
1 

 

 

BIULETYN  

INFORMACYJNY                  
Nr 1/2015                KWARTALNIK ISNN 1426-0573 
 

OOKK RRĘĘGGOOWWEEJJ  II ZZBBYY   
PPII EELLĘĘGGNNII AARREEKK   II   PPOOŁŁ OOŻŻNNYYCCHH    

WW  EELL BBLLĄĄGGUU  
  

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w ELBL ĄGU 
wydawany przez naszą izbę jest oficjalnym pismem samorządu zawodowego 

 pielęgniarek  i położnych. 
 Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu. 

WYDAWCA: 
Okr ęgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

ul. Morcinka 10 B, 82-300 Elbląg 
tel. 55 233-98-79, fax. 55 235-53-93  

 
Adres poczty elektronicznej: izbaelb@wp.pl    

 

Adres poczty elektronicznej Działu Szkoleń przy OIPiP w Elblągu: szkolenia.izbaelb@wp.pl 
 

Adres poczty elektronicznej Redakcji Biuletynu: izbaelb.listy@wp.pl        
                                                 

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl 
 

Konto bieżące OIPiP: Bank Millennium Oddział Elbl ąg,      
Nr 04116022020000000050258566 

 

Informacji na temat realizacji zadań samorządu i działalności Okr ęgowej Izby udzielają:  
mgr Halina NOWIK – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                           
Dyżury w biurze izby:                                                                                                                                            
- wtorki  godz. 7.00 – 17.00 
- środy   godz. 7.00 – 11.00 
- czwartki  godz. 7.00 – 9.00  
 

Elżbieta FAŁKOWSKA – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Dyżury w biurze izby: 
- wtorki  godz. 15.00 – 17.00  
 

mgr Barbara KARDASZ – Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                     
Dyżury w biurze izby: 
- środy  godz. 15.00 – 17.00 
- czwartki   godz. 15.00 – 17.00  
 

mgr Celina DZIUBA – Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                        
Dyżur w biurze izby:                                                                                                                                                 - 
wtorki w godz. 15.00 – 17.00 
                       

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                      
mgr Regina ZIMNOCH  wraz z Zastępcami ORzOZ pełni dyżur w biurze izby przyjmując 
interesantów w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30 
 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                                            
mgr Zofia KASPROWICZ  wraz z Wiceprzewodniczącą OSPiP Bożeną MACHURA  pełnią dyżur  
w biurze izby przyjmując interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30 
 
Biuletyn redaguje Komisja Informacyjna w składzie: Przewodnicząca - Barbara Kardasz, Członkowie: Marzena Sobczak,  
Halina Nowik,  Teresa Piekarz, Monika Kaśkiewicz, Aleksandra Balkiewicz, Zofia Kasprowicz oraz Regina Zimnoch.  
 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 
District Chamber of Nurses and Midwives 

82-300 Elbląg ul. Gustawa Morcinka 10 B                                                                                                                        

tel. 55 233-98-79 , fax. 55 235-53-93 e-mail: izbaelb@wp.pl                                                  
Nr konta  04116022020000000050258566 

                         

 

ZAWIADOMIENIE 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, uprzejmie 
informuje, że 14 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół 
Gospodarczych w Elblągu ul. Królewiecka 128 odbędzie się XXIV 
Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                         
w Elblągu. 

Rejestracja uczestników zjazdu rozpocznie się od godziny 9.30. 

Otwarcie obrad Zjazdu - godz. 10.00. 

Przypominamy, iż zgodnie z § 4.1Regulaminu Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 9 
XXII Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                 
w Elblągu z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia                                        
i zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek                          
i Położnych, obecność delegata na Zjeździe jest obowiązkowa. 

W przypadku przewidywanej nieobecności delegata należy w biurze 
Okręgowej Izby zgłosić na piśmie powiadomienie o absencji. 

 

        PRZEWODNICZ ĄCA 

       Okręgowej Rady 
    Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  

 

      (-)Halina Nowik 
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Gratulacje 
 

Minister Zdrowia z dniem 15 grudnia 2014 r. powołał Panią mgr Alicję Szewczyk                           
do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. 

 
Nowo wybranej Pani Konsultant Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

składa serdeczne gratulacje wraz z życzeniami wielu sukcesów na nowych polach działania. 
 
 

 
 
 

 
(-) Halina Nowik 
Przewodnicząca  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne, Panowie Pielęgniarze! 

 Rok 2015 upłynie nam pod znakiem wyborów: najpierw 
prezydenckich, potem parlamentarnych. Rozpoczął się „szum 
medialny” wokół różnych grup zawodowych i społecznych. Wiele 
osób, grup pracowniczych, chce wykorzystać ten czas na 
zwrócenie uwagi na swoje problemy. Zarówno te zawodowe jak                   
i dotyczące trudu życia codziennego. Odważniej niż zwykle  
i bardziej stanowczo wysuwają żądania wprowadzania zmian, 

regulacji prawnych zmierzających do poprawy ich sytuacji. 
 Przedstawiciele naszych zawodów, pielęgniarek i położnych, samorządowcy                            
i związkowcy, od dawna alarmują i informują o sprawach dla nas najważniejszych. Mówimy     
o drastycznie zmniejszającej się liczbie pielęgniarek i położnych, o fatalnych warunkach 
pracy i płacy, o wyjazdach z kraju młodych, doskonale wykształconych osób 
rozpoczynających pracę zawodową w poszukiwaniu godziwych warunków życia. Ostrzegamy 
o możliwości podjęcia radykalnych kroków, włącznie ze strajkami w całym kraju, jeżeli nasze 
prośby i żądania nie spotkają się z zainteresowaniem i poważnym potraktowaniem 
wskazywanych problemów. 
Ze strony ugrupowań partyjnych  i osób kandydujących w wyborach wyraźnie łatwiej w tym 
czasie można uzyskać zgodę na spotkania, udział w dyskusjach, debatach. Postarajmy się                   
w nich uczestniczyć i głośno pytać o propozycje i możliwości wdrażania nowych, lepszych 
rozwiązań. 
 W tym roku czekają nas również, bardzo ważne dla naszego środowiska, wybory 
delegatów na zjazd okręgowy i członków organów samorządu zawodowego pielęgniarek                     
i położnych. Chcąc dbać o swoje potrzeby, musimy poważnie i z rozwagą wybrać swoich 
przedstawicieli, którzy będą reprezentować nasze interesy. Wybrać tych, którzy poświęcą swój 
wolny czas, pracę, doświadczenie aby szukać sposobów i możliwości poprawy naszej 
zawodowej sytuacji, którzy będą nas reprezentować, w naszym imieniu rozmawiać                              
i wskazywać kierunki rozwoju obu zawodów. 
 Już teraz trzeba poważnie zainteresować się przyszłymi wyborami. Zachęcam 
wszystkich do merytorycznej dyskusji i poszukiwań w swoim środowisku osób, które budzą 
nasze zaufanie, wyrażą chęć reprezentowania nas i będą dysponować czasem na naukę                       
i pracę w organach samorządu i komisjach działających przy okręgowej radzie. 
 Zainteresujmy się wyborami, sprawdźmy rejestry wyborcze, zaplanujmy swój udział 
czynny i bierny w wyborach. Od nas samych naprawdę wiele zależy. W organach samorządu 
pracują nie inni, tylko ci, których sami wskażemy. Szukając dróg zmierzających do poprawy                      
i minimalizowania naszych problemów składajmy na ręce  delegatów wnioski i apele, które 
zostaną skierowane do właściwych władz. Inaczej nikt się o nich nie dowie, a same się nie 
rozwiążą. 
 
