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BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w ELBLĄGU 
wydawany przez naszą izbę jest oficjalnym pismem samorządu zawodowego pielęgniarek                   

i położnych. Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu. 
 

WYDAWCA: 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
 

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

 
Adresy 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 Elbląg,      
Nr 04116022020000000050258566 

 

Informacje na temat realizacji zadań samorządu i działalności Okręgowej 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 w Elblągu                                        
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. 15.00-16.00 

 

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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W NUMERZE 

 
1.  SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ … 

 

2.  AKTUALNOŚCI – WYKAZ NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 
 

3.  Z PRAC NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
   

4.  CO SŁYCHAĆ W IZBIE…   
 

5.  KALENDARIUM 
 

6.  WOKÓŁ ZAWODU – Opinie Konsultantów Krajowych.  
 

7.  MY TEŻ TAM BYLIŚMY    
 

8.  NASZE PUBLIKACJE 
 

9.  WARTO WIEDZIEĆ 
 

10.  KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

11.  MOJE PASJE… 
 

12.   JUBILEUSZE I PODZIĘKOWANIA 
 

13.   KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 
 

14.   POŻEGNANIA  
 

 
 

W związku ze składaniem podań o dofinansowanie kosztów kształcenia  
i doskonalenia zawodowego po terminie określonym w „Regulaminie dofinansowania kosztów 

kształcenia i dokształcania zawodowego” pragnę przypomnieć wszystkim ubiegającym się o nie, 
że warunkiem przyznania dofinansowania kosztów kształcenia jest złożenie wniosku                           

w terminie najpóźniej do 3 miesięcy od daty rozpoczęcia kształcenia                                                       
(Regulamin z dnia 01.06.2012 §3 pkt. 1). 

Wysokość dofinansowania związanego z kształceniem i doskonaleniem zawodowym 
wynosi 30% poniesionych kosztów (Regulamin z dnia 01.06.2012 §3 pkt. 3). 

Łączna kwota dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nie może 
przekroczyć kwoty 750zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) w okresie trwania jednej kadencji,                          

tzn. w ciągu 4 lat. (Regulamin z dnia 01.06.2012 §3 pkt. 4). 
 

Specjalista ds. Szkoleń 
mgr Magdalena Budziszewska 
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP… 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne! 

Jesienne miesiące obfitowały w wydarzenia pełne wspomnień, wzruszeń i 
emocji.  
Jubileusz 25 lecia swojej działalności obchodzili pracownicy 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Elbląskie Hospicjum im. 
Aleksandry Gabrysiak niesie pomoc i nadzieję pacjentom od 20 lat, 
natomiast Szpital Psychiatryczny we Fromborku świętował już 60 lecie 
swojej pracy. Gratulujemy wspaniałych osiągnięć. Trudno jest przecenić 

wartość świadczonych w tych placówkach usług medycznych. Ale najbardziej cieszy fakt, że coraz 
częściej słyszymy słowa uznania dla ciężkiej pracy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, ich 
umiejętności i kompetencji.  
Życzymy dalszych sukcesów. 
 
We wrześniu usłyszeliśmy apel o pomoc w zbiórce krwi dla Pani Ilony Tułodzieckiej.                    
Dzięki ludziom wielkiego serca udało się zabezpieczyć potrzebną ilość. Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy wykazali się wielką wrażliwością i zechcieli dać nadzieję oddając krew. 
 
W październiku obyła się w Olsztynie II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo – 
nauka i praktyka”. To była wspaniała okazja do wymiany doświadczeń, osiągnięć naukowych, 
dyskusji, ale także integracji.  
Uroczyste otwarcie Konferencji odbyło się w Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii                               
w Olsztynie. Wspaniały koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii uświetnił to spotkanie                           
i przywiódł mi na myśl pewną refleksję: „ jak pięknie by było, gdyby wszystkie pielęgniarki umiały 
ze sobą współpracować tak jak ta orkiestra”.  
Ich fenomen polega na tym, że potrafią ze sobą grać: jednocześnie i słysząc się nawzajem.  
W orkiestrze wszyscy są tak samo ważni. Wielkie bębny, trąby, kontrabasy, małe skrzypeczki, 
trójkąciki i dzwoneczki. Każdy gra rozpisaną dla siebie partię, ale słuchają się nawzajem                        
i grają jedną melodię. Nikt nie siada tyłem do dyrygenta, nie dmie w swoją trąbeczkę według 
swojego upodobania.  
 
Tylko w takich warunkach mogą osiągnąć swój cel, mogą zachwycać, wzruszać, bawić. Wzbudzać 
podziw i szacunek.  
 
Myślę sobie: jak pięknie byłoby gdybyśmy nauczyli się od muzyków takiej współpracy... ach... 
Ile to lat musi jeszcze upłynąć, żebyśmy zrozumieli, że każdy z nas jest tak samo ważny                                              
i potrzebny, bez znaczenia czy przez całe zawodowe życie wybija rytm, czy gra pierwsze skrzypce, 
czy tylko czasami delikatnie zadźwięczy cichutko dodając delikatności, uroku i smaku. 
Może przy okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia spróbujemy wspólnie kolędować 
słuchając co śpiewają inni?  
 
Życzę wszystkim wiele radości, miłości, wzruszeń i wolnej chwili na świąteczną zadumę. 

Halina Nowik 
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AKTUALNOŚCI 
 

Nowe akty prawne – sprawdź www.mz.gov.pl 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie recept lekarskich 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie 
zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację 
osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym 
Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu 
Wspomagania Ratownictwa Medycznego  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE   

Ważniejsze zmiany w dyrektywie 2005/36/WE                                                        
Parlamentu Europejskiego i Rady                                                                                                                              

ws. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych 

Europejska legitymacja zawodowa jest to certyfikat elektroniczny, który zostanie wprowadzony dla 
wybranych zawodów o największej mobilności, stanowiący nową ścieżkę uznania kwalifikacji.                       
W tego rodzaju uznaniu kwalifikacji zawodowych będzie konieczne większe zaangażowanie 
państwa wysyłającego, z którego pochodzą kwalifikacje zawodowe, ponieważ osoba wyjeżdżająca 
złoży dokumenty w swoim kraju, w organie za to odpowiedzialnym, który zamieści je                                      
w specjalnym repozytorium w systemie IMI, gdzie następnie będą one widoczne w organie państwa 
przyjmującego. Na podstawie dokumentów organ w państwie wysyłającym stworzy projekt 
legitymacji, który również będzie dostępny dla państwa przyjmującego, które porówna dokumenty 
ze swoimi wymaganiami i podejmie decyzję czy do uznania kwalifikacji jest to wystarczające. Jeśli 
tak, to wtedy nastąpi zatwierdzenie legitymacji. W przypadku stwierdzenia, że konieczny jest staż 
lub test, zatwierdzenie nastąpi po spełnieniu wskazanych wnioskodawcy warunków. 
 

Legitymacja będzie obowiązkowa dla państw członkowskich, natomiast dowolna dla obywateli. 
 

Celem europejskiej legitymacji zawodowej jest uproszczenie procesu uznawania kwalifikacji oraz 
zapewnienie efektywności w zakresie kosztów i funkcjonowania, co przyniesie korzyści 
specjalistom i właściwym organom. Europejska legitymacja zawodowa powinna być wydawana na 
wniosek specjalisty oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu 
związanych z nimi procedur w zakresie weryfikacji przez właściwe organy. Funkcjonowanie 
europejskiej legitymacji zawodowej należy wesprzeć systemem wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI), ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)                         
nr 1024/2012 (Dz. U. L 316 z 14.11.2012, s.1). Ustalenie wysokości opłat leży w gestii państw 
członkowskich. Państwa członkowskie powinny jednak powiadomić Komisję o wysokości 
ustalonych opłat. 
 

Państwa członkowskie wydają osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe europejską 
legitymację zawodową na wniosek tych osób i pod warunkiem przyjęcia przez Komisję 
odpowiednich aktów wykonawczych. 
 

Na użytek stałego prowadzenia działalności zawodowej wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej nie daje automatycznego prawa do wykonywania określonego zawodu, jeżeli                       
w przyjmującym państwie członkowskim już obowiązują – przed wprowadzeniem europejskiej 
legitymacji zawodowej dla tego zawodu – wymogi rejestracyjne lub inne procedury kontrolne. 
 

Wszystkie opłaty, które mogą zostać poniesione przez wnioskodawców w związku                               
z procedurami administracyjnymi przeprowadzanymi w celu wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej, muszą być racjonalne, proporcjonalne i współmierne do kosztów ponoszonych przez 
rodzime państwo członkowskie i przyjmujące państwo członkowskie, i nie mogą mieć charakteru 
zniechęcającego do ubiegania się o europejską legitymację zawodową. W dyrektywie 2005/36/WE 
wprowadzono system krajowych ośrodków informacji. Ze względu na wejście w życie dyrektywy 
2006/123/WE oraz ustanowienie w tej dyrektywie pojedynczych punktów kontaktowych istnieje 
ryzyko powielania działań.                              
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE   

Krajowe ośrodki informacji ustanowione dyrektywą 2005/36/WE powinny zatem zostać 
przekształcone  w ośrodki wsparcia, których działania powinny polegać na udzielaniu porad                                     
i wsparcia obywatelom, w tym porad bezpośrednich, w celu zapewnienia codziennego stosowania 
zasad rynku wewnętrznego na szczeblu krajowym w skomplikowanych indywidualnych sprawach 
dotyczących obywateli. W stosownych przypadkach ośrodki wsparcia pełniłyby funkcję łącznika                        
z właściwymi organami i ośrodkami wsparcia innych państw członkowskich. Co się tyczy 
europejskiej legitymacji zawodowej, państwa członkowskie powinny mieć swobodę decydowania, 
czy ośrodki wsparcia mają działać w charakterze właściwego organu w rodzimym państwie 
członkowskim, czy też pomagać właściwemu organowi w obsłudze wniosków o europejską 
legitymacją zawodową i  w rozpatrywaniu indywidualnej dokumentacji wnioskodawcy stworzonej 
w systemie IMI (dokumentacji w systemie IMI). 
 

Niniejsza dyrektywa przyczynia się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia                      
i ochrony konsumentów. W dyrektywie 2005/36/WE przewidziano już szczegółowe obowiązki 
państw członkowskich w zakresie wymiany informacji. Obowiązki te należy rozszerzyć. Niezbędny 
jest szczególny mechanizm ostrzegania w odniesieniu do pracowników służby zdrowia na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE. Obowiązek wysyłania ostrzeżenia powinien obowiązywać 
wyłącznie państwa członkowskie, w których takie zawody są regulowane. Ostrzeżenie to należy 
aktywować przy zastosowaniu systemu IMI niezależnie od tego, czy dany specjalista skorzystał                      
z któregokolwiek prawa na podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub od tego, czy złożył wniosek                          
o uznanie jego kwalifikacji zawodowych poprzez wydanie europejskiej legitymacji zawodowej lub 
przy zastosowaniu którejkolwiek innej metody przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem Unii w zakresie ochrony danych osobowych oraz praw 
podstawowych. Procedury ostrzegania nie powinny być tworzone w celu zastąpienia lub zmiany 
jakichkolwiek ustaleń między państwami członkowskimi w zakresie współpracy w dziedzinie 
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. 
 

Bez uszczerbku dla zasady domniemania niewinności właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego i przyjmującego państwa członkowskiego dokonują terminowej aktualizacji 
odpowiedniej dokumentacji w systemie IMI, uzupełniając ją o informacje na temat postępowań 
dyscyplinarnych lub sankcji karnych, które wiążą się z zakazem lub ograniczeniem i które 
wpływają na wykonywanie czynności przez posiadacza europejskiej legitymacji zawodowej na 
podstawie niniejszej dyrektywy. Do takich aktualizacji zalicza się usuwanie informacji, które nie są 
już wymagane. Posiadacza europejskiej legitymacji zawodowej i właściwe organy mające dostęp do 
właściwej dokumentacji w systemie IMI informuje się bezzwłocznie o wszystkich aktualizacjach. 
Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla spoczywających na państwach członkowskich 
obowiązków w zakresie mechanizmu ostrzegania. Specjaliści, których kwalifikacje podlegają 
uznaniu, muszą posiadać znajomość języków niezbędną do wykonywania danego zawodu                              
w przyjmującym państwie członkowskim. Państwo członkowskie zapewnia, aby wszelkie 
sprawdzanie znajomości języka przeprowadzane przez właściwy organ lub pod jego nadzorem, było 
ograniczone do znajomości jednego języka urzędowego przyjmującego państwa członkowskiego 
lub jednego języka administracyjnego przyjmującego państwa członkowskiego, pod warunkiem że 
jest on również językiem urzędowym Unii. 
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE   

Sprawdzenie znajomości języka można przeprowadzać tylko po wydaniu europejskiej legitymacji 
zawodowej lub po uznaniu kwalifikacji zawodowych, w zależności od przypadku. 
 

Każde sprawdzenie znajomości języka musi być proporcjonalne do działalności, która ma być 
prowadzona. Zainteresowany specjalista może się odwołać od takiego sprawdzenia zgodnie                               
z prawem krajowym. 
 

Komisja Europejska poinformowała również, że Państwa Członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń do 
zaproponowanych przez Rzeczypospolitą Polskę zmian w sprawie uznawania kwalifikacji polskich 
pielęgniarek, dotyczących wprowadzenia do dyrektywy 2005/36/WE przepisów, które umożliwią: 

1) automatyczne uznawanie kwalifikacji polskich pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych 
(na zasadzie praw nabytych), 

2) zmianę warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek – absolwentek szkół pomaturalnych 
polegającą na skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego (3 kolejne lata z ostatnich 5 lat 
zamiast 5 lat doświadczenia z ostatnich 7 lat). 

W związku z powyższym zaproponowane przez Polskę zmiany zostały wprowadzonego do nowego 
tekstu dyrektywy. 

