
międzyludzkie mają znaczenie nad-
rzędne w codziennej praktyce pie-
lęgniarskiej. 

Nasza profesja stawia nowym 
pracownikom ogromne wyma-
gania, które zakładają, iż osoba 
wykonująca ten zawód powinna 
mieć nieskazitelną osobowość. Na-
tomiast prawda jest taka, że wiele 
problemów dotyka tę grupę zawo-
dową. Nie można zapomnieć, że 
pielęgniarka czy pielęgniarz jest 
także człowiekiem, odczuwa takie 
same emocje i potrzeby jak wszy-
scy. Codzienne życie, które toczy 
się po zamknięciu drzwi oddziału, 
nasze prywatne problemy, rela-
cje z rodziną czy znajomymi mają 
ogromny wpływ na naszą postawę 
i relacje w pracy. Wszelkie zabu-
rzenia w strefie emocjonalnej, np. 
przemęczenie, natłok obowiązków, 
wpływają na nieprawidłowy odbiór 
komunikatów, w konsekwencji nie-
trafne zwrotne sygnały werbalne 
i niewerbalne (2) (5) (6).. Skutkiem 
tego, jest zazwyczaj napięta at-
mosfera, konflikty, brak zaufania do 
współpracowników, co w później-
szym czasie przekłada się także na 
pracę z pacjentem, czy możliwość 
popełnienia błędu pielęgniarskie-
go. W pewnych sytuacjach, pod-
czas gdy nie jest możliwe ukrywa-
nie negatywnych emocji, słuszne 
jest wytłumaczenie swojej postawy, 
by ta, nie rodziła niepotrzebnych 
konfliktów. Znajomość samego 

siebie, swoich emocji, oczekiwań 
i potrzeb pozwala na świadome po-
dejście do komunikacji interperso-
nalnej. Na stanowisku, które obej-
muje młody pracownik, uczestniczy 
w procesie komunikacji z przełożo-
nymi i ze współpracownikami. Moż-
liwość wypowiedzenia się, opisania 
emocji i określenia swoich potrzeb 
nie powinna być negowana przez 
starszych pracowników. Praca pie-
lęgniarki/rza polega na współpracy, 
zaufaniu. Będąc w zespole inter-
dyscyplinarnym wszyscy powinni 
mieć równe prawa, czy to pracow-
nik nowy czy starszy stażem pracy. 

Podczas gdy, pomiędzy jed-
nymi pracownikami komunikacja 
interpersonalna może być pełna, 
oparta na zdrowych zasadach, a re-
lacja między nimi bardziej zżyta, to 
wśród innych obserwuje się wiele 
problemów i zaburzeń związanych 
z komunikacją. Brak okazywania 
pozytywnych uczuć rodzi relację 
ograniczającą się do wydawania 
i odbierania poleceń służbowych. 
Co za tym idzie, w takiej sytuacji 
odczuwamy niską jakość komuni-
kacji i ciągłe niezadowolenie z wy-
konywanej pracy. Z drugiej strony, 
pomimo tego, jak dobra byłaby ko-
munikacja w zespole, nigdy nie je-
steśmy w stanie całkowicie wyelimi-
nować nieporozumień i konfliktów. 
Sztuką jest, tak zarządzać naszymi 
relacjami w środowisku pracy by, 
przy wykorzystaniu odpowiednich 
narzędzi i metod, znaleźć złoty śro-
dek, wypracować system rozwiązy-
wania konfliktów oraz nieustannie 
rozwijać się. Brak porozumienia, 
zaufania, chaos ma destrukcyjny 
wpływ na jakość pracy pielęgniarki/
rza oraz zespołu. W konsekwencji, 
spadek jakości pracy wpływa na 
zmniejszone samopoczucie pa-
cjentów i ich leczenie (5) (7).
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Pomimo bardzo dobrego przy-
gotowania pielęgniarek/rzy na stu-
diach licencjackich, dopiero samo-
dzielna praca przy łóżku pacjenta 
weryfikuję nasze zdolności i wytrzy-
małość na stres. Są sytuacje nagłe, 
które wymagają szybkiego reago-
wania, na które młode osoby nie są 
przygotowane. Podczas takich zda-
rzeń, gdy ważą się losy drugiego 
człowieka- pacjenta, którego zdro-
wie i życie jest w naszych rękach, 
doświadczamy ogromnego stre-
su, pojawia się lęk i niepewność. 
W młodym, niedoświadczonym 
pracowniku rodzą się wątpliwości 
i negatywne emocje. Prowadzą one 
do braku koncentracji na pracy, bu-
dzą wrogość do innych osób. Tak 
zamyka się błędne koło. 