 
 
(-) Halina Nowik 
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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AKTUALNOŚCI PRAWNE 
 

Data ogłoszenia: 09.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1751 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA                   
z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, 
 

Data ogłoszenia: 16.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1802  - USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
 

Data ogłoszenia: 16.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1810 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA                  
z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów, 
 

Data ogłoszenia: 17.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1816 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA                  
z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie 
Transplantacyjnej, 
 

Data ogłoszenia: 18.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1823 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA               
w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, 
 

Data ogłoszenia: 19.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1840 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA               
z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 
 

Data ogłoszenia: 22.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1849 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA                   
z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny 
świadczenia opieki zdrowotnej, 
 

Data ogłoszenia: 24.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1902 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA                    
z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego, 
 

Data ogłoszenia: 30.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1963 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA                    
z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
lecznictwa uzdrowiskowego, 
 

Data ogłoszenia: 31.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1979 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA                    
z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki 
zdrowotnej, 
 

Data ogłoszenia: 31.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1980 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA                     
z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy        
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji 
konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, 
 

Data ogłoszenia: 31.12.2014 r. Dz.U. Poz. 1986 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA                  
z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz 
ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, 
 

Data ogłoszenia: 14.01.2015 r. Dz.U. 2015 rok Poz. 62 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania 
wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 
 

Data ogłoszenia: 02.02.2015 r. Dz.U. 2015 rok Poz. 171 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ZDROWIA z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, 
 

Data ogłoszenia: 04.02.2015 r. Dz.U. 2015 rok Poz. 178 – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 
12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, 
 

Data ogłoszenia: 05.02.2015 r. Dz.U. 2015 rok Poz. 182 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ZDROWIA z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych 
szczepień ochronnych. 
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE    
W dniu 21 stycznia 2015 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie ustalenia zasad 
współpracy pomiędzy Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Ogólnopolskim 
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. 
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE    

 
 

Kwestionariusz ankiety w sprawie zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem 
wirusem EBOLA 

Szanowni Państwo, 
w imieniu Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) przy 
Europejskiej Fundacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), przesyłam prośbę EFN                                  
o upowszechnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Badanie ma na celu ocenę poziomu 
zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem wirusem EBOLA w środowisku pracy, celem 
podjęcia stosownych działań na poziomie Komisji Europejskiej. Kwestionariusz jest dostępny 
do 15 marca 2015 r. pod adresem http://www.efnweb.be/?page_id=6534 (także w języku 
polskim). Uprzejmie proszę o jak najszersze upowszechnienie wśród pielęgniarek                                 
i położnych. 
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych wystosowały 22 stycznia 2015 r. list otwarty do Premier RP 
Ewy Kopacz, w którym przedstawiły żądania obu grup zawodowych wobec Rządu. 

 



10 

 

 

Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE 
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE 

 
Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra 

 
Komunikat NRPiP 

Szanowni  Państwo 
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. 
uzyskacie Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online 
zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu 
medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. 
 
Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać                             
z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie 
książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem. 
 
Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 
2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług  i udzielenie 
licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z 
powyższej oferty będziecie Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu 
do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście 
członkami. 

Procedura nadania kodu PIN: 
1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP, 
2. kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej. 

 
Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić                        
w koncie serwisu www.ibuk.pl. 
 
Wniosek o nadanie kodu PIN oraz instrukcja dalszego postępowania, dostępne są na stronie 
internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: www.oipip.elblag.pl – 
zakładka AKTUALNOŚCI.  
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AKTUALNOŚCI 

Nowy wykaz kursów i specjalizacji 

24 sierpnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia     
2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie                
w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 12 grudnia 2013 r. 

w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia                    
w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne 

 
Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.Nr 174, poz. 1039, z późn.zm) zarządza 
się, co następuje: 

§1.1 Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa: 
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki; 
2) chirurgicznego; 
3) geriatrycznego; 
4) internistycznego; 
5) onkologicznego; 
6) operacyjnego; 
7) opieki długoterminowej; 
8) opieki paliatywnej; 
9) pediatrycznego; 
10) psychiatrycznego; 
11) ratunkowego; 
12) rodzinnego. 

2. Specjalizacja dla pielęgniarek może być prowadzona w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia 
pracujących. 
3. Specjalizacja dla położnych może być prowadzona w dziedzinach pielęgniarstwa: 

1) ginekologiczno-położniczego; 
2) rodzinnego. 

4.Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych może być prowadzona w dziedzinie pielęgniarstwa: 
1) epidemiologicznego; 
2) neonatologicznego. 

§2.1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa: 
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki; 
2) chirurgicznego; 
3) diabetologicznego; 
4) geriatrycznego; 
5) internistycznego; 
6) kardiologicznego; 
7) nefrologicznego z dializoterapią; 
8) neonatologicznego 
9) neurologicznego; 
10) onkologicznego; 
11) operacyjnego; 
12) opieki długoterminowej; 
13) opieki paliatywnej; 
14) pediatrycznego; 
15) psychiatrycznego; 
16) ratunkowego; 
17) rodzinnego; 
18) środowiska nauczania i wychowania; 
19) transplantacyjnego. 

2.Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek może być prowadzony w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia 
pracujących. 
3. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa: 

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii; 
2) operacyjnego 
3) rodzinnego. 

4.Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych może być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. 
§3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r. 
 

Minister Zdrowia: B.A.Arłukowicz 
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KALENDARIUM 

 

0055..1122..22001144  rr ..    W Biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Elblągu przeprowadzona 
została wizytacja organu przez NRzOZ w Warszawie. Wizytacji dokonała Zastępca Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Pani Halina Luzeńczyk przy 
współudziale Specjalisty w Kancelarii NRzOZ – Małgorzaty Kilarskiej. 

1166..1122..22001144  rr ..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały: 

� uchwała Nr 151P/VI/14 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

� uchwała Nr 152P/VI/14 w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu                      
z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat                       
w okresie ostatnich 6 lat, 

� uchwała Nr 153P/VI/14 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki             
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 154P/VI/14 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla pracowników Biura 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 155P/VI/14 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki                            
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

1177..1122..22001144  rr ..  Posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc. Komisja 
rozpatrzyła 1 wnioski o udzielenie zapomogi losowej. Komisja przyznała wsparcie finansowe                       
w wysokości 1000 zł. 

1177..1122..22001144  rr ..  OOkkrręęggoowwaa  KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa  ww  EEllbblląągguu  ppoodd  pprrzzeewwooddnniiccttwweemm  PPaannii   BBaarrbbaarryy  MMiicchhnniieewwiicczz  
pprrzzeepprroowwaaddzzii łłaa  kkoonnttrroollee  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ff iinnaannssoowweejj   ii   ggoossppooddaarrcczzeejj   OOkkrręęggoowweejj   IIzzbbyy  
PPiieellęęggnniiaarreekk  ii   PPoołłoożżnnyycchh  ww  EEllbblląągguu    zzaa  ookkrreess  II II II   kkwwaarrttaałłuu  22001144  rr..  

1188..1122..22001144  rr ..  Pani Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP oraz Pani Elżbieta Kuszelewska Pracownik Biura 
OIPiP w Elblągu, uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Warmińsko-Mazurski 
Urząd Wojewódzki w Olsztynie na temat zasad korzystania z danych zawartych w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL). 

