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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.redakcja@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 Zofia KASPROWICZ – Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                 

Dyżury w biurze izby: 
- wtorki  godz. 15.00 – 17.00  
- środy  godz. 15.00 – 17.00 
 

mgr Grażyna ONOSZKO-PÓŁTORAK –  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. 15.00 – 16.00 
 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                                                                   
mgr Bożena MACHURA wraz z Wiceprzewodniczącą OSPiP Grażyną CHOIŃSKĄ pełnią dyżur     
w biurze izby przyjmując interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30 
 
Biuletyn redaguje Komisja Redakcyjna w składzie: Przewodnicząca – Małgorzata Uścinowicz,  Zastępca Przewodniczącej: 
Grażyna Onoszko-Półtorak, Członkowie: Barbara Kardasz, Monika Kaśkiewicz, Regina Kowalczyk, Regina Zimnoch.  
 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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SŁOWO  

PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
 

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne,  
Panowie Pielęgniarze ! 
 
Miesiące maj i czerwiec w bieżącym roku obfitują                                
w uroczystości związane z naszymi zawodami. Jak co roku 
obchodziliśmy Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarki. Tradycją naszej Okręgowej Izby są spotkania 
osób obchodzących jubileusze 30 lecia pracy zawodowej.      

Nie brakuje nigdy osób, które chętnie uczestniczą w tej uroczystości, ale też wciąż zdarzają się 
liczne przypadki, że nasze koleżanki i koledzy, nie zgłaszają do biura izby informacji                             
o  przypadającym jubileuszu. Niestety w rejestrach nie mamy informacji dotyczących stażu 
pracy. Również podmioty lecznicze zatrudniające pielęgniarki i położne w różny sposób liczą 
lata pracy, nie uwzględniając, na przykład, okresu prowadzenia działalności gospodarczej. 
Intencją Okręgowej Rady jest dotarcie do wszystkich członków naszego samorządu.  
Dlatego zwracam się z ogromną prośbą, abyście bez skrępowania kontaktowały się z biurem 
izby i zgłaszały wszystkie osoby, które zostały pominięte w zaproszeniach i nigdy nie miały 
okazji uczestniczyć w naszych spotkaniach. Kolejne spotkanie już za rok i można                                   
z wyprzedzeniem zaplanować swój udział, mimo, że rocznica 30 lecia pracy minęła w roku 
bieżącym lub jeszcze wcześniej. 
 

W roku 2017 przypada wspaniały jubileusz 60 – lecia Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego, towarzystwa naukowego skupiającego w swoich szeregach przedstawicielki 
pielęgniarstwa, które poświęcają wiele czasu i trudu dla rozwoju naszego zawodu, prowadzą 
badania naukowe, kształcą młode kadry, wykazują się dbałością o wzorowe postawy moralno 
– etyczne. 
 

Szczególne wyrazy uznania kieruję do członków Koła PTP przy Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno – Ekonomicznej, które w tym roku obchodzi 10 – lecie działalności. Składam 
gratulacje dotychczasowych osiągnięć Pani Przewodniczącej Koła dr n. med. Marzenie 
Sobczak. Wszystkim Paniom aktywnie uczestniczących w pracach elbląskiego Koła PTP życzę 
wytrwałości i pomyślności w realizacji zamierzonych celów. 
 

Przed nami jeszcze jedna bardzo ważna uroczystość. 20 – lecie Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. To wspaniały jubileusz, ale przede wszystkim, bardzo 
ważne  wydarzenie, które pokazuje siłę, determinację i skuteczność przedstawicieli naszych 
zawodów w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i godności.                         
Przez 20 lat swojej działalności związek zrzeszył w swoich szeregach tysiące pielęgniarek                       
i położnych. 
Dzięki temu pokazują wszystkim, że możemy, chcemy i co najważniejsze, potrafimy łączyć się 
dążeniach i działaniach w słusznej wspólnej sprawie. 
 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym z okazji  ich 
świąt i jubileuszy dziękuję za waszą pracę, wytrwałość oraz nieustający entuzjazm i zapał do 
podejmowania kolejnych wyzwań, jaki życie stawia przed nami. 
 
Z poważaniem – Halina Nowik 
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PRAWO 
 

Dz.U. 2017, poz. 1032 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu 
badań diagnostycznych 
 
Dz.U. 2017 , poz. 1026 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie 
szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 
 
Dz.U. 2017, poz. 1000 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu                                            
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 
 
Dz. U. 2017, poz. 946  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej  
 
Dz. U. 2017, poz. 923  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  
 
Dz. U. 2017, poz. 884  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej  
 
Dz. U. 2017, poz. 882  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  
 
Dz. U. 2017, poz. 852  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
 
Dz. U. 2017, poz. 848  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r.                               
w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych  
 
Dz. U. 2017, poz. 844  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 844 
 
Dz. U. 2017, poz. 836  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta                       
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw  
 
Dz. U. 2017, poz. 798  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  
 
Dz. U. 2017, poz. 783  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  5 kwietnia 
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  
 
Dz. U. 2017, poz. 759  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
 
Dz. U. 2017, poz. 756  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru 
dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”  
 
Dz. U. 2017, poz. 749  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty . 
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KALENDARIUM 
  

 

0044..0044..22001177  rr ..  
  
  

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                        
W trakcie obrad podjęto : 

� uchwałę Nr 94P/VII/17 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 
do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego. 

1122..0044..22001177  rr ..  Pani Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu oraz Pani Magdalena 
Budziszewska Specjalista Działu Szkoleń OIPiP uczestniczyły w Gdańsku 
szkoleniu dot. wdrażania Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników 
Medycznych (SMK). 

1199..0044..22001177  rr ..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska 
Pielęgniarek/rzy Oddziałowych Oddziałów: Reumatologicznego oraz 
Pediatrycznego z Pododdziałem Neurologiczno-Rehabilitacyjnym i Oddziału 
Niemowlęcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Konkursy nie 
zostały rozstrzygnięte. 

2255..0044..22001177  rr ..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się postępowanie konkursowe na stanowisko 
Oddziałowej/ego Oddziału Alkoholowych Zespołów Abstynęckich (Detoksykacji) 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej we Fromborku.W oparciu o opinię Komisji Konkursowej na 
stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej powołano Panią Danutę MADEJ  – 
Gratulujemy!  

2255..0044..22001177  rr ..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały i stanowisko: 
� uchwała Nr 155/VII/17 w sprawie zawarcia umowy na roboty remontowe 

sali wykładowej, 
� uchwała Nr 156/VII/17 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 

do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, 
� uchwała Nr 157/VII/17 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek, 
� uchwała Nr 158/VII/17 w sprawie pozyskania dwóch niezależnych opinii 

prawnych niezbędnych do realizacji Wniosku Nr 1 XXVI Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r., 

� uchwała Nr 159/VII/17 w sprawie współorganizacji kolejnej edycji 
happeningu i marszu młodzieży pod hasłem „Młodość wolna od papierosa.” 

2266..0044..22001177  rr ..  W siedzibie OIPiP w Elblągu Okręgowa Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem 
Pani Justyny Tomkiewicz przeprowadziła kontrolę działalności finansowej                        
i gospodarczej jednostki za I kwartał 2017 r. 

2288..0044..22001177  rr ..  Po zakończonym  kursie specjalistycznym „Wykonywanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego”, którego organizatorem była Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,  dnia 28 kwietnia 2017 r. odbył się egzamin 
sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności. Do egzaminu przystąpiło 18 osób. 
Serdecznie gratulujemy pomyślnego zdania egzaminu wszystkim uczestniczkom 
kursu. 