Materiał opracował: 

Klaudiusz Sigiel 
Asystent ds. prawnych 
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 

 
Uchwała Nr 113/VI/2013 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 16 września 2013 r. 

w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 
1038 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit a-d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697  z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane: 
1) imię i nazwisko, 
2) tytuł zawodowy: 
 a) magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa, 
 b) licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa  
 c) pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana, 
 d) pielęgniarka lub położna 
3) uzyskane specjalizacje, 
4) numer prawa wykonywania zawodu. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Sekretarz NRPiP                                                                                                     Prezes NRPiP 
Joanna Walewander                                                                          Grażyna Rogala-Pawelczyk 
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II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
PIELĘGNIARSTWO – NAUKA I PRAKTYKA 

Pielęgniarstwo bez granic 
Olsztyn, 24-25 października 2013r 

 
Do udziału w konferencji zaprosiła nas Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie. Bardzo 
dziękujemy koleżankom z Olsztyna za możliwość wspólnego 
zdobywania doświadczenia w pracach na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa. W pracach komitetu naukowego Okręgową Izbę 

Pielęgniarek i Położnych  
w Elblągu reprezentowała  
dr n. med. Marzena Sobczak. 
 

Dwudniowe spotkanie 
pracowników naukowych, 
nauczycieli akademickich oraz 
pielęgniarek i położnych 
pracujących bezpośrednio z 
pacjentami stało się okazją do 

wymiany doświadczeń, prezentacji wyników badań i wielu ciekawych 
dyskusji prowadzonych zarówno podczas oficjalnych spotkań jak i w kuluarach. 
 

W czasie VI sesji przedstawiono kilkadziesiąt prac naukowych dotykających problemów i roli 
pielęgniarstwa   w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach. 
Pierwszy dzień poświęcono interdyscyplinarnej opiece pielęgniarskiej w środowisku szpitalnym 
oraz roli pielęgniarek i położnych w procesie zarządzania. 
Uroczyste otwarcie Konferencji nastąpiło w Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii                                        
im.F. Nowowiejskiego w Olsztynie. Zaproszonych gości i uczestników przywitała Przewodnicząca 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie mgr Maria Danielewicz przytaczając 
myśl Heraklita z Efezu, która przyświecała organizatorom Konferencji: „Kto nie dąży do rzeczy 
niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie”. 
 

Podczas uroczystej sesji plenarnej wystąpiła dr hab. N. med. Danuta Dyk – Kierownik Zakładu 
Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki UM w Poznaniu, z wykładem 
„Pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych”, dr n. o zdr. Dorota Kilańska – Dyrektor 
Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki 
Pielęgniarskiej w swoim wystąpieniu odpowiadała 
na pytanie: „Czego potrzebują pielęgniarki” oraz 
dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk, Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Warszawie z wykładem na temat „Dialog we 
współczesnym pielęgniarstwie – potrzeba czy 
obowiązek” .  
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Udziałem w uroczystym otwarciu zaszczycili nas między innymi: Pani Jolanta Skolimowska, 
Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, dr hab. N. 
med. Tomasz Stomór, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, 
przedstawiciele władz wojewódzkich, dyrektorzy szpitali, pielęgniarki naczelne, przełożone z wielu 
palcówek medycznych oraz uczestnicy Konferencji, wśród których trzeba wymienić 
dwudziestoosobową reprezentację pielęgniarek z Obwodu Kaliningradzkiego.  
Wieczór uświetniła swoim wspaniałym występem orkiestra Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej 
pod batutą Jerzego Swobody. 
 Kolejny dzień Konferencji wypełniły sesje poświęcone wybranym problemom  
w pielęgniarskiej opiece pediatrycznej i położniczej, interdyscyplinarnej opiece pielęgniarskiej                     
w środowisku i w instytucjach opieki pozaszpitalnej oraz edukacji pacjentów jako sposobowi na 
poprawę jakości opieki. 
Przygotowano również wielotematyczną sesje plakatową. 

W czasie trwania sesji odbywały się równolegle zajęcia warsztatowo – szkoleniowe mające 
na celu podnoszenie poziomu świadczonych usług pielęgniarskich jak również kształcenie 
umiejętności prowadzenia i prezentacji badań naukowych służących rozwojowi pielęgniarstwa. 

Konferencja była nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji i miłych spotkań 
towarzyskich dla tych, którzy badaniami naukowymi w pielęgniarstwie zajmują się w swojej 
codziennej pracy zawodowej. Mamy nadzieję, że stanie się inspiracją do prowadzenia nowych 
badań, prowadzonych przez pielęgniarki i położne, które bezpośrednio stykają się w swojej pracy z 
wieloma problemami dotąd nie zbadanymi i nie opisanymi w żadnej literaturze.  

Niech stanie się zachętą do wykorzystania naszej wiedzy, doświadczenia zawodowego, 
zainteresowania i zaangażowania w celu przełożenia ich na wyniki badań, które przyczynia się do 
rozwoju naukowego zawodów pielęgniarki i położnej.  

Już dziś zapraszamy do czynnego udziału za rok w III Ogólnopolskiej Konferencji 
Pielęgniarstwo – nauka i praktyka. 
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Diamentowy jubileusz                 

Frombork, 12 października 2013 roku 
60 ROCZNICA POWSTANIA SZPITALA WE FROMBORKU 

iele wspomnień, wzruszeń, spotkań po latach, odznaczeń i gratulacji, ale przede 
wszystkim wielu znakomitych gości a wśród nich ludzie, których losy dawniej lub 
obecnie splotły się z historią fromborskiej placówki. A wszystko to z okazji 
diamentowego jubileuszu – 60-lecia istnienia, jaki obchodził 12 października 
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej                
we  Fromborku. 

Uroczysty dzień zainaugurowano w Katedrze Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku. Msza święta 
dziękczynna, za  dotychczasowe wsparcie i opiekę wraz z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata 
funkcjonowania placówki, odprawiona została pod przewodnictwem Prepozyta Warmińskiej Kapituły 
Katedralnej Biskupa Pomocniczego Jacka Jezierskiego w asyście Proboszcza Parafii we Fromborku ks. 
prałata kanonika Jacka Wojtkowskiego, ks. kanonika Jan Sztygla - wicedyrektora „Caritas” Archidiecezji 
Warmińskiej oraz wikariusza ks. Piotra Brygoły. 
 

     

Dyrektor szpitala Pan Bogdan Jussis został odznaczony Medalem Prodesse Auso „Zasłużony dla 
Archidiecezji Warmińskiej”. Wyróżnienie wręczył Biskup Jacek Jezierski. Po Mszy św. goście wysłuchali 
koncertu organowego w wykonaniu organisty katedralnego Pana Arkadiusza Popławskiego. Dalsza część 
jubileuszowego spotkania odbyła się w siedzibie szpitala.  
Tak ważny dla szpitala jubileusz swą obecnością uświetnili przedstawiciele władz, instytucji, organizacji, 
pracownicy, emeryci, renciści a także mieszkańcy naszego miasta oraz przyjaciele szpitala.  
 

     

 

 

W 
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Licznie zgromadzonych gości, zebranych w przestronnej sali mitingowej powitały dźwięki gitary i słowa 
utworu Czesława Niemena „Czas jak rzeka” w wykonaniu Państwa Tamary i Michała Janickich. Spotkanie 
poprowadził Pan Janusz Brzozecki. 

Dyrektor szpitala Pan Bogdan Jussis oficjalne powitanie przybyłych gości rozpoczął od refleksji „Mimo, 
że to mnie osobiście, z racji pełnionej funkcji, przypadła rola gospodarza, to przecież jest oczywiste, że duża 
grupa spośród zgromadzonych tutaj osób jest współgospodarzami dzisiejszych obchodów. Każdy na swój 
sposób w dziejach szpitala zaistniał, wniósł coś własnego, coś niepowtarzalnego. Bo przecież historia to 
ludzie, którzy ją tworzyli i tworzą, ci obecni i nieobecni”. 

Wszyscy goście na ręce dyrektora kierowali słowa uznania i gratulacje. Byli wśród nich między innymi 
Pani Poseł Elżbieta Gelert, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Jan Maścianica, Wicemarszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Witold Wróblewski, były Minister Zdrowia Pan Marek Balicki 
oraz Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Pani Halina Nowik, 
Przewodnicząca Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-
Ekonomicznej Pani Marzena Sobczak oraz Panie Barbara Kardasz, Janina Ogińska, Barbara Rzepczyńska                        
i Alina Szatkowska.  
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W kolejnej części uroczystości dyrektor szpitala poinformował gości o monografii, która ukaże się pod 
tytułem: „Szpital we Fromborku, historia i ludzie, lata 1928-2013”. Podziękował  za zdjęcia i ciekawe 
materiały archiwalne, które zostaną w niej wykorzystane. 

Podziękował także za finansowe wsparcie wydawnictwa, między innymi przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i  Położnych w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Koło w Elblągu. 

 

      

Okrągły jubileusz był również okazją do spojrzenia wstecz, przywołania odległych wspomnień                         
i wydarzeń z dziejów szpitala. Obecnym na sali pomógł w tym lekarz, specjalista psychiatra Pan Wojciech 
Chybiński, dyrektor szpitala w latach 1991 –2004, obecnie pełniący funkcję zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa oraz ordynatora I oddziału ogólnopsychiatrycznego. 
Zaczynając swoje wystąpienie zauważył refleksyjnie, że niemożliwą jest sztuką, by w ciągu 20 minut 
opowiedzieć o 40 latach pracy.  
Następnie lekko i z humorem przeprowadził słuchaczy przez meandry psychiatrii z czasów swojej młodości, 
opowiedział o naukach nieodżałowanego dr Stanisława Sitka, o kierowaniu placówką w okresie kolejnych 
reform i o dniu dzisiejszym, gdzie zmiany generuje szeroko rozumiana jakość terapii. Słuchacze nagrodzili 
wystąpienie wzruszonego dyrektora oklaskami na stojąco. 
Kolejnym punktem programu uroczystości jubileuszowej było uhonorowanie zasłużonych pracowników 
odznaczeniami państwowymi.  
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dyrektor szpitala Pan Bogdan Jussis. „za wybitne osiągnięcia 
w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej”.  
 

   

Kolejne uhonorowane osoby to pracownicy szpitala z co najmniej 25-letnim stażem pracy we fromborskiej 
placówce, pełniący funkcje kierownicze lub społeczne. Wśród nich „za wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz szczególne osiągnięcia i zasługi”  
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Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została Przełożona Pielęgniarek Pani Mirosława 
Zgórska. Postanowienia podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

 

 

 

 

Odznakę Honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznaną przez Ministra Zdrowia Bartosza 
Arłukowicza otrzymało 11 pracowników, w tym pielęgniarki: 
 

1. Pani Anna Czarnota 
2. Pani Barbara Kędzierska 
3. Pani Mariola Krasińska 
4. Pani Irena Sidorowicz 
5. Pani Maria Szulc 
6. Pani Helena Tarańko 

 

Kolejna wyróżniona grupa to pracownicy, którzy od 30 i więcej lat pracują na rzecz chorych w szpitalu 
fromborskim. Wśród nich nie zabrakło pielęgniarek. Wyróżnione zostały: 

 
 

 

 

 

   

1. Pani Barbara Chudzińska – 32 lata pracy we fromborskim szpitalu 
2. Pani Małgorzata Pawluczuk - 32 lata pracy  
3. Pani Irena Kozioł – 32 lata pracy 
4. Pani Jadwiga Białowąs – 31 lat pracy 
5. Pani Hanna Wyrozębska – 30 lat pracy 
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Wyróżnionym pracownikom złożono serdeczne gratulacje oraz życzenia jeszcze wielu lat pracy, w której 
doświadczenie jest wartością bezcenną. Pracownicy otrzymali również srebrne zawieszki. Projekt 
i wykonanie cyferki „60” z bursztynkiem w  Pracowni Jubilerskiej 
„Gemma” Grabowska Gitlin Danuta.  

Jak co roku Gabinet Promocji Zdrowia fromborskiego szpitala, 
kierowany przez Mariolę Krasińską, zorganizował konkurs plastyczno-
literacki. W tym roku, z okazji obchodzonego jubileuszu i Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego, pod tytułem „Zdrowie psychiczne pod ochroną”. 
Głównym celem konkursu w tym roku było zwrócenie uwagi na znaczenie 
zdrowia psychicznego w kontekście ogólnej kondycji każdego człowieka.  

 

                 

Konkurs zrealizowano w ramach programu promocji zdrowia „Warsztaty Arteterapii” wspieranego 
dotacją ze środków publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na konkurs wpłynęło 
27 prac. Laureaci w różnych grupach wiekowych nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 

 

 

Oficjalną część spotkanie zakończyła niespodzianka dla dyrektora placówki Pana Bogdana Jussisa. 
Pracownicy wnieśli kosz 60 czerwonych róż. Sala odśpiewała „100 lat” a prowadzący Pan Jan Brzozecki 
żegnając się z gośćmi życzył wytrwałości w osiąganiu wszystkiego, co w życiu i  w pracy najlepsze                                   
i  najcenniejsze, a także następnych wspaniałych jubileuszy.  
Po części oficjalnej był tort okolicznościowy, poczęstunek i rozmowy o… „czasie, który jak rzeka płynie, 
unosząc w przeszłość tamte dni". 
 