1188..1122..22001144  rr ..  Przewodniczące Okręgowych Rad w Elblągu i Olsztynie uczestniczyły w spotkaniu z Panią 
Elżbietą Butkiewicz Przewodniczącą Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Tematem spotkania było 
omówienie zasad współpracy w działaniach na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek       
i położnych wykonujących zawód na terenie województwa. 

1122--1133..  
0011..22001155  rr ..  

Udział Przewodniczącej ORPiP w Elblągu w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

2200..0011..22001155  rr ..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto 
następujące uchwały: 

� uchwała Nr 293/VI/15 w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek                      
i Położnych w Elblągu na rok 2015, 

� uchwała Nr 294/VI/15 w sprawie zwołania XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 295/VI/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 271/VI/14 Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania 
Okręgowej Komisji Wyborczej i przyjęcia regulaminu działania komisji, 

� uchwała Nr 296/VI/15 w sprawie ustalenia terminu i organizacji VII Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Elblągu, 

� uchwała Nr 297/VI/15 w sprawie zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, 

� uchwała Nr 298/VI/15 w sprawie  zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, 

� uchwała Nr 299/VI/15 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej izby Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnej zaliczającej kurs specjalistyczny 
nt.:” Podstawy opieki paliatywnej” Nr 05/07 – program dla pielęgniarek, 

� uchwała Nr 300/VI/15 w sprawie powołania biegłego rewidenta, 
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Gratulacje dla specjalistek 
 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu gratuluję kolejnej grupie 
naszych Koleżanek, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego, opieki paliatywnej oraz pielęgniarstwa operacyjnego. 
 

Mam nadzieję, że wysiłek włożony w kształcenie pozwoli Paniom w pełni wykorzystać 
uzyskane kwalifikacje. 
 

Życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności. 
 

Tytuł Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego  
uzyskała Pani: 

Agata Irena Sawicka 
Tytuł Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej                     

uzyskała Pani: 
Marta Kliszewska 

Tytuły Pielęgniarek Specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
uzyskały Panie: 

                                         Elżbieta Butkiewicz 
                                Grażyna Krystyna Hanasik 
                                           Elżbieta Konefał 
                                          Ewa Teresa Pacek 

Joanna Rogulska 
Regina Tworkowska 

Alicja Wieczorek 
 

 
mgr Halina Nowik 

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

� uchwała Nr 301/VI/15 w sprawie organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej „Prawno-
etyczny wymiar zawodu pielęgniarki i położnej”, 

� uchwała Nr 302/VI/15 w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, 

� uchwała Nr 303/VI/15 w sprawie  wykreślenia wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, 

� uchwała Nr 304/VI/15 w sprawie wytypowania przedstawicieli okręgowej rady pielęgniarek 
i położnych do składu komisji konkursowych na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej we Fromborku. 

2288..0011..22001155  rr ..  OOkkrręęggoowwaa  KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa  ww  EEllbblląągguu  ppoodd  pprrzzeewwooddnniiccttwweemm  PPaannii   BBaarrbbaarryy  MMiicchhnniieewwiicczz  
pprrzzeepprroowwaaddzzii łłaa  kkoonnttrroollee  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ff iinnaannssoowweejj   ((IIVV  kkwwaarrttaałł   22001144  rr..))  ii   mmeerryyttoorryycczznneejj     
((II II   ppóółł rroocczzee  22001144  rr..))  OOkkrręęggoowweejj   IIzzbbyy  PPiieellęęggnniiaarreekk  ii   PPoołłoożżnnyycchh  ww  EEllbblląągguu..  

0033..0022..22001155  rr ..  
  

PPaannii   HHaall iinnaa  NNoowwiikk  PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  OORRPPiiPP  ww  EEllbblląągguu  uucczzeessttnniicczzyyłłaa  ww  ssppoottkkaanniiuu    
zz  DDyyrreekkttoorreemm  DDeeppaarrttaammeennttuu  SSppoołłeecczznneeggoo  UUrrzzęędduu  MMiieejjsskkiieeggoo  ww  EEllbblląągguu  PPaanniiąą  BBaarrbbaarrąą  
DDyyrrllaa..  

1111..0022..22001155  rr ..  PPoossiieeddzzeenniiee  KKoommiissjj ii   IInnffoorrmmaaccyyjjnneejj   ppoodd  pprrzzeewwooddnniiccttwweemm  PPaannii   mmggrr  BBaarrbbaarryy  KKaarrddaasszz..  

1111..0022..22001155  rr ..  PPoossiieeddzzeenniiee  KKoommiissjj ii   SSooccjjaallnnoo--BByyttoowweejj   ppoodd  pprrzzeewwooddnniiccttwweemm  PPaannii   BBoożżeennyy  TTyycc..  KKoommiissjjaa  
pprrzzyyzznnaałłaa  22  zzaappoommooggii   lloossoowwee  nnaa  kkwwoottęę  22..000000,,0000  zzłł ..  

1177..0022..22001155  rr ..  PPoossiieeddzzeenniiee  OOkkrręęggoowweejj   RRaaddyy  PPiieellęęggnniiaarreekk  ii   PPoołłoożżnnyycchh  ww  EEllbblląągguu  
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WOKÓŁ ZAWODU 
 

Jakie przepisy prawa regulują prowadzenie porodu domowego przez 
położną? 

 

Uprzejmie informuję, iż art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki              
i położnej (Dz. U. 2014 r. poz.1435.) stanowi, że do kompetencji zawodowych położnej 
należy m.in. sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, prowadzenie 
porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury 
medycznej; przyjmowanie porodów naturalnych, w przypadku konieczności także 
znacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia 
miednicowego; sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu 
przebiegu okresu poporodowego. Należy wskazać, iż powyższe regulacje prawne zostały 
określone w celu implementowania do polskiego porządku prawnego zapisów zawartych                  
w art. 42 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. UE. L 2005.255.22). 

W świetle powyższego położna, a więc osoba posiadająca Prawo Wykonywania Zawodu 
położnej jest uprawniona do przyjmowania i prowadzenia porodu fizjologicznego zarówno                
w warunkach szpitalnych jak też pozaszpitalnych np. w domu. Powyższe zadania zawodowe 
mogą realizować położne posiadające tytuł zawodowy: położnej dyplomowanej, licencjata 
położnictwa, magistra położnictwa, specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego oraz 
pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych jak i położne nie posiadające ukończonych 
specjalizacji. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż poród domowy jest w Polsce dozwolony w myśl 
obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Zdrowia                 
z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U.               
z 2012 r., poz. 1100) ciężarna ma prawo wyboru miejsca porodu w warunkach 
szpitalnych lub pozaszpitalnych, w których czuje się bezpiecznie i w których udzielane 
są świadczenia zdrowotne oraz możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę spośród 
osób uprawnionych do jej sprawowania. W świetle powyższego aktu prawnego, ciężarna 
ma prawo wyboru zarówno miejsca porodu,  jak również  położnej do sprawowania nad nią 
opieki medycznej. 

