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Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej 
 

 

iędzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej przypomina nam wszystkim o ważnej          

 roli, jaką pełnimy wobec człowieka, społeczeństwa. Promowanie zdrowia, 

zapobieganie chorobom, opieka nad chorym i umierającym stanowią odwieczny sens 

pielęgniarskiej i położniczej troski o drugiego człowieka. Nasze zawody znane są na 

świecie pod wieloma nazwami, ale zawsze kojarzą się z troską i opieką, stanowiąc ostoję 

każdej organizacji ochrony zdrowia. Wykonujemy jeden z najtrudniejszych, najbardziej 

odpowiedzialnych, ale również jeden z najpiękniejszych zawodów. Zawód ten wymaga 

odwagi, pogody ducha i umiejętności radzenia 

sobie z przeciwnościami losu.  

Jesteście wielkim potencjałem, zdolnym 

do wielu przeobrażeń, altruizmu i szacunku dla 

życia. To wyróżnia Nas szczególnie wśród 

wielu zawodów medycznych. I choć dziś nie 

jesteśmy z wielu spraw zadowoleni, to jestem 

przekonany, że przyszłość należeć będzie do 

nas. Opierać się ona będzie na profe-

sjonalistach, których wyróżniający się wkład  

w opiekę zdrowotną dostrzegamy już dziś  

w codziennej pracy i ustawicznym kształceniu.  

Dziękuję Państwu, że trwacie, że ze 

zrozumieniem akceptujecie tak wiele zmian, które zachodzą w tak krótkim czasie. Wierzę, 

że rola pielęgniarstwa, jego siła oraz rozwój praktyki pielęgniarskiej/położniczej sprawi, że 

społeczne uznanie i zawodowa satysfakcja stanie się stanem normalności w naszym kraju.  

Życzę wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym wielu pomyślnych dni, 

szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym, determinacji i entuzjazmu w dokonywaniu 

pozytywnych zmian oraz współtworzeniu wizerunku pielęgniarki i położnej w nowoczesnej 

Europie.  

 

Sebastian Irzykowski 

Przewodniczący ORPiP w Słupsku 
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„Z głębokim szacunkiem i czcią przyj-

muję nadany mi tytuł pielęgniarki” – oto 

słowa przysięgi wypowiadane przez te-

gorocznych absolwentów  INoZ podczas 

uroczystości czepkowania.  

 

roczystość odbyła się 1 lipca  

2013 r. o godzinie 16.00 w budynku 

Instytutu Nauk o Zdrowiu przy  

ul. Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku. 

Do  czepkowania przystąpiło 22 tegoro- 

 

 

 

 

cznych absolwentów INoZ kierunku 

pielęgniarstwo, studia stacjonarne. 

Na uroczystość zaproszono władze 

uczelni, władze OIPiP, nauczycieli aka-

demickich oraz pielęgniarki pracujące  

w placówkach ochrony zdrowia na terenie 

miasta Słupska, które były opiekunami 

praktyk zawodowych w trakcie trwania 

studiów. W tak ważnym dla absolwentów 

dniu nie zabrakło również ich najbliższych, 

którzy nie kryli łez wzruszenia.  

Zebranych licznie gości przywitał 

najpierw dr hab. prof. nadzw. Przemysław 

Kowiański, dyrektor INoZ, a następnie  

dr Krystyna Homenda, zastępca dyrektora 

INoZ. 

 U 

Czepkowanie 2013 

Na uroczystość zaproszono władze uczelni, władze OIPiP, nauczycieli akademickich oraz pielę-
gniarki pracujące w słupskich placówkach ochrony zdrowia  
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W imieniu studentów głos zabrała 

pani Monika Kolesińska, zwracając się  

z podziękowaniami do nauczycieli oraz 

opiekuna roku dr Kazimiery Hebel. 

Przemówienia uwieńczyła przygo-

towana przez studentów prezentacja multi-

medialna podsumowująca przebieg całego 

toku studiów. Po prezentacji przystąpiono 

do najważniejszego punktu programu, czyli 

uroczystego czepkowania. Studentkom, 

które ukończyły studia z wyróżnieniem 

czepek pielęgniarski założyła dr Krystyna 

Homenda. Wśród wyróżnionych znalazły 

się: Michalina Dettlaff, Monika Cybulska, 

Karolina Woźniak, Dorota Bochenek, 

Magda Sienkiewicz. Pozostałym studentom 

czepek założyła Kierownik Umiejętności 

Zawodowych mgr Aleksandra Góral- 

-Kubasik oraz dr Kazimiera Hebel.  

Po czepkowaniu absolwenci złożyli 

uroczystą przysięgę pielęgniarską oraz 

odśpiewali hymn pielęgniarski.  