2288..0044..22001177  rr ..  Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych pod przewodnictwem               
Pani Bożeny Machura. 
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0099..0055..22001177  rr ..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                        
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
� uchwała Nr 95P/VII/17 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 

do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, 
� uchwała Nr 96P/VII/17 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 

do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, 
� uchwała Nr 97P/VII/17 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 

do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, 
� uchwała Nr 98P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 99P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 100P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 101P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 102P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 103P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 104P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 105P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 106P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 107P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 108P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 109P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 110P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 111P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
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� uchwała Nr 112P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 113P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 114P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 115P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 116P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 117P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 118P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 119P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 120P/VII/17 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, 

� uchwała Nr 121P/VII/17 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia 
podyplomowego, 

� uchwała Nr 122P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 123P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 124P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

2233..0055..22001177  rr ..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                        
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
� uchwała Nr 125P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 125P/VII/17 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

� uchwała Nr 127P/VII/17 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 
pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. 
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2266..0055..22001177  rr ..  Pod przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej odbyło się posiedzenie Komisji           
ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego. W trakcie posiedzenia  rozpatrzono                 
38 wniosków o częściową refunację kosztów kształcenia podyplomowego. 

3311..0055..22001177  rr ..  W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Elblągu zorganizował przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek      
i Położnych w Elblągu, PPL „Szkol-Med” w Elblągu oraz Zespołem Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących marsz i happening „Młodość wolna od 
Papierosa”. W marszu udział brali uczniowie elbląskich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Relacja z marszu w dalszej części 
Biuletynu. 

3311..0055..22001177  rr ..  
  

  
  
  

W siedzibie izby odbył się egzamin teoretyczny po kursie specjalistycznym 
”Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, organizowanym przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Elblagu. Do egzaminu przystąpiło 16 osób.  Serdecznie 
gratulujemy pomyślnego zdania egzaminu wszystkim uczestniczkom kursu. 

0011..0066..22001177  rr ..  
  

Pani Halina Nowik uczestniczyła w obradach Konwentu Przewodniczących 
Okręgowych Rad. Posiedzenie konwentu odbyło się w siedzibie Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 

0066..0066..22001177  rr ..  Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
� uchwała Nr 128P/VII/17 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 

pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
� uchwała Nr 129P/VII/17 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru 

podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek       
i położnych, 

� uchwała Nr 130P/VII/17 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 131P/VII/17 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 132P/VII/17 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia 
podyplomowego. 

0077..0066..22001177  rr ..  Uroczysty jubileusz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz 10 lecia 
istnienia Koła PTP przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej                            
w Elblągu. 
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Z PRAC NIPiP 
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Z PRAC NIPiP 
 
Odpowiedź Ministarstwa Zdrowia na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych                       
w sprawie wskazania źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek                              
i położnych przewidzianych przepisami rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r.   
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Z PRAC NIPiP 
 

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek                          
i Położnych o podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania środków 
finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych                           
w więziennej służbie zdrowia 
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W dniu 19 kwietnia 2017 r. Kierownictwo MZ zatwierdziło priorytetowe dziedziny 
specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie                             
z Funduszu Pracy w 2017 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby 
miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. 
 

W 2017 roku dofinansujemy minimum 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek                            
i położnych, które rozpoczną specjalizację. Organizatorów kształcenia wyłonimy w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla 
szkoleń rozpoczynających się w 2017 roku wynosi nie więcej niż 3.500 zł 
 

Województwo Liczba 
miejsc/edycji 

Dziedziny 

Warmińsko-Mazurskie 100/4 1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 
2. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 
3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej 

opieki dla pielęgniarek 
4. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 

 
REZERWA:  
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 
 
REZERWA:  
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 
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Z PRAC NIPiP 
Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 

16 maja w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Położnej z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i wiceminister 
Józefy Szczurek-Żelazko. Wzięły w nim udział pielęgniarki posłanki RP i przedstawiciele: 
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa 
Położnych, konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, laureatów 
Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2016” oraz konkursu „Położna na medal”. 
  
Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa 
Minister zdrowia złożył najserdeczniejsze życzenia i podziękował za wszystkie działania 
dotychczas podejmowane na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w naszym kraju. 
W swoim wystąpieniu zauważył, że wyzwania dla służby zdrowia, w tym także dla 
pielęgniarstwa, są coraz większe. W ocenie ministra Radziwiłła najpoważniejszym 
wyzwaniem jest niedobór pielęgniarek i położnych. 
Minister zwrócił uwagę, że należy na nowo zdefiniować kompetencje w systemie służby 
zdrowia, w tym kompetencje pielęgniarek i  położnych z wykształceniem wyższym. W ten 
sposób odniósł się do pomysłu utworzenia nowego zawodu medycznego, będącego zawodem 
pomocniczym dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej. 
Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wyraziła radość z okazji powołania Zespołu 
ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. „Mam nadzieję,                               
że uda nam się wyznaczyć strategię, która będzie odpowiadać potrzebom społeczeństwa” – 
mówiła. Wiceminister nakreśliła najważniejsze cele pracy zespołu, którym ma kierować. 
Priorytetem jest wprowadzenie takich zmian, które poprawią sytuację zawodową 
pielęgniarek, stworzą warunki do rozwoju i zagwarantują wysoką jakość usług 
pielęgniarskich i położniczych. 
  
Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania strategii pielęgniarstwa 
Po spotkaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. 
„Mam nadzieję, że dzisiejsze rozpoczęcie prac nad Strategią na rzecz pielęgniarstwa                                             
i położnictwa w Polsce będzie rzeczywiście historycznym krokiem w kierunku rozwiązania 
różnych problemów, które towarzyszą wykonywaniu tych zawodów” – mówił minister 
zdrowia. 
Zespół ma opracować Strategię działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w 
Polsce, która będzie wskazywała konkretne kroki, jak należy podjąć, aby poprawić kondycję 
polskiego pielęgniarstwa i położnictwa. 
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INFORMACJE 
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INFORMACJE 

 
 Powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych 
Rodzinnych 
 

Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych powstało 24.02.2017r.                                                       
w Szamotułach. Jego misją jest budowa niezależności zawodowej położnej 

rodzinnej oraz podejmowanie nowoczesnych działań w kierunku kształtowania 
opieki nad kobieta i jej rodziną .  
Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: http://www.poloznerodzinne.pl 

 
 

Wybieramy najlepszą położną 
POŁOŻNA NA MEDAL 
WYSTARTOWAŁA KOLEJNA EDYCJA 
 
Prowadzona od 2014 roku kampania ma na celu podnoszenie                    
w społeczeństwie świadomości roli, jaką położne odgrywają dzisiaj 
w opiece okołoporodowej. W ramach projektu promujemy wśród 
kobiet w ciąży możliwość korzystania z bezpłatnych porad - raz 

tygodniowo od 21. tygodnia ciąży i dwa razy od 32. tygodnia - przygotowujących do porodu. 
Celem kampanii jest również promocja nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. 
Standardów zgodnych zarówno z przyjętymi przez środowisko położnicze i medyczne 
wymaganiami jak i oczekiwaniami pacjentów. 
Częścią kampanii „Położna na medal” jest ogólnopolski plebiscyt w którym wspólnie 
wybieramy 3 najlepsze położne w kraju, a także najlepsze położne w poszczególnych 
województwach. Nominowanie i oddanie głosu to dobry sposób, żeby powiedzieć swojej 
położnej „dziękuję”. W tegorocznej edycji konkursu położne można nominować od                             
1 kwietnia do 31 lipca, a samo głosowanie trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia. 
Zasady Konkursu 
Jak oddać głos na położną w konkursie „Położna na medal”? 