Przepisy powyższego rozporządzenia nakładają określone obowiązki na położną prowadzącą       
i przyjmującą poród w warunkach pozaszpitalnych. Przede wszystkim z prawem wyboru 
miejsca porodu przez ciężarną wiąże się obowiązek przekazania wyczerpującej 
informacji dotyczącej wybranego miejsca porodu obejmującej wskazania                                     
i przeciwwskazania. Kobietęciężarną, należy poinformować, że zaleca się prowadzenie 
porodu w warunkach szpitalnych, z zagwarantowanym dostępem do wydzielonej dla cięć 
cesarskich sali operacyjnej, gdzie w sytuacji wystąpienia powikłań zarówno u matki, jak i u 
płodu lub noworodka, możliwe jest natychmiastowe podjęcie interwencji medycznych, 
adekwatne do zaistniałej sytuacji położniczej lub stanu noworodka. 
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WOKÓŁ ZAWODU 
Położna jako osoba sprawująca opiekę w warunkach pozaszpitalnych (np. w warunkach 
domowych) powinna zapewnić ciągłość opieki w czasie porodu oraz w okresie połogu. Jeżeli 
 nie może sprawować opieki osobiście, zapewnia opiekę przez odpowiednią jej organizację. 
Organizacja opieki obejmuje opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi podmiotami 
wykonującymi działalność leczniczą porozumień obejmujących tryb i warunki przekazania 
rodzącej, położnicy, noworodka do oddziału położniczego lub noworodkowego 
odpowiedniego poziomu referencyjnego, zapewniającego opiekę perinatalną lub 
neonatologiczną, w przypadku wystąpienia objawów śródporodowych czynników ryzyka lub 
czynników ryzyka występujących u płodu lub noworodka. 

Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia zadania położnej jako osoby sprawującej 
opiekę obejmują w szczególności: 

1) ocenę stanu rodzącej kobiety, płodu oraz noworodka; 

2) wykrywanie i eliminowanie czynników ryzyka, rozwiązywanie problemów oraz wczesne 
wykrywanie patologii; 

3) prowadzenie porodu przy użyciu technik wspierających jego naturalny mechanizm; 

4) opiekę nad noworodkiem po urodzeniu; 

5) zapewnienie opieki realizowanej przez specjalistów, jeżeli ujawnią się czynniki ryzyka lub 
pojawią powikłania uzasadniające takie działanie; 

6) wsparcie rodzącej oraz jej osoby bliskiej w trakcie porodu oraz położnicy w okresie 
połogu. 

Ponadto położna jako osoba sprawująca opiekę nad kobietą podczas porodu musi być 
przygotowana do wykonania czynności interwencyjnych w zakresie opieki nad rodzącą oraz 
opieki nad noworodkiem. Czynności interwencyjne polegają w szczególności na: 

1) zabezpieczeniu dostępu do żyły obwodowej; 

2) podaniu wlewu kroplowego z płynami fizjologicznymi; 

3) zabezpieczeniu rany krocza lub szyjki macicy; 

4) utrzymaniu drożności dróg oddechowych; 

5) działaniach zmierzających do utrzymania czynności życiowych rodzącej lub położnicy 
oraz płodu lub noworodka. 

Jednocześnie osoba sprawująca opiekę zapewnia dostępność personelu przeszkolonego                     
w resuscytacji noworodka, w tym w zakresie intubacji noworodka, oraz zapewnia możliwość 
przeniesienia rodzącej lub noworodka, w czasie zapewniającym zachowanie ich zdrowia                     
i życia, do oddziału położniczego lub noworodkowego odpowiedniego poziomu 
referencyjnego zapewniającego opiekę perinatalną, jeśli pojawiające się powikłania 
wymagają zastosowania procedur wysokospecjalistycznych. W takim przypadku osoba 
sprawująca opiekę udostępnia jednostce przyjmującej kompletną dokumentację medyczną 
dotyczącą opieki medycznej sprawowanej nad rodzącą lub noworodkiem. 
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WOKÓŁ ZAWODU 
Należy  wskazać, iż w sytuacji, gdy ciężarna wybrała wyłącznie położną do sprawowania 
opieki i przeprowadzenia porodu domowego to zadania wynikające z rozporządzenia położna  
realizuje samodzielnie i lekarz nie jest uprawniony do ingerowania w te zadania. 
Rozporządzenie MZ wprowadza wyjątek od tej zasady jedynie w przypadku wystąpienia 
objawów patologicznych. Wówczas bowiem jeżeli osobą sprawującą opiekę jest wyłącznie 
położna to będzie ona zobowiązana niezwłocznie przekazać rodzącą pod opiekę lekarza 
specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Dokładny czas przekazania rodzącej pod 
opiekę lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz dane dotyczące stanu 
ogólnego rodzącej i dotychczasowego przebiegu porodu należy odnotować w dokumentacji 
medycznej. Adnotacja ta powinna być autoryzowana zarówno przez położną, jak i przez 
lekarza. W takim przypadku położna jest osobą asystującą przy porodzie prowadzonym przez 
lekarza, który przejmuje odpowiedzialność za dalsze prowadzenie porodu patologicznego. 

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż położna jako osoba sprawująca opiekę ponosi 
odpowiedzialność prawną i zawodową za realizację wyżej wymienionych zadań i działań 
medycznych. Odpowiedzialność tą regulują przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o 
samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.). 

Reasumując położna (w szczególności posiadająca wieloletni staż zawodowy) jest 
uprawniona do sprawowania opieki i prowadzenia porodu domowego z zachowaniem 
standardów postępowania medycznego wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia                    
z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 
2012 r., poz. 1100). 

Źródło: (http://www.nipip.pl/ 
 
Czy pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny z zakresu leczenia 

ran posiada uprawnienia do wypisywania recept na opatrunki 
specjalistyczne? 

 

Pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny z zakresu leczenia ran nie posiada 
uprawnienia do wypisywania recept na opatrunki specjalistyczne. 

Nowe uprawnienia w zakresie wystawiania recept na leki zawierające określone substancje 
czynne oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty                                 
i zlecenia na określone wyroby medyczne pielęgniarki będą mogły realizować nie wcześniej 
niż od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136) recepty na leki 
zawierające określone substancje czynne oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, recepty i zlecenia na określone wyroby medyczne oraz skierowania na 
określone badania diagnostyczne, o których mowa w art. 15a ustawy zmienianej w art. 1 
niniejszej ustawy, mogą być wystawiane przez uprawnione pielęgniarki i położne nie 
wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r. 
Źródło: NIPiP 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

                                                                                                                        

KOMUNIKAT NR 1                                                                     

Okr ęgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
oraz 

Wydział Nauk o Zdrowiu 
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej 

zapraszają na  
 

KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ PT. 
 

PRAWNO-ETYCZNY WYMIAR ZAWODU PIELĘGNIARKI I 

POŁOŻNEJ 
Czas i miejsce 

20 kwietnia 2015 godz. 9.00 
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna, Elbląg, ul. Lotnicza 2 

Zgłoszenia na Konferencję prosimy przesyłać na załączonym formularzu 

do dnia 13.03.2015r. 
 

Uwaga! Konferencja jest bezpłatna.  

Zapraszamy do udziału w konferencji pielęgniarki  i położne 

z terenu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość udziału w konferencji 
pielęgniarek  

i położnych z innych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych  
 

WYKŁADOWCY 

 

prof. nadzw. dr hab. med. Janina Suchorzewska 

prof. dr hab. med. Mikołaj Majkowicz 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 

dr n. med. Krystyna Basińska 

dr n. hum. Marek Olejniczak 

dr Agnieszka Kowalska 

dr Maciej Nyka 

mgr Irena Choma 

 

Szczegółowy program konferencji w kolejnym komunikacie. 
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 Karta uczestnictwa  

w bezpłatnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
dnia 20.04.2015 r.  

w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej                                                    
w Elblągu, ul. Lotnicza 2 

Zgłaszam udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt.  
„PRAWNO-ETYCZNY WYMIAR ZAWODU  

PIELĘGNIARKI I POŁO ŻNEJ”  
Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami 

Imi ę i nazwisko:  

Adres:  

tel.:  e-mail:  

Miejsce zatrudnienia:  

Stanowisko:  
 

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy nadsyłać:  
e-mail: szkolenia.izbaelb@wp.pl  izbaelb@wp.pl  
fax nr (55) 235 53 93  
osobiście : Dział Szkoleń przy OIPiP w Elblągu, Morcinka 10B 
Termin zgłoszenia udziału w konferencji do dnia 13.03.2015 roku. 
* W przypadku wi ększej ilości zgłoszeń niż miejsc, o udziale w konferencji będzie decydować kolejność 
zgłoszenia.  
* W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość udziału osób spoza OIPiP w Elblągu. 
 