Opracowanie: Mariola Krasińska 
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Jubileusz 25 –lecia  

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu   

istoria Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego rozpoczyna się w lutym 1972 roku.                          
To właśnie wówczas, uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu, zapada decyzja                                         
o wybudowaniu w silnie rozwijającym się przemysłowo mieście nowego szpitala. Na jego 

lokalizację wytypowano teren przy ul. Armii Czerwonej (obecnie Królewiecka 146). Budowa rusza w roku 
1974. Nowy elbląski szpital ma składać się z budynku głównego na 610 łóżek, pawilonu psychiatrycznego 
na 180 łóżek oraz bloku poradni przyszpitalnych. Termin zakończenia budowy szpitala, zaplanowany 
początkowo na rok 1980, kilkakrotnie ulega przesunięciu z powodu, m.in. braku materiałów budowlanych 
czy niesprzyjającymi warunkami ukształtowania terenu. 
Obowiązki Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Budowie pełni lek. med. Hieronim Wagner. 
Pierwszym z oddanych do użytku pacjentów obiektów (1985 r.) zostaje przyszpitalna przychodnia 
zdrowia usytuowana w budynku głównym. W kolejnych latach sukcesywnie przenoszone są tu poradnie 
specjalistyczne, działające dotychczas w różnych częściach Elbląga. W roku 1987 odbiory techniczne 
przechodzą kolejne części szpitala: pięciokondygnacyjny blok łóżkowy, blok dziecięcy, kuchnia i pralnia                 
a także blok pomocy doraźnej. 1 maja 1987 roku dyrektorem szpitala zostaje lek. med. Jerzy Litwin, 
Naczelną Pielęgniarką Szpitala - Krystyna Rakowska. To właśnie na ich barki spada główny trud 
pozyskania dla nowo powstałej placówki kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.  
Pierwsza połowa roku 1988 upływa na finalizowaniu prac związanych z przygotowaniem ogromnego 
obiektu szpitala do prawidłowego funkcjonowania oraz do przyjęcia pierwszych pacjentów. Tworzone jest 
zaplecze medyczne i diagnostyczne. Działalność rozpoczynają m.in. Laboratoria: Bakteriologiczne                                 
i Analityczne, Bank Krwi, Centralna Sterylizatornia, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Zakład Anatomii 
Patologicznej i Zakład Radiologii.  
27 czerwca w szpitalu uruchomiona zostaje Izba Przyjęć, zaś dwa dni później, 29 czerwca o godz. 14.30 
szpital przyjmuje pierwszych pacjentów (do Oddziału Neurologicznego). Z początkiem lipca rusza też 
Blok Operacyjny. Pierwszym zabiegiem, wykonanym 13 lipca, jest usunięcie    w trybie ostrym wyrostka 
robaczkowego. 18 lipca działalność rozpoczyna Ginekologia i Położnictwo. Pierwszego dnia na nowym 
oddziale rodzi się 9- ro dzieci. 
Do końca roku 1988 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym uruchomionych zostaje  
w sumie 15 oddziałów: neurologiczny, pediatryczny A i B, otolaryngologiczny, intensywnej opieki 
medycznej i anestezjologii, wewnętrzny I i II, okulistyczny, kardiologiczny, chirurgiczny, ortopedyczny, 
położniczy, ginekologiczny, noworodkowy oraz neurochirurgiczny. 
Na koniec roku 1988 szpital zatrudniał już 1.455 osób, w tym 165 lekarzy oraz 343 pielęgniarki                                
i położne. 
W latach 1989-90 ukończony i przekazany zostaje do użytku dodatkowy, stojący wolno Pawilon 
Wielofunkcyjny na 180 łóżek- połączony z budynkiem głównym szpitala podziemnym tunelem. W nowo 
otwartym obiekcie rozpoczynają działalność 4 kolejne oddziały: reumatologia, dermatologia, psychiatria                         
i chemioterapia. 
W styczniu 1991 roku dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zostaje lek. med. Edward Bryk, 
w kwietniu 1996 stanowisko to przejmuje lek. med. Jerzy Litwin. Obowiązki Przełożonej Poradni 
Specjalistycznych pełni już Danuta Duda, a od lutego 1996 Przełożoną Pielęgniarek Szpitala zostaje 
Ludmiła Tołopiło. 
 
 
 
 
 

 

H
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Lata 90-te to czas intensywnych starań dyrekcji o pozyskanie kolejnych lekarzy specjalistów a także                             
o nowoczesną aparaturę medyczną. W tym zakresie szpital korzysta głównie z funduszy rządowych czy 
ministerialnych. Ale ogromnego wsparcia nowo powstałej placówce udzielają też władze miasta                                   
i województwa a także największe elbląskie zakłady pracy. Aby zyskać dodatkowe środki na usprzętowienie 
szpitala, w już 1989 roku powołany zostaje „Społeczny Fundusz Rozwoju Medycyny Ziemi Elbląskiej”. 
Dzięki staraniom fundacji do szpitala trafia m.in. pierwszy tomograf komputerowy oraz wiele innego 
cennego sprzętu medycznego dla oddziałów i pracowni. Szpital otrzymuje też (1995) pierwszy dar od 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- respirator dla Oddziału Noworodkowego. W ciągu kolejnych 
kilkunastu lat fundacja Jerzego Owsiaka przekazuje szpitalowi sprzęt wart łącznie ponad 2 mln zł.                              
W połowie lat 90-tych powstają dwa kolejne wysokospecjalistyczne oddziały: Chirurgia Onkologiczna                            
i Intensywna Terapia Noworodka. 
Rok 1998 jest przełomowym rokiem w historii WSZ. Szpital świętuje swój pierwszy okrągły jubileusz – 10-
lecie działalności. Dla szpitala oznacza to już ponad 161 tys. hospitalizowanych pacjentów i ponad 48 tys. 
wykonanych operacji (także onkologicznych).  W ciągu pierwszych 10. lat w szpitalu przyszło też na świat 
prawie 14 tys. nowych obywateli. 
 
1998 to także rok, w którym stanowisko dyrektora szpitala obejmuje mgr Elżbieta Gelert – zarządzająca 
placówką do dzisiaj. To ważny rok dla Zakładu Radiologii. Otrzymuje on nowe, kompleksowe wyposażenie, 
w tym: nowy tomograf komputerowy, aparaty rentgenowskie i USG. W efekcie w szpitalu powstaje 
Pracownia Tomografii Komputerowej. Zawiązuje się też kolejna fundacja – „ Zdrowe Serce”, której celem 
jest stworzenie lepszych warunków leczenia pacjentów chorych kardiologicznie. Kolejnym krokiem w tym 
kierunku ( w 2000 r.) będzie uruchomienie  w szpitalu Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu 
Krążenia.  
 
W roku 1999 - na skutek reformy administracyjnej kraju – Elbląg traci status miasta wojewódzkiego                             
i przyłączony zostaje do Warmii i Mazur. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu staje się jednostką 
podległą Marszałkowi Województwa. 1999 to także historyczny rok, w którym w Elblągu gości papież Jan 
Paweł II. Personel szpitala otrzymuje misję zabezpieczenia medycznego podczas wizyty głowy Kościoła na 
elbląskim lotnisku. 
Równocześnie Wojewódzki Szpital Zespolony nadal poszerza zakres usług medycznych otwierając Oddziały 
Dziennego Pobytu: Diabetologiczny, Dermatologiczny, Neurologiczny, Chemioterapii, Psychiatryczny                          
i Chirurgii Jednego Dnia. W strukturach już działających oddziałów powstają zaś kolejne 
wysokospecjalistyczne pododdziały. Działalność rozpoczyna też Szkoła Rodzenia. 
 
W 2000 roku w szpitalu otwarty zostaje Oddział Urologiczny, Oddział Rehabilitacyjny Dzienny i Dział 
Ratownictwa Medycznego. Działalność rozpoczyna też Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Pracownia 
Wszczepień Stymulatorów. W 2001r. szpital otrzymuje swój pierwszy Status Szpitala Akredytowanego 
(przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) a także (utrzymywany przez 
kilka kolejnych lat) tytuł Najlepszej Placówki Medycznej Warmii i Mazur przyznawany przez 
czytelników „Dziennika Elbląskiego” i „Gazety Olsztyńskiej”. Szpital otrzymuje też Warmińsko-
Mazurską Nagrodę Jakości, dyrektor szpitala Elżbieta Gelert – tytuł Menadżera Roku 2001 w Służbie 
Zdrowia. Dla szpitala jest  to czas intensywnego podnoszenia kwalifikacji kadry lekarskiej i pielęgniarskiej 
a także pierwszych, spektakularnych osiągnięć medycznych: kardiolodzy ze szpitala wojewódzkiego 
przeprowadzają jeden z pierwszych na świecie zabiegów inwazyjnego leczenia udaru mózgu 
spowodowanego zamknięciem tętnicy środkowej. W 2002 roku zostaje uroczyście otwarty Szpitalny 
Oddział Ratunkowy oraz Pododdział Kardiologii Inwazyjnej. Początek nowego milenium to także czas 
zakończenia budowy w szpitalu sieci komputerowej.  
 
Rozpoczęto wdrażanie systemu informatycznego wraz z dostępem do Internetu. Powstała też szpitalna strona 
internetowa. Powstaje pierwszy Plan Strategiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na lata 2003-
2007. Nadrzędnym celem nowo utworzonej strategii jest „Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych ludności 
poprzez utrzymanie II poziomu referencyjnego i wysokiej jakości oferowanych usług w poszczególnych 
specjalnościach”. 
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Lata 2003-2007 są dla szpitala czasem niezwykle dynamicznego rozwoju. W tym czasie do szpitala trafia 
coraz bardziej nowoczesny sprzęt diagnostyczny, na oddziałach wprowadzane są nowe procedury medyczne, 
z inicjatywy pracowników szpitala organizowane są liczne sympozja i konferencje medyczne, zaś kadra 
placówki intensywnie się szkoli i znacząco podnosi poziom kwalifikacji zawodowych. To czas, gdy elbląski 
WSZ zdobywa wiele kolejnych, bardzo prestiżowych nagród w ogólnopolskich i regionalnych rankingach, 
konkursach i plebiscytach.                             
 
W roku 2004 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu jako pierwsza placówka służby zdrowia w kraju 
otrzymuje Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO. Za szczególne zasługi w promowaniu 
Warmii i Mazur w kraju i za granicą przez kilka kolejnych lat szpital honorowany jest nagrodą „ Najlepszy             
z najlepszych” przyznawaną przez Marszałka Województwa. 
 
W 2008 roku WSZ świętuje jubileusz XX lecia. Należy do najlepszych i najbardziej liczących się placówek 
medycznych na Warmii i Mazurach. Zdobywa kolejne certyfikaty i nagrody. Od sierpnia 2008r. 
Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa zostaje Bożena Ropelewska. 

 
Ostatnie pięciolecie (2009-2013) to dla szpitala czas realizacji największych w historii inwestycji 
budowlanych. Dotychczas zielony teren za budynkiem głównym szpitala zamienia się w wielki plac budowy. 
W roku 2011 rusza olbrzymia inwestycja pn. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią przy Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Elblągu”. Budowa nowoczesnego, czterokondygnacyjnego pawilonu o powierzchni ponad 
11 tys. m 2 trwa przez kolejne dwa lata  i kosztuje ponad 57 mln zł.  

 
W sierpniu 2012r. Przełożoną Pielęgniarek Szpitala zostaje Wioletta Sulich-Świdnicka. Powstaje nowa 
Pracownia Radiologii Zabiegowej i Pracownia ESWL (nieinwazyjnego kruszenia kamieni w przewodach 
moczowych). Zaś z początkiem 2013 roku przy szpitalu rozpoczyna działalność Elbląskie Centrum 
Radioterapii i Usprawniania, oferujące pacjentom chorym onkologicznie alternatywną metodę leczenia za 
pomocą napromieniowania. Równocześnie, z powodzeniem, realizowane są dodatkowe programy: 
profilaktyczne, inwestycyjne, informatyczne a także te dotyczące zakupu nowego sprzętu.  

 
W rok 2013 szpital wchodzi inaugurując duży program transgraniczny, realizowany wspólnie z Miejską 
Stacją Pogotowia w Kaliningradzie. Efektem projektu będzie m.in. modernizacja bazy elbląskiego 
Pogotowia Ratunkowego przy ul. Orzeszkowej i zakup 3 kolejnych ambulansów. 
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W roku 2013 szpital obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Główne uroczystości z tej okazji odbywają 
się we wrześniu wraz z Uroczystym Koncertem Jubileuszowym w Teatrze im. A. Sewruka.  
Jest też specjalny prezent dla pacjentów i pracowników szpitala: koniec 2013 roku to rozpoczęcie 
działalności oddanego do użytku Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz Centralnej Sterylizatorni. 
 

 
 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu w chwili obecnej zarządza: 
Dyrektor Naczelny – Elżbieta Gelert 

Dyrektor ds. Lecznictwa – Marek Pietruszka 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – Bożena Ropelewska 

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych – Piotr Tomaszewski 
Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Konrad Piechopwiak 

 
Działalność Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu 

w latach 1988 – 2013 ( I - III kwartał) 
 

Liczba pacjentów 
hospitalizowanych  

w szpitalu 

Liczba 
przeprowadzonych 

operacji ogółem 

W tym liczba operacji 
onkologicznych 

Liczba 
noworodków 

653 150 205 882 26 206 28 586 
 

 
 

Liczba pracowników WSZ ( listopad 2013r.) 
 