W ramach walki z negatywnymi 
skutkami zaburzonej komunikacji 
interpersonalnej w zespołach pie-
lęgniarskich warto rozważyć moż-
liwość prowadzenia debriefingów, 
czyli spotkań, podczas których 
byłaby szansa omówienia trauma-
tycznego zdarzenia, konfliktu, nie-
porozumienia. Zamknięcie się na 
innych, sprawia, że trudne sytuacje 
nawarstwiają się i coraz bardziej 
obciążają, doprowadzając do rota-
cji pielęgniarek między oddziałami 
lub kończą się całkowitą zmianą 
pracy zawodowej. Organizacja re-
gularnych spotkań, jak w Klinice 
Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 
w USK w Olsztynie stała się podsta-
wą stworzenia innowacyjnego sys-
temu wsparcia i wymiany doświad-
czeń między pracownikami kliniki. 
Otwartość w mówieniu o swoich 
uczuciach, może na początku bu-
dzić pewne obawy, ale szczerość 
i chęć wysłuchania drugiej osoby 
procentują stopniowym nabiera-
niem pewności siebie i zacieśniają 
więzi między współpracownikami. 
Jeśli nawet konflikty nie zostaną 
rozwiązane całkowicie podczas 

jednego spotkania, to wspólne 
omawianie problemów i poszu-
kiwanie adekwatnych rozwiązań 
przybliża nas z każdym dniem do 
osiągnięcia postawionych sobie 
celów. Ponadto uczy młode pielę-
gniarki i pielęgniarzy, że są ważną 
częścią pewnej wspólnoty, tworzą 
razem z lekarzami, diagnostami, 
opiekunami i innymi pracownikami 
szpitala zespół interdyscyplinarny. 

Zdolność do zrozumienia wła-
snych uczuć, potrzeb jest jedną 
z dobrych zasad komunikacji in-
terpersonalnej. Dobra komunika-
cja wiąże się także z asertywno-
ścią, umiejętnością przedstawienia 
własnego zdania i argumentów 
w dyskusji. Dzięki nim łatwiej nam 
odnieść się do odczuć innych i re-
agować w sposób profesjonalny, 
zgodny z zasadami wykonywanego 
zawodu (8). 

W XXI wieku rozwój etyki zawo-
dowej pielęgniarki i położnej stawia 
wysokie wymagania i zmusza do po-
dejmowania odpowiednich decyzji 
etyczno-moralnych w praktyce pielę-
gniarskiej. Kodeks Etyki Zawodowej 
i Przysięga pielęgniarska przykazuje, 
by każda pielęgniarka i położna roz-
wijała swoją osobowość, by sprostać 
oczekiwaniom zespołu terapeutycz-
nego, pacjentów, a także rozwijać 
idee zespołu (9) (10).

Pomimo różnego przyjęcia pie-
lęgniarek/rzy do pracy, początki za-
wsze bywają trudne dla całego ze-
społu. Dostosowanie swojej pracy, 
przekazywanie wiedzy, czy kontrola 
nad nowym pracownikiem nie dla 
każdego jest łatwa. Pomimo tego, 
pielęgniarki na każdym kroku uczą 
się i doskonalą komunikację w ze-
spole. Niezwykle ważne jest wspie-
ranie ich w tym działaniu. Otrzymują 
możliwość uczestniczenia w szko-
leniach organizowanych przez pra-

codawcę, szkoleniach i warsztatach 
dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb zespołu danego Oddziału/
Klinki lub kursach specjalistycz-
nych Komunikacja Interpersonalna 
w Pielęgniarstwie organizowanych 
przez Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych w Olsztynie. Stąd 
właściwym wydaje się apelować 
do osób decyzyjnych, byśmy dalej 
organizowali szkolenia wewnętrz-
ne dla swoich zespołów, najlepiej 
w formie interdyscyplinarnej.