1.  Celem głosowania jest wyłonienie 3 najlepszych położnych w Polsce i najlepszych 
położnych z każdego województwa. 

2. Oddać głos na położną może tylko pacjent lub osoba z rodziny pacjenta. 
3.  Zgłaszanie położnych do konkursu trwa 4 miesiące i rozpoczyna się od dnia 1 

kwietnia 2017 r. od godz. 15:00:00 do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 23:59:59. 
4. Oddawanie głosów na zgłoszone położne trwa 9 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2017 r. 

od godz. 15:00:00 do dnia 31 grudnia 2017 r. do godz. 23:59:59. 
5. W trakcie trwania konkursu 1 pacjent lub osoba z rodziny może oddać tylko 1 głos. 
6. Głosowanie odbywa się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie 

www.poloznanamedal2017.pl.  
7. Formularz głosowania zawiera pola obowiązkowe do wypełnienia: numer telefonu, 

adres e-mail. 
Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: 
https://www.poloznanamedal2017.pl/zglos 
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INFORMACJE 
 

W jaki sposób pielęgniarka, położna może ubiegać się o nadanie numerów 
identyfikacyjnych recept? 

 
Na stronach internetowych 16 oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
Centrali NFZ znajdują się informacje w formie komunikatu bądź instrukcji dla osób 
uprawnionych do wystawiania recept refundowanych. 
Dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w podmiocie leczniczym                                   
(u pracodawcy) zabezpieczenie puli numerów recept refundowanych należy do tego podmiotu 
(pracodawcy). 
Pielęgniarki i położne zamierzające wystawiać recepty na leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w trybie indywidualnym 
(w ramach praktyk zawodowych/ pro familia/ pro auctore) powinny zgłosić się do 
właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkiego NFZ w celu uzyskania uprawnienia do 
pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ. 
W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych osób ubiegających się o uprawnienia 
do pobierania numerów recept, konieczne jest jednorazowe osobiste stawiennictwo                                  
i potwierdzenie tożsamości w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ lub delegaturze. 
Ważne: Pielęgniarki i położne zamierzające wystawiać recepty na leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w trybie 
indywidualnym w ramach praktyk zawodowych, powinny być wpisane do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą we właściwej okręgowej izbie 
pielęgniarek i położnych. Wymóg ten nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które 
zamierzają wypisywać recepty tylko pro familia/ pro auctore. 
 

Źródło:www.nipip.pl 

 
 
 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspiera Fundację 
„Razem zmieniamy świat”, która od kilku lat realizuje projekt 
„Damy Radę!”. W tym roku realizowany jest on pod hasłem: 
„Wyjd ę ze szpitala i co dalej? Damy Radę!”.  Projekt ten 
zostały objęty przez NRPiP honorowym patronatem. 

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych chce wspólnie                           
z Fundacją „Razem zmieniamy świat” wspierać szpitale                          

w realizacji zadania, jakim jest edukowanie i przygotowanie rodzin i najbliższych do opieki                       
i pielęgnacji osób wychodzących ze szpitala.  W ciągu najbliższych lat Fundacja chce 
zwiększyć liczbę opiekunów, którzy będą przygotowani do opieki oraz pielęgnacji, a także 
nawiązać współpracę z instytucjami, które również są w kontakcie z opiekunami 
nieformalnymi. 

Zachęcamy do odwiedzania strony fundacji  Razem Zmieniamy Świat: 
www.razemzmieniamyswiat.pl 
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WARTO WIEDZIEĆ 
Monika Kaśkiewicz 

Położna, Członek ORPiP w Elblągu 
 

Karmienie piersią – dlaczego warto? 
 

WYŁĄCZNE KARMIENIE PIERSIĄ do 6 miesiąca życia dziecka to „złoty standard” 
żywienia niemowląt, uznany przez wszystkie towarzystwa naukowe i autorytety 
w dziedzinie zdrowia, pediatrii, żywienia. Mleko matki jest pokarmem pierwszego wyboru 
dla dzieci zdrowych oraz chorych, urodzonych o czasie, a także tych urodzonych przed 
terminem porodu. Jest to POKARM UNIKALNY I IDEALNIE DOSTOSOWANY DO 
POTRZEB ŻYWIENIOWYCH LUDZKIEGO NIEMOWLĘCIA. Jest taki zawsze. Nie ma 
pokarmu „chudego”, „słabego”, „wodnistego”, ani „suchego” jak to często określają mamy. 
Wg naukowców dzięki prawidłowym praktykom karmienia piersią można uratować życie 1,4 
mln dzieci rocznie.  
 

Skład mleka mamy 
 

Mleko ludzkie spełnia NIE TYLKO FUNKCJE ODŻYWCZE, ale chroni dzieci 
przed czynnikami chorobotwórczymi. Pokarm kobiecy to zmieniający się dynamicznie 
aktywny biologicznie płyn, unikalna kompozycja wielu substancji takich jak: 
� czynniki przeciwzapalne (cytokiny, interferon, lizozym),  
� substancje aktywne immunologicznie (laktoferryna, leukocyty, IgA, lizozym), 
� prebiotyki (oligosacharydy ludzkiego mleka),  
� ludzkie białka,  
� węglowodany,  
� tłuszcze (m.in. DHA),  
� minerały i witaminy,  
� enzymy,  
� hormony,  
� czynniki wzrostu (EGF, IGF-I, czynniki wzrostu neuronów).  

 

Udowodniono, że w mleku mamy ZNAJDUJĄ SIĘ KOMÓRKI MACIERZYSTE działające 
jak „wewnętrzny system naprawczy” w organizmie dziecka. Dziennie dziecko przyjmuje 
nawet kilkanaście miliardów tych komórek. Badania z Uniwersytetu Zachodniej Australii 
pokazały, że w mleku matki znajdują się komórki macierzyste, które z mleka przechodzą 
poprzez żołądek dziecka do krwioobiegu,a stamtąd do potrzebujących narządów. Dopiero                      
w tych narządach przekształcają się w inne komórki, m.in. w neurony. W mleku matki 
znajduje się ponad 130 prebiotyków, które pomagają chronić jelita dziecka przed różnymi 
rodzajami drobnoustrojów. Zawiera ono również ponad 415 protein, z których część pomaga 
zabijać patogeny.  
 

Jak długo? 
 

Badania pokazują, że dzieci od urodzenia karmione mlekiem matki unikają wielu 
nieprawidłowości w okresie noworodkowym, głównie chorób infekcyjnych. 
Z tego właśnie powodu bardzo ważne jest aby mamy rozpoczynały karmienie piersią tuż po 
urodzeniu dziecka i kontynuowały je jak najdłużej. Nie ustalono górnej granicy karmienia 
piersią, po przekroczeniu której karmienie to byłoby w jakikolwiek sposób niekorzystne dla 
mamy bądź dziecka. Wszystkie ważne światowe organizacje zalecają natomiast 6 miesięcy 
wyłącznego karmienia piersią i kontynuowanie takiego sposobu karmienia minimum do  
1 roku (wg AAP), 2 lat (wg WHO), bądź po 6 miesiącu tak długo jak długo życzą sobie tego 
matka i dziecko (wg ESPGHAN).  
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Korzyści dla matki wynikaj ące z karmienia piersią  
 

Natychmiastowe Długoterminowe 

� szybsze dojście do siebie po porodzie,  
� szybsza utrata zbędnych kilogramów i 

powrót do figury sprzed ciąży,  
� niepłodność laktacyjna. 
 

� mniejsze ryzyko zachorowań na 
nowotwory piersi i jajnika,   

� mniejsze ryzyko wystąpienia 
osteoporozy,  

� rzadsze występowanie nadciśnienia, 
cukrzycy i chorób układu krążenia po 
menopauzie. 