Liczba 
pracowników 

szpitala  
ogółem 

W tym: 
Liczba lekarzy 

W tym: 
Liczba 

pielęgniarek/ 
położnych 

W tym: 
Pozostały 
personel 

medyczny 

 
W tym: 

Pozostali 
pracownicy 

 

1 437 304 541/56 164 372 

 
Opracowanie Wioletta Sulich-Świdnicka  
(tekst źródłowy: Anna Kowalska - WSZ w Elblągu, na podstawie wydawnictwa „Historia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Kalendarium  
1972-2008” autorstwa Mirosławy Mioduszewskiej, Krystyny Rakowskiej, Bolesława Szatrańskiego i Krzysztofa Mioduszewskiego, oraz materiałów  
z archiwum WSZ w Elblągu 
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Jubileusz 20 – lecia 

Stacjonarnego Hospicjum Elbląskiego 
 
 
dniu 6 września 2013 r. świętowaliśmy 20 lat stacjonarnej opieki hospicyjnej                            
w Elblągu. Uroczystość stanowiła część konferencji pn.: „XI konferencja opieki 
paliatywnej. XX - lecie stacjonarnej opieki w Warmińsko-Mazurskiem”.   
Uroczystość została zainaugurowana w Katedrze Elbląskiej mszą św. pod 

przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Jana Styrny, koncelebrowaną przez kapłanów 
posługujących w Hospicjum Elbląskim. Następnie gospodarze i zaproszeni goście udali się do 
Teatru im. Aleksandra Sewruka, gdzie, Pani Dyrektor powitała gości, wśród których m.in. 
byli: Poseł RP Elżbieta Gelert, Przedstawiciel Wojewody Warmińsko Mazurskiego, 
Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Witold Wróblewski, Przedstawiciel 
Starosty Powiatu Elbląskiego, Wiceprezydent miasta Elbląga Marek Pruszak, Przedstawiciel 
Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Małgorzata Tubis, Konsultant Krajowy w dziedzinie 
med.paliatywnej dr Aleksandra Ciałkowska Rysz, 
byli Konsultanci w dziedzinie med.paliatywnej, 
prof. Krystyna de Walden Gałuszko oraz profesor 
Jacek Łuczak, Przewodnicząca Forum Hospicjów 
Polskich dr Jolanta Stokłosa, Konsultant Krajowy w 
dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej Pani 
Izabela Kaptacz, Dyrektorzy szpitali, Dyrektorzy 
Placówek edukacyjnych,  służb mundurowych, 
przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele 
mediów i prasy, członkowie Stowarzyszenia na 
rzecz Hospicjum Elbląskiego, pracownicy i 
wolontariusze Hospicjum Elbląskiego. 
Po powitaniu Dyrektor zaprosiła do części naukowej konferencji, podczas której wygłosili 
wykłady specjaliści w dziedzinie medycyny paliatywnej.  
Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwijania Opieki 
Paliatywnej w Krajach Europy Środkowo –Wschodniej wygłosił interesujący wykład pt.: 
„Rozwój opieki paliatywnej  i hospicyjnej”. Ekspertka w dziedzinie psychoonkologii, prof. dr 
hab. med.  Krystyna De Walden- Gałuszko, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Psychoonkologicznego, zaprezentowała wykład nt.: „Opieka paliatywna- alternatywa dla 
eutanazji”,  Dr n.med. Aleksandra  Ciałkowska- Rysz,  Konsultant Krajowy w dziedzinie 
medycyny paliatywnej zaprezentowała opiekę paliatywną w Polsce na dzień dzisiejszy,                       
w wykładzie pt.:  „Sytuacja  opieki paliatywnej. Po części naukowej, Dyrektor Wiesława 
Pokropska, pełniąca od lat obowiązki Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny 
Paliatywnej województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiła prezentację multimedialną 
pt.:„20 lat Hospicjum stacjonarnego  w Elblągu”. 
 

 

 

W 
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Pani Dyrektor rozpoczęła od najważniejszych dat, czyli roku 1987 r. , kiedy to powstały 
pierwsze wolontaryjne zespoły hospicyjne oraz roku 1988, gdy do opieki domowej zostali 
przyjęci pierwsi pacjenci.  Następnie przeszła do opieki stacjonarnej, wspominając 
najważniejsze wydarzenia, wśród których pojawiła się data 01.03.1993 r., kiedy został 
zatrudniony etatowy personel oraz  25.03.1993 r., gdy do Hospicjum został przyjęty pierwszy 
pacjent. Hospicjum dysponowało wówczas 18 łóżkami w 7 salach chorych. Dyrektor 
przedstawiła też następujące statystyki: od początku funkcjonowania Hospicjum 
Stacjonarnego przebywało w nim: 4799 pacjentów, w tym 2387 mężczyzn, 2388 kobiet, 24 
dzieci, 66,5% pacjentów zmarło. Głównie byli to pacjenci z chorobą nowotworową - 88%,                  
z innymi schorzeniami 12%, średnia wieku pacjentów 67,6 lat, średni pobyt pacjenta 27,6 
dnia.  
Na koniec powiedziała: „Dzisiaj Hospicjum Elbląskie to nowocześnie wyposażony Oddział 
Stacjonarny,  dysponujący 28 łóżkami w 14 salach chorych, Hospicjum domowe w Elblągu, 
Hospicjum domowe w Pasłęku, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum domowe dla 
dzieci, Oddział pobytu dziennego, Zespół wsparcia osieroconych”.  
Po prezentacji Pani Dyrektor zapraszała na scenę naszych przyjaciół, którym wręczała 
dyplom Przyjaciela Hospicjum oraz symbol nadziei w postaci szklanego kwiatu żonkila. 
Wyróżniła także szczególnie pracowników, którzy pracują w HE już 20 lat, a następnie 
zaprosiła cały zespół hospicyjny, i każdemu wręczyła różę z podziękowaniem za współpracę.  

 
    

 
Swój moment miał także zespół naszego 
hospicjum, kiedy to przekazaliśmy 
gratulacje i kwiaty Dyrekcji, tzn. 
Dyrektor Pokropskiej oraz zastępcy Dyrektora Doktorowi Mirosławowi Batko. 
 Na koniec zaprosiliśmy na scenę gości, którzy przekazali gratulacje Dyrekcji                           
i zespołowi Hospicjum Elbląskiego, wśród gratulacji były słowa uznania m.in. od Poseł RP 
Elżbiety Gelert, Marszałka i Wojewody woj. warmińsko-mazurskiego, Prezydenta miasta 
Elbląg, Przedstawiciel Starosty Powiatu Elbląskiego,  Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
zaprzyjaźnionych hospicjów. 
O godz. 15:00 rozpoczął się koncert muzyczny w wykonaniu artystów z Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu, po którym 
zaprosiliśmy na poczęstunek do kuluarów Teatru.  
Dalsza część konferencji naukowej kontynuowana była w Krynicy Morskiej i zakończyła się                     
w niedzielę.  
 
Anna Podhorodecka  
Koordynator konferencji 
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KALENDARIUM 
 

  

0022..0099..22001133  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji Informacyjnej. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Barbara 
Kardasz. 

0033..0099..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek             
i Położnych w Elblągu Pani Reginy Zimnoch. 

0055..0099..22001133  rr..  W Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbył się jubileuszowy koncert z okazji                         
25 – lecia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. 

0066..0099..22001133  rr..  Z okazji 20 - lecia stacjonarnego Hospicjum Elbląskiego w Teatrze im. Aleksandra Sewruka                                    
w Elblągu odbyła się uroczysta inauguracja konferencji pn.: „XI Konferencja Opieki 
Paliatywnej. XX – lecie stacjonarnej opieki w Warmińsko-Mazurskim. Elbląg 2013”. 

0066..0099..22001133  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Elblągu.  
Konkurs wygrała Pani Anna MAŁUCH – Gratulujemy ! 

0066..0099..22001133  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. 
Konkurs wygrała Pani Bożena WYSOCKA – Gratulujemy ! 

1111..0099..22001133  rr..  Pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc odbyło się posiedzenie Komisji Socjalno –Bytowej. 
Komisja rozpatrzyła 5 podań w sprawie udzielenia zapomóg losowych z funduszu OIPiP w 
Elblągu. Komisja przyznała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 4 600,00 zł. 

1133..0099..22001133  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej I Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.  
Konkurs wygrała Pani Ewa ŚWIDNICKA – Gratulujemy ! 

1133..0099..22001133  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. 
Konkurs wygrała Pani Małgorzata RZEPCZYŃSKA – Gratulujemy ! 

1166--1177..  
0099..22001133  rr..  

Udział Pani Haliny Nowik w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i położnych w 
Warszawie. 

1177..0099..22001133  rr..  Odbyło się posiedzenie organizacyjno-robocze organu Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

1177..0099..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Pani Ewy Kubik. 

2244..0099..22001133  rr..  Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                                   
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 175/VI/13 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu położnej                                               

i skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych,, 
 uchwała Nr 176/VI/13 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 177/VI/13 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 178/VI/13 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 179/VI/13 w sprawie zakupu kserokopiarki na potrzeby Biura Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych, 
 uchwała Nr 180/VI/13 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 

Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, 
 uchwała Nr 181/VI/13 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 

Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, 
 uchwała Nr 182/VI/13 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 

Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, 
 uchwała Nr 183/VI/13 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 

Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, 
 uchwała Nr 184/VI/13 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 

Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, 
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 uchwała Nr 185/VI/13 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 
Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, 

 uchwała Nr 186/VI/13 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 
Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, 

 uchwała Nr 187/VI/13 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 
Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, 

 uchwała Nr 188/VI/13 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 
Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, 

 uchwała Nr 189/VI/13 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 
Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, 

 uchwała Nr 190/VI/13 w sprawie zmian do umowy zlecenia z dnia 27 czerwca 2013 r. 
zawartej pomiędzy OIPiP w Elblągu a Samodzielną Księgową,, 

 uchwała Nr 191/VI/13 w sprawie zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, 

 uchwała Nr 192/VI/13 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

 uchwała Nr 193/VI/13 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 194/VI/13 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnej zaliczającej kurs 
specjalistyczny nt.: „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – 
program dla pielęgniarek i położnych, 

 uchwała Nr 195/VI/13 w sprawie pokrycia kosztów przejazdu na konferencję członkom 
organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i 
Położnych, 

 uchwała Nr 196/VI/13 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

 uchwała Nr 197/VI/13 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, 

 uchwała Nr 198/VI/13 w sprawie zakupu mebli biurowych na potrzeby Działu Szkoleń 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 

 uchwała Nr 199/VI/13 w sprawie zatwierdzenia stawek wynagrodzenia dla 
wykładowców na kursach i szkoleniach organizowanych przez Dział Szkoleń 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 200/VI/13 zmieniająca uchwałę Nr 66P/VI/13 Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wytypowania 
przedstawicieli okręgowej rady pielęgniarek i położnych do prac w komisjach 
konkursowych na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w 
Elblągu, 

 uchwała Nr 201/VI/13 zmieniająca uchwałę Nr 167/VI/13 Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli 
okręgowej rady pielęgniarek i położnych do składu komisji konkursowej, 

 uchwała Nr 202/VI/13 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla etatowych 
pracowników Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 203/VI/13 w sprawie dofinansowania wydania monografii Samodzielnego 
Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we 
Fromborku. 

2244..0099..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu Pani Zofii Kasprowicz. 

2255..0099..22001133  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. Komisja pod 
przewodnictwem Pani Justyny Tomkiewicz w trakcie posiedzenia rozpatrzyła 67 podań 
pielęgniarek i położnych w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego 
 

3300..0099..22001133  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu.  
Konkurs wygrała Pani Regina ZIMNOCH – Gratulujemy ! 
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3300..0099..22001133  rr.. W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu.  
Konkurs wygrała Pani Krystyna FIEDOROWICZ – Gratulujemy ! 

3300..0099..22001133  rr.. W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu 
Konkurs wygrała Pani Bogumiła CICHOWICZ – Gratulujemy ! 

3300..0099..22001133  rr..  Szkolenie dla pielęgniarek zatrudnionych w Poradni Onkologicznej oraz Poradni Chirurgii 
Onkologicznej z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Szkolenie 
zorganizował organ ORzOZ. 

0011..1100..22001133  rr..  Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu pod przewodnictwem Pani Barbary Michniewicz 
przeprowadziła kontrolę OIPiP w Elblągu za II kwartał 2013 r. 

0011..1100..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                    
i Położnych w Elblągu Pani Reginy Zimnoch. 

0044..1100..22001133  rr..  Członkowie organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i 
Położnych w Elblągu uczestniczyli w bezpłatnej konferencji szkoleniowej nt.: „Praktyka 
zawodowa pielęgniarek i położnych – samodzielność – odpowiedzialność” organizowanej przez 
OIPiP w Gdańsku. 

2233--
2244..1100..22001133  rr..  

Udział członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w szkoleniu nt. 
podstaw funkcjonowania organu oraz zasad funkcjonowania kancelarii sądu. Szkolenie 
połączone z warsztatami zorganizował Naczelny Sąd Pielęgniarek i położnych w Warszawie. 

1122..1100..22001133  rr..  Uroczystości 60 – lecia powstania Szpitala Psychiatrycznego we Fromborku. 

1155..1100..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Pani Elżbiety Dudycz. 

2244--2255..  
1100..22001133  rr..    

W Olsztynie w dniach 24-25.10.2013 r. odbyła się współorganizowana przez naszą izbę                                 
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo- nauka i praktyka”. 

2299..1100..22001133  rr..   Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                                   
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 89P/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 90P/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 91P/VI/13 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 

pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 
 uchwała Nr 92P/VI/13 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 

prowadzonego przez Okręgową radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 93P/VI/13 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 

prowadzonego przez Okręgową radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 94P/VI/13 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po 

przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, 
 uchwała Nr 95P/VI/13 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnej zaliczającej kurs 
specjalistyczny nt.: „Endoskopia” – program dla pielęgniarek, 

 uchwała Nr 96P/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 
rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 97P/VI/13 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, 

 uchwała Nr 98P/VI/13 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, 
 uchwała Nr 99P/VI/13 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnej zaliczającej kurs 
specjalistyczny nt.: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” Nr 01/11– program dla 
pielęgniarek i położnych. 

2299..1100..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Wiceprzewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych                           
w Elblągu Pani Bożeny Machura. 
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3300..1100..22001133  rr..  Udział Pani Haliny Nowik w spotkaniu przedstawicieli samorządu zawodowego z Dyrektorem 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia                                    
w Olsztynie. 

0055..1111..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                    
i Położnych w Elblągu Pani Reginy Zimnoch. 

0066..1111..22001133  rr..  Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu pod przewodnictwem Pani Barbary Michniewicz 
przeprowadziła kontrolę OIPiP w Elblągu za III kwartał 2013 r. 

1199..1111..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Pani Heleny Dziekańskiej. 

2200..1111..22001133  rr..  Pani Halina Nowik uczestniczyła w obradach Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 

2266..1111..22001133  rr..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

2266..1111..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu Pani Zofii Kasprowicz. 

0033..1122..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                    
i Położnych w Elblągu Pani Reginy Zimnoch. 

33--44..  
1122..22001133  rr..  

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 

0055..1122..22001133  rr..  Posiedzenie komisji Informacyjnej, pod przewodnictwem mgr Barbary Kardasz. 
 

1111..1122..22001133  rr..  Posiedzenie Komisji ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego. 

1177..1122..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Pani Beaty Arasimowicz-Warsza. 