Przewodniczący OIPiP mgr Seba-

stian Irzykowski złożył najserdeczniejsze 

gratulacje i życzenia wszystkim nowym 

pielęgniarkom. Na zakończenie głos za-

brała dr Kazimiera Hebel, życząc swoim, 

byłym już, podopiecznym realizacji marzeń, 

szczęścia w życiu osobistym oraz pełnego 

sukcesów i satysfakcji rozwoju zawodo-

wego. Uroczystość zamknęła dr Krystyna 

Homenda.  

 

red. 

 

W świat niesiemy swe serca gorące 
Najpiękniejszą głosimy ideę 

Aby ludziom dać pokój i słońce 
By cierpiącym przywrócić nadzieję. 

W służbie naszej przodować pragniemy 
Dla Ojczyzny - Jej dobra pracować 

A gdy trzeba i ginąć będziemy 
Aby życie człowieka ratować 

Sztandar nasz przeszedł wielkie dni chwały 

Gdy o wolność się walki toczyły 

Pielęgniarki na frontach ginęły 

I ofiarnie swą służbę pełniły 

My nie chcemy, dziś wojen, ni bojów 
Dość krwi bratniej i ofiar faszyzmu 

My jesteśmy siostrami pokoju 
Służyć chcemy idei humanizmu. 

Hymn Pielęgniarski 
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Przyrzeczenie Pielęgniarskie 

Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki i uroczy-
ście przyrzekam: 
Szanować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim. Według najlepszej mej 
wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie 
terapeutycznym  
Przyrzekam 

Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodo-
wość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice. Okazywać pacjentom należny 
szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej 
Przyrzekam 
Strzec godności zawodu pielęgniarki a do współpracowników odnosić się z szacunkiem  
i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie, mając na względzie 
przede wszystkim dobro pacjenta. 
Przyrzekam 

Wdrażać do praktyki nowe zdobyczne nauk medycznych, społecznych i humanistycz-
nych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu. 
Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie. 
Przyrzekam 
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 Uroczyste złożenie przysięgi pielęgniarskiej 
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Protokół z obrad XXVIII  Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Słupsku 

1. Przewodniczący Sebastian Irzykowski przywitał delegatów zebranych na Zjeździe i przed-

stawił porządek obrad. 

2. Na Przewodniczącą Zjazdu delegaci jednogłośnie wybrali Halinę Pioterek.  

3. Przewodnicząca Zjazdu rozpoczęła obrady i zaproponowała dokonanie wyboru Komisji 

Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Wybór składu Komisji Mandatowej: 

- Przewodnicząca: Elżbieta Brzeska, 

- Członek: Marzena Rapalska, 

- Członek: Małgorzata Kaczmarek. 

Skład Komisji wybrano jednogłośnie. 

5. Przewodnicząca Komisji Mandatowej odczytała protokół z posiedzenia Komisji stwierdza-

jąc, że Zjazd jest prawomocny i może podejmować uchwały. Na 63 uprawnionych do głoso-

wania obecnych, według listy obecności, było 44 delegatów, co stanowi 70% ogółu. 

Lista obecności załączona do protokołu. 

6. Wybrano jednogłośnie Prezydium Zjazdu w składzie: 

- Zastępca Przewodniczącego Zjazdu: Maria Mazur, 

- Sekretarz Zjazdu: Alina Zawadowicz, 

- Protokolant Zjazdu: Alina Zawadowicz. 

7. Wybrano jednogłośnie skład Komisji Uchwał i Wniosków: 

XXVIII Okręgowy Zjazd  

Pielęgniarek i Położnych w Słupsku 

22 marca 2013 r. 
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- Przewodnicząca: Bożena Starkowska, 

- Członkowie: Małgorzata Orłowska i Krystyna Naczk.   

8. Wystąpienie przedstawicieli Inter Polska/Wolter Skluwer Polska.  

9. Przewodnicząca Zjazdu poddała pod głosowanie projekty uchwał Zjazdu: 

-  Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zjazdu.   

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

- Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Mandatowej. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

- Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

- Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

- Uchwała nr 5 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Uchwała przyjęta jednogło-

śnie. 

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego OIPiP w Słupsku za okres 01.01.2012 r.  

– 31.12.2012 r. 

Maria Jelonek (Bytów) zadała pytanie dotyczące sposobu finansowania kursów, szkoleń ze 

środków unijnych. Przewodniczący Sebastian  Irzykowski, udzielając odpowiedzi omówił za-

sady finansowania i określił kryteria wyboru pielęgniarek i położnych kwalifikujących się na 

dane kursy i szkolenia. 

11. Dyskusja. 

12. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ORPiP w Słupsku, Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowe-

go Sądu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

13. Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OIPiP w Słupsku za 

rok 2012. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

14. Przewodniczący przedstawił projekt planu finansowego OIPiP w Słupsku na rok 2013, 

omawiając zasady budowania budżetu i zwracając uwagę na potrzebę zwiększenia finansów 

na konferencje, pozyskiwanie funduszy na szkolenia dla pielęgniarek i położnych oraz na 

zwiększenie pomocy socjalnej.  
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15. Dyskusja. 

