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Szanowni Państwo, 

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Osiągnięcia naukowe 
pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra. Konferencja została zaplanowana w dniach 12-14 
września 2019 roku i będzie towarzyszyć obchodom Jubileuszu 50-lecia akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce.  

Główne zagadnienia konferencyjne to:  
• dowody naukowe w praktyce klinicznej pielęgniarki; 
• potencjał i autonomia pielęgniarek w otwartej opiece zdrowotnej; 
• dynamika zmian i rozwój systemu edukacji zawodowej pielęgniarek; 
• bezpieczna pielęgniarka=bezpieczny pacjent: wyniki badań naukowych; 
• zarządzanie i przywództwo w pielęgniarstwie; 
• konflikty wartości i wyzwania opieki pielęgniarskiej w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii, odpowiedzialność 

zawodowa; 
• zmiany paradygmatu badań naukowych w pielęgniarstwie: metody badań i analizy danych, badania interdyscyplinarne 

– doświadczenia europejskie i krajowe; 
• pielęgniarstwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych – przykłady dobrych praktyk i strategia działań 

na rzecz umiędzynarodowienia badań naukowych w pielęgniarstwie; 
• rozwój kompetencji zawodowych pielęgniarek i pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki; 

Podczas konferencji planujemy dwa rodzaje wystąpień:  
• wystąpienia ustne – wygłoszone przez zaproszonych gości, specjalistów pielęgniarstwa z kraju i ze świata;  
• sesje posterowe – do zgłaszania streszczeń do tych sesji zapraszamy wszystkich Państwa   

Rejestracja dla uczestników konferencji oraz wszystkie informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej: 
https://polishnursingresearch.umlub.pl/  

W trakcie konferencji odbędzie się również dyskusja panelowa z udziałem ekspertów nt. Strategia działań w celu 
umiędzynarodowienia wyników badań naukowych pielęgniarek oraz wiele warsztatów tematycznych, zarówno z zakresu badań 
naukowych jak i praktyki klinicznej w pielęgniarstwie. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wszystkich wystąpień 
konferencyjnych oraz tłumaczenie konsekutywne warsztatów tematycznych. 

Wyrażamy nadzieję, że tematyka konferencji oraz jej formuła organizacyjna zachęcą Państwa do zgłaszania swojego udziału. 
Zapewniamy możliwość spotkania wybitnych specjalistów, stworzymy przestrzeń do wymiany poglądów i nawiązania 
międzynarodowej współpracy. Poza walorami naukowymi, polecamy walory turystyczne miasta Lublin, które jak zawsze powita 
Państwa swoim niekwestionowanym urokiem. Serdecznie zapraszamy! 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji 

prof. dr hab. Irena Wrońska 
dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska 

 

 

 

 

 

 



3maj-czerwiec 3/2019

„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Głos przewodniczącego str. 4

Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2018” str. 5

IV Wieczór Integracyjny Pielęgniarek i Położnych str. 8

Jubileusz 10-lecia szpitala w Łęcznej str. 11

Symbol i tradycje w pielęgniarstwie str. 12

„Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych” str. 14

II Konferencja „Elektroniczny System Medycyny Szkolnej” str. 15

Intensywna Terapia 2019  

Wyzwania i możliwości leczenia chorych w stanach krytycznych str. 16

Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego str. 18

Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę str. 20

Informacje, komunikaty str. 21

Kondolencje str. 25

informacje, reklamy str. 26

w numerze:

Czytaj na str. 5

spis treści:

Czytaj na str. 8

Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu  
„Pielęgniarka Roku 2018”

IV Wieczór Integracyjny  
Pielęgniarek i Położnych

10 maja 2019 r. świętowaliśmy 10-lecie dzia-
łalności szpitala. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w kościele św. Barbary w Łęcznej pod 
przewodnictwem Metropolity Lubelskiego, ks. 
abp. Stanisława Budzika. Podczas uroczystości 
poświęcony został sztandar SPZOZ w  Łęcznej, 

a  po mszy św. nastąpiło wprowadzenie relikwii św. siostry Faustyny 
Kowalskiej do kaplicy szpitalnej. 

W dniu 10 maja 2019 r. odbył się Finał XIV Ogól-
nopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 
2018” organizowany przez Zarząd Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lu-
blinie, Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego przy SPSK 4 w Lublinie, Zarząd Główny Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie oraz Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. 

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki to święto 
obchodzone corocznie 12 maja, ustanowione 
przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na 
Kongresie w Meksyku w 1973 roku. W tym dniu 
przypada również rocznica urodzin Florence 
Nightingale, prekursorki nowoczesnego pie-
lęgniarstwa. Dzień Położnej obchodzony jest 

zaledwie kilka dni wcześniej, w dniu 8 maja, który jest dniem urodzin 
niezwykłej polskiej położnej Pani Stanisławy Leszczyńskiej. 

 ■ Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Andrzej Tytuła  tel. 81 536-67-66
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP

 ■ Wiceprzewodniczące Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Maria Olszak-Winiarska, Agnieszka Kais
wtorek, czwartek  tel. 81 536-67-65

 ■ Seretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Amborska tel. 81 536-67-69
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP

 ■Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Marzena Siek tel. 81 536-67-55
wtorek, czwartek

 ■ Sędzia Dyżurny  tel. 81 536-67-50
I i III czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

 ■ Dyżur Rzecznika  tel. 81 536-67-51
II i IV czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

 ■ Radca Prawny   tel. 81 536-67-59
przyjmuje w poniedziałek • godz. 14.00 – 16.00

 ■ Godziny pracy biura:
poniedziałek godz. 8.00 – 16.00
wtorek godz. 8.00 – 17.00
środa godz. 8.00 – 16.00
czwartek godz. 8.00 – 16.00
piątek godz. 8.00 – 15.00

 ■ Nasz adres:
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
20-072 LUBLIN, ul. Czechowska 3a
tel. 81 536-67-67 • 81 536-67-66 • fax 81 536-67-60
www.oipip.lublin.pl • e-mail: info@oipip.lublin.pl
Nr konta: 
BNP Paribas 73 2030 0045 1110 0000 0050 6780

 ■ Redaguje zespół w składzie:
Krystyna Amborska, Anita Jasztal-Kniażuk, Agnieszka Kais, 
Marzena Siek, Maria Olszak-Winiarska, Andrzej Tytuła.

Czytaj na str. 11

 wydawany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 
jest oficjalnym pismem samorządu pielęgniarek i położnych. Rozprowadzany jest 
bezpłatnie wśród członków samorządu.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, skrótów i korekty 
redakcyjnej. Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.
DRUK: Drukarnia „PUNKTGRAF II”, Lublin, ul. Łęczyńska 51 • nakład: 2000 egz.

okładka: Punktgraf II

Jubileusz 10-lecia szpitala w Łęcznej

KOMUNIKAT
Uprzejmie informuję,  

że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek)
biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Lublinie
będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przewodniczący ORPiP w Lublinie 
Andrzej Tytuła
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W  Wasze  ręce  oddaje-

my  kolejny  numer  Na-

szego  Głosu,  w  którym 

zamieściliśmy  relacje  

z  istotnych  dla  naszych 

profesji  wydarzeń  ostatnich  tygodni.  Od 

kilkudziesięciu  lat  miesiąc  maj  obfituje 

w  tak ważne  dla  naszej  społeczności  za-

wodowej wydarzenia jak Międzynarodowy 

Dzień  Pielęgniarki,  który  obchodzimy  od 

1973  roku  oraz  Dzień  Położnej  oficjalnie 

obchodzony od 1991 roku. Na przestrzeni 

minionych  lat  obchody  tych  jakże  istot-

nych  i  pięknych  dla  pielęgniarek  i  po-

łożnych  dni  przybierały  rożne  formy,  co 

z  pewnością  potwierdzą  Ci  spośród  nas, 

którzy mają za sobą pewne doświadczenie 

zawodowe. W tym roku już po raz czwar-

ty  w  VII  kadencji  samorządu  uczciliśmy 

nasze majowe  święta  w  formie wieczoru 

o charakterze towarzysko- integracyjnym, 

który  tak  jak w minionym roku odbył  się 

na  terenie Hotelu LUXOR w Lublinie.  Fo-

torelację  z  tego  spotkania  zamieściliśmy 

w bieżącym numerze naszego pisma, tam 

przeczytacie  o  atrakcjach  wieczoru  oraz 

o  tym,  że  liczba  uczestników  przerosła 

nasze  najśmielsze  oczekiwania.  W  tym 

miejscu  chciałbym  podziękować  tym 

wszystkim, którzy uatrakcyjnili nasze spo-

tkanie,  przede  wszystkim  członkom  Ze-

społu Rockowe „500”, których inicjatywa 

zmaterializowana  została  w  formie  kon-

certu  niespodzianki,  a  także  koleżankom  

z  Kliniki  Neurochirurgii  Samodzielnego 

Publicznego  Szpitala  Klinicznego  Nr  4 

w Lublinie dzięki którym odbyliśmy swego 

rodzaju podróż w czasie. Spotkanie towa-

rzyskie  nie  było  jedyną  atrakcją  minio-

nego miesiąca,  w  tym  czasie  odbyła  się 

bowiem  już  XIV  edycja  Ogólnopolskiego 

Konkursu „Pielęgniarka, Pielęgniarz Roku 

2018”, organizowana przez Polskie Towa-

rzystwo  Pielęgniarskie.  Uroczysta  Gala 

Konkursu miała miejsce na Uniwersytecie 

Medycznym  w  Lublinie,  a  w  jej  organi-

zację  zaangażowane  było  Polskie  Towa-

rzystwo  Pielęgniarskie  Zarząd  Oddziału  

w  Lublinie,  na  temat  tego  wydarzenia 

również  przeczytacie  w  bieżącym  nume-

rze  naszego  pisma,  gorąco  zachęcam 

do  lektury  artykułu  na  ten  temat  głów-

nie  z  uwagi  na  to,  aby  dowiedzieć  się  

o  pewnej  innowacji,  która  miała  miejsce 

w bieżącym roku, a związana była z formułą 

konkursu. Holizm to słowo klucz, które wpi-

sane  zostało w  świadomość pielęgniarek 

i  położnych  kształtując  ich  sposób  my-

ślenia  i  zachowania  w  sferze  zawodowej 

i  poza  zawodowej,  gdyż  pielęgniarstwo 

to  nie  tylko  zawód,  to  sposób  postrze-

gania,  myślenia,  działania,  pielęgniarką  

i  położną  po  prostu  jest  się,  w  każdych 

okolicznościach  i  w  każdym  czasie.  Tak 

więc  była  już  sfera  ciała,  sfera  intelektu 

teraz przyszedł czas na sferę ducha. O tę 

ostatnią zadbał ks. Wojciech Iwanicki nasz 

duszpasterz,  który  zaprosił  środowisko 

lubelskiej służby zdrowia do udziału w 95 

Krajowej  Pielgrzymce Służby  Zdrowia  na 

Jasną Górę, której w tym roku przewodzi-

ło  jakże  wymowne  hasło  -„W mocy  Du-

cha”. Tak pięknie złożyło się w tym roku, 

że  nasza  pielgrzymka  była  formą  zwień-

czenia  tych  jakże ważnych dla  korporacji 

zawodowej wydarzeń. 

Z pozdrowieniem

Andrzej Tytuła

Przewodniczący ORPiP w Lublinie 

Drogie Koleżanki, Koledzy

Głos Przewodniczącego

Uroczystość Trzeciego Maja w Lublinie 

Z okazji uroczystości Święta Narodowego Trzecie-
go Maja w Lublinie na Placu Litewskim odbyło się uro-
czyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 
3 Maja przez, Panią Agnieszkę Kais Wiceprzewodni-
cząca ORPiP w Lublinie, Panią Marzenę Siek Skarbnika 
ORPiP w Lublinie i Pana Grzegorza Nowickiego przed-
stawicieli samorządu zawodowego pielęgniarek i po-
łożnych w Lublinie. 
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W  dniu 10 maja 2019 r. odbył się Finał XIV Ogól-
nopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2018” 
organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego w  Lublinie, Zarząd Koła 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy SPSK 
4 w Lublinie, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w  Warszawie oraz Samodzielny  
Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. 