 

Karmienie piersią ma także korzystny wpływ na zdrowie psychiczne matki. Jest też ważnym 
zachowaniem społecznym, sprzyja nawiązywaniu i utrwalaniu więzi między matką,                             
a dzieckiem. Karmienie piersią ma korzystny wpływ na macierzyństwo. Matki karmiące 
piersią są spokojniejsze i bardziej cierpliwe. Oksytocyna, która jest m.in. wydzielana podczas 
bliskiego fizycznego kontaktu oraz w trakcie karmienia piersią ma działanie uspokajające, 
obniża poziom kortyzolu i zmniejsza ciśnienie krwi, zmniejsza agresję, obniża lęk. Jest to 
hormon odpowiedzialny za zachowania rodzicielskie, powoduje wzrost zaufania, wydłuża 
czas kontaktu wzrokowego i ułatwia przetwarzanie pozytywnych sygnałów społecznych.  
 

Korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią 
 

Natychmiastowe Odległe Długotrwałe 
� Zmniejszenie 

zachorowalności na m.in.: 
• biegunkę, 
• infekcje dróg 

oddechowych, 
• zapalenie ucha, 
• zakażenie układu 

moczowego, 
• martwicze zapalenie 

jelit, - SIDS (zespół 
nagłego zgonu 
niemowląt). 

� Mniejsze ryzyko 
wystąpienia m.in.: 

• nadwagi, 
• cukrzycy, 
• astmy, 
• niektórych chorób 

nowotworowych. 

� Mniejsze stężenie 
cholesterolu we krwi 
w dorosłości, 

� Mniejsze ryzyko 
wystąpienia cukrzycy 
typu 2, 

� Niższe ciśnienie 
w wieku dorosłym, 

� Mniejszy odsetek ADHD 
(zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej), 

� Mniejsze ryzyko 
nadużywania alkoholu                   
w dorosłości. 

 

Korzyści dla społeczeństwa wynikaj ące z karmienia piersią 
(aspekt ekonomiczny) 

 

Karmienie piersią poza korzyściami zdrowotnymi dla matki i dziecka, ma także korzyści 
społeczne i niebagatelne przełożenie na korzyści ekonomiczne. Poniżej przestawiam 
przykładowe wyliczenia dotyczące oszczędności, które można by było uzyskać, gdyby 
karmienie piersią stało się głównym, bądź jedynym żywieniem niemowląt w początkowym 
etapie życia. 
1. USA - policzono, że gdyby zwiększyć ilość dzieci karmionych wyłącznie piersią 

do 90% w 6 miesiącu to można rocznie zaoszczędzić 13 mld $ oraz uniknąć 
911 zgonów niemowląt.  

2. Australia - koszty hospitalizacji spowodowane 5 chorobami związanymi 
z wczesnym odstawieniem od piersi wynoszą 1-2 milionów dolarów rocznie. 
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Udokumentowano także, że na każde 1000 dzieci nigdy nie karmionych piersią przypada 
w 1. roku życia więcej o: 2033 wizyt u lekarza, 212 dni pobytu w szpitalu i 609 
wypisanych recept w porównaniu z dziećmi karmionymi wyłącznie piersią 
przez 3 miesiące. 

3. Holandia -  wykazano, że karmienie piersią przynajmniej 6 miesięcy, pozwala 
zaoszczędzić na wydatkach na leczenie około 250 Euro/dziecko. Można by uniknąć 50% 
zakażeń przewodu pokarmowego, 25% - zapaleń ucha, 47% – choroby Leśniowskiego                       
i Crohna, 10% – białaczki i otyłości.  

4. Anglia - oszacowano, że gdyby 45% kobiet karmiło wyłącznie piersią przez okres 
4 miesięcy i jeśli 75% dzieci będzie karmionych piersią w momencie wypisu 
ze szpitala, uzyskałoby każdego roku 17 mln funtów oszczędności, biorąc pod uwagę tylko 
4 choroby. Udokumentowano również, że zapewnienie promocji karmienia piersią                            
i wsparcia, które przyczynią się do podwojenia liczby matek karmiących przez 7-18 
miesięcy, znacząco zredukuje występowanie raka sutka,a zmniejszenie kosztów opieki 
zdrowotnej oraz oszczędności wynikająceze zdolności do aktywności zawodowej kobiet 
wyniosłyby przynajmniej 31 mln funtów rocznie. 

5. Polska - z danych zebranych w 2011 r. w Gdańsku (populacja 486 matek niemowląt) 
wynika, że: niemowlęta żywione sztucznie wymagają większej ilości wizyt lekarskich                         
i częściej poddawane są antybiotykoterapii, a ponoszone przez rodziców koszty ich 
leczenia są wyższe. Dodatkowo należy podkreślić, iż roczne wydatki NFZ na refundację 
mieszanek mlekozastępczych w 2012 roku wyniosły 76 mln PLN. 
 

W związku z powyższym uważam, iż zadaniem  wszystkich pielęgniarek, położnych, czy 
doradców laktacyjnych mających kontakt z kobietami ciężarnymi bądź matkami karmiącymi 
jest przekazywanie rzetelnej, oraz opartej na badaniach naukowych wiedzy, aby pomagać                   
i wspierać kobiety w tej często niełatwej drodze jakiej jest karmienie piersią.  
 

„Karmienie piersią, nawet jeśli jest aktem naturalnym, jest także zachowaniem wyuczonym. 
W zasadzie wszystkie kobiety mogą karmić piersią jeśli otrzymają dokładne informacje                        
i wsparcie ze strony rodziny, społeczności lokalnej i pracowników ochrony zdrowia. Matki 
powinny mieć możliwość uzyskania praktycznej pomocy ze strony przeszkolonych 
pracowników służby zdrowia, doradców matek i certyfikowanych konsultantów laktacyjnych, 
którzy mogą pomóc matkom wzmocnić wiarę w siebie, poprawić technikę karmienia                             
i zapobiec lub rozwiązać problemy laktacyjne.” 
Bibliografia: 

1. Karmienie piersią w Polsce. Raport 2015.  
2. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek                                 

i lekarzy. Magdalena Nehring-Gugulska, Monika Żukowska-Rubik, Agnieszka Pietkiewicz (red.). 2012. 
3. Globalna strategia żywienia niemowląt i małych dzieci. WHO 2002. 

 
 
 
 
 
 
 

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Centrum Nauki o Laktacji przygotował 
bezpłatne szkolenie e-learningowe: „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu 

medycznego”. 

Szczegóły dostępne na stronie http://akademia.nfz.gov.pl 
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WARTO WIEDZIEĆ 
Elżbieta Szkiler 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska 
 

Nowoczesne leczenie ran.  część I. Opatrunki antybakteryjne. 

Z badań ankietowych  jakie wykonałam w roku 2016  wśród pielęgniarek posiadających 
prawo wykonywania zawodu  wynika , że ponad 90 %   zajmuje się chorymi z owrzodzeniami  
i ranami niegojącymi  się  w swojej praktyce zawodowej . Część z nich często , część 
sporadycznie, ale każdej z nich wiedza o leczeniu ran jest niezbędna. Tylko w małym  
odsetku  ankietowane  pielęgniarki  stwierdziły, że taka wiedza jest im niepotrzebna.  Wiedza 
o  właściwościach , sposobach aplikacji i prawidłowym   doborze   opatrunków  jest więc  
niezbędna każdej pielęgniarce. 
Według definicji raną jest uszkodzenie struktur skóry  i/ lub tkanek położonych głębiej 
uprzednio zdrowych, a owrzodzenie to  ubytek tkanek spowodowany martwicą powstałą             
w tkance zmienionej chorobowo. Większość owrzodzeń i ran niegojących się jest 
skontaminowana bakteriami własnymi pacjenta. 
Zalecenia EWMA i opinie mikrobiologów  mówią , że antybiotyki celowane podajemy drogą 
inną  niż miejscowa  dopiero  w zakażeniu rozprzestrzeniającym się. We wcześniejszych 
fazach zakażenia (kolonizacja, kontaminacja, zakażenie miejscowe) wystarczający jest 
prawidłowo  dobrany opatrunek antybakteryjny. Dziś   na rynku Polskim mamy dostępnych   
ponad 360  nowoczesnych opatrunków aktywnych,  produktów i preparatów do  
nowoczesnego  leczenia ran. Dzielimy je na preparaty antyseptyczne , opatrunki hydrożelowe, 
opatrunki antybakteryjne, opatrunki hydrowłókniste i  włókniste , opatrunki alginianowe, 
opatrunki chłonące wydzielinę  do  których  należą opatrunki piankowe i chłonne, opatrunki 
hydrokoloidowe, folie poliuretanowe oraz inne opatrunki wspomagające gojenie ran                              
i owrzodzeń. 
 