 

 
07/25 2013  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GRATULACJE 
„Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, 
gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich”. 
Michał Gogol 
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu składa  
Panu Marianowi Nadziejko  

Prezesowi Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Braniewie 
 

 najserdeczniejsze gratulacje z okazji otrzymania nagrody  
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej 
 

mgr Halina Nowik 
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 



29 

 

WOKÓŁ ZAWODU 
  

Stanowisko w sprawie zatrudniania pielęgniarek w oddziałach 
ginekologicznych 

 
Nieprawidłowością stwierdzaną w wielu podmiotach leczniczych jest zatrudnianie                             
w oddziałach ginekologicznych i ginekologii onkologicznej pielęgniarek, w których 
rozpiętość realizowanych specjalistycznych świadczeń jest bardzo duża. Mając na uwadze 
fakt, że w oddziale ginekologicznym hospitalizowane są kobiety przygotowywane do 
zabiegów chirurgicznych  i operowane, ciężarne w pierwszym trymestrze ciąży , kobiety                          
z niepłodnością, niepowodzeniami położniczymi itp., opieka ta powinna być realizowana 
przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje i kompetencje, zapewniając tym samym 
kompleksową opiekę i bezpieczeństwo pacjentki. 
 
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr. 174, poz.1039 
ze zm.) wskazuje w art.5, że osobą upoważnioną do zapobiegania chorobom kobiecym                            
i sprawowania opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą, jest położna. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r.                            
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-
dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012r.poz. 631) - standardy 
kształcenia dla kierunku Położnictwo, położna po realizacji programu studiów pierwszego 
stopnia, jest przygotowana do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety i jej 
rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej 
ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i świadczenia profesjonalnej 
opieki położniczo-ginekologicznej. 
 
W świetle obowiązującego prawa pielęgniarki nie posiadają dostatecznych kwalifikacji do 
świadczenia specjalistycznej, kompleksowej opieki nad kobietami chorymi ginekologicznie, 
ani nie mogą podnosić swoich kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia 
podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa ginekologicznego. Ta dziedzina pielęgniarstwa, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie 
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia,           
w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych 
programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr.197, poz.1922 ze zm.), 
przeznaczona jest tylko dla położnych. 
 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, ze pielęgniarka zatrudniona w oddziale 
ginekologicznym nie podlega rotacji (organizacja pracy wielu szpitali I i II poziomu 
referencyjnego), problem przesunięcia na inne stanowisko pracy niesprawiedliwie dotyka 
tylko położne, wykluczając pielęgniarki. 
 
Mając na uwadze powyższe stwierdzam, że zatrudnianie pielęgniarek w oddziałach 
ginekologicznych i ginekologii onkologicznej jest niezgodne z obowiązującym prawem                        
i odsuwa z rynku świadczeń zdrowotnych położne, posiadające specjalistyczne kwalifikacje                
i kompetencje, do sprawowania wielokierunkowej opieki nad kobietą w każdym okresie życia                       
i profilaktyki chorób kobiecych. 
 
Konsultant Krajowy 
w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego 
(-)Leokadia Jędrzejewska10/11 2013 
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 WOKÓŁ ZAWODU 
 

Stanowisko  w sprawie samodzielnego nadzoru nad pacjentem w czasie 
znieczulenia miejscowego oraz uprawnień pielęgniarki anestezjologicznej                          

do podawania leków na ustne zlecenie operatora prowadzącego                     
zabieg operacyjny  

 
Pielęgniarka anestezjologiczna w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 7 stycznia 2013 r. poz 1315) 
współpracuje przy wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego                       
z lekarzem anestezjologiem, dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą 
operacyjną. 
 
Podobnie w przypadku znieczuleń do zabiegów chirurgii jednego dnia lub dokonywania 
znieczulenia do zabiegów diagnostycznych w trybie leczenia jednego dnia świadczeniodawca 
zobowiązany jest zapewnić opiekę lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej, 
warunki powyższe określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego. 
 
W zakresie wykonywania przez pielęgniarkę zleceń lekarskich należy się kierować zapisem 
art. 15 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, który określa, że 
pielęgniarka wykonuje zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej, wyjątek 
stanowić mogą zlecenia wykonywane w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
 
Reasumując w odniesieniu do powyższych zapisów prawa, pielęgniarka anestezjologiczna 
uczestniczy w znieczuleniu miejscowym z lekarzem anestezjologiem oraz wykonuje zlecenia 
związane z prowadzonym znieczuleniem i zapisane w dokumentacji medycznej. 
 
Poznań, 10.10. 2013 r. 
 
(-) Danuta Dyk 
Konsultant Krajowy  
w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 
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WOKÓŁ ZAWODU 
  

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 
z dnia 4. X. 2013 r. w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia 

pielęgniarek w oddziałach o profilu pediatrycznym 
 

W związku z Zaleceniem Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie 
realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami, przedkładam opinie dotycząca sposobu ustalania 
minimalnej obsady w oddziałach o profilu pediatrycznym. 
 

Opinia ta jest oparta na wieloletnim doświadczeniu, wynikającym z wyliczania                                       
i porównywania czasu opieki w szpitalach pediatrycznych oraz w oparciu o aktualny stan 
wiedzy w zakresie planowania obsad w oddziałach o profilach pediatrycznych. 
 

Załącznik nr 6 do Rozporządzenia MZ z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu 
ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami, określa kryteria dla kategorii opieki dla pacjentów                                 
w oddziałach o profilu pediatrycznym. 
 

Na oddziałach o profilu pediatrycznym, lub innej komórce organizacyjnej o tym profilu,                      
w którym wykonywane są stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne należy opiniować 
pozytywnie czas opieki pielęgniarskiej, jeśli został przyjęty średni czas świadczeń 
pielęgniarskich bezpośrednich wynoszący odpowiednio do kategorii opieki (wymienionych 
w załączniku nr 6 obowiązującego rozporządzenia): 
a) w przypadku I kategorii - 100 minut na dobę na pacjenta, 
b) w przypadku II kategorii - 180 minut na dobę na pacjenta, 
c) w przypadku III kategorii - 300 minut na dobę na pacjenta, 
 

Dopuszcza sie zmniejszenie lub zwiększenie wskazanych czasów, w uzasadnionych 
przypadkach, które oceni zespół opiniując od 5-10 %. W wyliczeniach należy uwzględnić 
opiekunki dziecięce, które realizują świadczenia opiekuńcze w oddziałach wg przyjętych                 
w szpitalach kompetencji zawartych w opisach stanowisk i zakresach czynności. 
 

Zwracam szczególna uwagę na opisy poszczególnych kryteriów opieki dla poszczególnych 
kategorii. 
 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń powyższe wyliczenia powinny przełożyć się na 
minimalne średnie wskaźniki zatrudnienia,, które mogą być wykorzystane do celów 
planistycznych. 
 

Oddziały neonatologiczne:  
I poziom referencyjny – 0,5 etatu przeliczeniowego na 1 łóżko     
II poziom referencyjny -- 2,,2 //łóżko intensywnej terapii + 0,,8 na pozostałe łóżka 
III poziom referencyjny 2,,2// łóżko intensywnej terapii + 1, 1 na pozostałe łóżka 
Oddziały pediatryczne i o profilu pediatrycznym: 
I poziom podstawowy – 0,5 etatu przeliczeniowego/łóżko  
Oddziały pediatryczne specjalistyczne zachowawcze- -- 0,,65 etatu przeliczeniowego/łóżko 
Oddziały hematol-onkol. dla dzieci (bez przeszczepów) – 0,8  etatu przeliczeniowego/łóżko 
Oddziały zabiegowe dla dzieci -- 0,,8 etatu przeliczeniowego/łóżko 
 
dr n .med. Krystyna Piskorz-Ogórek 
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
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MY TEŻ TAM BYLIŚMY   

  

Relacja ze szkolenia członków Okręgowych Sądów Pielęgniarek i Położnych 

Warszawa 23 -24 października 2013 r. 

W dniu 23  i  24 października 2013 r. w Warszawie  w Centrum Konferencyjno-
Apartamentowym „Mrówka” odbyło się szkolenie członków i pracowników kancelaryjnych  
okręgowych sądów pielęgniarek i położnych nt. „Podstaw prawnych funkcjonowania 
okręgowych sądów pielęgniarek i położnych oraz zasad funkcjonowania kancelarii sądu”. 
W szkoleniu z naszego okręgu uczestniczyło siedem osób.  
 

Radca prawny NSPiP mec. Andrzej Włodarski przygotował uczestników szkolenia do 
realizacji zadań w zakresie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
pielęgniarek i położnych w okręgowych sądach na podstawie znowelizowanej ustawy                           
o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku. Omówił stosowanie 
przepisów kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej. Przewodnicząca NSPiP pani mgr Halina Boniecka                                 
i specjalista NSPiP mgr Mariola Kler przedstawiły  przygotowania rozprawy w I-szej 
instancji z uwzględnieniem stosowanej dokumentacji oraz zasady funkcjonowania kancelarii 
okręgowego sądu, prowadzenie dokumentacji administracyjnej i sądowej oraz obieg 
informacji. W drugim dniu odbyły się warsztaty, symulowane przeprowadzenie rozpraw 
sądowych i sporządzanie orzeczeń.    

 
Wszystkie przedstawione tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a poruszone 

zagadnienia prawne ułatwią wykonywanie czynności związanych z pracą w Okręgowym 
Sądzie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.  
 

Relację przygotowała: 
                                                                                      
Przewodnicząca OSPiP 
mgr Zofia Kasprowicz 
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MY TEŻ TAM BYLIŚMY   

Relacja                                                                                                                              
z  XVI Międzynarodowej  

Konferencji  Opieki Długoterminowej 
 

Bydgoszcz – Toruń 17-19 września 2013 r. 
 

Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej to coroczne, największe w kraju 
spotkanie profesjonalistów opieki długoterminowej. W tym roku konferencja ta 
zorganizowana została w dwóch miastach: inauguracja odbyła się w Bydgoszczy, a sesje 
naukowe w Toruniu. Organizatorem konferencji było Europejskie Centrum Opieki 
Długoterminowej Stowarzyszenie „Dom Pod Słońcem”.  W konferencji uczestniczyło blisko 
1000 osób z 21 krajów – byli to przedstawiciele zakładów opieki długoterminowej i domów 
pomocy społecznej – kadra menedżerska, lekarze, terapeuci oraz pielęgniarki na co dzień 
sprawujące opiekę nad osobami niesamodzielnymi, cierpiącymi i wymagającymi pomocy.  
Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji 
były: „Działania terapeutyczne w opiece 
długoterminowej”. Program Konferencji składał 
się z pięciu sesji, podczas których wykłady 
tłumaczone były w językach angielskim, 
niemieckim i rosyjskim. Tematy przewodnie 
wykładów to: 
 

1. Nowoczesne metody diagnozowania, 
leczenia i postępowania terapeutycznego 
u pacjentów z uszkodzeniem mózgu 

2. Zarządzanie placówkami opieki długoterminowej – wyzwania i rozwiązania 
3. Dobre praktyki w opiece długoterminowej nad pacjentem z chorobami otępiennymi – 

przykłady ze świata   
4. Unijna perspektywa w polskiej opiece długoterminowej 
5. Leczenie bólu 

 
Wszystkie w/w przewodnie tematy zawierały od 4 do 5 wykładów szczegółowych. 
Interesujący był również panel dyskusyjny Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, jak 
również Warsztaty z zarządzania dla menadżerów instytucji opieki długoterminowej. 
Konferencja, jak co roku, przyczyniła się do integracji środowiska osób związanych z opieką 
długoterminową. Utwierdziła uczestników w przekonaniu, iż pomimo wielu trudności                             
w różnych obszarach warto wyznaczać nowe kierunki rozwoju opieki długoterminowej                            
i wprowadzać „dobre praktyki”, aby jakość świadczonych usług przekładała się na coraz 
większe zadowolenie pacjentów przebywających pod naszą opieką. 
 
Notatkę opracowała: 
mgr Elżbieta Dudycz 
NZOZ „WSPARCIE” w Elblągu 
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NASZE PUBLIKACJE 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – CD 
 

mgr Barbara Kardasz 
 

W numerze 3/2013 Biuletynu Informacyjnego zamieszczono informację dotyczącą umieszczenia                           
w kolejnym wydaniu naszego czasopisma wzoru zaświadczenia lekarskiego. Należy tutaj wyjaśnić, iż 
zaświadczenie takie może otrzymać ofiara przemocy w rodzinie bezpłatnie. Przedstawiony poniżej 
wzór zaświadczenia lekarskiego dostępny jest również w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. 

 
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 
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WARTO WIEDZIEĆ 
 

Ocena zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2012  

oraz informacje o występujących problemach w ochronie zdrowia  
– opracowano na podstawie 

 raportów rocznych Konsultantów Wojewódzkich  
stan na luty 2013 

Materiał udostępniony  
przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 

 

DZIEDZINA REPREZENTOWANA PRZEZ KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO 

PIELĘGNIARSTWO 

WYSTĘPUJĄCY PROBLEM OPIS SYTUACJI 

Występują braki kadrowe Najczęstsze problemy w obszarze pielęgniarstwa to braki 
kadrowe, trudności finansowe zakładów opieki zdrowotnej co 
przekłada się na zróżnicowane płace personelu 
pielęgniarskiego, niekompletne wyposażenie stanowisk pracy 
w sprzęt i materiały potrzebne do pielęgnacji pacjentów, brak 
możliwości udzielania urlopów szkoleniowych pielęgniarkom, 
które chcą podnosić kwalifikacje zawodowe, znacząca różnica 
w płacach pielęgniarskich  w zoz funkcjonujących na danym 
terenie (tworzą się tzw. kominy płacowe) oraz trudne do 
realizacji rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 
Liczba pielęgniarek wchodzących do systemu w ostatnich 10 
latach (2000-2009) oraz prognozowanych latach 2012 – 2020 
nie zapewnia wymiany pokoleniowej, gdyż nie jest tożsama                      
z liczbą pielęgniarek odchodzących na emeryturę lub 
nabywających prawa do emerytury. Stanowi wartość ujemną. 
Także liczba absolwentów na kierunku Pielęgniarstwo 
Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego nie zabezpieczy braków kadrowych w systemie 
ochrony zdrowia. Wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 
tys. mieszkańców w Polsce wynosi 6,42. Natomiast                                 
w województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik jest dużo 
niższy i wynosi 5,41. Potrzeby kadrowe pielęgniarek                             
i położnych w lecznictwie stacjonarnym w województwie na 
dzień 30.09.2012 r. wynoszą 41 etatów. 