Eliminacje konkursowe rozpoczęły się w  Sa-
modzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4  
w Lublinie dnia 9.05.2019 r. o godzinie 900.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała  
Kapituła konkursu w następującym składzie:
Przewodnicząca Kapituły konkursowej – Bożena 
Gorzkowicz – Zarząd Główny PTP
Członkowie Kapituły konkursowej –
1. Greta Kanownik - Dyrektor Departamentu Pielę-

gniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia
2. Grażyna Wójcik - Prezes PTP
3. Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych
4. Krystyna Ptok - Przewodnicząca 

OZZPiP
5. Andrzej Tytuła - Przewodniczą-
cy Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych
6. Zbigniew Orzeł - Dziekan Wy-
działu Nauk o  Człowieku WSEI 
w Lublinie.
Do tegorocznego XIV Ogólnopol-
skiego konkursu Pielęgniarka/ Pie-
lęgniarz Roku 2018, którego temat 
przewodni brzmiał:

„Innowacje Roku 2018 w  za-
kresie poprawy jakości opieki 

Dorota Flis, Sylwia Boczowska, Elżbieta Błędowska – PTP, SPSK Nr 4 w Lublinie 

► Ciąg dalszy na str. 6

Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu
„Pielęgniarka Roku 2018”

Wystąpienie Pani Józefy Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia.

Kapituła Konkursu.
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pielęgniarskiej”, przystąpiło 19 zespołów z  9 Od-
działów Wojewódzkich PTP. 

Prace konkursowe prezentowane były dnia 9 maja 
2019 r. do późnych godzin popołudniowych. W dniu 
10 maja 2019 r. o godzinie 1000 w Colegium Maius Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się uroczy-
sta Gala XIV Ogólnopolskiego konkursu Pielęgniarka/ 
Pielęgniarz Roku 2018, wpisując się w uroczystości 55 
- lecia Samodzielnego Publicznego Szpitala Kliniczne-
go nr 4 Lublinie. W uroczystości uczestniczyli :
Członkowie Kapituły 

 ● Józefa Szczurek – Żelazko  
– Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia

 ● Zbigniew Wojciechowski  
– Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

 ● Ewa Płocica – Poślednik – Zastępca Dyrektora  
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

 ● Barbara Danieluk - Zastępca Dyrektora Wydziału 
Zdrowia i Profilaktyki Miasta Lublina 

 ● Agnieszka Kowalska –Głowiak - Dyrektor Wydziału 
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego

 ● Anna Ksykiewicz – Dorota - Prodziekan Wydzia-
łu Nauk o  Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie

 ● Agnieszka Koman-Iżko - Z-ca Dyrektor ds. Lecznic-
twa SPSK nr 4 w Lublinie,

 ● Krzysztof Skubis - Z-ca Dyrektor ds. Ekonomicznych 
SPSK nr 4 w Lublinie.

 ● Gospodarzami uroczystości byli :
 ● mgr Dorota Flis - Naczelna Pielęgniarka SPSK nr 4 
w Lublinie, 

 ● mgr Andrzej Tytuła - Przewodniczący Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i  Położnych, którzy serdecznie 
powitali uczestników konkursu, przybyłych gości 
na uroczystość gali XIV Ogólnopolskiego Konkursu 
„Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku 2018”. 

Galę poprowadził Kamil Kuszplak – Pielęgniarz  
SPSK nr 4 w Lublinie.

Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości, od-
było się uroczyste ogłoszenie wyników XIV Ogólno-
polskiego Konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 
2018”. 

Zaproszeni uczestnicy Konkursu otrzymali gratu-
lacje, Certyfikaty uczestnictwa XIV Konkursu „Pielę-
gniarka/Pielęgniarz Roku 2018” oraz drobne upomin-
ki.

Następnie dr n. med. Bożena Gorzkowicz – Prze-
wodnicząca Komisji Konkursowej ogłosiła laureatów:

I miejsce oraz tytuł Pielęgniarki Roku 2018  
zdobyła

Beata Nowak – reprezentantka Oddziału PTP w Kra-
kowie, zatrudniona w  Szpitalu Specjalistycznym  
im. L. Rydygiera w Krakowie.
Temat innowacji to: Wdrożenie modelu opieki około-
porodowej w  opiece nad matką i  dzieckiem z  wadą 
letalną. 

II miejsce zajął 
Konrad Baumgart – reprezentant Oddziału PTP 
w Poznaniu, prowadzący Indywidualną Praktykę Pie-
lęgniarską w Swarzędzu.
Temat innowacji to: Propozycja rozwiązań opartych 
na faktach – zapewnienie najwyższego poziomu bez-
pieczeństwa pacjentowi poddanemu terapii ECMO 
w czasie kwalifikacji, transportu i pobytu na oddziale 
docelowym.

III miejsce zajęła
Małgorzata Gdesz, Małgorzata Międzybrodzka  
i Izabella Czykieta – reprezentantka Oddziału PTP 
we Wrocławiu, zatrudniona w Uniwersyteckim Szpi-
talu Klinicznym we Wrocławiu.

Temat innowacji to: Szkoła Radzenia sobie w choro-
bie i niepełnosprawności.

Pielęgniarka Roku 2018

► Ciąg dalszy na str. 7

Laureatka I miejsca Pani Beata Nowak.

Laureat II miejsca Pan Konrad Baumgart.
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Nagrodę Specjalną Prezesa Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego otrzy-
mała
Alicja Nowik – reprezentantka Oddziału PTP w Olsz-
tynie, zatrudniona w Gabinecie Lekarza Rodzinnego 
w Olecku.
Temat innowacji to: Akademia Diabetyka.

Laureaci wraz z  gratulacjami otrzymali liczne na-
grody, których fundatorami byli:
Organizator Konkursu – Zarząd Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego w  Lublinie, Minister-

stwo Zdrowia, Naczelna Rada Pie-
lęgniarek i  Położnych, Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i  Położnych 
w  Lublinie, Prezes Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego, Ogól-
nopolski Związek Zawodowy Pie-
lęgniarek i  Położnych, Prezydent 
Miasta Lublin. 

Uroczystą galę uświetnił koncert 
Zespołu Art Deco, którego liderem 
jest nasz konferansjer Kamil Kusz-
plak.

Gospodarze konkursu ser-
decznie podziękowali wszyst-
kim przybyłym na uroczystość, 
a w szczególności uczestnikom XIV 
Ogólnopolskiego Konkursu „Pielę-
gniarka/ Pielęgniarz Roku 2018”. 

W imieniu całego środowiska pielęgniarskiego skła-
damy liderom wyrazy uznania, gratulacje tak znako-
mitych wyników, zajętych miejsc, dalszego rozwoju 
zawodowego i  wielu osiągnięć na płaszczyźnie za-
wodowej. Wszystkim uczestnikom wyrazy uznania za 
podjęty trud przygotowania do konkursu, czynnego 
w nim udziału i efektywnego zaangażowania na rzecz 
środowiska pielęgniarskiego.

Zdjęcia: Ewelina Białek, Stanisław Sadowski

Pielęgniarka Roku 2018

Gratulacje od Pani Józefy Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia  
i Pani Grety Kanownik – Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

Pamiątkowe zdjęcie.
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Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki to święto obchodzone corocznie 12 maja, ustanowione przez Międzyna-
rodową Radę Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. W tym dniu przypada również rocznica urodzin 
Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. Dzień Położnej obchodzony jest zaledwie kilka 
dni wcześniej, w dniu 8 maja, który jest dniem urodzin niezwykłej polskiej położnej Pani Stanisławy Leszczyńskiej. 
Właśnie z  okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i  Dnia Położnej, corocznie od 2012 roku Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z myślą o pielęgniarkach i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie organi-
zuje tzw. imprezy o charakterze towarzysko - integracyjnym. Początkowo były to rodzinne majówki tzw. imprezy 
plenerowe, które od czterech lat, na wyraźne życzenie naszych koleżanek i kolegów ustąpiły miejsca wieczorom 
integracyjnym organizowanym w gronie pielęgniarsko - położniczym.

W tym roku świętowaliśmy w dniu 17 maja na terenie obiektu należącego do Hotelu Luxor położonego w Lubli-
nie przy al. Warszawskiej 175a. Miejsce spotkania nie zostało wybrane przypadkowo, doświadczenia minionych 
lat, w tym ubiegłoroczne kiedy to po raz pierwszy nawiązana została współpraca z Hotelem Luxor oraz sugestie 
uczestników dotychczasowych spotkań zaowocowały wyborem miejsca, które odpowiadając naszym potrzebom 
spełniło nasze oczekiwania. Impreza oficjalnie rozpoczęła się o godz. 19:00 i ostatecznie zgromadziła około 1100 
uczestników. Rozpoczęcia IV Wieczoru Integracyjnego w  towarzystwie funkcyjnych członków Prezydium ORPiP 
w Lublinie dokonał Przewodniczący ORPiP w Lublinie Pan Andrzej Tytuła, który zaprosił wszystkich do dobrej za-
bawy oraz przybliżył główne punkty imprezy. Niespodzianką tego wieczoru był występ Zespołu Rockowego 500, 
a wśród atrakcji losowanie wartościowych nagród rzeczowych. Niezwykle barwnym wydarzeniem był wspólny po-
lonez zainspirowany przez przepięknie przebrane koleżanki z jednej z Klinik Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Nasze koleżanki i koledzy bawili się przy współczesnej, tanecznej muzyce, a integracja 
miała miejsce zarówno na parkiecie jak i  poza nim. Wieczór 17 maja br. był okazją do towarzyskiego spotkania 
w gronie koleżanek i kolegów, służył oderwaniu się od codziennych zawodowych i pozazawodowych obowiązków. 
Pełny parkiet oraz frekwencja na IV wieczorze integracyjnym świadczyć mogą jedynie tyle, że pielęgniarki i położne 
lubią i potrafią doskonale bawić się. Zabawa trwała do godz. 3:00 i przeszła już do historii. Za rok czeka nas kolejny 
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej. 

Anita Jasztal-Kniażuk – OIPiP Lublin

IV Wieczór Integracyjny 
Pielęgniarek i Położnych

Uczestnicy zabawy z liderami Zespołu 500. Uczestnicy Wieczoru Integracyjnego.
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Uczestnicy IV Wieczoru Integracyjnego.
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Zdjęcia: I. Żarczyńska, A. Judycka.
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10 maja 2019 r. świętowaliśmy 10-lecie działalności szpita-
la. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele św. Barbary 
w  Łęcznej pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego, ks. 
abp. Stanisława Budzika. Podczas uroczystości poświęcony zo-
stał sztandar SPZOZ w Łęcznej, a po mszy św. nastąpiło wpro-
wadzenie relikwii św. siostry Faustyny Kowalskiej do kaplicy 
szpitalnej. 

Kolejnym punktem programu było podpisanie aktu erekcyj-
nego i wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe skrzydło 
szpitala. Ma to być dwukondygnacyjny budynek o  pow. ok. 2 
tys. mkw., w  którym ulokowany zostanie zakład opiekuńczo - 
leczniczy i  oddział rehabilitacji. W  dalszej części uroczystości, 
wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczał odznaczenia 
państwowe i  medale. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał dyrek-
tor szpitala Krzysztof Bojarski, a Medal Wojewody Lubelskiego 
z  okazji jubileuszu 10 - lecia otrzymał m.in. Samodzielny Pu-
bliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej. Były też dyplo-
my, gratulacje i kwiaty. 