Pozostawiając swoje dane dla celów konferencji, organizowanych przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-
Ekonomiczną i Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 
ze zm.). Przysługuje mi prawo do wglądu, edycji i usunięcia moich danych. 
………………..………………………………………..                                           ………………………………………………………..        
                 (miejscowość, data)                                                                                                          (podpis) 
 

Oświadczam, że regularnie opłacam składki na OIPiP w Elblągu 
………………………………………………………..     

(podpis) 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 
 
 

 
                 Delegatura Elbląg 
              

           zapraszają na bezpłatne szkolenie 
     

       Autyzm. Jak rozpoznać wczesne symptomy 

i dlaczego im wcześniej tym lepiej 
 

Termin: 21 marca 2015r.  

Godzina: 10:00-14:00  

Wykładowca: mgr Beata Blok - Certyfikowana  superwizorka  behawioralna,  

od przeszło dwudziestu lat pracująca w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-

Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z  Autyzmem w Gdańsku  jako superwizorka.  

Liczba punktów edukacyjnych dla lekarzy: 4  

Koszt: szkolenie bezpłatne dla  lekarzy i pielęgniarek 

Miejsce szkolenia: OIL Delegatura Elbląg ul.  Studzienna 29A, Elbląg 

Liczba uczestników 40 os.  

Program szkolenia: 

1. Charakterystyka autyzmu. Statystyka – badania populacyjne. Kryteria diagnostyczne. Grupy 
ryzyka. 

2. Testy przesiewowe. Przykłady i sposoby sprawdzania konkretnych kluczowych umiejętności 
typowych dla prawidłowego rozwoju społecznego adekwatnie do wieku.  

3. Kryteria rozwojowe – kroki milowe. Kroki działania w przypadku podejrzenia autyzmu. 
Znaczenie wczesnej interwencji. Współwystępujące zaburzenia i problemy zdrowotne. 

4. Prezentacja Programu Pomocy Osobom z Autyzmem z Terenów Wiejskich oraz  
Ich Rodzinom - „Zrozumieć Autyzm”.  
 

Zapisy na szkolenia przyjmuje 
Delegatura Elbląg Okręgowej Izby Lekarskiej 

ul. Studzienna29A, Elbląg 82-300 

oilel@oilgdansk.pl 

W zgłoszeniu prosimy o podanie (imię i nazwisko, miejsce pracy, telefon, adres mailowy) 

 

Szkolenie przeprowadzone jest w ramach  
Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich 
Rodzinom  

www.zrozumiecautyzm.eu 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 
District Chamber of Nurses and Midwives 

DZIAŁ SZKOLEŃ 

82-300 Elbląg ul. Gustawa Morcinka 10 B 

tel. 55 233-98-79, fax. 55 235-53-93 e-mail: szkolenia.izbaelb@wp.pl  izbaelb@wp.pl 
Nr konta  04 1160 2202 0000 0000 5025 8566 

 

Szkolenia planowane na 2015 rok 

l.p. Kurs/szkolenie Planowana liczba 
uczestników 

Przybliżony 
koszt kursu 

1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel ęgniarstwa 
chirurgicznego” dla pielęgniarek 

30 osób ok. 1500zł* 

2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel ęgniarstwa 
pediatrycznego” dla pielęgniarek 

30 osób ok. 1500zł* 

3. 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel ęgniarstwa 
zachowawczego” dla pielęgniarek 30 osób ok. 1500zł* 

4. 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel ęgniarstwa 
kardiologicznego” dla pielęgniarek 30 osób ok. 1500zł* 

5. 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel ęgniarstwa 
psychiatrycznego” dla pielęgniarek 30 osób ok. 1500zł* 

6. 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel ęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla 
pielęgniarek 

30 osób ok. 1500zł* 

7. 
Kurs specjalistyczny „Kompleksowa pielęgniarska 
opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami 
wieku podeszłego” dla pielęgniarek 

30 osób 
bezpłatny, 
finansowany  
z EFS 

8. Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa” dla pielęgniarek 

25 osób ok. 500zł* 

9. Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu 
EKG Nr 03/07” dla pielęgniarek i położnych 

25 osób ok. 400zł* 

10. Kurs specjalistyczny „Leczenie ran Nr 11/07” 25 osób ok. 500zł* 

11. 
Kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety  
w okresie laktacji” dla położnych 30 osób ok. 450zł* 

12. 
Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska  
nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów” dla pielęgniarek i położnych 

30 osób ok. 450zł* 

*koszt może ulec podwyższeniu w zależności od ilości zgłoszeń na kurs 

• UWAGA! Terminy rozpoczęcia zależne od ilości zgłoszeń.  
• Okr ęgowa Izba Pielęgniarek i Położnych może zorganizować każdy kurs w zależności od zapotrzebowania środowiska i ilości 

osób chętnych do podjęcia danej formy kształcenia. 

 
Specjalista ds. szkoleń 

mgr Magdalena Budziszewska 
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 KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 

 
OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK 2015 

 

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, iż w 2015 roku realizowane będą 
następujące kursy: 
Lp . Nazwa szkolenia Rodzaj szkolenia 

1. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych  Specjalizacja 

2. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  Specjalizacja 
3. Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych  Specjalizacja 
4. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek Specjalizacja 
5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  

dla pielęgniarek 
Specjalizacja 

6. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek  Kurs kwalifikacyjny 
7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej  dla pielęgniarek  Kurs kwalifikacyjny 
8. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek   Kurs kwalifikacyjny 
9. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek Kurs kwalifikacyjny 
10. Leczenie ran dla pielęgniarek  Kurs specjalistyczny 
11. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych  Kurs specjalistyczny 
12. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dorosłych dla pielęgniarek i 

położnych 
Kurs specjalistyczny 

13. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Kurs specjalistyczny 
14. Wykonanie konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonanie 

dojścia doszpikowego dla  pielęgniarek systemu PRM 
Kurs specjalistyczny 
 

15. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – EKG dla  
pielęgniarek i położnych          

Kurs specjalistyczny 

16. Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami 
otorynolaryngologicznymi dla pielęgniarek  

Kurs specjalistyczny 

17. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów dla pielęgniarek i położnych 

Kurs specjalistyczny 

18. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji  dla położnych Kurs specjalistyczny 
19. Wykonanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek Kurs specjalistyczny 

20 Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i 
terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla 
pielęgniarek 

Kurs specjalistyczny 

21. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową  
dla pielęgniarek 

Kurs specjalistyczny 

22. Porty  naczyniowe- pielęgnowanie pacjenta  z centralnym dostępem 
naczyniowym dla pielęgniarek i położnych 

Kurs dokształcający 

23. Informatyka i statystyka dla pielęgniarek i położnych  Kurs dokształcający 
24. Komunikacja interpersonalna  dla pielęgniarek, położnych, oraz innych 

grup zawodowych  medycznych 
Kurs dokształcający 

 
Osoby zainteresowane jakąkolwiek formą kształcenia proszę o składanie wniosków              
drogą e-meilową na adres skppip@euh-e.edu.pl lub osobiście w gmachu uczelni                       
pok. 117.Zapraszam do składania wniosków i propozycji, gdyż umożliwi to, odpowiedź na 
zapotrzebowanie środowiska.  