Preparaty antyseptyczne 
 

Definicja antyseptyku została opisana w  komunikacie  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r.                       
w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza.  Czytamy tu, że antyseptyki  dzielą się na leki  
i wyroby medyczne.  Według tej definicji lekiem jest  produkt  antyseptyczny zawierający 
substancję bakteriobójczą, który  jest stosowany na skórę  i błony śluzowe, a wyrobem 
medycznym  ten używany na przedmioty nieożywione.  W Europie preparaty antyseptyczne 
dzielą  się na powierzchniowo  czynne i tlenowe. Natomiast w Polsce podzielono je na 
lawaseptyki czyli wyroby medyczne przeznaczone do  mycia  i pielęgnacji oraz na 
antyseptyki czyli leki przeznaczone do  pielęgnacji i leczenia.  
Do lawaseptyków należą : 

• Poliheksametylen biguanidu – Prontosan , Lavasept 1 , Lavasept 2 
• Dwuchlorowodorek octenidyny – Octenilin  
• Podchloryny – Aqvitox D, ActiMaris, BioSept, Granudacyn, Mikrodacyn . 

Do antyseptyków  
• Dwuchlorowodorek octenidyny –Octenisept 
• Jodyna powidonowa –Braunol  

Preparaty antyseptyczne zawierające  poliheksamelen biguanidu, dwuchlorowodorek 
octenidyny i jodynę powidonową są preparatami powierzchniowo czynnymi. Nie mogą 
pozostać w tkankach jeżeli nie ma utrzymanego  drenażu i  nie mogą samoczynnie wypłynąć. 
Należy je wysuszyć lub wypłukać z przetok i kieszeni  przed założeniem opatrunku. 
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Pozostawione w tkankach są traktowane jak obcogatunkowe białko lub ciało obce i powodują 
wtórny stan zapalny.  
Preparaty tlenowe  należące do  grupy podchlorynów są bezpieczne dla tkanek. Swoim 
składem przypominają produkowane przez tkanki związki  tlenowe. Wszystkie występują                      
w postaci płynu, aerosolu i żelu. Mają silne, ale krótkotrwałe  działanie bakteriobójcze. 
Pozostawione w tkankach szybko ulegają rozpadowi  do  wody i tlenu  i zostają wchłonięte.   
Możliwe  i dopuszczalne są połącznia różnych preparatów np. jako  wilgotne opatrunki lub 
przymoczki ułatwiające rozmaczanie suchej martwicy. Jednak nie wolno łączyć w jednym 
opatrunku  jodyny powidonowej i dwuchlorowodorku octenidyny ,  jodyny powidonowej                     
i podchlorynów oraz jodyny powidonowej i srebra. Dopuszczone jest natomiast połączenie 
preparatów zawierających tlen i srebro.  
W procesie pielęgnacji i leczenia owrzodzeń przewlekłych i ran niegojących się należy 
wyłączyć ze stosowania mleczan etakrydyny(rywanol), chlorheksydynę, kwas borny, wodę 
utlenioną oraz mydła.  
Wszystkie wymienione negatywne antyseptyki uszkadzają ściany komórek uniemożliwiając 
gojenie, a część z nich jest dobrą pożywką dla gronkowców. Dodatkowo musimy wyłączyć  
antybiotyki  stosowane miejscowo. Powodują powstawanie lekooporności, a ich pozytywne  
działanie nie jest potwierdzone naukowo. Dostępne nowoczesne opatrunki zawierające  
chlorheksydynę  są przeznaczone wyłącznie na rany ostre.  
Antyseptyki  stosujemy dopiero po oczyszczeniu  owrzodzeń  i ran z zalegającej martwicy 
(musi  być dostęp  do czystej tkanki)   oraz na owrzodzenia i rany pokryte biofilmem.  Jako  
jedyne posiadają  zdolność penetracji przez biofilm, rozluźniają jego  struktury i  ułatwiają 
jego  mechaniczne usunięcie.  
Argosulfan, sulfatiazyna srebra, preparat do  miejscowego  leczenia owrzodzeń i ran  na 
ograniczonych powierzchniach w metodzie tradycyjnej i mieszanej. W metodzie tradycyjnej  
opatrunki wykonujemy co  8-12 godzin  a w mieszanej  co  24. Ma zdolność  rozpuszczania  
nekrotycznych tkanek, nawet suchych, ale jest powierzchniowo czynny. Srebro  z tego 
preparatu nie wchłania się do  tkanek, więc miejscowe zakażenie może być trudne do  
leczenia.  
Innymi preparatami  do  oczyszczania ran i owrzodzeń z martwicy są maści enzymatyczne. 
Dostępne mamy dwa różne preparaty Iruxol mono i Fibrolan. Stosujemy je w metodzie 
tradycyjnej  „pod gazik” wyłącznie na owrzodzenia  i rany pokryte  martwicą.  Uszkadzają 
zdrową tkankę, więc  już po częściowym odwarstwieniu nekrotycznych tkanek musimy 
zaniechać ich stosowania. Drugim warunkiem jest ich zastosowanie na rozmiękczoną suchą  
martwicę lub martwicę  rozpływną.  Nie wolno łączyć ich z preparatami zawierającymi  
związki  srebra. 
 

Nowoczesne opatrunki antybakteryjne 
 

Dzielą się na pierwotne, które   wymagają opatrunku wierzchniego i wtórne, chłonące 
wydzielinę  przeznaczone  na rany płaskie. 
Wśród substancji aktywnych  w opatrunkach pierwotnych  zawarte mogą być: 

• Srebro jonowe – Aquacel Ag, Aquacel Ag Extra, Aquacel Ag+Extra, aerosol  i krem 
Argotiab, Askina Calgitrol Paste, Askina Calogitrol Thin, Algisite Ag, Biatain 
Alginate Ag, Silvercel, Suprasorb A+Ag, Tegaderm Alginate Ag, Actisorb Plus, 
Vliwactiv Ag tamponada, 

• Srebro  metaliczne – Atraumann Ag,  
• Srebro nanokrystaliczne – Acticoat, Acticoat 7, Acticoat Flex3, Acticoat Flex 7,  
• Siarczan srebra – UrgoTul Ag/silver,  
• Sulfatiazyna srebra-Physiotulle,  
• Srebro  koloidalne – aerosole  Farmacitve i Bionect Silverspray, 
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• Miód Manuka- Activon tube, Activon tulle, Algivon, Actilite,  
• Jodyna powidonową- Inadine, Iodosorb, Hyiodyne, Braunowidon, 
• Poliheksametylen biguanidu – Suprasorb X+PHMB, Telfa AMD,  
• Chlorek diakilokarbamoilenowy –Sorbact,    

Występują pod postacią  opatrunków hydrowłóknistych, siatek, tkanin, opatrunków 
alginianowych, past , żelu. 
Wszystkie opatrunki pierwotne przeznaczone są na rany i owrzodzenia zakażone i  zagrożone 
infekcją  z wysiękiem średnim do dużego.  
Tylko opatrunki zawierające Miód Manuka możemy zastosować bezpiecznie na rany                            
i owrzodzenia suche i z małą ilością wysięku. Posiadają one zdolność regulowania 
prawidłowego poziomu  ilości wydzieliny.  
Jeśli  musimy zastosować  pierwotny opatrunek antybakteryjny  na rany suche i z małą ilością 
wysięku należy je aktywować czyli zastosować po nawilżeniu  lub namoczeniu. 