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele duchowień-
stwa z  ks. abp Stanisławem Budzikiem, metropolitą lubelskim 
na czele, przedstawiciele władz państwowych z udziałem wice-

minister zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko, wiceministra Inwe-
stycji i Rozwoju Artura Sobonia, europosła Krzysztofa Hetmana, 
posłów Ziemi Lubelskiej. Obecny był także konsul honorowy 
Ukrainy, członkowie Zarządu Powiatu Łęczyńskiego, przedsta-
wiciele władz gminnych i powiatowych, a także byli dyrektorzy 
szpitala oraz obecny i były prezes Zarządu LW Bogdanka SA - 
Artur Wasil i Stanisław Stachowicz. Z Łucka przyjechała dyrektor 
szpitala Larysa Dukhnevych i ordynator oddziału oparzeń Ro-
man Tracz. Zaproszenie przyjęli przedstawiciele instytucji i sto-
warzyszeń współpracujących.

Patronat honorowy nad jubileuszem 10-lecia Szpitala Powia-
towego w Łęcznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej sprawo-
wał ks. abp. Stanisław Budzik, metropolita lubelski oraz Przemy-
sław Czarnek, wojewoda lubelski. 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie reprezen-
towała Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lubli-
nie na ręce której został przekazany Medal dla Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i  Położnych Lublinie z  okazji Jubileuszu 10-lecia 
Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Łęczna. 

Źródło: www.spzoz.powiatleczynski.pl

Wydarzenia

Jubileusz 10-lecia szpitala w Łęcznej 

Wmurowanie Kamienia Węgielnego.
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Do ukształtowanych kilkuletnią tradycją zwyczajów 
akademickich Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 
w  Lublinie należy uroczystość poświęcona „Sym-

bolice zawodów pielęgniarki i położnej”. 
Dnia 17 maja 2019 roku już po raz kolejny na Wydziale Nauk 

o Człowieku odbyła się uroczystość poświęcona symbolice za-
wodu pielęgniarki i położnej. Kulminacyjnym punktem powyż-
szej uroczystości było wręczenie studentom drugiego i trzecie-
go roku kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o  Człowieku 
symbolicznego „czepka” – atrybutu zawodu pielęgniarki i po-
łożnej, kształtującego poczucie identyfikacji zawodowej. Za-
szczytu przyjęcia symbolu „czepka” dostąpiło 135 studentów 
roku drugiego, 168 studentów roku trzeciego oraz 48 studen-
tów roku drugiego grupy angielskojęzycznej kierunku Pielę-
gniarstwo.

Uroczyste otwarcie części oficjalnej ceremonii w imieniu wła-
snym i władz uczelni rozpoczął Dziekan Wydziału Nauk o Czło-
wieku Wyższej Szkoły Ekonomii i  Innowacji w  Lublinie – dr n. 
o zdr. Zbigniew Orzeł, witając zaproszonych gości i przybyłych 
studentów. Następnie odegrano Hymn Pielęgniarski. Wśród za-
proszonych gości byli Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowa-
cji w Lublinie dr hab. Mirosław Jarosz prof. nadz. WSEI, Przewod-

niczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych w  Lublinie 
mgr Andrzej Tytuła, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – Na-
czelna Pielęgniarka mgr piel. Ewa Ćwirzeń, mgr piel. Dorota Su-
chodół – Konsultant Wojewódzki w  dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego, mgr piel. Anna Bernaszuk - Konsultant Wojewódzki 
w  dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, dr n. med. 
Ewa Kulbaka - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniar-
stwa pediatrycznego, Hanna Kłopotek - Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz dr n. med. 
Tadeusz Paweł Wasilewski – Konsultant Wojewódzki w dziedzi-
nie pielęgniarstwa chirurgicznego i  operacyjnego. W  słowie 
wstępnym Dziekan nawiązał do tradycji uczelni, która szczegól-
nie celebruje uroczystość nadania symbolu „czepka”. Dr n. o zdr. 
Zbigniew Orzeł wskazał na nowe wyzwania pojawiające się we 
współczesnym świecie dla szkolnictwa medycznego i rozwoju 
pielęgniarstwa. Ponadto, podkreślił bardzo osobisty sentyment 
jakim darzy zawód pielęgniarki. Dziekan życzył studentom, aby 
w  przyszłej pracy zawodowej starali się jak najlepiej sprostać 
stawianym oczekiwaniom. 

Zaszczycając swoją obecnością uroczystość symboliki zawo-
du pielęgniarskiego, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowa-
cji w Lublinie dr hab. Mirosław Jarosz prof. nadz. WSEI, nawiązał 
do tradycji obrzędu czepkowania, historii życia Florencji Nigh-
tingale – pionierki współczesnego pielęgniarstwa i  symbolu 
Światła, który oznacza w  pielęgniarstwie źródło życzliwości 
i ciepła, a także niezawodności i gotowości do działania nieza-
leżnie od okoliczności. Następnie Rektor uczelni na ręce Prze-
wodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lu-
blinie złożył dyplom gratulacyjny o poniższej treści.

„W imieniu Społeczności Akademickiej Wyższej Szkoły Eko-
nomii i Innowacji w Lublinie, a w szczególności w imieniu Pra-
cowników i Studentów kierunku Pielęgniarstwo, pragnę złożyć 
Panu najserdeczniejsze podziękowanie za owocną współpracę 
w zakresie kształcenia przyszłych pokoleń pielęgniarek i pielę-
gniarzy.

Tadeusz Paweł Wasilewski – Zakład Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

► Ciąg dalszy na str. 13

Symbol i tradycje w pielęgniarstwie

Przewodniczący ORPiP w Lublinie A. Tytuła podczas wystąpienia.
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Klimat życzliwości, który stwarza Okręgowa Rada na terenie 

województwa lubelskiego sprzyja profesjonalnemu kształceniu 

praktycznemu, bez którego niemożliwe byłoby zdobycie umie-

jętności niezbędnych do wykonywania zawodu.”

Uroczystość „Symboliki zawodu pielęgniarki i  położnej” 

uświetnił także swoim słowem Przewodniczący Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i  Położnych w  Lublinie mgr Andrzej Tytuła, 

który w  podniosłej atmosferze uroczystości nawiązał do roli 

jaką mają przed sobą do spełnienia studenci kierunku Pielę-

gniarstwo. Ponadto, zwrócił uwagę na trudności jakie pojawiają 

się wraz z wyborem tak odpowiedzialnego zawodu, równocze-

śnie podkreślając satysfakcję osiąganą w pracy z drugim czło-

wiekiem. Następnie złożył gratulacje studentom, życząc im suk-

cesów i czerpania radości z podejmowania opieki nad chorym 

człowiekiem. 

Po wystąpieniach zaproszonych gości oddano głos przedsta-

wicielowi społeczności studenckiej: studentce trzeciego roku 

kierunku Pielęgniarstwo – Katarzynie Niedziałek , która złożyła 

podziękowania władzom uczelni, wykładowcom i personelowi 

pielęgniarskiemu za trud włożony w edukację i przekazywanie 

cennej wiedzy. Po tych słowach poproszono studentów o przy-

gotowanie się do ceremonii ślubowania, a  Przewodniczącego 

ORPiP w Lublinie o odczytanie tekstu ślubowania:

„Z głęboką czcią i dumą przyjmuję

dany mi symbol zawodowy pielęgniarki.

Ślubuję, że uczynię wszystko,

Aby stał się on w praktyce

symbolem wszystkiego co dobre,

ludzkie i szlachetne.

Będę przestrzegać zasad etyki zawodowej,

rzetelnie przygotowywać się

do przyszłej pracy zawodowej.

Zawszę będę służyć pomocą

potrzebującym, słabszym i cierpiącym.

Ślubuję dbać o honor uczelni,

Wzbogacać jej tradycję i dorobek.

Ślubuję”

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie symbolicz-

nych czepków przez Dziekana Wydziału Nauk o Człowieku Wyż-

szej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – dr n. o zdr. Zbignie-

wa Orła oraz wykładowców uczelni dr n. med. Marię Pyć i dr n. 

med. Joannę Girzelską.

Ostatnim akordem uroczystości było ponowne wystąpienie 

Dziekana, który wyróżnił dwie studentki: Panią Agnieszkę Ru-

cińską Laureatkę konkursu Queen Silvia Nursing Award i pocho-

dzącą z  Indii Panią Sarbjit Kaur za niebagatelny wkład w krze-

wieniu idei nowoczesnego pielęgniarstwa. Ponadto, podkreślił 

owocną współpracę z dr n. med. Marią Pieniążek, dr n. med. Ma-

rią Pyć i dr n. med. Joanną Girzelską i podziękował za zaangażo-

wanie, co zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Spotkanie społeczności akademickiej zakończyło się wymia-

ną cennych spostrzeżeń i uwag dotyczących przeszłości i przy-

szłości polskiego pielęgniarstwa.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie uroczystości 

symboliki zawodu składam Paniom: dr n.med. Joannie Girzel-

skiej, dr n. med. Marii Pyć, dr n. med. Ewie Guz, Prodziekanowi 

Wydziału Nauk o  Człowieku ks. dr Adamowi Raczkowskiemu, 

pracownikom dziekanatu w szczególności Kierownik Dziekana-

tu mgr Małgorzacie Gonet oraz studentce trzeciego roku kie-

runku Pielęgniarstwo Marzenie Magier.

Fotografie wykonał mgr. Kamil Tokarz.
Zaproszeni Goście i Uczestnicy Uroczystości.
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W dniach 11 - 12 kwietnia 2019 r. zastępcy Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych z Lublina uczestniczyli w konferencji 

w Gdańsku, której tematem była: „Odpowiedzialność zawodo-
wa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych. Odpowie-
dzialność prawna za błąd organizacyjny Kadry Kierowniczej”.

W konferencji brało udział 270 osób z 13 Okręgowych Izb Pie-
lęgniarek i Położnych z całej Polski. Przywitanie gości i otwarcie 
konferencji poprowadziła mgr Anna Zaremba – Duszota, Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i  Położnych w  Gdańsku oraz mgr Anna Czarnecka. Przewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
która zredagowała działalność ORPiP w Gdańsku w postaci fil-
mu i pokazu slajdów.

Program konferencji składał się z licznych wystąpień zapro-
szonych gości. Jednym z nich był sędzia Rafał Tartecki – Prezes 
Sądu Okręgowego w Gdańsku z tematem: „Pielęgniarka, Pielę-
gniarz, Położna, Położny – zawody prawem regulowane”, który 
przypomniał przepisy prawne regulujące wykonywanie zawo-
du, a są to:
1. Ustawa o  zawodach pielęgniarki i  położnej z  dnia  

15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 576) 
2. Ustawa o  samorządzie pielęgniarek i  położnych z  dnia  

1 lipca 2011 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 916)
3. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i  położnej Rzeczypo-

spolitej Polskiej
4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-

niku Praw Pacjenta
5. Rozporządzenie MZ z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodza-

ju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniar-
kę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
Reasumując można stwierdzić, że zawody pielęgniarki i po-

łożnej, jako zawody szczególne z punktu widzenia społeczne-
go są w  pełni regulowane prawnie. Określone i  uregulowane 
są zasady dostępu do zawodu, sposób nabywania uprawnień 
do jego wykonywania, zasady jego wykonywania, szczegól-
nie zasady odpowiedzialności pielęgniarki i  położnej. Nie ma 
sprzeczności pomiędzy dobrem pacjenta a  bezpieczeństwem 
pielęgniarki. Nie ma też sprzeczności pomiędzy bezpieczeń-
stwem pielęgniarki a  bezpieczeństwem szpitala. Naruszenie 
zasad działania pielęgniarki i położnej może nastąpić nie tylko 
poprzez błąd pielęgniarki, ale także poprzez błąd osób organi-
zujących jej pracę. Należy jednak pamiętać, że żaden przepis nie 
zastąpi samoświadomości środowiska.