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE 
Duże braki kadrowe W województwie jest 1093 zarejestrowanych położnych 

(zatrudnionych 909). Wskaźnik położnych zatrudnionych na                              
1 tysiąc mieszkańców mamy jeden z najniższych w Polsce. 
Przy tak niskim zatrudnieniu trudno wdrażać standardy opieki 
okołoporodowej w warunkach szpitalnych. Niska obsada 
położnych powoduje, że często jest to praca ponad siły                          
i zupełny brak czasu na pielęgnację i edukację pacjentek. Ma 
to ogromny wpływ na mierne zadowolenia pacjentek (dotyczy 
to głównie oddziałów położniczo-noworodkowych).                                
Dla prawidłowego wykonania zadań położnej POZ- 
zmniejszenie liczby kobiet do 5 tysięcy przypadających na 
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jedną położną. W oddziałach neonatologicznych często 
zatrudniane są pielęgniarki a to położne posiadają większe 
kompetencje zawodowe do pracy w oddziałach 
neonatologicznych. Istnieje coraz większy problem związany                                    
z brakiem kadr medycznych położnych, w ciągu najbliższych 
10 lat połowa położnych może odejść na emeryturę i niedobór 
wykwalifikowanych kadr będzie tak ogromny, że pod znakiem 
zapytania może stanąć dalsza realizacja świadczeń.                                
W tej chwili w powiecie szczycieńskim i ostródzkim nie 
można znaleźć położnych do pracy w POZ. Istnieje pilna 
potrzeba uruchomienia kształcenia „Położnictwa” na UW-M                          
w Olsztynie. Brak jest jasno określonych norm zatrudnienia 
położnych, co prowadzi do przeciążenia pracą.  Na prośbę 
Konsultanta Krajowego w 2012 roku przeprowadzono ankietę 
dotyczącą wdrożenia standardów opieki okołoporodowej. 
Wyniki ankiety wskazują na występowanie licznych 
nieprawidłowości w zakresie stosowania standardów                          
a  w szczególności: brak planów opieki prenatalnej i porodu u 
większości kobiet zgłaszających się do porodu, zbyt mała 
samodzielność położnych, nieuzasadnione medycznie 
ingerencje w naturalnych poród, nie w pełni wykorzystana 
możliwość wsparcia osób bliskich, wstępnej oceny stanu 
noworodka w skali Apgar nie dokonuje położna prowadząca 
poród, tylko lekarz neonatolog lub położna/pielęgniarka 
noworodkowa, brak certyfikatów kursu specjalistycznego         
w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków 
u znacznej liczby położnych sprawujących w szpitalach opiekę 
nad rodzącą oraz niemożność realizacji standardów ze względu 
na zbyt małą kadrę położnych, należy zwiększyć zatrudnienie. 
Plan szkolenia specjalizacyjnego: 
2013 rok- specjalizacja z pielęgniarstwa położniczego  
– 30 osób, 
2014 rok- specjalizacja z pielęgniarstwa położniczego 
 – 30 osób. 

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE 

Występują braki kadrowe Zgodnie z danymi otrzymanymi od dyrektorów/pielęgniarki 
naczelne/przełożone ośrodków onkologicznych,                                 
w placówkach onkologicznych (dotyczy oddziałów 
szpitalnych, przychodni, instytutów), na terenie województwa 
zatrudnionych jest 242 pielęgniarki i 4 położne, z czego 206 
pielęgniarek zatrudnionych jest w lecznictwie stacjonarnym,           
a 39 pielęgniarek i 4 położne, w lecznictwie niestacjonarnym. 
Dane dotyczące liczby zatrudnionych pielęgniarek w pionie 
onkologicznym nie są pełne, w związku z ciągłą reorganizacją 
oddziałów. Specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego jest 36, z czego 23 pracuje w lecznictwie 
stacjonarnym i 13 niestacjonarnym. Kurs kwalifikacyjny                           
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego posiada 35 
pielęgniarek (lecznictwo stacjonarne) i 7 (lecznictwo 
niestacjonarne).                          
W trakcie specjalizacji, w zakresie pielęgniarstwa 
onkologicznego – 24 pielęgniarki (23-lecznictwo stacjonarne, 
1- niestacjonarne). Dane przedstawione przez dyrektorów 
szpitali z profilem onkologicznym pozwalają na stwierdzenie 
potrzeb kadrowych, w liczbie 1 wakatu, w lecznictwie 
stacjonarnym i 1 wakatu, w lecznictwie niestacjonarnym: 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.  
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Uzyskane dane pozwalają też na stwierdzenie, że istnieje 
zapotrzebowanie na pielęgniarki specjalistki w zakresie 
pielęgniarstwa onkologicznego. Na podstawie otrzymanych 
informacji od dyrektorów, dyrektorów ds. pielęgniarstwa oraz 
pielęgniarek naczelnych, poziom udzielanych świadczeń w 
zakresie pielęgniarstwa kształtuje się na dobrym poziomie. 
Pielęgniarki podejmują naukę na studiach wyższych zarówno 
w systemie studiów pomostowych, jak i magisterskich. 
Podnoszą kwalifikacje zawodowe poprzez podejmowanie 
kształcenia w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i 
specjalistycznych. 

PIELĘGNIARSTWO  PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Brak kadry, zbyt niskie stawki za 
osobodzień opieki 

W województwie warmińsko-mazurskim w obszarze 
stacjonarnej opieki długoterminowej funkcjonuje: 13 
stacjonarnych zakładów opieki długoterminowe (ZOL, ZPO) 
dla pacjentów ze schorzeniami somatycznymi,               
3 z nich udzielają dodatkowo świadczeń medycznych                           
w zakresie opieki nad pacjentami wentylowanymi 
mechanicznie, 3 zakładu stacjonarne o profilu psychiatryczno-
geriatrycznym. Ogólna liczba łóżek stacjonarnych w opiece 
długoterminowej wynosi 593, w tym 472 ogólne, 102 
psychiatryczno-geriatryczne, 19 dla pacjentów mechanicznie 
wentylowanych. Od 15 lutego 2013 roku zaczął funkcjonować 
ZOL dla pacjentów ze schorzeniami somatycznymi w Morągu 
– co daje dodatkowo 32 łóżka. Analizując listy oczekujących 
pacjentów na przyjęcie do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych                                 
i Pielęgnacyjno-Opiekuńczych stwierdzić należy, że pacjenci 
wymagający przyjęcia w trybie pilnym są przyjmowani na 
bieżąco, natomiast pacjenci zakwalifikowani jako stabilni                     
w niektórych zakładach oczekują do kilku tygodni na 
przyjęcie. Należy zwrócić uwagę na istotny aspekt dotyczący 
przyszłości opieki długoterminowej, a jest nim brak stabilnej 
polityki w sprawie określania warunków zawierania i realizacji 
umów w poszczególnych zakresach, dotyczy to zarówno 
potencjału świadczeniodawcy jak i poziomu finansowania 
opieki długoterminowej. Uzależnienie finansowania świadczeń 
medycznych w stacjonarnej opiece długoterminowej od oceny 
wg skali Glasgow, a także kwalifikacja do żywienia dietą 
przemysłową w oddziałach szpitalnych jest nieporozumieniem. 
Takie kryteria kwalifikacji pacjenta sprawiają, że do ZOL                     
i ZPO trafiają pacjenci ciągle wymagający leczenia 
szpitalnego, pochłaniający koszty, którym nie są w stanie 
podołać  w/w zakłady. W stacjonarnej opiece długoterminowej 
zatrudnionych jest 218 pielęgniarek, z czego 72 na umowy 
cywilno-prawne i 146 na umowy o pracę. Nie we wszystkich 
zakładach jest to liczba wystarczająca. Z uwagi na charakter 
pracy pielęgniarki decydują się na zatrudnienie w oddziałach 
szpitalnych. W ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
w DPS opieką pielęgniarską zostało objętych 103 
świadczeniobiorców, z czego 40 to dzieci. Stawka za 
osobodzień wynosi 11,40 zł i jest kwotą niewystarczającą. 
NFZ w ramach opieki długoterminowej domowej w roku 2012 
zakupił 256693,00 osobodni (wraz z opieką hospicyjną), cena 
osobodnia wynosiła 28 zł. Liczba świadczeniodawców 
wynosiła 54 (w zakresie opieki domowej długoterminowej). 
Do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
zarejestrowały się 24 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa 
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opieki długoterminowej. W Okręgowej Izbie Pielęgniarek                              
i Położnych w Olsztynie zarejestrowanych jest 37 specjalistek 
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i 1 
specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych. Liczba specjalistek w dziedzinie opieki 
długoterminowej na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego jest niewystarczająca i powinna ulec zwiększeniu. 
W 2013 r. specjalizację w/w dziedzinie powinno uzyskać co 
najmniej 25 pielęgniarek, a w roku 2014 – 50. Trzeba także 
umożliwić dokształcenie pielęgniarek pracujących w opiece 
długoterminowej w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej terapii (specjalizacja, kursy 
kwalifikacyjne, kurs specjalistyczny w opiece nad pacjentem 
mechanicznie wentylowanym). Zapotrzebowanie na 
pielęgniarską opiekę długoterminową zarówno  stacjonarną jak 
i domową będzie wzrastać, a to wiąże się z koniecznością 
podjęcia działań zabezpieczających taką opiekę. 

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE 

Brak kadry, brak środków 
finansowych 

Z analizy danych od NFZ wynika, iż w naszym województwie 
w lecznictwie stacjonarnym zatrudnionych jest 366 
pielęgniarek a w lecznictwie niestacjonarnym 49 pielęgniarek 
(łącznie 415).podmioty lecznicze wykonujące świadczenia 
psychiatryczne sygnalizują potrzebę zwiększenia liczby etatów 
pielęgniarskich zaś czynnikiem hamującym jest brak środków 
finansowych. Mimo, iż w ostatnim okresie wzrosło 
zainteresowanie pielęgniarek psychiatrycznych różnymi 
formami kształcenia podyplomowego problemem naszego 
regionu jest wciąż mała ich liczba z wyższym wykształceniem, 
ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego czy specjalizacją. Najwięcej 
osób posiadających wyższe kwalifikacje zawodowe 
zatrudnionych jest w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa 
Psychiatrycznego w Olsztynie. Na terenie naszego 
województwa specjalizacja z dziedziny pielęgniarstwa 
psychiatrycznego zorganizowana była tylko raz,                                
z inicjatywy Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa 
Psychiatrycznego we współpracy z Olsztyńską Szkołą Biznesu, 
w latach 2010-2012. Z grupy 40 osób uczestniczących                         
w szkoleniu, egzamin zdało 39 osób. Obecnie wiele 
pielęgniarek deklaruje chęć ukończenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego i te działania należałoby wspierać poprzez 
częściową refundację kosztów czy udzielanie urlopów 
szkoleniowych. Należałoby także opracować strategię, która 
zachęciłaby absolwentki studiów pielęgniarskich do podjęcia 
pracy w opiece psychiatrycznej, która na tle innych dziedzin 
pielęgniarstwa wydaje się mniej atrakcyjna m.in. poprzez 
gorsze warunki pracy i płacy, co spowodowane jest trwającym 
od wielu lat niedoszacowaniem świadczeń psychiatrycznych. 
W Wojewódzkim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 
kładzie się nacisk na rozwój opieki środowiskowej, promocję 
zdrowia psychicznego i profilaktykę zaburzeń zdrowia 
psychiatrycznego oraz  podkreśla znaczenie pracy zespołowej 
profesjonalistów dziedzinie psychiatrii, psychologii, 
pielęgniarstwa i terapii zajęciowej. Pielęgniarska 
psychiatryczna mogłaby odegrać znaczącą rolę w podstawowej 
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opiece zdrowotnej, w środowisku życia pacjenta jako 
koordynator doradca, edukator autor lub współautor 
programów  z przedmiotowego zakresu. Ewentualne poradnie 
promocji zdrowia psychicznego czy profilaktyki zaburzeń 
zdrowia psychicznego mogłyby być prowadzone przez 
pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, które ściśle współpracowałyby z innymi 
podmiotami w sferze wsparcia osób z zaburzeniami 
psychicznymi  w lokalnym środowisku. Z uzyskanych danych 
wynika, że istnieje rozbieżność pomiędzy zapotrzebowaniem 
na opiekę pielęgniarską sygnalizowanym przez dyrektorów ds. 
pielęgniarstwa, naczelne pielęgniarki a szacunkami  
wynikającymi z Narodowego/Wojewódzkiego  Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Według szacunków 
Narodowego/Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w województwie warmińsko-mazurskim brakuje 
ponad 100 pielęgniarek w opiece psychiatrycznej.                                
Na podstawie zebranych opinii wynika, że w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego w lecznictwie stacjonarnym                     
i niestacjonarnym, w powiatach oraz w województwie jest 
potrzeba zatrudnienia 11 pielęgniarek według stanu na dzień 
29.10.2012 r. 

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE 

Brak pielęgniarek zatrudnionych w 
SRM 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdza się, że w 
systemie ratownictwa medycznego jest zatrudniona nieliczna 
grupa zawodowa pielęgniarek. Przewagę stanowi grupa 
zawodowa ratowników medycznych. Skontrolowane w 2012 r.  
podmioty  w ogóle nie zatrudniają pielęgniarek w systemie 
ratownictwa medycznego, bazują wyłącznie na ratownikach 
medycznych. Istnieje korzystny układ gdy pracodawca 
zatrudnia obie grupy zawodowe z uwagi na szeroki zakres 
kwalifikacji pielęgniarskich a szczególnie specjalizacji                   
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Wysokie 
kwalifikacje pielęgniarek posiadających specjalizacje                           
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego nie są należycie 
wykorzystywane. Pielęgniarki nie znajdują zatrudnienia         
w systemie ratownictwa medycznego lecz pracują na 
oddziałach szpitalnych. 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

Dział Szkoleń przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych informuje, że dnia 22.11.2013r. 
rozpoczęliśmy kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego                             
i intensywnej terapii” dla pielęgniarek. Zakończenie kursu planujemy na 17.05.2014r. 
 