                                  Dyrektor  SKPPiP 
 

                                  mgr Zyta Kemska 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 

 Zapraszamy Pielęgniarki i Położne prowadzące 

własną działalność gospodarczą do udziału w 
projekcie - 100% dofinansowania z UE 
Mikroeko(logia) - makroeko(nomia) 

 
Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych                     

w przedsiębiorstwach. 
 
 
Program jest odpowiedzią na problemy przedsiębiorstw.  
Obejmuje kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP i ich 
pracowników dotyczące możliwych rozwiązań i działań proekologicznych w 
zarządzaniu podmiotem gospodarczym czy wykorzystywanej technologii.  
Pakiet szkoleń i doradztwa dodatkowo oparty jest na pogłębionej analizie 
potrzeb i zastanej wiedzy u konkretnego przedsiębiorcy. 
 
Szkolenia dla Przedsiębiorców oraz ich pracowników są bezpłatne (jedyny 
koszt - to koszt dojazdu). 
 
Odbywają się w wekendy w hotelu:  
VENUS Łapino http://www.hotelvenus.eu lub  
PROMAVERA Jastrz ębia Góra - http://www.primaveraspa.pl 
Dla uczestników wszystkie atrakcje hotelu gratis - po zajęciach. 
 
 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY CHCESZ SIĘ ZAPISAĆ 
DZWOŃ: 

531 027 839 
LUB NAPISZ: 

rekrutacja@proecoone.pl 
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NASZE PUBLIKACJE 
 

Sprawozdanie z Kongresu Czeskiego Towarzystwa Leczenia Ran 

mgr Elżbieta Szkiler 

W dniach 22-23 stycznia 2015 roku w Pardubicach (Republika Czeska) odbył się XIII 
Ogólnokrajowy Kongres Czeskiego Towarzystwa Leczenia Ran z udziałem gości 
zagranicznych. Tematem wiodącym kongresu była „Wielospecjalistyczna współpraca przy 

leczeniu ran i defektów skórnych”. 
 
Na zdjęciu: od lewej Piotr Zawirski(Aspironix), Elżbieta Szkiler,prezes CSLR  dr   
Ivo Bures, Petr Hambalek(Aspironix) 

 

W kongresie wzięło udział 1080 uczestników w tym 
Koleżanki z Polski – 30 pielęgniarek z Bydgoszczy, 
Łodzi, Warszawy, Krakowa, Katowic, Władysławowa                       
i Elbląga. Oficjalnego 
otwarcia kongresu dokonali 
reprezentanci władz 
miejskich oraz 
uniwersyteckich. Czeskie 

Ministerstwo Zdrowia reprezentowała Główna Pielęgniarka Czech. 
Gościem honorowym kongresu był przedstawiciel Europejskiego 
Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA).  
Dwudniowe wykłady obejmowały swoją tematyką zalecenia 
EWMA, problemy w praktyce domowej leczenia ran, zespołu 
stopy cukrzycowej, edukacja chorego z zespołem metabolicznym 
oraz dokumentowanie leczenia ran.  

 
Na zdjęciu od lewej: mgr Danuta Vesely-Grzesiak,  

dr n.med. Katarzyna Malinowska, mgr Elżbieta Szkiler 

 
W drugim dniu obrad na plan pierwszy wysunęły się wykłady dotyczące leczenia ran 
oparzeniowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. 
W trakcie trwania kongresu uczestnicy mieli możliwość udziału w licznych ciekawych 
warsztatach tematycznych. Równie ciekawe, choć nie ujęte w programie kongresu były 
rozmowy w kuluarach, gdzie uczestnicy mogli wymieniać się doświadczeniem zawodowym. 
 
Od czasu założenia Czeskiego Towarzystwa Leczenia Ran wszystkie Kongresy odbywają się 
na terenie Uniwersytetu w Pardubicach. Udział studentów studiów stacjonarnych kierunków 
medycznych jest bezpłatny. Od dwóch lat Czeskie Towarzystwo Leczenia Ran wydaje własne 
czasopismo „Leczenie Ran”, które ukazuje się jeden raz w kwartale. Każdy kolejny numer 
czasopisma poświęcony jest jednemu tematowi. Każdego roku po kongresie podejmowane są 
badania dotyczące nowych produktów proponowanych do leczenia ran.  
 
Udział w kongresie pozwolił na nawiązanie współpracy i wymianę cennych doświadczeń                      
z pielęgniarkami z Republiki Czeskiej. 
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GRATULACJE 

„Jest na świecie zawód, jedno jedyne powołanie 
- być dobrym dla drugiego człowieka” 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
z okazji obchodzonych w roku 2015 jubileuszy pracy zawodowej  

składa niżej wymienionym Koleżankom i Kolegom 
serdeczne podziękowania za trud, oddanie i życzliwość w czasie wieloletniej 

pracy w zawodzie. 
Wyrażając słowa uznania życzymy zdrowia  
oraz pomyślności w pracy i życiu osobistym.  

 

Regionalne  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie                                    
Oddział Terenowy w Elblągu 

RENATA ŚLIWKA – 30 lat pracy 
 

B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Szpital „EL-VITA” w Elblągu 

BOGUMIŁA BARANOWSKA  -  35 lat pracy 
ALINA LICA - 35 lat pracy 

JANINA ZWANITAJ – 35 lat pracy 
KRYSTYNA KEMPIŃSKA – 30 lat pracy 

MARIA URBAŃSKA – 30 lat pracy 
KAMILA PACEK – 30 lat pracy 

JOANNA SONEWEND – 30 lat pracy 
IRENA KASPROWICZ – 30 lat pracy 
MARZENNA TROJAN – 30 lat pracy 

MARZENA MAŃKOWSKA – 25 lat pracy 
DOROTA TOŁOCZKO – 25 lat pracy 

 

Przychodnia Rehabilitacyjna przy Elbląska Spółdzielnia Niewidomych 
„ELSIN” w Elbl ągu 

GRAŻYNA DZIURDZIA – 36 lat pracy 
 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie 
BARBARA MACANKO  – 40 lat pracy 
TERESA MICHALAK– 35 lat pracy 

HELENA INGIELEWICZ - 35 lat pracy 
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GRATULACJE 
 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 
BARBARA MICHNIEWICZ – 40 lat pracy 

ELŻBIETA PASICH– 40 lat pracy 
HALINA PURZYCKA – 40 lat pracy 

SABINA TOMASZEWICZ – 40 lat pracy 
ELŻBIATA ANTONINA AMBROZIAK - 35 lat pracy 

CELINA KRYSTYNA ASZYK - 35 lat pracy 
ANNA BOKUNIEWICZ - 35 lat pracy 

JOLANTA KRYSTYNA FILIPIUK- 35 lat pracy 
IRENA GORZĄCH - 35 lat pracy 

WIESŁAWA ANNA KOKOSZA - 35 lat pracy 
KATARZYNA IRENA KOPYLA - 35 lat pracy 

GRAŻYNA KORDALSKA - 35 lat pracy 
JANINA KOTŁOWSKA - 35 lat pracy 

DANUTA MARIA LIPI ŃSKA - 35 lat pracy 
ELŻBIETA TERESA MARCINIAK - 35 lat pracy 
GRAŻYNA ONOSZKO-PÓŁTORAK - 35 lat pracy 