Mecenas Paweł Strzelec przygotował wykład „Odpowiedzial-
ność prawna kierownictwa placówki – personelu pielęgniar-
skiego za błąd organizacyjny”. Błąd organizacyjny to poważ-
ny uszczerbek na dobrach pacjenta (nie tylko życiu i zdrowiu) 
powstały nie na skutek wadliwego przeprowadzenia procesu 
leczenia, lecz w związku ze złą organizacją pracy personelu me-
dycznego. Wadliwe decyzje, które skutkują powstaniem błędu 
organizacyjnego, mogą dotyczyć m.in. wyposażenia oddzia-
łów w sprzęt i aparaturę medyczną, doboru kadry medycznej, 
zabezpieczenia prawidłowej organizacji leczenia chorego na 
oddziale, nadzorowania prawidłowości prowadzonej doku-

mentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadzoru nad 
dyscypliną pracy podległego personelu czy doprowadzenia 
do zakażenia szpitalnego. Podmiot leczniczy ponosi nie tylko 
odpowiedzialność (tzw. zastępczą) za zawinione wyrządzenie 
szkody przez zatrudnionych w nim lekarzy i personel medyczny 
(odpowiednio z art. 430 k.c., art. 474 k.c.), ale także za winę wła-
sną (organizacyjną). Wina ta polega na niewłaściwej organiza-
cji podmiotu leczniczego i nienależytym jego funkcjonowaniu 
jako całości. Skutki błędów organizacyjnych dla kadry kierowni-
czej to: odpowiedzialność karna, cywilna, zawodowa (dyscypli-
narna) lub pracownicza.
Rady prawnika dla świadka pielęgniarki:

 9 ustal czy zostałaś wezwana w charakterze świadka,
 9 przygotuj się do zeznań (przeczytaj dokumentację medycz-
ną dotyczącą sprawy, porozmawiaj ze współpracownikami, 
ewentualnie radcą prawnym placówki),

 9 staw się na wezwanie (nieusprawiedliwione niestawiennic-
two – kara pieniężna),

 9 upewnij się czy zwolniono Cię z tajemnicy zawodowej (w po-
stępowaniu karnym robi to odpowiednio prokurator w postę-
powaniu przygotowawczym, sąd – w postępowaniu sądowym, 
jeżeli zeznajesz w sprawie odpowiedzialności zawodowej sam 
fakt wezwania oznacza zwolnienie z tajemnicy),

 9 złóż szczere zeznania (składanie fałszywych zeznań jest prze-
stępstwem!),

 9 staraj się zwięźle odpowiadać na pytania (zbyt rozwlekłe od-
powiedzi mogą doprowadzić do tego, że powiesz coś, czego 
nie zamierzałeś),

 9 staraj się nie oceniać zachowania innych osób (lekarzy, pielę-
gniarek) o pracy których zeznajesz – to rola biegłego,

 9 musisz być gotowa, że pełnomocnik pacjenta będzie chciał 
dyskredytować efekty pracy Twoich współpracowników 
i Twoje (to nic osobistego – Ty, Twoi współpracownicy, praco-
dawca to jego przeciwnicy procesowi),

 9 nie obawiaj się odpowiedzi „nie pamiętam”, „nie jestem pewna”,
 9 przysługuje Ci zwrot kosztów przejazdu oraz utraconych za-
robków (złóż taki wniosek pisemnie lub ustnie do protokołu).

Iwona Kosior – Z-ca ORZOZ w Lublinie

„Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo 
pracy Pielęgniarek i Położnych”

Minimalizacja ryzyk – pigułka od prawnika
 ● przeczytaj przepisy regulujące wykonywanie Twojego 

zawodu
 ● prowadź prawidłową dokumentację medyczną
 ● uważaj co mówisz występując jako świadek
 ● informuj pacjenta i pozyskuj „papierowe” zgody
 ● aktualizuj wiedzę medyczną i prawną (szkolenia)
 ● czytaj uważnie umowy (kontrakty), które podpisujesz
 ● nigdy nie ignoruj skarg pacjenta
 ● w przypadku poważnych zarzutów – kontakt z prawnikiem.
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W dniu 7 maja 2019 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie, 
Fundacja Medicover zorganizowała drugą edycję konferencji 
„Elektroniczny System Medycyny Szkolnej. Programy profilak-
tyczne w dobie XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodzi-
ny”. Liczny udział w niej wzięli przedstawiciele jednostek samo-
rządu terytorialnego, pielęgniarki szkolne oraz podstawowej 
opieki zdrowotnej. Partnerem wydarzenia została Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Urząd Miasta Lu-
blin. Celem konferencji było spotkanie podmiotów zaangażo-
wanych w  projektowanie i  realizację działań na rzecz zdrowia 
dzieci oraz określenie możliwości budowania konstruktywnych 
koalicji wokół wykrywania i  realizowania określonych potrzeb 
zdrowotnych. Zastanawiano się również nad poprawą stanu 
zdrowia uczniów i systemu opieki zdrowotnej w środowisku na-
uczania i wychowania przy zastosowaniu narzędzi, które mają 

na celu usprawnienie pracy pielęgniarek lub higienistek szkol-
nych i otoczenie dzieci lepszą diagnostyką. Nowatorskim narzę-
dziem, wydatnie podnoszącym standardy pracy pracowników 
medycznych w placówkach oświatowych mógłby być Elektro-
niczny System Medycyny Szkolnej (ESMS), narzędzie IT, które 
udostępnia i wdraża we współpracy z jednostkami samorządu 
terytorialnego, Fundacja Medicover.

Zwrócono uwagę na zalety płynące z cyfryzacji, która obecnie 
stanowi ważny czynnik rozwoju medycyny szkolnej, placówek 
oświatowych oraz samorządowych działań prozdrowotnych, 
ponadto powiedziano jak w  praktyce, a  także przy tworzeniu 
programu profilaktycznego wykorzystać metodę SMART. Na 
konferencji obecni byli Barbara Danieluk, Zastępca Dyrektora 
Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, Marcin Ra-
dziwiłł, Prezes Fundacji Medicover, Jolanta Zając, przewodniczą-
ca Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Agnieszka 
Skowrońska, Koordynator Lokalny Programu „PoZdro!” Funda-
cji Medicover, dr n. med. Michał Brzeziński, z Zakładu Zdrowia 
Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz członek Rady Naukowej Programu „PoZdro!”, 

Kamila Szarejko, Kierownik „Programu PoZdro!” Fundacji Medi-
cover. Anna Melki, Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia. Te-
resa Kot, Wójt Gminy Jastków, Edwin Gortat, Wójt Wólki, a także 
Pani Justyna Wojtysiak, która reprezentowała pielęgniarki śro-
dowiska nauczania i wychowania z Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i  Położnych w  Lublinie. Na temat cyfryzacji szkoły i  ESMS, 
w tym zalet wypływających z jego wdrożenia wypowiadali się 
przedstawiciele Fundacji Medicover. Temat ewaluacji i metody 
SMART, która jest metodą wyznaczania celów podjęty został 
przez Pana dr n.med. Michała Brzezińskiego oraz Panią Kamilę 
Szarejko. Przedstawiciele kilku miast, w tym Gdańska, Lublina, 
Jastkowa oraz Wólki zaprezentowali swoje doświadczenia zwią-
zane z  wdrożeniem nowych programów polityki zdrowotnej. 
Z kolei Pani Justyna Wojtysiak zwróciła uwagę na fakt, że pie-
lęgniarki środowiska nauczania i  wychowania potrzebują no-
woczesnych narzędzi do pracy. W ocenie prelegentki to właśnie 
„pielęgniarki szkolne mają wpływ na dziecko, które wchodzi 
w  świat, a  także na jego rodzinę oraz całą społeczność szkol-
ną. To bardzo odpowiedzialna rola. Niestety na chwilę obecną 
w Polsce brakuje około 10 tysięcy pielęgniarek, nie tylko tych 
pracujących w szpitalach, ale i w placówkach oświatowych. Tym 
już zatrudnionym brakuje odpowiednich i  nowoczesnych na-
rzędzi do pracy”.

Na zakończenie konferencji zorganizowano panel dysku-
syjny, w którym zaproszeni goście mogli podsumować wygło-
szone tego dnia prelekcje, podzielić się swoimi wnioskami oraz 

poruszyć wyzwania stojące przed JST w  zakresie tworzenia 
i ewaluacji programów profilaktycznych, jak i współpracy mię-
dzy różnymi podmiotami na danym terenie. Największą uwagę 
zwrócono na konieczność koordynacji działań profilaktyki zdro-
wotnej, które prowadzone jednostkowo osiągają dużo mniejszy 
skutek. W ocenie uczestników konferencji wprowadzenie ESMS 
niesie możliwość wyrównania szans zdrowotnych uczniów.

Informacje na temat II Konferencji ESMS dostępne są na stro-
nie internetowej https://po-zdro.pl/konferencja2019/. Więcej 
o systemie: http://esms.fundacjamedicover.pl/.

II Konferencja 
„Elektroniczny System Medycyny Szkolnej”

Pani Justyna Wojtysiak.

Uczestnicy Konferencji.
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W  dniach 12-13 kwietnia 2019, 
w  Krakowie odbyła się konferencja 
Intensywna Terapia 2019 - Wyzwania 
i  możliwości leczenia chorych w  sta-
nach krytycznych. 

Konferencję otwierał znakomity 
autorytet w  dziedzinie Interny, prof. 
Wojciech Szczeklik, redaktor licznych 
podręczników, który wygłosił wykład 
na temat nowości w  Intensywnej 
Terapii z  ostatniego roku. Wykład 
zawierał liczne informacje o  tym co 
się zmieniło, jakie są nowe trendy ba-
dań oraz nad czym aktualnie pracują 
naukowcy z  dziedziny intensywnej 
terapii. 

Dalsza część pierwszej sesji po-
święcona była sepsie. Wygłoszono 
takie wykłady jak: „Sepsa po polsku 
– czy można rozpoznawać wcześniej 
i  leczyć szybciej?” - prof. Walde-
mar Goździk; „Antybiotykoterapia 
u  pacjentów z  sepsą” - dr hab. Mi-
rosław Czuczwar; „(Evidence-based 
sepsis management in 2019”, prof. 
Waleed Alhazzani; „Re-evaluate and 
adjust” – dynamiczna opieka nad 
pacjentem z  sepsą - prof. Andrew 
Rhodes. Prelegenci podkreślali, że ak-
tualne wytyczne leczenia sepsy (SSC 
- Surviving Sepsis Campaign), zwra-
cają uwagę na wiele szczegółów le-
czenia, zapobiegania i nomenklatury 
związanej z tematem. Przedstawiono 
wyniki najnowszych badań i kierunki 
leczenia sepsy. 

Druga sesja z  dnia 12 kwietnia 
poświęcona była wielu różnym te-
matom. Wygłoszono następujące 
wykłady: „Blood transfusion in criti-
cally ill”- prof. Anders Perner, wykład 
naświetlił zmiany w  terapii prepa-
ratami krwi. „Monitorowanie hemo-
dynamiczne – jak i  kiedy stosować?” 
- dr Bartosz Kudliński. „USG w ocenie 
stanu pacjenta wymagającego inten-
sywnej terapii”- dr Tomasz Czarnik 
„Niewydolność prawokomorowa 
w  intensywnej terapii” - prof. Marcin 

Wąsowicz. „Kaniule pośrednie (PICC) 
– podejście lekarskie i  podejście 
pielęgniarskie” prof. Waldemar Ma-
chała, mgr Agnieszka Nowak - w tym 
wykładzie prelegenci przedstawili 
bardzo szeroko temat kaniul pośred-
nich. Przekazano zarówno czysto 
kliniczny, lekarski punkt widzenia, jak 
i praktyczny pielęgniarski. 