Chcąc pozyskać możliwość bezpłatnego kształcenia dla pielęgniarek z naszego regionu                         
w grudniu 2013 będziemy przystępować do przetargu na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
„Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku 
podeszłego” realizowanego w ramach projektu systemowego pn.: „Rozwój kwalifikacji i 
umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących 
następstwem starzejącego się społeczeństwa” – współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Obecnie w trakcie opracowywania są programy kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie 
„Pielęgniarstwa chirurgicznego”, „Pielęgniarstwa zachowawczego” i „Pielęgniarstwa 
pediatrycznego” dla pielęgniarek. Chcielibyśmy te kursy zrealizować w 2014 roku, dlatego 
proszę o kontakt osoby zainteresowane, a osoby zdecydowane na podjęcie kształcenia o 
wypełnienie Karty Zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny, abyśmy mogli zaplanować kursy – 
druk do pobrania http://oipip.elblag.pl/dzial-ksztalcenia-przy-oipip/ 
 

mgr Magdalena Budziszewska 
Specjalista ds. Szkoleń 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

KOMUNIKAT I 
 

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA 
07  KWIETNIA  2014 R 

ELBLĄSKA  UCZELNIA  HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA                                   
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

 

OKRĘGOWA  IZBA  PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH  
W ELBLĄGU 

 
„DEHUMANIZACJA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA  

– FAKT CZY ZAGROŻENIE ?” 
 

Szanowni Państwo 
W imieniu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej Wydział Nauk  

o Zdrowiu oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, mamy przyjemność 
zaprosić Państwa na bezpłatną Konferencję naukowo – szkoleniową, która jest II edycją 
dotyczącą humanistycznego wymiaru zawodu pielęgniarki i położnej.  

Konferencja odbędzie się na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Elblągu przy ulicy Lotniczej 2.  
 
Prelegenci: 
PROF. DR HAB. MED. MIKOŁAJ MAJKOWICZ 
Zakład Badań nad Jakością Życia Gdański Uniwersytet Medyczny 
DR N. MED. KRYSTYNA BASIŃSKA 
Zakład Etyki Gdański Uniwersytet Medyczny 
DR N. MED. ALEKSANDRA GAWORSKA-KRZEMIŃSKA   
Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdański Uniwersytet Medyczny 
PROFESOR NADZW. DR HAB. MED. JANINA SUCHORZEWSKA 
Zakład Etyki Gdański Uniwersytet Medyczny 
MGR PIELĘGNIARSTWA URSZULA BŁAWAT 
Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni 
DR N. MED. ANNA PAPROCKA – LIPIŃSKA 
Zakład Etyki Gdański Uniwersytet Medyczny 
DR N. HUM. MAREK OLEJNICZAK 
Zakład Etyki Gdański Uniwersytet Medyczny 
DR N. MED. ANNA TAŁAJ 
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna Wydział Nauk o Zdrowiu 
 

Szczegółowy program konferencji ukaże się niebawem na stronie Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: www.oipip.elblag.pl 
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w bezpłatnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
dnia 07.04.2014 

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

 
Zgłaszam udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt.  

„DEHUMANIZACJA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA  

– FAKT CZY ZAGROŻENIE?” 
Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami 

Imię 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 lub 
osobiście: Dział Szkoleń przy OIPiP w Elblągu, Morcinka 10B 

 
Termin zgłoszenia udziału w konferencji do dnia 28.02.2014 roku. 

 
Pozostawiając swoje dane dla celów konferencji, organizowanych przez Elbląską Uczelnie 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.,Nr101, poz. 926 
ze zm.). Przysługuje mi prawo do wglądu, edycji i usunięcia moich danych. 
 

………………………………………………                 …………………....…………………………                                              

               (miejscowość, data)                                                                 (podpis) 

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, o udziale w konferencji decydować będzie 
kolejność złożenia zgłoszenia. 

                           Karta uczestnictwa 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej  
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  

„Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka” 
Ciechanów, WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51   

 26 kwietnia 2014 r. 
 

       KOMUNIKAT  I   
 
Serdecznie zapraszamy  
do udziału w XIV Ogólnopolskiej i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka”, która odbędzie się 
w dniu 26 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk 
Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Wojska 
Polskiego 51.  

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi 
doświadczeniami, poglądami, refleksjami i wynikami badań naukowych. Proponowane 
tematy sesji: 

 Historia pielęgniarstwa 
 Pielęgniarstwo – zawód czy powołanie? 
 Etyka – jakość – odpowiedzialność w pielęgniarstwie 
 Kliniczne aspekty pracy pielęgniarki/pielęgniarza 
 Szanse i zagrożenia dla rozwoju pielęgniarstwa w XXI wieku 
 Badania naukowe w pielęgniarstwie 
 Varia  

 
Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu 

przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów, zarówno medycznych jak i niemedycznych.                   

dr n. hum. Bożena Ostrowska   Dziekan                                                                                                                                                                                        
Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych                                                                                                                          
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

ORGANIZATOR  KONFERENCJI : 
 Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych 
       Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych 
       Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie  
 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie  
 Uczelniane Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej 

przy PWSZ w Ciechanowie 
SEKRETARIAT KONFERENCJI:  
Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych 
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie 
ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów 
tel./fax. (023) 672 22 13, tel. (023) 674 37 04, wew. 23 
e-mail: 4konfjf@gmail.com ; www.pwszciechanow.edu.pl 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
WAŻNE  TERMINY: 
 
 Termin rejestracji czynnego uczestnictwa i przesyłania streszczeń prac: 30.03.2014r.                                   

(karta CZYNNEGO uczestnictwa i prezentacji pracy) 
 Termin rejestracji biernego uczestnictwa: 15.04.2014r. (karta BIERNEGO uczestnictwa) 
 Opłata rejestracyjna czynnego uczestnictwa do 28.02.2014r.wynosi  80,00zł , po tym terminie 

– 100,00 zł 
 Opłata rejestracyjna biernego uczestnictwa do 28.02.2014r.wynosi  100,00zł , po tym terminie 

– 120,00 zł 
 Opłata rejestracyjna biernego uczestnictwa studentów do 28.02.2014r.wynosi  30,00zł , po 

tym terminie – 50,00 zł 
Uwaga! Udział studentów aktywnie uczestniczących w konferencji jest BEZPŁATNY  
 Opłata rejestracyjna upoważnia do: 

-  uzyskania materiałów zjazdowych (streszczenia prac), identyfikatora i certyfikatu uczestnictwa 
-  korzystania z „przerw kawowych” 

     -  obiadu w  dniu konferencji  
Numer konta: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 
PKO BP S.A. o/ Ciechanów 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701  
Hasło: konferencja „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka” 

 
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

26 kwietnia 2014r. - sobota 
08.00 – 10.00  

Rejestracja uczestników; 
przyjmowanie opisanych prezentacji multimedialnych i prac na płytach CD; 

montaż plakatów 
10.00 – 11.50  I  SESJA  PLENARNA 

11.50- 12.10   –  przerwa na kawę 
12.10 – 14.00  II  SESJA  PLENARNA 

14.00- 14.30   –   OBIAD 
14.30-14.50  prezentacja prac SESJI  PLAKATOWEJ 

14.50-16.00  SESJA STUDENCKA 
16.00-16.20 - przerwa na kawę 
16.20 – 18.00  WARSZTATY 

18.00 – 18.10 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 
 

UDZIAŁ W WARSZTATACH POTWIERDZONY CERTYFIKATEM JEST BEZPŁATNY!!! 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej  
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  

„Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka” 
Ciechanów, WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51   

 26 kwietnia 2014 r. 
 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:  
Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych 
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie 
ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów 
tel./fax. (023) 672 22 13, tel. (023) 674 37 04, wew. 23 
e-mail: 4konfjf@gmail.com; www.pwszciechanow.edu.pl 

 
KARTA BIERNEGO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 
Zgłoszenie udziału biernego i dokonanie opłaty (100,0 zł) – do 28.02.2014 r.,  

po 20.02. 2014 r. – 120 zł 
Imię i nazwisko : 
 
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy : 
 
miejsce pracy : 
 
stanowisko : 
 
adres do korespondencji : 
 
ulica, nr domu, mieszkania : 
 
kod pocztowy, miejscowość : 
 
nr telefonu / nr tel. kom. : 
 
fax : 
 
e-mail : 
 
Charakter udziału w konferencji :       Bierny    
 
Dane do faktury : 
 
nazwa zakładu pracy / instytucji : 
 
adres : 
 
NIP : 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej  
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  

„Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka” 
Ciechanów, WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51   

 26 kwietnia 2014 r. 
 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:  
Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych 
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie 
ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów 
tel./fax. (023) 672 22 13, tel. (023) 674 37 04, wew. 23 
e-mail: 4konfjf@gmail.com; www.pwszciechanow.edu.pl 

 
KARTA CZYNNEGO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

Zgłoszenie udziału czynnego i dokonanie opłaty (80,0 zł) – do 28.02.2014 r.,  
po 20.02. 2014 r. – 100 zł 

 
Imię i nazwisko : 
 
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy : 
 
miejsce pracy : 
 
stanowisko : 
 
adres do korespondencji : 
 
ulica, nr domu, mieszkania : 
 
kod pocztowy, miejscowość : 
 
nr telefonu / nr tel. kom. : 
 
fax : 
 
e-mail : 
 
Charakter udziału w konferencji :                     CZYNNY     
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej  
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  

„Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka” 
Ciechanów, WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51   

 26 kwietnia 2014 r. 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA PREZENTACJI PRACY 
 

Imię i nazwisko:  
 
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy: 
 
miejsce pracy: 
 
stanowisko: 
 
proponowana forma prezentacji pracy: 
 
 REFERAT □      PLAKAT □ 
 
tytuł pracy : 
 
autor / autorzy : 
 
 Prosimy o nadesłanie streszczeń w języku polskim na adres mailowy Sekretariatu 

Konferencji w terminie do 30.03.2014 r. Streszczenie (maksimum 250 słów, czcionka 
Times New Roman, wielkość 12) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną w formacie 
Word 97-2003. 

 Streszczenie pracy wg następującego układu :  
Imiona i nazwiska (w pełnym brzmieniu) autora / autorów pracy  
Miejsce pracy autora / autorów  
Tytuł pracy 
Wstęp 
Cel pracy 
Materiał i metody 
Wyniki 
Wnioski 
Słowa kluczowe (4-5 słów) 
Piśmiennictwo (wybrane) 

 
 O formie prezentacji pracy, po decyzji Komitetu Naukowego Konferencji, 

poinformujemy Państwa w terminie późniejszym. 
 
 Proponujemy Państwu publikację w recenzowanej monografii, szczegółowe 
informacje w II Komunikacie. 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 

 

K O M U N I K A T   I 
Szanowni Państwo, 
            W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić 
Szanownych Państwa na XVIII Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki 
Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych pt.: „Śmierć jest całkowitą zagadką dopóki się człowiek do niej 
nie zbliży” Cecily Saunders, która odbędzie się w dniach 24-26.01.2014 r. w Częstochowie na Jasnej 
Górze. Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pielęgniarki, lekarzy, psychologów, 
fizjoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, duszpasterzy, wolontariuszy, studentów oraz 
wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej  i hospicyjnej. 

Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i 
opiece paliatywnej w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że spotkanie  w gronie specjalistów pozwoli 
na zdobycie i aktualizację wiedzy oraz umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie opieki 
nad pacjentami u kresu życia i ich rodzinami.  
 Wśród zaproszonych gości wystąpią między innymi:  
 Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, Prezes Polskiego Towarzystwa 

Psychoonkologicznego, Gdańsk,  
 Prof. Christina Puchalski, The George Washington University School of Medicine, Washington, 

USA 
 Prof. Krzysztof Bankiewicz, University of California, San Francisco, USA 
 Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze 
 Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 
 MA Ester Schmidlin, Członek Zarządu European Association for Palliative Care, Szwajcaria 

W programie konferencji:  
Sesje plenarne, sesja warsztatowa, Pielgrzymka Hospicjów Polskich, zwiedzanie Jasnej Góry, 
spektakl teatralny. 
Koszt uczestnictwa w Konferencji: 

Opłata obejmuje do 15.12.2013 od 16.12.2013 
Udział w sesjach plenarnych i sesji warsztatowej, materiały konferencyjne, 
certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi, wyżywienie i przerwy kawowe 
zgodne z programem, spektakl teatralny, zwiedzanie Jasnej Góry. 

390 PLN 440 PLN 

Udział w sesjach plenarnych i sesji warsztatowej, materiały konferencyjne, 
certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi, wyżywienie i przerwy kawowe 
zgodne z programem, spektakl teatralny, zwiedzanie Jasnej Góry - dla członków 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.  

340 PLN 390 PLN 

Udział w sesjach plenarnych i sesji warsztatowej, materiały konferencyjne, 
certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi, przerwy kawowe zgodne z 
programem. 

200 PLN 250 PLN 

Przy zgłoszeniu minimum 6 osób z jednego ośrodka zniżka 10 % do 15 grudnia. 
Warunkiem udziału w konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej oraz wypełnienie i przesłanie 
karty zgłoszenia online na stronie www.hospicjum-konferencja.pl. 
  Bardzo serdecznie zapraszamy. 

 
Przewodnicząca Komitetu Naukowego 

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska 

 

 
                             
 Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

mgr Izabela Kaptacz 
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K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A   U C Z E S T N I C T W A 
 

 
Termin zgłoszenia uczestnictwa do 15.01.2014r. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji po 15.01.2014r.  
Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 
PeKaO SA o. Częstochowa 15 1240 1213 1111 0000 2379 4368 z dopiskiem – „KONFERENCJA 2014”. 
Kartę zgłoszenia należy przesłać wraz z dowodem wpłaty z dopiskiem –„KONFERENCJA 2014“  
na adres: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a , mailem na adres: 
konferencja.czestochowa@wp.pl, lub online na stronie www.hospicjum-konferencja.pl 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszej konferencji zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych  (Dz.U. z 2002r nr 101, poz. 926). Komitet organizacyjny jako administrator danych informuje, że będą one przetwarzane 
wyłącznie w celu niezbędnych zadań związanych z realizacją niniejszej konferencji. 
 