• Srebro jonowe aktywujemy solą fizjologiczną lub płynem Ringera 
• Srebro nanokrystaliczne aktywujemy  wyłącznie woda destylowaną 
• Srebro  metaliczne aktywujemy  wyłącznie płynem Ringera. 

Żele antybakteryjne mamy ich kilka są przeznaczone na rany zakażone i zagrożone 
zakażeniem suche, z małą i średnią  ilością wysięku. Należy unikać  ich stosowania na rany                                       
z wysiękiem dużym i bardzo dużym. Zwierają  jedną  z trzech substancji czynnych   

• Dwuchlorowodorek Octenidyny – Octeniin gel, Naeocide gel 
• Poliheksametylen biguanidu – Prontosan, Prontosan Gel X 
• Tlen aktywny – ActiMaris gel, Aqvitox D gel, Biosept gel, Granudacyn gel, 

Mikrodacyn gel 
W opatrunkach  wierzchnich, piankowych i chłonnych mogą  być zawarte 

• Srebro jonowe – Aquacel Foam Ag,  Biatain Ag, Vliwactiv Ag  chłonny,  
• Srebro nanokrystaliczne – Poly Mem silver, 
• Siarczan Srebra – Mepilex Ag 
• Sulfatiazyna srebra –Allevyn Ag 
• Poliheksametylen biuanidu – Kendal AMD, HydroClean plus 
• Chlorek diakilokarbamoilenowy –Sorbact  

 

Opatrywanie ran i owrzodzeń 
 

W ranach i owrzodzeniach z ubytkiem najczęściej zastosowany opatrunek  jest typu 
„kanapka” czyli wielowarstwowy. W tych  z wysiękiem średnim do  dużego  opatrunek 
wypełniający    zakładamy   do  2/3 głębokości, a w ranach i owrzodzeniach z wysiękiem 
małym lub suchych  zakładamy    opatrunek nawilżający  wypełniający ubytek do wysokości 
powłok skórnych. 
Nie pozostawiamy pustych przestrzeni, wypełniamy przetoki i kieszenie, a warstwy  muszą 
być ułożone luźno  i wzajemnie do  siebie przylegać. Opatrunki zmieniamy tak często  jak to  
jest konieczne i tak rzadko  jak  to  jest możliwe. Zawsze po przemoczeniu, zawsze po 
odklejeniu. Czas jaki  opatrunek może pozostać na owrzodzeniu  lub ranie zależy od  ich 
doboru i wynosi  tyle co  najkrócej działający składnik .Najczęściej jest to żel i wynosi  3 
doby. Większość opatrunków antybakteryjnych jest  przeznaczona  na 3- 7 dni zależnie od 
wyboru. Opatrunki zawierające miód Manuka  i jodynę  powidonową zmieniamy po ich 
odbarwieniu najczęściej 1-3 dni.  
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE  
 

OD 1 MAJA 2017 R.  
ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM  

PIELĘGNIAREK I POŁO ŻNYCH 
 

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

• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, 

specjalistycznego i dokształcającego, 

• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego. 
 

Do korzystania z SMK niezbędne będą: 
• dostęp do Internetu, 
• adres e-mail, 
• zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją, 
• przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje). 

 

I.  Założenie konta w SMK. 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie. 
(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). 
 

II.  Potwierdzenie tożsamości. 
Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe 
na kilka sposobów: 

• za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
• za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na 

temat profilu zaufanego można zobaczyć na stronie: 
 http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub 

• właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego 
kształcenie lub 

• właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną 
Izbę Pielęgniarek i Położnych. 

 

III.   Weryfikacja uprawnie ń. 
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane 
podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek                               
i położnych. 
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INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOW EGO 
PIELĘGNIAREK I POŁO ŻNYCH  

Zmiany dotyczą również organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.                   
z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) którzy również za pomocą SMK będą składać wnioski o wpis, 
wpis zmiany danych, przesyłać informację o planowanych terminach rozpoczęcia                                
i zakończenia kształcenia podyplomowego. 
Do korzystania z SMK niezbędne będą: 

• dostęp do Internetu, 
• adres e-mail, 
• zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją, 
• przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje). 

 

I.  Założenie konta w SMK. 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie. 
(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). 
 

II.  Potwierdzenie danych podmiotu. 
Po założeniu konta konieczne jest potwierdzenie danych podmiotu, będzie to możliwe na 
kilka sposobów: 

• za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
• za pomocą darmowego podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP 

(szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć na 
stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub 

• za pośrednictwem właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych. 

 

 III.   Weryfikacja uprawnie ń. 
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. 
 

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

 

Na stronie www.oipip.elblag.pl w zakładce Kształcenie Podyplomowe SMK 
dostępny jest Podręcznik Użytkownika Systemu Monitorowania 

Kształcenia Pracowników Medycznych 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE  
 

SZKOLENIE DLA POŁO ŻNYCH  
– INFORMACJA MINISTERSTWA ZDROWIA  
Szkolenie – Pobieranie rozmazów cytologicznych 
W ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Terminy: 29.06; 26.10; 9.11; 
30.11.2017 r. 
Miejsce: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie                               
ul. Roentgena 5. Rekrutacja: Rekrutację prowadzi Centrum Onkologii – Instytut im.                          
M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod                                  
nr. tel. 22 546 31 02. Terminy rekrutacji to 1.06. – 10.11.2017 r. Zgłoszenia prosimy kierować 
na adres e-mail: konferencje@coi.pl lub fax: 22 546 30 21. Ograniczona liczba miejsc. 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem dostępne na 
stronieinternetowej OIPiP: www.opipip.elblag.pl 

������������������������� 

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
STOWARZYSZENIA DOBRZE URODZENI 
"NATURALNIE POŁO ŻNA!" 
SZCZYRK 30.09-01.10.2017 

Więcej informacji na stronach internetowych:  
www.oipip.elblag.pl  
www.dobrzeurodzeni.pl 

������������������������� 

JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE 

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Warszawa, 13.10.2017 r. 

Szczegóły konferencji dostępne na stronach:  
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka: www.czd.pl 
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych: www.pspp.eu 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: www.oipip.elblag.pl, zakładka 
Kształcenie Podyplomowe – Konferencje, Kursy, Szkolenia 
 

������������������������� 

 
I FORUM LECZENIA RAN  
– Postępowanie z ranątrudno gojącą się – fakty i mity 

12 – 14 października Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.flr2017.pl 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE  
 

DZIAŁ SZKOLE Ń OKRĘGOWEJ IZBY  
PIELEGNIAREK I POŁO ŻNYCH 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że planujemy po 
wakacjach rozpocząć kursy: 

1) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 
2) kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla 

pielęgniarek i położnych 
3) kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek                           

i położnych 
4) kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek 
5) kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek. 

 

Rozpoczęcie kursów uzależnione jest od ilości zgłoszeń. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie prosimy o przysyłanie informacji: 

� osobiście lub listownie na adres: 82-300 Elbląg, G. Morcinka 10B 
� e-mailem: szkolenia.izbaelb@wp.pl  

 
Od lipca zgłoszenia będą przyjmowane przez platformę Systemu Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych. W sprawie rejestracji i przysłania zgłoszeń na kursy osoby 
zainteresowane podjęciem kształcenia organizowanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek                              
i Położnych w Elblągu będą informowane drogą telefoniczną bądź e-mailową. 