W  trzeciej sesji poruszono tema-
tykę oddychania. Prelekcje poświę-
cone były wentylacji mechanicznej, 
metabolizmowi tlenu oraz tematom 
pośrednio z  nim związanym. Wykła-
dy, które wygłoszono to: „Oxygen 
and its use in intensive care? Why 
should we be careful” - prof. Wale-
ed Alhazzani; „Rola nieinwazyjnej 
wentylacji mechanicznej płuc i  jej 
zastosowanie na OIT” - dr hab. Da-
riusz Maciejewski; „Analgezja, seda-
cja i  blokada nerwowo-mięśniowa 
– wspomaganie farmakologiczne 
w  czasie mechanicznej wentylacji” - 
prof. Łukasz Krzych; „Monitorowanie 
metabolizmu tlenowego za pomocą 
kalorymetrii pośredniej u  pacjentów 
w stanie ciężkim” - dr Robert Włodar-
ski.

W  ostatniej, czwartej piątkowej 
sesji wygłoszono wykłady na różne 
istotne tematy: „Less is more in ICU – 
a general theme?” - prof. Anders Per-
ner; ”Fluids in intensive care – which, 
how much, how to measure our go-
als?” - prof. Andrew Rhodes; „Majacze-
nie u chorego na OIT – jak zapobiegać, 
jak leczyć?” - dr Katarzyna Kotfis; „Ze-
społy Wczesnego Reagowania w Pol-
sce – pierwsze efekty wprowadzenia 
programu” - prof. Wojciech Szczeklik, 
prof. Roman Jaeschke „Zastosowanie 
technik anestezji regionalnej w inten-
sywnej terapii – przypadki kliniczne” 
- dr Paweł Pietraszek; „Ból i  leczenie 
przeciwbólowe na OIT” - dr Wojciech 
Serednicki (Uniwersytet Jagielloński 

Aleksandra Pawlak – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

4 kwietnia 2019 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
pielęgniarstwa operacyjnego.

9 kwietnia 2019 r. 
W  siedzibie NRPiP w  Warszawie odbyło się posiedzenie NRPiP, 
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie.

10 kwietnia 2019 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie Klubu Seniora 
działającego przy ORPiP w Lublinie.

11 kwietnia 2019 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpa-
trzyli wnioski o  przyznanie losowych zapomóg bezzwrotnych 
pielęgniarkom i  położnym znajdującym się w  trudnej sytuacji 
losowej.
W  Wyższej Szkole Ekonomii i  Innowacji w  Lublinie odbyło się 
świąteczne spotkanie, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła 
Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

12 kwietnia 2019 r.
W  Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej odbyło się spotkanie 
przedświąteczne, w  którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła 
Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 

15 kwietnia 2019 r.
W siedzibie MSWiA w Lublinie odbyło się spotkanie świąteczne, 
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie.

16 kwietnia 2019 r. 
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się spotkanie Pełnomoc-
ników ORPiP podczas, którego zostały omówione następujące 
sprawy; nowe obowiązujące normy zatrudnienia, organizacja 
spotkania Integracyjnego Pielęgniarek i Położnych z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej oraz sprawy 
bieżące z działalności ORPiP w Lublinie. 
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych w  Lublinie, podczas 
którego podjęto uchwały w sprawie nadania uprawnień do wy-
konywania zawodu pielęgniarki i położnej, zatwierdzono wypła-
tę zapomóg losowych bezzwrotnych pielęgniarkom i położnym 
znajdującym się w trudnej sytuacji losowej.
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się spotkanie świąteczne 
z Pełnomocnikami ORPiP w Lublinie i Członkami Prezydium OR-
PiP w Lublinie. 

3 maja 2019 r.
Z okazji uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja w Lu-
blinie na Placu Litewskim odbyło się uroczyste złożenie kwiatów 
pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja przez, Panią Agnieszkę Kais 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w  Lublinie, Panią Marzennę Siek 
Skarbnika ORPiP w Lublinie i Pana Grzegorza Nowickiego przed-
stawicieli samorządu zawodowego pielęgniarek i  położnych 
w Lublinie. 

7 maja 2019 r.
W siedzibie NRPiP odbyło się spotkanie Konwentu Przewodniczą-
cych ORPiP, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodni-
czący ORPiP w Lublinie.
W  siedzibie NRPiP w  Warszawie odbyło się posiedzenie Prezy-
dium NRPiP, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewod-
niczący ORPiP w Lublinie. 
W Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się konferencja „Elek-
troniczny System Medycyny Szkolnej”. Udział w  konferencji 
z  ramienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych w  Lublinie 
wzięła Pani Justyna Wojtysiak członek OIPiP w  Lublinie, która 
wygłosiła wykład nt. „Opieka nad dziećmi i  młodzieżą w  śro-
dowisku nauczania i  wychowania w  świetle obowiązujących 
przepisów”.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyły się warsztaty dla pielęgnia-
rek z żywienia klinicznego pt.: „Żywienie kliniczne - praktyczne 
warsztaty dla pielęgniarek”- kompleksowe podejście do pacjen-
ta żywionego doustnie, dojelitowo lub pozajelitowo. Warsztaty 
zostały zorganizowane przez firmę Fresenius Kabi Polska Sp. 
z o.o. przy współpracy z ORPiP w Lublinie.

KALENDARIUM

► Ciąg dalszy na str. 17

Intensywna Terapia 2019
Wyzwania i możliwości leczenia  
chorych w stanach krytycznych
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8 maja 2019 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Klubu Senio-
ra działającego w OIPiP w Lublinie. 

9 maja 2019 r.
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej podczas, którego Komisja przeprowadziła 
bieżącą kontrolę działalności OIPiP w Lublinie.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpa-
trzyli wnioski o  przyznanie losowych zapomóg bezzwrotnych 
pielęgniarkom i  położnym znajdującym się w  trudnej sytuacji 
losowej.

9-10 maja 2019 r.
W  Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w  Lubli-
nie odbyła się konferencja z  okazji finału XIV Ogólnopolskiego 
Konkursu Pielęgniarka Roku 2018, Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i  Dnia Położnej, 55-lecia Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Udział w powyższych 
uroczystościach wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie 

10 maja 2019 r. 
W  Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w  Łęcznej odbyły się odchody 
Jubileusz 10-lecia istnienia Szpitala. Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Lublinie reprezentowała Pani Agnieszka Kais Wice-
przewodnicząca ORPiP w Lublinie.

14 maja 2019 r.
W  Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w  Lublinie odbyła się 
konferencja „Teraz Zdrowie - Lubelskie, Doświadczenia i  per-
spektywy przemian w służbie zdrowia”, w której udział wziął Pan 
Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 
W Lublinie odbyła się uroczystość wmurowania Kamienia wę-
gielnego pod budowę Stomatologicznego Centrum Klinicznego 
przy ul. Chodźki. 

16 maja 2019 r.
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych w  Lublinie podczas, 
którego podjęto uchwały w sprawie nadania uprawnień do wy-
konywania zawodu pielęgniarki i położnej, zatwierdzono wypła-
tę zapomóg losowych bezzwrotnych pielęgniarkom i położnym 
znajdującym się w trudnej sytuacji losowej

17 maja 2019 r.
W  Wyższej Szkole Ekonomii i  Innowacji w  Lublinie odbyła się 
uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki, w której udział wziął 
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.
W Hotelu Luxor & Atelia Centre w Lublinie z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej odbył się IV wieczór inte-
gracyjny, w którym udział wzięło 1100 pielęgniarek, pielęgniarzy 
i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie. 

22 maja 2019 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się szkolenie zorganizowane 
przez OIPiP Lublinie przy współpracy z firmą Pelargos nt. „Trud-
ne rozmowy czyli jak budować dobre relacje w  pracy z  kobietą 
w  ciąży i  po porodzie. Cud narodzin – poród w  pozycjach wer-
tykalnych”. Udział w szkoleniu wzięło ok 40 położnych z terenu 
działania OIPiP w Lublinie. 

25 - 26 maja 2019 r.
W  Częstochowie odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Służby 
Zdrowia. Lubelską Izbę Pielęgniarek i  Położnych reprezentował 
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie Pani Maria 
Olszak-Winiarska Wiceprzewodnicząca ORPiP w  Lublinie, Pani 
Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie. 

27 maja 2019 r.
W  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
MSWiA w  Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, 
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie. 

28 maja 2019 r.
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie 
odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w którym udział wziął 
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 

KALENDARIUM

Intensywna Terapia 2019

Collegium Medicum, Kraków). 
Z  punktu widzenia pielęgniarki OIT, 
szczególnie ciekawe były wykłady dr 
Katarzyny Kotfis o  majaczeniu cho-
rych w  oddziale intensywnej terapii 
oraz profesorów Wojciecha Szcze-
klika i  Romana Jaeschke, na temat 
Zespołów Wczesnego Reagowania. 
Pierwszy z  wymienionych tematów, 
szczególnie istotny w  kontekście 
opieki pielęgniarskiej naświetlał 
temat specyficznych zaburzeń psy-
chicznnch, które wywołują leki, stan 
zdrowia oraz czynności wykonywa-
ne wobec hospitalizowanych w  OIT 
chorych. Drugi wykład przedstawiał 
doświadczenia Polskie i  Kanadyjskie 
po wprowadzeniu ZWL. Podkreślano 
i  opisywano liczne korzyści płynące 
z wprowadzenia ZWL. 

Pierwszy dzień konferencji zakoń-
czył koncert gwiazdy Piwnicy Pod 
Baranami, Jacka Wójcickiego.

Drugi dzień konferencji, sobotę 13 
kwietnia otworzyła bardzo ciekawa 
i trudna sesja o terapii daremnej i te-
stamencie życia. Szanowne gremium 
wykładowców poruszyło temat 
śmierci, godności oraz granic terapii 
zarówno w  kontekście dorosłych jak 
i  dzieci. Wygłoszono wykłady: „Tera-
pia daremna w Polsce w 2019 roku” - 
prof. Andrzej Kübler, który podsumo-
wał badania w tej tematyce; „Terapia 
daremna u dzieci” - dr Marcin Rawicz, 
w  wykładzie w  bardzo poruszający 
i zapadający w pamięć sposób doktor 
Rawicz pokazał swoje doświadczenia 
i  rady; „Terapia daremna w  świetle 
polskiego prawa” - dr Małgorzata 
Szeroczyńska, gdzie prelegentka 
zaprezentowała punkt widzenia 
prawnika - prokuratora, tak inny od 
punktu widzenia medyków; „Umierać 
z  godnością – doświadczenia kana-
dyjskie” - prof. Roman Jaeschke, który 
to opisywał sposób radzenia sobie 
z terapią kresu życia i umieraniem pa-
cjentów w Kanadzie. Sesję zamknęła 
ciekawa dyskusja, która pokazała jak 
trudny i  wymagający wielu dyskusji 
jest to temat. 

Sesja szósta poruszała liczne pro-
blemy medyczne przed jakimi staje 
zespół opiekujący się pacjentem 
Intensywnej Terapii. Wygłoszono 
wykłady: „Niewydolność serca – jak 

leczyć pacjenta wymagającego inten-
sywnej terapii” - dr Robert Zymliński; 
„Udar mózgu na OIT – postępowanie 
zgodnie z wytycznymi” - dr Antoni Fe-
rens; „Nowe doustne antykoagulanty 
– problem czy przydatne narzędzie 
w  intensywnej terapii” - prof. Jerzy 
Windyga; „Postępowanie w  zawale 
serca u  pacjenta wymagającego in-
tensywnej terapii” - dr hab. Agnieszka 
Tycińska; „Respiratorowe zapalenie 
płuc – diagnostyka, leczenie, zapo-
bieganie” - prof. Rafał Krenke; „Ostre 
powikłania cukrzycy i  ich leczenie 
w  warunkach OIT” - dr hab. Leszek 
Czupryniak. Referaty wygłosili spe-
cjaliści w  poszczególnych dziedzi-
nach, którzy na codzień konsultują 
pacjentów OIT. 