Bibliografia u autorek.
Leleńska Julia, 

Rutecka Wioleta, 
Leleńska Justyna
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Felinoterapia (kototerapia) to ro-
dzaj terapii zajęciowej. Rola te-
rapeuty, a w tym przypadku kota 
ogranicza się do jego obecności. 
Towarzystwo kota przynosi relaks, 
a także daje poczucie bezpieczeń-
stwa, sprawczości oraz odpowie-
dzialności. Felinoterapia to także 
świetna zabawa oraz edukacja, 
wspierana przez kociego terapeutę.

Zwierzęta te sprawiają, że nie 
czujemy się samotnie, a dzięki 
temu, że nie ma konieczności wy-
prowadzania ich na spacer, mogą 
opiekować się nimi także osoby 
starsze, chore i niepełnosprawne.

Naukowcy od lat badają wpływ 
stałych kontaktów z kotem na zdro-
wie ludzi. Przede wszystkim zwra-
cają uwagę na kocie mruczenie, 
o którym wiemy, że poprawia gę-
stość kości oraz sprawia, że złama-
nia szybciej się zrastają. Kontakty 
z kotem przynosi także ukojenie 
w różnego rodzaju problemach, 
zarówno psychicznych, jak i fizycz-
nych.

Felinoterapia w Polsce to dość 
nowe zjawisko, dużą popularnością 
zaś cieszy się od lat w USA oraz 
w państwach Europy Zachodniej.

Na czym polega felinoterapia? 
Kototerapia opiera się na założeniu, 
że kontakt z tym zwierzęciem popra-
wia stan zdrowia człowieka, zwięk-
szając jednocześnie jego zdolności 
poznawcze oraz polisensoryczne. 
Terapia ta ma przełamywać różne 
ograniczenia, rozwijać zdolność 
okazywania emocji i uczuć, ułatwiać 
komunikację, a także zmniejszać 
poczucie samotności. Koty z natury 
nie narzucają się, przez co rozwija-
ją empatię i wrażliwość u najmłod-
szych, a dodatkowo uczą cierpli-
wości i samokontroli, motywują do 
działania. Felinoterapia jest kiero-
wana przede wszystkim do osób 
niepełnosprawnych, starszych oraz 
dzieci. Warto z niej skorzystać, jeśli 
cierpimy z powodu:

 q zaburzeń zachowania i emocji;

 q nadpobudliwości,
 q autyzmu;
 q artretyzmu;
 q nieśmiałości i zahamowań spo-

łecznych;
 q dystrofii mięśniowej;
 q uszkodzeń wzroku lub słuchu;
 q chorób psychicznych;
 q depresji.

Korzyści, jakie daje felinoterapia to 
m.in.:

 q poprawa samopoczucia; popra-
wa komunikacji,

 q poprawa koncentracji;
 q podwyższenie poczucia bezpie-

czeństwa; obniżenie poziomu 
lęki i stresu.

 q zdolność okazywania emocji 
i uczuć;

Kto może zostać terapeutą? 
Koci terapeuta, podobnie jak czło-
wiek wykonujący ten zawód, po-
winien posiadać kilka pożądanych 
i przydatnych cech, takich jak: chęć 
towarzyszenia człowiekowi, cierpli-
wość, dobre zdrowie, łagodność.

Kot jak kot, cztery łapy, grzbiet i trochę pcheł – ciekawe zwierzę

Felinoterapia – kocia terapia
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Nie jest ważna rasa zwierzęcia, 
ponieważ kocim terapeutą może 
być zarówno rodowodowy kot, jak 
i zwykły dachowiec, liczy się przede 
wszystkim jego charakter.

Warto zwrócić uwagę, aby do-
brać kota do osoby, która będzie 
poddawana terapii, np. dla osoby 
starszej najlepszy będzie kot spo-
kojny, który lubi głaskanie, w przy-
padku dzieci zaś bardziej sprawdzi 
się kot pełen energii, ale również 
cierpliwości.

W felinoterapii mogą uczestni-
czyć jedynie koty dorosłe z ukształ-
towanym charakterem i pełnią doj-
rzałości emocjonalnej. Nie każdy 
kot nadaje się na terapeutę, nie 
każdy opiekun kota nadaje się na 
przewodnika kota - terapeuty i nie 
każdy człowiek dobrze zareagu-
je na obecność kota. Żeby zostać 
takim opiekunem i mieć kota tera-
peutę trzeba zdobyć odpowied-
ni certyfikat. Póki co skorzystanie 

z kota „profesjonalisty” jest trud-
no osiągalne, ograniczające ilość 
osób poddawanych tego rodzaju 
terapii. Warto zatem wiedzieć, że 
posiadanie kota w domu na stałe, 
to silna więź, odpowiedzialność 
i obowiązki. Kot domownik akty-
wizuje, wytycza cel, wycisza lęki, 
pomaga się zrelaksować, odrywa 
myśli człowieka od jego własnych 
problemów i skupia je na sobie. To 
towarzysz w radosnych i smutnych 
nastrojach. Wysłucha, zrozumie, 
mruczeniem uspokoi.