Zachęcamy do składania wniosków i podejmowania kształcenia. Kursy 
specjalistyczne „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” i „Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa” wymagane są przy podejmowaniu kształcenia na kursach 
kwalifikacyjnych i specjalizacjach w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                              
i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego, internistycznego, pediatrycznego,                      
czy ratunkowego. 

Na dzień dzisiejszy osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski                                         
o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – koszt dofinansowania to 50% poniesionych kosztów 
merytorycznych na kształcenie. 

We współpracy z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie planujemy                    
w Elblągu rozpocząć również kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne”                               
dla pielęgniarek i położnych” oraz kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisanie 
recept” – 2 części. 

We współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu planujemy                         
w Elblągu zorganizować kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”                      
– 2 części oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla 
pielęgniarek. 

 

Specjalista ds. szkoleń 

mgr Magdalena Budziszewska 
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WOKÓŁ SAMORZĄDU – Z PRAC OIPiP w Elblągu 
Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP 

NASZE ŚWIĘTA  

8 maja – Dzień Położnej. Ta szczególna data wybrana została dla 
upamiętnienia położnej Stanisławy Leszczyńskiej, która uwięziona                                 

w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz II – Birkenau pełniła funkcje położnej.                       
Na tym stanowisku sprzeciwiając się rozkazom władz obozowych przyjęła ok. 3000 porodów. 
 

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Ustanowiony przez Międzynarodową Radę 
Pielęgniarek w 1973 r. Data święta przypada w rocznicę urodzin Florence Nightingale 
prekursorki współczesnego pielęgniarstwa. 
 
Z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia 
Położnej, jak co roku, 
zorganizowano spotkanie 
Pań Pielęgniarek i 
Położnych, które w 
bieżącym roku obchodzą 
jubileusze 30- lecia pracy 
zawodowej.  

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu w dniu 12 
maja 2017 zaprosiła 
Jubilatki na uroczysty 
obiad do Restauracji 
„Dom Królów” w Hotelu Elbląg.  
Przewodnicząca ORPiP Halina Nowik przywitała gości i złożyła serdeczne podziękowania                             
za wieloletni, codzienny trud wkładany w opiekę nad chorymi, życzyła dalszych sukcesów      
w pracy zawodowej, satysfakcji z wykonywanych zadań, ale także osobistych dotyczących 

życia prywatnego.  
Spotkanie Jubilatek stało się okazją do 
wspomnień i koleżeńskich rozmów zarówno                           
o sprawach zawodowych jak i życiu 
rodzinnym. Wspólnie spędzone krótkie 
chwile upłynęły w miłej atmosferze.  
Na pamiątkę, obecni na spotkaniu 
członkowie Prezydium ORPiP rozdali 
Paniom piękne białe róże i kolorowe 
parasolki z logo elbląskiej izby. 
Dziękujemy koleżankom za  przybycie na 
uroczyste obchody naszego wspólnego 
święta. Już dziś zapraszamy kolejnych 

jubilatów na spotkanie w przyszłym roku.  
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WOKÓŁ SAMORZĄDU – Z PRAC OIPiP w Elblągu 
 

 
 

 
 

Halina Nowik  
Przewodnicząca ORPiP 

 

Studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno –Ekonomicznej w Elblągu                      
w bieżącym roku akademickim ukończyło 78 
osób. 
Tradycyjną uroczystość „czapkowania” 
połączonego z ceremonią rozdania dyplomów 
zorganizowano w dniu 12 maja 2017 r. 
Doniosłe spotkanie otworzyła Pani Prezydent 
EUH-E dr Magdalena Polakowska - Dubiella. 
Po tym wystąpieniu głos zabrali zaproszeni  
gości. Wśród nich Poseł na Sejm RP Elżbieta 
Gelert, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu, oraz Halina Nowik Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                              
w Elblągu.  
W swoich wystąpieniach składały życzenia 
wszystkim pielęgniarkom z okazji 
przypadającego w tym dniu ich święta – 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.                              
Do nowych adeptów sztuki pielęgniarskiej 
skierowały życzenia satysfakcji, dumy                             
i zadowolenia z niełatwej pracy                                          
w wybranym przez nich pięknym zawodzie. 

Pani dr n. med. Marzena Sobczak wygłosiła 
wykład pt.: „Florencja Nightingale – legenda                     
z ludzką twarzą”. Po tym wspaniałym 
wystąpieniu wręczono nagrody najlepszym 
absolwentom. Dyplomy ukończenia studiów 
wręczył Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
prof. zw. dr hab. Jan Talar. 
Tradycyjnej ceremonii „czapkowania” 
dokonały Panie Pielęgniarki – wykładowcy 
EUH-E i opiekunowie kształcenia 
praktycznego. Złożono przyrzeczenie 
pielęgniarskie i wspólnie zaśpiewano hymn Pielęgniarek Polskich. 
Uroczystość uświetnił występ chóru akademickiego Cantata, w którego wykonaniu można 
było posłuchać znanych i lubianych szlagierów muzyki rozrywkowej.  
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WOKÓŁ SAMORZĄDU – Z PRAC OIPiP w Elblągu 

 

 
MARSZ i HAPPENING  
„MŁODO ŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA” 
ELBL ĄG 31.05.2017 r.  

Halina Nowik  
Przewodnicząca ORPiP 

 
W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu, tradycyjnie obchodzonego 

corocznie 31 maja, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu zorganizował przy 
współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Przedsiębiorstwa Podmiotu 
Leczniczego Nowik, Najdek, Bajczyk i wspólnicy Sp. J.  oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących w Elblągu marsz i happening „Młodość wolna od papierosa”. W marszu 
wzięło udział około 800 uczniów elbląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół 
ponadgimnazjalnych. Przemarsz ulicami miasta rozpoczął się  z ul. Saperów do Placu 
Jagiellończyka, gdzie odbył się finał happeningu.  

Stało się już tradycją, że 
przedstawiciele Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych częstowali 
uczestników jabłkami, które mają 
symbolizować zdrowy styl życia.   
Młodzież wzięła udział w konkursie na 
najlepsze hasło o tematyce antynikotynowej 
zaprezentowane w formie niesionego baneru. 
Po raz pierwszy PPL „Szkol – Med” 
zorganizowało konkurs literacki pt. 
„Młodość wolna od tytoniu.”                      

W czasie obchodów Światowego dnia bez 
Tytoniu laureaci konkursów odebrali nagrody z rąk 
Dyrektora PSSE w Elblągu Marka Jarosza                                  
i Kierownika PPL „Szkol – Med”w Elblągu Haliny 
Nowik.  

Uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego 
zaprezentowali swoją pracę konkursową w formie 
przedstawienia. Jako nagrodę za uświetnienie 
imprezy i propagowanie wśród młodzieży zachowań 
prozdrowotnych otrzymali upominki w formie 
kolorowych parasolek z logo OIPiP w Elblągu.  

W czasie happeningu  można było aktywnie uczestniczyć w  pokazie Zumby 
prowadzonym przez Panie Pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. 
Gratulujemy koleżankom wspaniałego występu.  
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WOKÓŁ SAMORZĄDU – Z PRAC OIPiP w Elblągu 
 

10 –lecie Koła PTP przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 
Konferencja Szkoleniowa 

Bezpieczeństwo w pracy pielęgniarki 
Elbląg, 07.06.2017 r. 

 
Regina Zimnoch 

ORzOZ 
7 czerwca 2017 roku  na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej                   

w Elblągu odbyła się IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bezpieczeństwo w pracy 
pielęgniarki”. 