Ostatnia, zamykająca sesja po-
święcona była głównie technikom 
pozaustrojowym jak ECMO i  CRRT. 
Wygłoszono następujące prelekcje: 
„ECMO w  ARDS – wcześnie czy ra-
tunkowo? Postępowanie w  świetle 
wyników nowych badań” - dr Michał 
Borys; „CRRT w  AKI – kiedy wdrożyć 
leczenie i  jak je monitorować?” dr 
hab. Mirosław Czuczwar; „Ciągłe 
techniki nerkozastępcze – na co 
uważać?” - dr Dariusz Onichimow-
ski; „Pozastandardowe techniki 
interpretacji równowagi kwasowo-
-zasadowej u chorych w stanach kry-
tycznych” - dr Mirosław Ziętkiewicz; 
„Odpowiedzialność prawna ane-
stezjologa – najnowsze tendencje 
i kierunki zmian” - dr Małgorzata Ser-
wach. Najtrudniejszy, kontrowersyjny 
i  budzący liczne pytania w  dyskusji 
okazała się ostatni temat. Dr Serwach, 
prawnik od lat zajmujący się prawem 
medycznym opowiedziała o  odpo-
wiedzialności prawnej lekarza, ale 
także innego personelu medycznego 
i samego szpitala. Uwzględniono róż-
ne formy zatrudnienia i różne rodzaje 
odpowiedzialności prawnej.

Uczestnictwo w konferencji 
dofinansowała  

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych w Lublinie. 
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W  dniach 07.05.-10.05.2019 r. w  Zakopanem odbyło 
się szkolenie „profilaktyka stresu i wypalenia zawodowe-
go”. Organizatorem szkolenia był Ogólnopolski Ośrodek 
Konferencyjny Sp. z  o.o. Zajęcia prowadzone były przez 
psychologów będących jednocześnie psychoterapeuta-
mi i  trenerami kompetencji miękkich. Blok programowy 
realizowany był w dwóch panelach. Pierwszy realizowany 
w formie teorii połączonej z ćwiczeniami, drugi w formie 
zajęć relaksacyjnych w  przepięknej scenerii Doliny Strą-
żyskiej. Oba zagadnienia omawiane były w  konfiguracji 
zależności pomiędzy sobą, niemożliwości wystąpienia 
wypalenia zawodowego bez wcześniej obecnego stresu. 
Stresu długotrwałego, destrukcyjnego i  bez reakcji na 
niego. Należy zaznaczyć, że problematyka stresu istnieje 
odkąd istnieje człowiek gdyż jest to nic innego jak reakcja 
człowieka na to co nowe, trudne, nietypowe, zagrażające. 
Jednym słowem jest to odpowiedź organizmu na zaist-
niałą sytuację. Czynniki środowiskowe, które zagrażają 
równowadze organizmu, naruszają ją, często nazywane są 
stresorami. Każdy organizm jest indywidualnością, dlate-
go reaguje w odmienny sposób na taką samą sytuację:” to 
co dla mnie jest łatwe to dla koleżanki może być trudne „. 
Wiąże się to z  indywidualnymi możliwościami człowieka 
a  co bardzo istotne można je rozwijać. Stres skłania nas 
do działania, jest mobilizujący ale może być zbyt silny 
i  przekraczając optymalny poziom zaczyna szkodzić. 
Dlatego dzielimy go na eustres i dystres. Pierwszy z nich 
jest mobilizujący, trudność, którą postrzegamy jako wy-
zwanie do podjęcia a  nie jako kryzys, gdy odczuwamy, 
że potrafimy sprostać stawianym przed nami zadaniom. 
Drugi nazwany dystresem jest demobilizujący, szkodliwy 

a zadania stawiane przed nami oceniamy jako obciążenie 
przerastające nas. Dystres, który długo działa na organizm 
wyczerpuje jego zasoby energetyczne i  powoduje per-
manentne zmęczenie. Objawy stresu dotyczą zarówno 
reakcji: fizycznych organizmu, sprawności intelektualnej, 
emocji, myśli jak i zachowania. Najczęściej spotykane to: 
bóle głowy i  brzucha, nadmierne pocenie się, bladość 
powłok skórnych, drżenie rąk, wzmożone napięcie mię-
śniowe, zaburzenia układu pokarmowego, nadwrażliwość 
na bodźce, bezsenność lub nadmierny sen, bóle w klatce 
piersiowej, wzrost ciśnienia krwi, uczucie pustki w głowie, 
trudności koncentracji, osłabienie pamięci, częste pomył-
ki, chwiejność emocjonalna, drażliwość, pesymizm, obni-
żona samoocena, brak apetytu lub nadmierne objadanie 
się, wybuchy płaczu, nadmierna agresja, lęk, gniew, brak 
tolerancji wobec innych, nerwowe tiki, przyspieszenie 
lub spowolnienie reakcji, nieufność, uczucie zmęczenia, 
tzw.gonitwa i nieracjonalność myśli, unikanie kontaktów 
z  ludźmi, prowokowanie konfliktów. Objawy te są zwią-
zane z  reakcją współczulnego układu nerwowego, który 
wydziela adrenalinę i noradrenalinę a przy dłuższej sytu-
acji stresowej oś podwzgórze-przysadka-nadnercza za-
czyna produkcję kortyzolu – hormonu stresu. Znajomość 
w/w objawów pozwala na kontrolowaną reakcję na skutki 
stresu i pozwala na szybsze rozładowanie napięcia. 

Drugim zagadnieniem związanym z  długotrwałym 
stresem w  środowisku pracy było pojęcie wypalenia za-
wodowego. Z  zespołem wypalenia zawodowego mamy 
do czynienia wtedy, gdy długotrwałe przeciążenie psy-

mgr Lidia Harnatkiewicz – I Klinika Psychiatrii SPSK Nr 1 w Lublinie

► Ciąg dalszy na str. 19

Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
Zakopane 07.05-10.05.2019 r.
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chofizyczne pracą staje się dla pracownika trudnością 
nie do zniesienia i prowadzi do emocjonalnych, psycho-
somatycznych i  behawioralnych zaburzeń, ograniczając 
lub odbierając zdolność do pracy. Pracownik traci zapał 
do wykonywanej pracy, która kiedyś przynosiła mu sa-
tysfakcję, jest niezadowolony z czynności jakie wykonuje, 
odczuwa zmęczenie i bezsilność, bardzo często czuje, że 
przestał się rozwijać. Na wypalenie zawodowe narażeni są 
przedstawiciele wszystkich zawodów, ale najczęściej do-
tyczy pracowników, których profesja polega na kontakcie 
z ludźmi i niesieniu im pomocy. Najczęstszymi czynnikami 
przyczyniającymi się do powstania wypalenia zawodo-
wego są: nadmiar obowiązków, niskie poczucie własnej 
wartości, brak sukcesów w  pracy, niskie wynagrodzenie 
za pracę nieadekwatne do obciążenia, konflikty, mob-
bing, stres w  pracy, stawianie sobie wysokich wymagań 
przy minimalnym wpływie na sytuację, perfekcjonizm 
i  nadmierna odpowiedzialność. Wyróżniamy trzy etapy 
wypalenia zawodowego, a  każdy z  nich cechuje się róż-
nymi objawami. W  pierwszej fazie pracownik odczuwa 
niechęć do wszystkiego, co związane jest z pracą, a obja-
wami są: bóle głowy, problemy ze snem oraz obniżenie 
odporności i częste infekcje. Jeżeli pracownik będzie miał 
zmniejszoną ilość obowiązków, wypocznie to zazwyczaj 
uda mu się powrócić do prawidłowego funkcjonowania. 
Gdy zignorujemy objawy pierwszej fazy to utrwalą się 
one i nastąpi przejście do drugiej fazy, której objawy to: 
problemy z  koncentracją, obniżenie jakości wykonywa-
nej pracy, bezsenność, wybuchy gniewu oraz drażliwość. 
W tej fazie pracownik będzie potrzebował dłuższego wy-
poczynku. Jeżeli zaczną występować wahania nastroju, 
utrata wiary we własne możliwości i unikanie kontaktów 
z  innymi ludźmi, chroniczne zmęczenie, poczucie osa-
motnienia i izolacji, rezygnacja i brak chęci do życia, myśli 
samobójcze, zapadalność na różne choroby, konflikty ro-
dzinne i koleżeńskie, jest to sygnał wejście w trzecią fazę 
wypalenia zawodowego i  niestety dotyka ona nie tylko 
pracownika ale również jego rodzinę i  najbliższych. Na 
tym etapie przeważnie nie można sobie samemu pomóc, 
jest najczęściej potrzeba skorzystania z pomocy specjali-
sty psychologa lub psychiatry. Dlatego istotne jest zapo-
bieganie wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego. 
Najważniejsze jest oddzielenie pracy od życia osobistego, 
zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy pracą 
a życiem osobistym. W pracy warto ustalić priorytety za-
wodowe czyli do czego dążymy i czy lubimy naszą pracę. 
Rozwój zawodowy podnosi naszą wartość i  samoocenę. 
Istotna jest również higiena pracy czyli przerwy na krótki 
odpoczynek, czasami wystarczy 5-10 minut. Starajmy się 
być życzliwi, zadbajmy o miłą atmosferę o bezinteresow-
ny uśmiech. Istotna jest higiena snu, jego czas i warunki. 
Posiadanie hobby sprawia, że człowiek czuje się bardziej 
spełniony i  zadowolony. Ważna jest aktywność fizyczna 
i mitem jest brak na to czasu, zależy to od dobrej przemy-
ślanej organizacji. Ta dobra organizacja pozwoli na wygo-
spodarowanie czasu dla rodziny i najbliższych. Ostatnim 
elementem profilaktyki wypalenia zawodowego ale jakże 

istotnym jest wypoczynek, odpowiednia ilość czasu prze-
znaczonego na urlop. Jak widać ważne jest planowanie 
i  organizacja czasu. Warto zastosować do tego regułę 
60:40, czyli planować jedynie 60% naszego czasu (dnia, 
tygodnia, miesiąca) a  resztę czyli ok. 40% zostawić na 
zajęcia niezaplanowane (nieprzewidziane zdarzenia oraz 
spontaniczne potrzeby).

Skoro na występowanie stresu nie mamy wpływu gdyż 
jest on obecny w naszym codziennym życiu, to możemy 
wypracować reakcje zmniejszające jego natężenie i skut-
ki. Ratunkiem dla organizmu jest przywspółczulny układ 
nerwowy, który odpowiada za wyciszenie i relaks. Ponie-
waż współczulny i  przywspółczulny układ nerwowy nie 
działa jednocześnie, dlatego gdy jesteśmy zrelaksowani 
i odpoczywamy to automatycznie uwalniamy się od stre-
su. Relaksacja to najskuteczniejszy sposób na stres, a jeżeli 
stres będzie mniejszy to skutki jego również i  syndrom 
wypalenia zawodowego ominie nas. Znane są różne tech-
niki relaksacyjne, a ćwiczenia w ramach tych technik dają 
cały wachlarz korzyści. Korzyści fizyczne (redukcja na-
pięcia mięśni i  zużycia tlenu, normalizacja ciśnienia krwi 
i pracy serca), poznawcze (poprawa koncentracji, pamięci, 
ostrości spostrzegania), emocjonalne (poprawa nastroju, 
zmniejszenie drażliwości, obniżenie poziomu lęku i  nie-
pokoju), behawioralne (zdrowszy sen, obniżenie zużycia 
energii, zwiększenie wydajności), zdrowotne (redukcja 
objawów ze strony układu pokarmowego i napięciowych 
bólów głowy). Należy pamiętać, że techniki relaksacyjne 
prowadzą do opanowania, wypoczynku i  odprężenia, 
kontroli stanów lękowych, zwiększają wiarę w siebie, dają 
poczucie kontroli nad problemem. Podczas szkolenia pro-
wadzący przybliżyli uczestnikom znajomość teoretyczną 
i praktyczną techniki oddychania po kwadracie, wizualiza-
cji, relaksacji Jakobsona oraz trening autogenny Schultza. 
Było to bardzo ciekawe, a czasami zaskakujące doświad-
czenie. Na bazie przekazanej teorii przeprowadzone były 
zajęcia praktyczne ćwiczeń relaksacyjnych na łonie natury 
w  przepięknej Dolinie Strążyskiej w  scenerii wiosenno- 
zimowej. Atmosfera gór jak zwykle sprzyjała wyciszeniu 
i pozwalała być „tu i teraz” bez bagażu stresorów życia co-
dziennego. Podsumowując należy podkreślić, że pomimo 
dużego nasilenia stresu w naszym życiu i zagrożeń z tym 
związanych, to nie jesteśmy bezradni w walce ze stresem 
i  ewentualnym syndromem wypalenia zawodowego. 
Specjaliści dali nam do ręki ogromny oręż do walki z tymi 
zagrożeniami. Oręż, którego zastosowanie zależy od nas 
samych w  myśl zasady: jak się bardzo chce to można 
wszystko. Na zakończenie relacji pragnę podkreślić duże 
zaangażowanie uczestników szkolenia, wiedzę osób pro-
wadzących szkolenie oraz bardzo miłą atmosferę.