DANUTA OSTROWSKA - 35 lat pracy 
ELŻBIETA BARBARA PILIPCZUK - 35 lat pracy 

MAŁGORZATA PLUTOWSKA - 35 lat pracy 
KRYSTYNA ANNA RUCZYŃSKA - 35 lat pracy 

EWA SAFAREWICZ - 35 lat pracy 
JANINA STASZEWSKA - 35 lat pracy 

LILIA EL ŻBIETA WOŹNA - 35 lat pracy 
MARIA WYSOCKA - 35 lat pracy 

MIROSŁAWA ZYGMUNT-PABICH - 35 lat pracy 
REGINA ŁADYŃSKA – 30 lat pracy 

ANNA MIECZKOWSKA – 30 lat pracy 
IWONA JADWIGA ANKIEWICZ – 30 lat pracy 

IZABELA BOGDAŃSKA – 30 lat pracy 
ELŻBIETA BRYWCZYŃSKA – 30 lat pracy 

DARIUSZ CZEKAJ – 30 lat pracy 
EWA MARIA EJDRYGIEWICZ – 30 lat pracy 

JOLANTA FILIPEK – 30 lat pracy 
DOROTA GRAŻYNA GAJEWSKA – 30 lat pracy 
ZOFIA JADWIGA GRABOWSKA – 30 lat pracy 
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GRATULACJE 
 

ELŻBIETA MAŁGORZATA JARZĄBEK – 30 lat pracy 
MARIOLA JELENIEWSKA – 30 lat pracy 

ELŻBIETA KACZMARCZYK – 30 lat pracy 
MIROSŁAWA MARIA KAJREWICZ – 30 lat pracy 

BRYGIDA KOPYCKA – 30 lat pracy 
ELŻBIETA ŁEBEK – 30 lat pracy 

BOGUMIŁA MAGDZIARCZYK – 30 lat pracy 
BARBARA MAKYŁA – 30 lat pracy 

JOLANTA OSIADACZ – 30 lat pracy 
LOTTA BEATA PACHUTA – 30 lat pracy 

ELŻBIETA RENATA PIĄTEK – 30 lat pracy 
BEATA WIOLETTA PILIPCZUK – 30 lat pracy 

MARIOLA PODSIADŁA – 30 lat pracy 
JOANNA DOBROSŁAWA RASZEJA – 30 lat pracy 

DANUTA TERESA SIKORSKA – 30 lat pracy 
BEATA AGDATA SKOCZEŃ – 30 lat pracy 

MAŁGORZATA URSZULA SKOTNICKA – 30 lat pracy 
IWONA SZNICER – 30 lat pracy 

MAŁGORZATA ŚLIWI ŃSKA – 30 lat pracy 
GRAŻYNA TADROWSKA – 30 lat pracy 

AGNIESZKA TERESIŃSKA – 30 lat pracy 
DOROTA WĄDOŁKOWSKA – 30 lat pracy 

EWA MAŁGORZATA ŻEBROWSKA – 30 lat pracy 
MAŁGORZATA BILIŃSKA – 25 lat pracy 

ANNA KLINICKA – 25 lat pracy 
BARBARA BARCIKOWSKA – 25 lat pracy 
JOANNA BIAŁOBRZESKA – 25 lat pracy 

DANUTA BOJARUN – 25 lat pracy 
MAŁGORAZTA BRZOZOWSKA – 25 lat pracy 
WIESŁAWA MARTA DANIŁO – 25 lat pracy 

KAMILA DEMBSKA – 25 lat pracy 
JOANNA ZOFIA DOWNAR – 25 lat pracy 

EWA KATARZYNA DUB – 25 lat pracy 
DANUTA MARIA DUNAJSKA – 25 lat pracy 

JOLANTA DANUTA DZIKIEWICZ – 25 lat pracy 
BEATA HALINA GDYK – 25 lat pracy 

DOROTA GNAT – 25 lat pracy 
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ANNA JABŁOŃSKA – 25 lat pracy 
WIOLETTA ALEKSANDRA JONIAK – 25 lat pracy 

MARIOLA JURGIELEWICZ – 25 lat pracy 
BEATA KAROLAK – 25 lat pracy 

JOLANTA MAŁGORZATA KOSIŃSKA – 25 lat pracy 
LIDIA EL ŻBIETA KOZŁOWSKA – 25 lat pracy 
KATARZYNA ELŻBIETA KUNA – 25 lat pracy 

REGINA LASKA – 25 lat pracy 
MONIKA BARBARA LEJMANOWICZ – 25 lat pracy 
JOLANTA BARBARA LESZCZYŃSKA – 25 lat pracy 

RENATA MACHNIK – 25 lat pracy 
KATARZYNA MROCZEK – 25 lat pracy 

SYLWIA MARIA PODWORSKA – 25 lat pracy 
MARZENA POPOWICZ – 25 lat pracy 

CELINA SEMKIW – 25 lat pracy 
EDYTA SIEDLARZ – 25 lat pracy 

JOLANTA ANNA SIWIECKA – 25 lat pracy 
ALINA MARZENA SOBOŃ – 25 lat pracy 

BOGUSŁAWA SOKOŁOWSKA – 25 lat pracy 
DOROTA KATARZYNA SOKOŁOWSKA – 25 lat pracy 

WIOLETTA BOŻENA SULICH-ŚWIDNICKA – 25 lat pracy 
MAŁGORZATA MAGDALENA ŚLUSARSKA – 25 lat pracy 

EWA MIROSŁAWA ŚWIDNICKA – 25 lat pracy 
ELŻBIETA TROJANOWSKA – 25 lat pracy 

MARTA WIRASZKA – 25 lat pracy 
IZABELA WI ŚNIEWSKA – 25 lat pracy 
ELŻBIETA WOJTASZEK – 25 lat pracy 

BARBARA ZABOROWSKA – 25 lat pracy 
JOLANTA OLESIŃSKA – 20 lat pracy 
AGNIESZKA WÓJCIK – 20 lat pracy 

ESTERA ALEKSANDRA BIELICKA– 20 lat pracy  
JOLANTA JULIA GRAŚ – 20 lat pracy 

URSZULA BOŻENA JARY – 20 lat pracy 
RENATA JASIŃSKA – 20 lat pracy 

WIOLETTA KARPIŃSKA – 20 lat pracy 
JOLANTA LISIECKA – 20 lat pracy 

ELŻBIETA HALINA LUDWIKOWSKA – 20 lat pracy  
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GRAŻYNA ORŁOWSKA – 20 lat pracy 
ADRIANNA JOANNA PIOTRKOWSKA – 20 lat pracy 

IZABELA ROCHOŃ – 20 lat pracy 
ANETTA RYŚ – 20 lat pracy 

ANNA BOŻENA SKORUPA – 20 lat pracy 
MONIKA URBANOWICZ – 20 lat pracy 

EWA AGNIESZKA WILCZYŃSKA – 20 lat pracy 
 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej  

Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu 
JOLANTA ACHRAMOWICZ  - 35 lat pracy 

HELENA GIEŁ ŻECKA - 35 lat pracy 
MIROSŁAWA JANAĆ - 35 lat pracy 
EWA MATYSZCZUK - 35 lat pracy 