Konferencja ta miała szczególnie uroczysty wymiar, gdyż bieżący rok to jubileusz                    
60-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz 10-lecie istnienia Koła PTP 
przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Licznie zgromadzonych gości                            
i uczestników konferencji  przywitała w imieniu władz uczelni Pani Prezydent EUH-E                        
dr Magdalena Dubiella-Polakowska oraz  dr n.med. Marzena Sobczak obecna 
Przewodnicząca Koła PTP w Elblągu i inicjatorka utworzenia w 2007 roku  przy EUH-E Koła 
PTP, które przynależy do Oddziału w Gdańsku. W swoim wystąpieniu Pani Przewodnicząca 
przedstawiła działalność PTP w Elblągu w latach 1957-2017.  
 

Na obchody 10-lecia koła przybyli licznie zaproszeni goście między innymi wieloletnia 
Przewodnicząca Koła PTP w Gdańsku Elżbieta Skórnicka, 
aktualna Przewodnicząca Oddziału PTP w Gdańsku Halina 
Nowakowska, Przewodnicząca ORPiP w Elblągu Halina 
Nowik, Dyrektor Szpitala we Fromborku Pan Bogdan Jussis 
oraz Dyrektorzy i Przełożone Pielęgniarek ze szpitali                           
w Elblągu , Fromborku,  Braniewie.  Liczna grupę stanowiły 
również nestorki pielęgniarstwa , które przed laty działały                     
w Elbląskim Kole PTP .  
Część jubileuszowa zakończyła się wręczeniem pamiątkowych 
statuetek i dyplomów osobom z  którymi współpracuje i współdziała Elbląskie Koło PTP oraz 
aktywnym członkom koła, za zaangażowanie i wkład  w rozwój pielęgniarstwa. Pamiątkową 
statuetkę otrzymała również Pani Halina Nowik Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W części szkoleniowej poświęconej bezpiecznej pracy 
pielęgniarek przedstawiciele zaproszonych firm zaprezentowali produkty podnoszące jakość                    
i bezpieczeństwo pracy pielęgniarek i  pacjentów. Przewodnicząca ORPiP w Elblągu Pani 
Halina Nowik przedstawiła prezentację pod hasłem „Wyzwania współczesnego 
pielęgniarstwa” obejmującą takie zagadnienia jak: wielowymiarowość różnic kulturowych                   
w ochronie zdrowia czy realizacja projektu HCEU.  Pani dr Ewa Wodzikowska 
zaprezentowała wykład dotyczący zdarzeń niepożądanych w pielęgniarstwie. Na zakończenie 
konferencji mgr Helena Dziekańska pełniąca funkcję I Zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w ramach działań prewencyjnych 
organu, zaprezentowała wykład pod tytułem „Bezpiecznie znaczy zgodnie z prawem”. 
 Konferencje zakończył koncert muzyczny w wykonaniu absolwentek Szkoły Muzycznej                      
w Elblągu. Dzięki uprzejmości Pani dr Marzeny Sobczak w kolejnym numerze Biuletynu 
Informacyjnego ukarze się artykuł opisujący historię i teraźniejszość działalności Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego. 
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JUBILEUSZE 
„Jeden z najgłębszych sukcesów życia, 
  Polega na tym, że tylko wszystko 
  Co robimy dla innych jest tym, 
  Co naprawdę warto robić” 
 
 
 
 
 
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
z okazji przypadających w roku 2017 jubileuszy pracy zawodowej 

wszystkim wymienionym poniżej Koleżankom składa gratulacje i serdeczne 
podziękowania za trud, oddanie i życzliwość okazywaną w czasie codziennej 

wieloletniej pracy. 
Wyrażając słowa uznania, życzymy zdrowia, pomyślności w pracy zawodowej                      

i życiu osobistym. 
 

Wojewódzki Szpital Zespolonyw Elblągu 
Oddział Naurochirurgii 

Iwona Anielska – 25 lat pracy 
 

Ośrodek Zdrowia”Markusy” – Jadwiga Arndt 
Jadwiga Arndt -35 lat pracy 

 
Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „Vita-Med” w Elblągu 

Bogumiła Bełza – 40 lat pracy 
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 
 

Obowiązek aktualizacji danych 
 
Okr ęgowa Izba Pielegniarek i Położnych w Elblągu zgodnie z art. 11.2 pkt.5 ustawy                              
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U 2011, nr 174, 
poz.1038 ze zm.) oraz 19 ust. 2 i 3; art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1251 ze zm) przypomina o ustawowym 
obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 
 
Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami każda pielęgniarka/położna zobowiązana 
jest do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek                              
i położnych o zmianie danych określonych w art. 44 ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich 
powstania. 
 
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące: 
 
� zmiany nazwiska,  

 

� ukończenia studiów wyższych, 
 
� ukończenia kursów i specjalizacji, 

 
� miejsca zamieszkania, 

 
� rozpoczęcia i ustania zatrudnienia, 

 
� zmiany miejsca pracy, 

 
� utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. 

 

Zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki i położne wykonujące 
działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych 
zobowiązana jest do zgłaszania wszelkich zmian objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia 
ich powstania. 
 
Aktualizacji danych można dokonać osobiście w Biurze OIPiP w Elblągu, pisemnie 
przesyłając informację na adres: 82-300 Elbląg ul. Morcinka 10 B lub e-mailem na adres: 
izbaelb@wp.pl 
 
 
 
Sekretarz ORPiP 
Zofia Kasprowicz 
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 
 

Oferta pracy 

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „Szkol – Med” Nowik, Najdek, Bajczyk                             
i wspólnicy Spółka Jawna w Elblągu, ul. Robotnicza 79 zatrudni Panie Pielęgniarki na 
stanowisko – pielęgniarka szkolna. 

Wymagania konieczne dotyczące kwalifikacji: 

Kandydatka musi posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz  

� studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo i co najmniej trzyletni staż pracy                      
w podstawowej opiece zdrowotnej,   

lub  

� dyplom innej szkoły pielęgniarskiej i  
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,          
lub kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. 

Oferujemy pracę od dnia 1 września 2017r , zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w formie 
umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Praca jednozmianowa, od poniedziałku do 
piątku.  

Praca polega na realizacji zadań pielęgniarki szkolnej, zgodnie z zapisami rozporządzenia MZ 
regulującego zakres udzielanych  świadczeń gwarantowanych w środowisku nauczania                          
i wychowania.  

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów potwierdzających posiadane 
kwalifikacje, dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz prawo wykonywania zawodu                      
w formie elektronicznej na adres email: szkol.med@interia.pl, lub listownie na adres biura 
zakładu. 

Dodatkowych informacji udziela kierownik telefonicznie – 506 325 805. 
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POŻEGNANIA  KONDOLENCJE 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona 
godzina na wszystkie sprawy pod niebem” 

 

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że odeszła nasza Koleżanka  
emerytowana pielęgniarka 
Henryka MILEWSKA 

 
Rodzinie i bliskim wyrazy 

współczucia i słowa otuchy 
składa 

 
Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
 

 
 
 
 

 
 

„Umiera się nie po to aby przestać żyć, 
lecz po to, aby żyć inaczej” 

 

Pani  
Agnieszce WOŁODKO 

 
wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

 
TEŚCIOWEJ 

 
składa personel pielęgniarski 

Szpitala Psychiatrycznego  
we Fromborku 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

„Życie przemija, jednak pamięć o ukochanej 
osobie pozostaje w sercach na zawsze…” 

 

Koleżance 
Grażynie WYSOCKIEJ 

 wyrazy głębokiego żalu i współczucia        
z powodu śmierci  

 

TEŚCIOWEJ  
 

składają  
koleżanki i koledzy  

ze Stacji Dializ 
B.Braun Avitum Poland 

SZPITAL „EL-VITA  
 w Elblągu 
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