Udział w Konferencji  
dofinansowała OIPiP w Lublinie.
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W dniach 25-26 maja 2019 r. w Częstochowie na Jasnej Górze 
odbyła się coroczna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia 
zorganizowana już po raz 95 przez Krajowe Duszpasterstwo 
Służby Zdrowia, w  tym roku pod hasłem „W  mocy Ducha”. Na 
głównej Mszy św., która odbyła się w  niedzielę 26 maja br. 
obecni byli przedstawiciele środowisk medycznych, w tym dy-
rektorzy i pracownicy szpitali, przychodni, hospicjów, zakładów 
opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, lekarze, pielę-
gniarze i pielęgniarki, laboranci, położne, farmaceuci, fizykote-
rapeuci, ratownicy medyczni, pracownicy administracji i  służb 
pomocniczych oraz kapelani szpitalni – w sumie ok. 5 tys. osób, 
a także Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz marszałek Se-
natu Stanisław Karczewski. Centralnym punktem Pielgrzymki 
Służby Zdrowia była Msza św. odprawiana na jasnogór-
skim Szczycie. Eucharystii przewodniczył  abp Wacław 
Depo, metropolita częstochowski. Mszę św. koncelebro-
wali m.in.: bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu 
KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, ordynariusz diec. 
warszawsko-praskiej; ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy 
duszpasterz Służby Zdrowia, ks. Jacek Kaszycki, główny 
organizator pielgrzymki i  duszpasterze Służby Zdrowia. 
Pielgrzymów powitał 
o. Krystian  Gwioździk 
pod przeor Jasnej 
Góry. Podczas homilii 
abp. Wacław Depo 
w  duchu wdzięczno-
ści skierowanej do 
środowiska służby 
zdrowia wypowiedział 
słowa poezji księdza 
Wacława Buryły, ka-
płana wrocławskiego: 
Dobrze, że jesteś, tak 
bardzo zwyczajny jak 
chleb, jak woda, jak 
powietrze. Dobrze, 
że przychodzisz tak 
bardzo zwyczajnie jak 
słońce nad ranem, jak 
sen do zmęczonych 
codzienną gonitwą, 

którym sił już nie 
starcza, dobrze że 
kochasz, bo miłość 
podnosi i  budzi 
nadzieję, bo mi-
łość skrzydła do 
ramion przypina 
i  pozwala lecieć 
ku wysokim szczy-
tom, dobrze, że 
jesteś przyjacielu 
Boży, którego 
codziennie spoty-

kam”. Na zakończenie 
Mszy św. został wypo-
wiedziany Akt Zawie-
rzenia Polskiej Służby 
Zdrowia Matce  Bożej. 
Jak co roku wśród piel-
grzymów na Jasnej 
Górze obecna była 
delegacja przedstawi-
cieli lubelskiej służby 
zdrowia, pielgrzymi 
pod przewodnictwem 

swojego duszpasterza ks. Wojciecha Iwanickiego uczestni-
czyli w spotkaniach modlitewnych oraz Eucharystii czerpiąc 
w  ten sposób siłę na kolejny rok pracy. We Mszy Świętej 
uczestniczyły poczty sztandarowe z  całego kraju, w  tym 
poczet Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, 
oraz Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i  Położnych 
Polskich Odział w  Lublinie oraz OZZPiP Zarząd Regionu 
w Lublinie. 

Wydarzenia

Ogólnopolska Pielgrzymka  
Służby Zdrowia na Jasną Górę

Poczet Sztandarowy  
OZZPiP Zarząd Regionu Lubelskiego.

Poczet Sztandarowy  
KSPiPP.

Poczet Sztandarowy OIPiP w Lublinie.
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 Warszawa, 02.04.2019 r. 
 
 
 

 
Startuje 6. edycja kampanii i konkursu  

„Położna na medal”  
 
 
1 kwietnia 2019 roku wystartowała 6 edycja kampanii i konkursu „Położna na 
medal”, organizowana przez Akademię Malucha Alantan. Kampania 
popularyzuje zawód położnej i jej ważny udział w opiece okołoporodowej 
w Polsce. W ramach kampanii prowadzony jest konkurs, który od 5 lat wyłania 
położne, które w sposób szczególny wyróżniły się podejściem, zrozumieniem, 
powołaniem. Położne, które podczas swojej pracy stały się towarzyszkami 
kobiety w jej drodze do wielkich zmian, jakie wiążą się z wejściem w nową 
rodzicielską rolę. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na stronie 
poloznanamedal.info. Mecenasem kampanii została marka Oktaseptal. 
 
 
6. edycja konkursu „Położna na medal” 
 
Położna to osoba, która zajmuje się edukacją kobiety na każdym etapie jej życia. 
Szczególną rolę pełni ona w okresie okołoporodowym, przygotowuje ciężarną do 
porodu i do najważniejszej roli – mamy. Dziś położna może prowadzić ciążę kobiety. 
Jej rola podczas porodu i połogu jest dla podopiecznych niezmiernie ważna. Podczas 
porodu to właśnie położna pełni rolę opiekunki, czuwa nad kobietą pomaga jej przejść 
przez ważny etap jakim jest poród. 
 
Od 1 kwietnia trwa ogólnopolska kampania „Położna na medal”, której nieodłącznym 
elementem jest konkurs na najlepszą położną. Pacjentki mogą nominować i głosować 
na swoje kandydatki. Trzy pierwsze położne z największą liczba głosów otrzymają 
wartościowe nagrody rzeczowe oraz zasłużone medale. 
 
Od początku trwania konkursu wyłoniono 15 najlepszych położnych w Polsce oraz 144 
położne w poszczególnych województwach. 
 
Zasady zgłaszania do konkursu  
 
Zgłoszenia do 6. edycji konkursu odbywają się od 1 kwietnia do 31 lipca 2019 roku. 
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Nominuj położną w konkursie „Położna na medal” 

 
 
W kwietniu wystartowała 6 edycja kampanii i konkursu „Położna na medal”, 
organizowana przez Akademię Malucha Alantan. Kampania popularyzuje zawód 
położnej i jej ważny udział w opiece okołoporodowej w Polsce.  
 
W ramach kampanii prowadzony jest konkurs, który od 5 lat wyłania położne, które w 
sposób szczególny wyróżniły się podejściem, zrozumieniem, powołaniem. Położne, 
które podczas swojej pracy stały się towarzyszkami kobiety w jej drodze do wielkich 
zmian, jakie wiążą się z wejściem w nową rodzicielską rolę.  
 
 
Zasady zgłaszania do konkursu  
 
Zgłoszenia do 6. edycji konkursu odbywają się od 1 kwietnia do 31 lipca 2019 roku. 
 
Głosy można oddawać przez cały czas trwania kampanii to jest do 31 grudnia 2019 
roku. 
 
Nominacje i głosy przyjmowane są na stronie www.poloznanamedal.info 
  
Mecenasem kampanii jest marka Oktaseptal. 

Patronat nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie 
Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Dobrze 
Urodzeni.  
 
W kampanię zaangażowało się wielu partnerów medialnych oraz blogerów.  

Lista patronów medialnych znajduje się na stronie www.poloznanamedal.info. 
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Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego  
dla województwa lubelskiego

mgr Dorota Suchodół
 20–090 Lublin ul. Jaczewskiego 2 tel. 81 7184410    suchodol.dorota@imw.lublin.pl

Lublin, 2019.04.08

Opinia
w sprawie podawania przez pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

produktów leczniczych o nazwach
Olfen 75 - roztwór do wstrzykiwań oraz Dicloratio 75 - roztwór do wstrzykiwań.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawo-
wej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2016 poz. 86) określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2016 poz. 1567, 
załącznik nr 2 do rozporządzenia) określa zakres zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i ustala, iż pielęgniarka 
podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzem POZ, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad 
świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie: 
promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych, 
świadczeń rehabilitacyjnych. Świadczenia lecznicze obejmują podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi 
przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych.
Wobec powyższego pielęgniarka POZ jest zobowiązana do podawania preparatów leczniczych w iniekcjach domięśnio-
wych przeznaczonych do lecznictwa ambulatoryjnego w gabinecie pielęgniarki POZ oraz w warunkach domowych pacjenta 
na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarka realizuje świadczenie zdrowotne zgodnie z aktualną wiedzą 
medyczną.
Realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków pielęgniarka ma obowiązek zapoznać się z informacjami pro-
ducenta leku, zamieszczonymi w ulotce jak również w charakterystyce produktu leczniczego i bezwzględnie stosować 
zalecenia producenta.
Charakterystyka produktu leczniczego Olfen 75 zawiera zapis: „...Ze względu na możliwość wystąpienia reakcji ana-
filaktycznych, również wstrząsu, pacjenci muszą być pod obserwacją przez co najmniej godzinę po wstrzyknięciu do-
mięśniowym produktu Olfen 75, w pobliżu działającej aparatury ratowniczej. Powyższe postępowanie należy wyjaśnić 
pacjentowi...”.
Charakterystyka produktu leczniczego Dicloratio 75 podaje: „...W związku z możliwością wystąpienia reakcji anafi-
laktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego, musi być dostępny prawidłowo funkcjonujący sprzęt, niezbędny w nagłych 
przypadkach. Pacjenta należy obserwować, co najmniej przez 1 godzinę, po wstrzyknięciu produktu leczniczego...”.
W związku z powyższym informacje zawarte w treści przytoczonych charakterystyk produktu leczniczego w/w leków bez-
względnie wykluczają możliwość podania ich przez pielęgniarkę w domu pacjenta oraz w gabinecie pielęgniarki 
POZ. Wyposażenie gabinetu pielęgniarki POZ określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2016 poz. 86) nie zawiera sprzętu 
i aparatury ratowniczej.
Według zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i określonych w treści warunków realizacji świadczeń gwarantowanych 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprzęt i aparatura niezbędne do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej w sytuacji 
zagrożenia życia stanowią część wyposażenia gabinetu zabiegowego.
A zatem w przypadku gabinetu pielęgniarki POZ funkcjonującego jednocześnie jako gabinet zabiegowy pielęgniar-
ka nie ma podstaw do odmowy wykonania prawidłowo wystawionego zlecenia lekarskiego w zakresie podania leków 
Olfen 75 i Dicloratio 75.
Jednocześnie Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014 poz. 1435) określa również 
zasady i prawo do odmowy wykonania zlecenia czy realizacji świadczenia (Art. 12).