               
 ………………………………………                                                                            
….………………………………..          
          miejscowość, data                              podpis 
 

 Dane osobowe       
Imię i nazwisko  
Stanowisko/tytuł naukowy  

Miejsce pracy 
 
 

 
nr telefonu                                        adres email 

 

Koszt uczestnictwa 
 390 PLN do 15.12.2013 
 440 PLN od 16.12.2013 

Koszt uczestnictwa 
 340 PLN do 15.12.2013 
 390 PLN od 16.12.2013 

Dla członków Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa  Opieki Paliatywnej 

Koszt uczestnictwa 
 200 PLN do 15.12.2013 
 250 PLN od 16.12.2013 

    Opłata obejmuje: 
- udział w sesjach plenarnych  i warsztatowych; 
- wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z 
programem; 
- materiały konferencyjne,  
- certyfikat uczestnictwa; 
- spektakl teatralny;- zwiedzanie Jasnej Góry. 

    Opłata obejmuje: 
- udział w sesjach plenarnych i warsztatowych; 
- wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z 
programem; 
- materiały konferencyjne,  
 
- certyfikat uczestnictwa; 
- spektakl teatralny;- zwiedzanie Jasnej Góry. 

     Opłata obejmuje: 
- udział w sesjach plenarnych i 
warsztatowych; 
- przerwy kawowe zgodnie                            z 
programem; 
- materiały konferencyjne, 
- certyfikat uczestnictwa. 

 
Proszę o wystawienie faktury:      TAK      NIE     na kwotę ………………PLN           

Dane do wystawienia faktury 

Nazwa instytucji 
 
 
 

Adres 
 

 

NIP  
Nr telefonu Fax                                                
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„MOJE PASJE” 
Poezje wybrane 

 
 

Autor:  Magdalena 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZWIERZENIA 

 
Niedawno byłam młoda 
Odchodzić trzeba-szkoda 
Był dom pełen dzieci 
Dzisiaj porządkuję śmieci 
 
Chciałabym żyć miło 
Ale to chyba już było 
Nostalgia mnie dopada 
A może to tylko chandra 
 
Dzisiaj wszystko mnie boli  
I chodzę już powoli 
Tu kłuje tam strzyka 
Mówię wam dostaję bzika! 
 

 

BEZDOMNY 

Widzę drogę, a na niej przygarbiony, 
To chyba człowiek zagubiony.  

Tam zboczył, 
Przez bramkę się przetoczył,  

Otworzył klapę śmietnika  
I co z tego wynika? 

 
Widzę, że człowiek zgubił się gdzieś  

Jest głodny i nie ma co jeść.  
Nikogo nie udaje,  

A drugi go tylko łaje  
Zimno go przenika.  
I co z tego wynika? 

 
Myślę, że człowiek to zawsze ktoś  
Nie bez godności i nie jakieś coś.  

Kogo to obchodzi  
Że bezdomny obok przechodzi.  

W jego oczach wielka panika  
I co z tego wynika? 

 

 

WIERZBA 

Wierzba za moim oknem 
       Wyrosła wysoko 
Zagląda do okien 
       I duma głęboko 
Konary ma wielkie 
      I liście zielone 
Często widziała moje życie  
     Zalęknione 
Widziała jak płaczę 
     W bezkresie poranień 
Myślał, że nie widzę  
     Jej chłodu o pragnień 
Przyjaciel za oknem ? 
     Tak może być 
Bo wierzbie pod chmurą 
     Bóg daje żyć 
 

 

PANIE RATUJ 

 
Basię zabrało pogotowie 

i myśl chodzi mi po głowie, 
By modlić się do Pana  

A łaska będzie jej dana 
 

Panie Boże ratuj Basię 
I zatrzymaj nam ją w czasie 
Aby mogła jeszcze chwilę, 

Żyć przy wnukach przy rodzinie 
 

 

 



52 

 

JUBILEUSZE  

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

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
składa z okazji 25 lecia pracy zawodowej 

Koleżance, Położnej 
Pani 

Joannie Mendalka 
 prowadzącej Indywidualną Praktykę Położniczą w Braniewie 

serdeczne podziękowania 
 za wieloletnią pełną poświęcenia, wyrozumiałości i cierpliwości pracę  

wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
PODZIĘKOWANIA 

„Nie ma większego piękna nad życie” 

John Ruskin 

Pragnę serdecznie podziękować Lekarzom 
Ginekologom i Chirurgom za profesjonalną opiekę 

medyczną, jakiej doświadczyłam w trakcie  
mojego pobytu  

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym                       
w Elblągu. 

 
Dziękuję również Położnym, Pielęgniarkom                         
i Pani Kasi  za okazane serce, cierpliwość                                  

i fachową opiekę, jaką mnie otoczyły,                          
wówczas, gdy tego potrzebowała. 

 
Dzięki wam mój powrót do zdrowia przebiegał 

pomyślnie. 
 

Dziękuję wszystkim, że byliście ze mną. 
 

Z poważaniem 

 Krystyna MIROS 
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PODZIĘKOWANIA   
 

PODZIĘKOWANIA 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
DZIĘKUJE 

wszystkim osobom, które odpowiedziały na apel o zbiórkę krwi  
dla Pani Ilony TUŁODZIECKIEJ – pielęgniarki 

 – Prezes II i III kadencji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
a były to: 

Marlena Kardasz,  Elżbieta Burczak, Krystyna Maciejewska, Cecylia Rakoczy,  
Grzegorz Wentowski, Piotr Mikians, Ryszard Sosnowski, Wojciech Konsalik,  

Daniel Bieszke, Artur Radoń. 
 Łącznie przekazano 4500 ml krwi, w tym jednak przypadku istotą odpowiedzi była nie ilość, 

lecz ludzka wrażliwość i okazane serce. 
Przekazując informację o zbiórce tego cennego daru dla życia, dołączono kilka słów 

skierowanych bezpośrednio do naszej potrzebującej koleżanki. 
Oto one: 

Szanowna Pani 
Ilona Tułodziecka  

Prezes  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych II i III Kadencji 

 
„ Miej nadzieję wbrew wszelkiej nadziei” 
   Jan Paweł II 
 
Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał nas jak dawać nadzieję chorym i cierpiącym. Dzisiaj                           
i nam tej nadziei potrzeba. Dzieląc się z Panią tym, co mamy najcenniejszego ufamy, że 
odrobina nadziei wywoła na Pani twarzy uśmiech. W tej chwili łączymy się z Panią ufając                                 
i wierząc w pomyślny wynik terapii. 
 
Kiedy Pani Ilona Tułodziecka przeczytała te słowa, natychmiast skontaktowała się 
telefonicznie z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, by osobiście 
podziękować 
za okazane serce 
za wsparcie 
za bycie z Nią w tych trudnych chwilach. 
Rozmowa była chwilą wzruszenia dla obu stron. 
 
Raz jeszcze dziękujemy tym wszystkim osobom, dla których nauka Jana Pawła II jest „żywa”, 
niesie nadzieję, nie czyni wrzawy, ale jest i działa, tak jak nakazuje etyka zawodowa, a ta 
zaczyna się tam, gdzie milkną słowa. 
 

mgr Barbara Kardasz 
Sekretarz ORPiP  
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PODZIĘKOWANIA 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

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. 
15.00 – 16.00    

Ważne 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek                               
i Położnych w Elblągu  

zwraca się z prośbą o aktualizację danych 
w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 

 
W szczególności aktualizacji podlegają 

informacje dotyczące: 
 zmiany nazwiska 
 ukończenia kursów i specjalizacji 
 ukończenia studiów wyższych 
 miejsca zamieszkania 
 rozpoczęcia i ustania zatrudnienia 
 zmiany miejsca pracy 
 utracie dokumentu 

uprawniającego do wykonywania 
zawodu. 

 

Ważne 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek                               
i Położnych w Elblągu  

przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia  
1 czerwca 2011 r. o działalności 
leczniczej art. 25 ust. 3 podmiot 

prowadzący działalność leczniczą                          
w ramach praktyki zawodowej, 

niezwłocznie nie później  
niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy 

ubezpieczenia z tytułu zdarzeń 
medycznych przekazuje organowi 
prowadzącemu rejestr dokument 

ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie 
umowy ubezpieczenia wystawiony przez 

ubezpieczyciela. 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy 
 

W związku z zaplanowanymi na miesiąc maj 2014 r. uroczystymi obchodami 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej  

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, jak co roku zwraca się z prośbą                              
o przekazywanie informacji dotyczących jubileuszy pracy zawodowej: 

20 – lecia, 
25-lecia, 
30-lecia, 

35-lecia itd. 
 

Prośbę kierujemy szczególnie do Pań i Panów Pielęgniarek, Pielęgniarzy, Położnych 
prowadzących praktyki zawodowe, zatrudnionych w NZOZ lub Podmiotach Leczniczych, 

Żłobkach oraz mniejszych jednostkach i zakładach opieki zdrowotnej. 
 

Informacje zawierające: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia wraz z określeniem 
przypadającego w 2014 r. jubileuszu pracy zawodowej prosimy kierować  

listownie do Biura OIPiP w Elblągu,  
faxem 55 235 53 93  

lub na adres poczty elektronicznej: izbaelb@wp.pl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA 
ZESPOŁU REDAKCYJNEGO 

 
Szanowni Państwo 

Zachęcamy do przedstawiania nam 
tekstów, poruszających problemy 

naszego środowiska bądź też 
prezentujących ciekawe informacje, 

dotyczące praktyki pielęgniarek                             
i położnych. 

 
Informujemy, że każdy nadesłany tekst 

jest dokładnie czytany przez Zespół 
Redakcyjny i po dyskusji zatwierdzany 
lub też nie zatwierdzany do publikacji. 

 
Decyzja o publikacji jest decyzją 
kolegialną Zespołu Redakcyjnego 
odpowiadającego za merytoryczny 

poziom wydawnictwa. 
 

Biuletyn Informacyjny jest jedynym 
pismem środowiska pielęgniarek i 

położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek                           
i Położnych w Elblągu – do jego 

współredagowania serdecznie 
zachęcamy. 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Uprzejmie prosi o nasyłanie streszczeń 
prac magisterskich i licencjackich 

mających zastosowanie w zawodzie 
pielęgniarki i zawodzie położnej 

 
Prace będą opublikowane w naszym 

Biuletynie Informacyjnym. 
 

 Streszczenia prac prosimy przesyłać                           
w formie papierowej i elektronicznej.             

 
Do zgłoszenia pracy magisterskiej lub 
licencjackiej do opublikowania należy 
dołączyć pisemną zgodę autora pracy. 

 
Po akceptacji zespołu redakcyjnego – 

wybrane streszczenia będą publikowane 
 

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone 
 
W imieniu Zespołu 
Redakcyjnego Barbara Kardasz 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 
 

SKARBNIK ORPiP w Elblągu informuje… 
 

Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina  o obowiązku 
systematycznego opłacania składek członkowskich z tytułu obligatoryjnej przynależności do 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (art. 11.2 pkt. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o 
samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U Nr 174, poz. 1038). 
 
Określona na rok 2013 wysokość składki jest zgodna z uchwałą Nr 19 VI Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. 
 
Jednocześnie informuję, że w przypadku nieuregulowania należności z końcem roku 
kalendarzowego 2013 będą przesyłane powiadomienia i wezwania na adresy domowe oraz 
zakłady pracy bez względu na rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt). 
 
Wpłaty należy kierować na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  
Nr konta: 04 1160 2202 0000 0000 5025 8566 
 
mgr Celina Dziuba 
Skarbnik  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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POŻEGNANIA 

 

 

 

„Cierpienie przyszło nagle, 
pokrzyżowało plany, połamało 

marzeniom skrzydła, 
napełniło bólem” 

 
Naszej Koleżance 

Bożenie CZRNOBAJ 

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

 
MĘŻA 

składają  Współpracownicy  

„Chirurgia Braniewo”  
Marek Zamojcin Spółka Jawna 

 

„Umarłaś po to, aby żyć” 
 
 

Głęboko zasmuceni, żegnamy naszą 
Koleżankę, Pielęgniarkę 

 
Elżbietę BARTOSEWICZ 

Rodzinie i najbliższym 

składamy kondolencje i wyrazy 

szczerego współczucia 

Personel Domu Pomocy Społecznej  
„NIEZAPOMINAJKA” w Elblągu 

 
 

„Bliscy naszemu sercu zawsze pozostają w 
naszej pamięci…” 

 
Panu Marianowi NADZIEJKO 

wyrazy szczerego współczucia z powodu 
śmierci  

BRATA 

składają Koleżanki i Koledzy  
ze Szpitala Powiatowego w Pasłęku 

 
 

 

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą…” 

 
Panu Marianowi NADZIEJKO 

wyrazy szczerego współczucia z powodu 
nagłej śmierci  

BRATA 

składają Współpracownicy z 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

Praktyki Medyczne w Braniewie 
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POŻEGNANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Ludzie odchodzą, ale wspomnienia o nich 
pozostają na zawsze w naszych sercach” 

 
 

Panu Marianowi NADZIEJKO 

wyrazy szczerego współczucia z powodu 
nagłej śmierci  

BRATA 

składa Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

 
 

 
 
 

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

Pani Janinie CZAPLIŃSKIEJ 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 
 

 MATKI 
 

składa personel pielęgniarski  
Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku 

 

 

 
„Umiera się nie po to, aby przestać żyć,                         

lecz po to, aby żyć inaczej” 
 

Koleżance Annie MAKSIMCZYK 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci  

TATY 

Składają Koleżanki i Koledzy  
z Oddziału Chirurgii Onkologicznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                    
w Elblągu 
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Jest taka noc, na którą człowiek 
czeka i za którą tęskni.  
 

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy 
wszyscy obecni gromadzą się 
przy wspólnym stole. 
 

 Jest taki wieczór, gdy gasną spory, 
znika nienawiść…  
 

Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy 
życzenia…  
To noc wyjątkowa… 
Jedyna…  
Niepowtarzalna… 
Noc Bożego Narodzenia… 
 

 

Z okazji Świąt Bożego narodzenia życzenia zdrowia, wielu dobrych dni                                  
i wszelkiej pomyślności składa 

 
Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
 
 
 
 

 

 