BARBARA RZEPCZYŃSKA - 35 lat pracy 
ZOFIA ZARĘBSKA - 35 lat pracy 
TERESA SAWICKA - 35 lat pracy 

MAŁGORZATA MICHAŁOWSKA – 30 lat pracy 
BEATA PIOTROWSKA – 30 lat pracy 

MAŁGORZATA SZYDŁOWSKA – 30 lat pracy 
KRYSTYNA ŚWIERK – 30 lat pracy 

MARZENA WILEŃSKA – 30 lat pracy 
KRYSTYNA GRABOWSKA – 25 lat pracy 

EDYTA HEINZ – 25 lat pracy 
MAŁGORZATA KAMIŃSKA – 25 lat pracy 

BEATA MICHALSKA – 25 lat pracy 
EWA MUSKUS – 25 lat pracy 

BEATA WOJCIECHOWSKA – 25 lat pracy 
HANNA WONS – 25 lat pracy 

ELŻBIETA KABELIS-SZOSTAKOWSKA – 20 lat pracy 
MARZENA KAMIŃSKA – 20 lat pracy 

EWA KANIGOWSKA – 20 lat pracy 
EDYTA POŁEĆ – 20 lat pracy 
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Powiatowe Centrum Medyczne  
Spółka z o.o. w Braniewie 

BARBARA GUTOWSKA  40 lat pracy 
BOŻENA POZARZYCKA – 40 lat pracy 

TERESA ROKICKA – 40 lat pracy 
ANNA BARTCZAK- 35 lat pracy 

JOLANTA KUSIŃSKA - 35 lat pracy 
GRAŻYNA LESIK - 35 lat pracy 

ELŻBIETA MACURA - 35 lat pracy 
GRAŻYNA CHEŁCHOWSKA - 30 lat pracy 

JOANNA ROJEWSKA- 30 lat pracy 
DANUTA BRYCKA- 20 lat pracy 

 

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „Szkol-Med” 
Nowik,Najdek,Bajczyk i wspólnicy Spółka Jawna w Elblągu 

RENATA BOJARUNIEC – 30 lat pracy 
URSZULA NEUMANN – 35 lat pracy 

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku 

DANUTA BĄK – 40 lat pracy 
BOGUMIŁA SZANDAR – 40 lat pracy 
BARBARA CHUDZIŃSKA – 35 lat pracy 
BOŻENA KAWCZYŃSKA – 35 lat pracy 
BARBARA TRZCIŃSKA – 35 lat pracy 
BEATA DOŁKOWSKA – 30 lat pracy 

DANUTA MADEJ – 30 lat pracy 
LEONARDA MARSZAŁEK  – 30 lat pracy 

JOLANTA BADZIO – 25 lat pracy 
MAŁGORZATA WOŹNIAK – 25 lat pracy 

ANNA BEDNARZ – 20 lat pracy 
KATARZYNA KARTONOWICZ – 20 lat pracy 
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Lekarska Spółka Partnerska 
„OSTOJA” Łaszkiewicz i Partnerzy w Elblągu 

BERNADETTA DOBROŁOWICZ– 35 lat pracy 
MARIOLA LEWANDOWSKA– 35 lat pracy 

RENATA BANIEL– 30 lat pracy 
 

„NASZ LEKARZ”  
M. Toczyska, T.Drabińska-Dziąg, W. Mandecki, M.Dytkowski   

Spółka Jawna w Braniewie 
MAŁGORZATA PYKA – 35 lat pracy 

ZUZANNA DREWNIAK – 25 lat pracy 
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyki Medyczne  
– Marian Nadziejko w Braniewie 

ANNA HINZ – 30 lat pracy 
ELŻBIETA RADZIWON– 30 lat pracy 

 

zedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „JAŚMINOWA” 
Spółka Lekarska Gańko i Partnerzy w Elblągu 

IRENA FEJRAL – 45 lat pracy 
HALINA ŻYŁA – 40 lat pracy 

JOLANTA BUDZYŃSKA – 35 lat pracy 
JOLANTA JANKOWSKA – 35 lat pracy 

TERESA KRAWCZYK – 35 lat pracy 
WŁADYSŁAWA NOWODWORSKA – 35 lat pracy 

ELŻBIETA PAWŁOWSKA – 35 lat pracy 
ALDONA ŻUK – 30 lat pracy 

 

„NASZA PRZYCHODNIA” Michał Jędrzyński w Elblągu 
ELŻBIETA SIULI ŃSKA – 35 lat pracy 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Pielęgniarskich 
„JOVITAN” w Elbl ągu 

KATARZYNA POSACKA – 30 lat pracy 
 

Zespół Lekarzy Rodzinnych „OMNIA” s.c. w Elblągu 
BOGUMIŁA RÓŻALSKA – 40 lat pracy 
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UWAGA  

Indywidualne i Grupowe Praktyki  
Pielęgniarskie i Położnicze 

 
W związku z cyklicznymi analizami jakości danych zawartych w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą dokonywanymi przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych                       
w Elblągu uzyskuje wykazy praktyk zawodowych, które nie posiadają w księdze rejestrowej 
informacji o aktualnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.  
W tych okolicznościach zwracamy się z prośbą i wyzywamy do niezwłocznego 
uzupełnienia informacji w księdze rejestrowej o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej.  
Jednocześnie przypominamy, iż obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
wynika z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art.17 ust.1, 
pkt 4 ppkt a – Dz.U. 2013 rok, poz 217 ze zm) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 roku Nr 293, poz. 1729). 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą dotyczy szkód będących następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.  
 
 
 
 
 

 

 

Dyżury ORzOZ 

  Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu 
oraz Zastępców ORzOZ pełnią dyżury  

w  siedzibie Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

ul. Morcinka 10 B. 

 w każdy pierwszy i trzeci wtorek 
miesiąca w godz. 15.30 – 16.30                                                

tel. kontaktowy 55 233-98 -79 

 

Dyżury OSPiP 

  Przewodnicząca oraz 
Wiceprzewodnicząca  

Okręgowego Sądu Pielęgniarek  

i Położnych w Elblągu   

pełnią dyżury  w  siedzibie Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych             
w Elblągu ul. Morcinka 10 B. 

 w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 
15.30 – 16.30                                                        

tel. kontaktowy 55 233-98 -79 
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POŻEGNANIA 
„Mo żna odejść na zawsze, by stale być blisko” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

„ Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić, bowiem 

najlepiej wyraża go milczenie…” 
 

Pani Katarzynie KOŁECKIEJ  
Wyrazy głębokiego współczucia                     
i słowa otuchy z powodu śmierci 

 

MAMY 
 

 Składają: Koleżanki  
z Grupowej Praktyki Położnych 

Rodzinnych „NOVA VITA”       
w Elblągu 

 
 

 
 
 

„ Czasem cały świat oznacza mniej  

niż człowiek, którego brak…”  
 
 

Pani Małgorzacie PAWLUCZUK  
Wyrazy głębokiego współczucia                     
i słowa otuchy z powodu śmierci 

 

TATY 
 

 Składa Personel Pielęgniarski 
Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Psychiatrycznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej                              

we Fromborku 
 

 
 

„ Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach 
bliskich” 

 
 

Koleżance Dorocie KAPITAN 
Wyrazy głębokiego współczucia                     
i słowa otuchy z powodu śmierci 

 

TATY 
 

 Składa Personel Pielęgniarski 
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego                     

z Przychodnią SPZOZ w Elblągu 
 
 
 

 
 



40 

 

 

 
 
 
 
 

 