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie

Pielęgniarstwa Rodzinnego  
Dorota Suchodół
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Pani 

Barbarze Kuśmierzak
wyrazy głębokiego i szczerego 

współczucia z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ
 składają  

Pracownicy Oddziału Chirurgii Klatki 

Piersiowej SPSK Nr 4 w Lublinie

Koleżance 

Annie Raczkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

MAMY
składają  

koleżanki z Kliniki Okulistyki  

SPSK Nr 1 w Lublinie

Koleżance 

Barbarze Kufel
szczere i głębokie wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

BRATA
składają  

współpracownicy z Kliniki Chirurgii  
i Traumatologii Dziecięcej USD  

w Lublinie

Koleżance 
Dorocie Chrzanowskiej

szczere i głębokie wyrazy współczucia  
oraz słowa wsparcia i otuchy 

z powodu śmierci 

SYNA
składają  

współpracownicy z Kliniki Chirurgii  
i Traumatologii Dziecięcej USD  

w Lublinie

Pielęgniarzowi 
Zbigniewowi Szczerbie

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

TEŚCIA
 składa 

Zespół Pielęgniarski Oddziału 
Psychogeriatrycznego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego SPZOZ  
w Lublinie

Pani  
Oddziałowej Bloku Operacyjnego

Elżbiecie Szydłowskiej
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

TATY
składają 

Naczelna Pielęgniarka, pielęgniarki 
Oddziałowe, Pracownicy Bloku  
i Sterylizacji Szpitala MSWiA  

w Lublinie

„Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie pozostaje w naszych sercach”

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 27 maja 2019 roku odeszła od nas nagle w wieku 58 lat  
nasza koleżanka

Ś.P. Anna Sokal
Starsza pielęgniarka Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w  Szpitalu Neuropsychiatrycznym 
SPZOZ w Lublinie. Śmierć nie boli tych co odchodzą lecz tych co zostają, tym bardziej jej fakt jest bolesny, że odszedł 
człowiek bardzo dobry, ciepły, kochający ludzi, kochający swój zawód.

Anię cechowała bardzo duża kultura osobista, ogromna cierpliwość, która pozwalała jej z oddaniem opiekować się pacjentami oraz otaczającymi 
ją ludźmi. Chętnie dzieliła się z innymi swoimi doświadczeniami i wiedzą. Zawsze pełna optymizmu i pogody ducha nawet w najtrudniejszych, 
życiowych sytuacjach. 
Wyrazem naszego szacunku dla Ciebie niech będzie zapewnienie o trosce, życzliwości i wsparciu dla Twojej rodziny, która była dla Ciebie najważ-
niejsza.
Anna Sokal urodziła się 25 maja 1961 w  Biłgoraju. W  1985 roku ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w  Biłgoraju. W  tym samym roku 
związała się zawodowo z miejscowym szpitalem SPZOZ w Biłgoraju. Pracowała na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Zakaźnym. Od 2011 roku 
rozpoczęła prace w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SPZOZ w Lublinie.
Zmarła nagle w dniu 27 maja 2019 roku.

Żegnamy naszą koleżankę Annę Sokal i łączymy się w bólu z rodziną.
Pamięć o Tobie pozostanie na zawsze z nami

współpracownicy, przyjaciele, koleżanki i koledzy ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

Pani
Marii Tomaszewskiej

St. Położnej koordynującej Oddział 
Położniczo-Ginekologiczny

wyrazy głębokiego współczucia  
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci 

OJCA
składają 

Dyrekcja SPZOZ Nr 1 w Bełżycach  
i Współpracownicy

Pani

Iwonie Paluch
wyrazy głębokiego i szczerego 

współczucia  
z powodu śmierci 

TATY
składają 

Pracownicy Oddziału Chirurgii Klatki 
Piersiowej SPSK Nr 4 w Lublinie

Koleżance
Barbarze Szczerbie

wyrazy współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

TATY
 składają 

koleżanki i koledzy z Oddziału 
Psychiatrycznego dla Dzieci  

i Młodzieży Szpitala 
Neuropsychiatrycznego SPZOZ  

w Lublinie

KONDOLENCJE
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE!
KOMUNIKAT

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Lublinie informuje, że aktualna oferta szkoleniowa na II 
półrocze 2019 roku zostanie Państwu zaprezentowana w drugiej połowie czerwca. Oferta zostanie przed-
stawiona na stronie internetowej www.oipip.lublin.pl oraz w Systemie Monitowania Kształcenia i będzie obej-
mowała szkolenia pełnopłatne oraz szkolenia bezpłatne finansowane ze środków OIPiP w Lublinie. 
Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Me-
dycznych, składanie wniosków i rekrutacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych 
prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia. Osoby zainteresowane 
udziałem w szkoleniach proszone są o składnie wniosków o udział w kształceniu poprzez System Monitoro-
wania Kształcenia. 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem w kształceniu bezpłatnym mogą uczestniczyć wy-
łącznie pielęgniarki i położne, które w chwili złożenia wniosku o udział w szkoleniu pozostają członkami 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie i nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące regularnie 
opłacają składkę członkowską na rzecz OIPiP w Lublinie. W danym roku pielęgniarka i położna może uczest-
niczyć tylko w jednej bezpłatnej formie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Pielęgniarki i położne uczestniczące w płatnym kształceniu podyplomowym organizowanym przez podmioty 
inne niż OIPiP w Lublinie mogą ubiegać się o dofinasowanie do kształcenia pod warunkiem, że szkolenia te 
nie były realizowane w ramach bezpłatnych szkoleń OIPiP w Lublinie.

Przewodniczący ORPiP w Lublinie 
(–) Andrzej Tytuła

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu naukowym  
kierowanym do pielęgniarek operacyjnych pod tytułem:

III Ogólnopolska Konferencja  
Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii
„Wyzwanie na najbliższą przyszłość w onkologii – 

chirurgia wspomagana robotowo i chirurgia rekonstrukcyjna”
Wydarzenie to będzie miało miejsce 20 września2019 r. 

w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
Spotkanie jest organizowane przez Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Zespół Pielęgniarek Operacyjnych 
OIPiP w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej.
Podczasjednodniowejkonferencjiuczestnicybędąmogliwziąćudziałwsesjach  naukowych,warsztatachorazporozmawiaćnażywozzespołemoperac
yjnymwtrakcie bezpośredniej transmisji operacji z Salioperacyjnej.
Na III już Konferencji przedstawimy rolę pielęgniarek operacyjnych oraz anestezjologicznych podczas operacji z użyciem Systemu robotowego 
Da Vinci Xi (bezpośrednia transmisja z Sali operacyjnej), skupimy się na operacjach rekonstrukcyjnych pozabiegachonkologicznych(rekonstrukc
jetwarzoczaszki,krtani,rekonstrukcjepiersi
- porównanie doświadczeń) oraz przedstawimy nowe osiągnięcia w zakresie edukacjiuniwersyteckiej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
- co osiągnęłyśmy.
Lista prelegentów niejest  jeszcze  zamknięta. Zachęcamy do współpracy  i dzielenia się własnymi doświadczeniami  z koleżankami  i  kolegami 
z całej Polski.

Zapraszamy do Poznania! 

Komitet Organizacyjny:
Anna Czapla - Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań  anna.czapla@wco.pl, tel. 604 799 823
Jolanta Plens - Gałąska - Szpital Św. Rodziny, Poznań  jolapg@wp.pl tel. 608 658 027
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Pielegniarka/Pielegniarz 

Oferta pracy z kursem jezyka niemieckiego i uznaniem kwalifikacji zawodowych na 
terenie Niemiec 

Szukamy: 

• Absolwentow szkol wyzszych kierunku: Pielegniarstwo 
• Osob znajacych jezyk niemiecki i chcacych uzyskac nostryfikacje 

dyplomu zawodowego na terenie Niemiec 

Oferujemy: 

• 6-cio miesieczny kurs jezyka niemieckiego zawodowego polaczony  
z uznaniem dyplomu na terenie Niemiec 

• Niemiecka umowa o prace ze stawka 12€ na godzine.  
Po 6 miesiacach gwarantowany wzrost zarobkow. 

• Bezplatne zakwaterowanie oraz opieke polskojezycznego koordynatora 

Kurs polaczony jest z praca w jednej z renomowanych placowek 
medycznych na terenie Erfurtu. Dogodny dojazd do miejsca pracy 

(tramwajem lub wlasnym autem)!!! 

***** 

Osoby zainteresowane zachecamy do bezposredniego kontaktu z p.  
Joanna Dysput 

e-mail: dysput-joanna@office-personal.com  

tel: +49 361 65469026, + 49 151 14631202 
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A. Ginalska „Pielęgniarka w Kraju Miliona Słoni – Daleki Wschód” 
Wyd. OIPiP Lublin 2015

Cena 20 zł. 
„… Laos to odległy kraj o odmiennej kulturze, florze i faunie w której przyszło Pani Annie organizować oraz 
zmieniać dążąc do międzynarodowych standardów laotańskie pielęgniarstwo. Praca ta stanowiła zatem nie 
lada wyzwanie zarówno w sferze merytorycznej, organizacyjnej jak i kulturowej. Zmiany, które dokonały się za 
sprawą zaangażowania naszej autorki przy współpracy z międzynarodową społecznością WHO oraz lokalnymi 
decydentami w sposób znaczący wpłynęły na kształt laotańskiego pielęgniarstwa zarówno na poziomie 
kształcenia przeddyplomowego jak i praktyki zawodowej…”

 Andrzej Tytuła - Przewodniczący ORPiP w Lublinie 

B. Ślusarska, D. Zarzycka (red.) „Kultywowanie symboliki w pielęgniarstwie” 
Wyd. OIPiP Lublin 2011

Cena 30 zł. 
 ,,O roli społecznej zawodu pielęgniarki stanowią także jego symbole :czepek, mundur, ślubowanie ,hymn pielę-
gniarski. Czasami warto przypomnieć sobie ich treść, usiąść na chwilę ,zastanowić się, zatrzymać na moment 
w ,,gonitwie” życia i odnaleźć dawno zapomniane ideały .Temu także służy recenzowana pozycja”…..”Bo prze-
cież tak jak pisał Jean Paul Sartre ,,Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością.”

Prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

,,To zbiór bardzo ważnych dla środowiska zawodowego pielęgniarek zagadnień teoretycznych i historycznych w zakresie kultury sym-
bolicznej, kultywowania symboliki zawodowej na świecie i w Polsce”..…”Posiada wartości poznawcze, moralne(skłania do refleksji 
i pobudza wrażliwość) i emocjonalne(wzrusza, pozwala oderwać się od rzeczywistości).Każda pielęgniarka dla której ważnym jest 
dbanie o historię i tradycję zawodu poprzez kultywowanie symboliki zawodowej, znajdzie w tej książce wiele wskazówek ,jak to robić 
w sposób profesjonalny’

Dr n. med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

A. Ginalska „Rok za Atlantykiem… Wspomnienia stypendystki WHO”. 
Wyd. OIPiP Lublin 2009

 Cena 25 zł. 
 „… Wspomnienia Pani Anny napisane są żywym, ciekawym językiem zawierają mnóstwo szczegółów doty-
czących zarówno spraw merytorycznych, jak i obserwacji socjologicznych, społeczeństwa amerykańskiego 
w latach 1968-1969. Jestem przekonana, że to świetna lektura dla wszystkich tych, którzy chcą poznać warunki 
społeczno-kulturowe, w jakich narodził się Wydział Pielęgniarstwa w Lublinie”… 

 Monika Kowalska – Przewodnicząca ORPiP w Lublinie V kadencji 2007-2011

Dane kontaktowe:
OIPiP Lublin

Adres: Czechowska 3a, 20-072 Lublin
tel. 81 536 67 67 536 67 66 fax: 81 536 67 60 email: info@oipip.lublin.pl

Nr konta bankowego: 73 2030 0045 1110 0000 0050 6780 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 
oferuje w sprzedaży wysyłkowej lub osobistej  

pozycje książkowe