Mogłabym wymieniać te za-
lety dalej i dalej... pragnę jednak 
podkreślić, że tylko kot chciany, 
dobrze zaopiekowany, wchodzący 
w kontakt z człowiekiem, który koty 
lubi, kot bezpieczny a tym samym 
szczęśliwy może być kocim tera-
peutą. Certyfikowanym czy nie...
jest dobrem nieocenionym.

O kotach jeszcze, tak na koniec 
cytatów i powiedzonek kilka:

 „Nawet najmniejszy kot jest ar-
cydziełem” – autorem tego cytatu 
o kotach jest chyba najsłynniejszy 
artysta i uczony epoki renesansu, 
Leonardo da Vinci.

„Kto posiada kota, nie musi się 
obawiać samotności” – ta złota 
myśl jest dziełem Daniela Defoe, 
angielskiego pisarza i prekursora 
powieści przygodowej, który na-
pisał m.in. „Przypadki Robinsona 
Crusoe”. 

„Gdyby można było skrzyżować 
człowieka z kotem, skorzystałby na 
tym człowiek, a stracił kot” – Mark 
Twain, amerykański pisarz, który 
ewidentnie był wielkim miłośnikiem 
kotów!

„Posiadanie jednego kota pro-
wadzi do posiadania następnego” 
– Ernest Hemingway -amerykański 
pisarz i dziennikarz. 

„Panu Bogu nic się nie uda-
ło, z wyjątkiem kotów” – Wisława 
Szymborska, polska noblistka, ni-
gdy nie przebierała w słowach!

 „Kot nadaje domowi duszę” - 
Winston Churchill - brytyjski polityk, 
przywódca, pisarz, premier Wielkiej 
Brytanii w XX wieku.

„Życie z kotem jest źródłem nie-
ustającej inspiracji” - Lowell Thomas 
- amerykański pisarz, dziennikarz 
i prezenter radiowo-telewizyjny.

„Kupić kota w worku”, „Gdy kota 
nie ma, myszy harcują”, „Żyć jak 
pies z kotem”, „Drzeć z kimś koty”, 
„Wszystkie koty w nocy są czarne”, 
„Zagłaskać kota na śmierć”, „Tyle 
co kot napłakał”, „Pierwsze koty za 
płoty”, „Zabawa w kotka i myszkę”, 
„Lata jak kot z pęcherzem”, „Kot 
się myje, będą goście”, „Przekręcić 
( wykręcić ) kota ogonem”, „Spra-
wić kocią muzykę”, „Nie igraj kotku 
z niedźwiedziem”, „Życie na kocią 
łapę”, „Mieć kota na punkcie cze-
goś czy wręcz mieć kota w głowie”, 
„Chłop mowny a kot łowny, z głodu 
nie zemrą”, „ Nie dla psa kiełbasa, 
nie dla kota spyrka”, „Znać się na 
czymś jak kot na kwaśnym mleku”.

Jolanta Ewertowska
Pielęgniarka z WZLP w Olsztynie
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WAŻNE SPRAWY
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.

Zmiana miejsca pracy / podjęcie pracy
Składamy:

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

Wyżej wymienione dokumenty dotyczące zmiany miejsca pracy można złożyć osobiście, e-ma-
ilem 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 cywilno-prawnej

są obowiązane, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze 
względu na miejsce wykonywania zawodu, zgodnie z podaną wcześniej instrukcją.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Zmiana danych dotyczy:

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

Składamy:
• arkusz aktualizacyjny
• oryginalny odpis ukończenia szkoły wyższej
• kopia zaświadczenia o ukończonej specjalizacji, oryginał prawa wykonywania zawodu, po-

nieważ dokonujemy wpisu o specjalizacji w dokumencie PWZ,
• oryginały do wglądu oraz kopie zaświadczeń o ukończonych kursach.

Druki dostępne na stronie: www.oipip.olsztyn.pl w zakładce: WYKONYWANIE ZAWODU
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