
Zdrowie dla Warmii i Mazur 
„Wielowymiarowość problemów w opiece pielęgniarskiej” 

II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA   
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wraz z Akademią Medycznych  

i Społecznych Nauk Stosowanych oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu 

Warmii Mazur z siedzibą w Olsztynie zorganizowała drugą z cyklu Zdrowie dla Warmii  

i Mazur konferencję naukowo-szkoleniową p.t. Wielowymiarowość problemów w opiece 

pielęgniarskiej”, która odbyła się 28 kwietnia 2022 roku przy ul. Lotniczej 2. 
 

 Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Halina Nowik, która powitała gości i uczestników.  

Wśród gości przywitano między innymi: Prorektora ds. rozwoju uczelni dr Magdalenę 

Dubiella – Polakowską, prof. AMiSNS, Prorektora ds. kształcenia dr Izabelę Seredochę, prof. 

AMiSNS,  Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu AMiSNS dr n. med. Anną Tałaj, 

Wiceprezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mgr Mariolę Łodzińską, 

Przewodniczącą ORPiP w Olsztynie, Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie 

Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki mgr Marię Danielewicz, 

Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskiego Piotra Opaczewskiego i Wiceprezydenta Miasta 

Elbląga dr n. społ. Michała Missana oraz konsultantów krajowych i wojewódzkich z różnych 

dziedzin pielęgniarstwa i położnictwa, dyrektorów placówek ochrony zdrowia, pielęgniarki 

przełożone, pielęgniarki i położne z różnych placówek ochrony zdrowia.  
 

 II Konferencja z cyklu „Zdrowie dla Warmii i Mazur” miała na celu wskazanie 

nowych kierunków w rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w różnych jego dziedzinach, 

wynikających ze zmieniającej się sytuacji zdrowotnej i demograficznej ludności oraz 

problemów organizacyjnych i kadrowych w ochronie zdrowia.   
 

 Pierwszy wykład zatytułowany „XX-leci Uczelni – dzień dzisiejszy, perspektywy 

rozwoju” wygłosiła dr n. med. Anna Tałaj, Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii 

Medycznej i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Zobrazowała w jaki sposób 

powstawała uczelnia, jej osiągnięcia oraz nowopowstałe kierunki i plany na dalszy rozwój.  
 

 Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mgr Mariola Łodzińska 

przedstawiła wykład „Pielęgniarstwo Polskie w obliczu wyzwań współczesnego świata”. 

Zwróciła uwagę na poważny problem, który można uznać za globalny, to niedobór kadr 

medycznych w tym pielęgniarek i położnych. W Polsce oprócz braku kadr medycznych 

zmagamy się z demografią grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Centralny Rejestr 

Pielęgniarek i Położnych wskazuje, że średnia wieku zatrudnionej w Polsce pielęgniarki  

to 53,63 lata a położnej – 51,06. W 2021 roku ponad 6900 osób odebrało prawo 

wykonywania zawodu a pracę w zawodzie podjęło tylko około 3000. W ocenie NRPiP zbyt 

słabo wykorzystano potencjał pielęgniarek i położnych, które otrzymały zbyt ubogie 

uprawnienia w zakresie realizacji świadczeń w formie teleporady. Nie można wdrożyć porady 

pielęgniarki poz i położnej poz, której celem było zwiększenie dostępności do świadczeń  

ze względu na brak wyceny tego świadczenia.  
 

  



Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dr n. med. Krystyna Piskorz 

– Ogórek w wykładzie „Wielowymiarowość pielęgniarstwa pediatrycznego we współczesnej 

opiece medycznej” przedstawiła zagadnienia zdrowie dzieci i młodzieży. Ukazała 

współczesne zagrożenia dla zdrowia, które występują w tej grupie tj.; próchnica zębów, 

otyłość, wady postawy, niewłaściwe żywienie, samotność i myśli samobójcze dzieci.  
 

 Konsultant Wojewódzki dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w Dziedzinie 

Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej mgr Teresa Kocbach w prelekcji „Opieka paliatywna 

wczoraj, dziś, jutro” przedstawiła rozwój opieki paliatywnej w Polsce. Opieka powinna być 

udzielana pacjentom hospicyjnym na najwyższym poziomie zgodnie z rozwojem medycyny.  
 

 Pierwszą sesję, której moderatorami była dr Anna Tałaj i mgr Barbara Głowacka 

zamknęła mgr Helena Dziekańska Konsultant Wojewódzki  w Dziedzinie Pielęgniarstwa 

Chirurgicznego i Operacyjnego tematem „Stomia – mity, przekonania a realne wyzwania 

zawodów medycznych”.  
 

 Kolejną sesję (moderatorzy: mgr Maria Danielewicz i mgr Halina Nowik) rozpoczął 

wykład mgr Beaty Ostrzyckiej Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa 

Rodzinnego pt.” Opieka koordynowana w POZ”.  
 

 Temat „Jak zmieniła się opieka okołoporodowa w czasie pandemii” przedstawiony 

przez mgr Beatę Binek Konsultanta Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego ukazał zmiany 

jakie nastąpiły w położnictwie w wyniku zaistniałej pandemii COVID -19.  
 

 Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego mgr Dorota 

Dziedziula w wykładzie „Aktualne wyzwania w pielęgniarstwie psychiatrycznym” wskazała 

aktualne działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Priorytetowym 

celem tych działań jest niwelowanie napiętnowania i stygmatyzacji osób doświadczających 

zaburzeń psychicznych, zwiększenie tolerancji osób chorych oraz wzrost wiedzy 

społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego. W naszym województwie jak i w całym kraju 

zmniejsza się liczba pielęgniarek psychiatrycznych z powodu braku zainteresowania pracą  

w sektorze psychiatrii.  
 

 Temat „Triage i TOP SOR- nowe wyzwania dla pielęgniarek systemu” zreferowała 

mgr Katarzyna Rychlik Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego.  
 

 Ostatni wykład wygłosił dr n. med. Grzegorz Mańko – Zakład Biomechaniki  

i Kinezjologii, Katedra Nauk Biomedycznych, Instytut Fizjoterapii Uniwersytet Jagielloński 

Collegium Medium Kraków, AMiSNS Elbląg p.t. „Fizjoterapia pocovidowa w świetle chorób 

cywilizacyjnych”. Przedstawiono zróżnicowane przypadki powikłań po zakażeniu COVID -

19 oraz zaprezentowano praktycznie jak należy stosować rehabilitację zwłaszcza oddechową.  
  

 Zdrowie dla Warmii i Mazur jest bardzo szerokim tematem i będziemy organizować 

kolejne konferencje. Zapraszamy zatem wszystkie pielęgniarki, pielęgniarzy i położne  

do uczestnictwa w takich konferencjach, które będą okazją do pogłębienia swojej wiedzy 

zawodowej i wymiany doświadczeń. Jest to też miła odskocznia od codzienności.  
 

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział w spotkaniu i dyskusji. 

  

 

Zofia Kasprowicz 

Sekretarz ORPiP w Elblągu 