16. Uchwała nr 8 w sprawie uchwalenia budżetu OIPiP w Słupsku na 2013 r. oraz zasad 

gospodarki finansowej. 

17. Uchwała nr 9 w sprawie podziału wyniku finansowego za 2012 r. Uchwała przyjęta jed-

nogłośnie. 

18. Uchwała nr 10 w sprawie przekazania odsetek uzyskanych z lokat terminowych oraz 

dochodów z innych wpływów na działalność ustawową Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-

nych w Słupsku. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

19. Przewodnicząca Zjazdu poprosiła o przerwę. 

20. Przewodniczący omówił stanowisko dotyczące minimalnych norm zatrudnienia dla pielę-

gniarek i położnych. Sprawa była już omawiana na szczeblu ministerialnym, związków za-

wodowych i NRPiP. Maria Jastrzębska przedstawiła wyliczane wg najnowszego rozporzą-

dzenia normy zatrudnienia dla pielęgniarek i położnych, uwzględniając kategoryzację pacjen-

tów, która może codziennie się zmieniać. Nie zgodziła się z tym, zwracając uwagę, że brak 

jest konsultacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w tej sprawie. Wiele szpitali wyraża 

swoje niezadowolenie i wysłało pisma w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. 

Pani Halina Pioterek poinformowała o proteście zorganizowanym przez Krajowy Związek 

Pielęgniarek i Położnych oraz że będą organizowane przed Urzędem Wojewódzkim pikiety. 

21. Dyskusja. 

22. Przewodniczący przedstawił stanowisko Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w sprawie propozycji likwidacji niektórych mniejszych Izb. Delegaci ocenili negatywnie to 

stanowisko i zgłosili swój sprzeciw, uzasadniając, że jest to ograniczenie naszej niezależności. 

23. Dyskusja. 

24. Przewodniczący Sebastian Irzykowski omówił sytuację dotyczącą zatrudnienia pielęgnia-

rek i położnych w formie kontraktów (prawdopodobnie zmuszanie pielęgniarek do zmiany 

umowy o pracę). Omówił od strony prawnej zasady zawierania umów z pracownikiem. 

25. Dyskusja. 

26.Komisja Uchwał i Wniosków odczytała zgłoszone stanowiska: 
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27. Stanowisko 1 powrót do poprzedniego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia  

w sprawie wyliczenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 

28. Stanowisko przyjęte jednogłośnie.  

29. Stanowisko 2 sprzeciw w sprawie reorganizacji małych samorządów pielęgniarek i po-

łożnych. 

30. Stanowisko przyjęte jednogłośnie. 

31. Stanowisko 3 brak akceptacji na przymuszanie pielęgniarek i położnych do zmiany za-

trudnienia z umowy o pracę na umowę kontrakt. 

32. Stanowisko przyjęte jednogłośnie. 

33. Przewodniczący Sebastian Irzykowski omówił propozycję zmian kształcenia podyplomo-

wego pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki i położne, kończąc studia, nabywają już pewne 

umiejętności, które powtarzają się później na niektórych kursach: np. kurs EKG. 

Małgorzata Kaczmarek, zabierając głos, zapytała, czy, nie mając ukończonego kuru EKG, 

będzie mogła wykonać badanie, posiadając studia pielęgniarskie? Maria Jastrzębska jest za 

zostawieniem kursów kwalifikacyjnych, natomiast kursy specjalistyczne należy poddać do-

kładnej analizie. Przewodniczący przedstawił propozycję kursów bezpłatnych dla członków 

naszej Izby, ale należałoby zrezygnować z dofinansowania na kursy zewnętrzne. 

34. Dyskusja. 

35. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała protokół stwierdzający, że XXVIII 

Zjazd uchwalił 10 uchwał i wpłynęły 3 stanowiska. 

36. Przewodnicząca Zjazdu oraz Przewodniczący Sebastian Irzykowski bardzo podziękowali 

za wysiłek włożony w przebieg prac zjazdowych i pożegnał delegatów, zapraszając wszyst-

kich na obiad. 

37. Na tym zakończono obrady Zjazdu. 

 

 

      Sekretarz Zjazdu                                         Przewodniczący Zjazdu 

      Alina Zawadowicz                                                 Halina Pioterek 
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku  

za okres 23.03.2011 – 22.03.2012 

 

Szanowni Delegaci! 

Spotykamy się, jak co roku, na Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych  

w Słupsku. Jest to drugi zjazd sprawozdawczo-finansowy w V kadencji. Zapewne pamiętacie 

XXVII OZPiP sprzed roku, na którego wstępie mówiłem przy okazji omawiania realizacji bu-

dżetu i prezentowania planu finansowego, że właściwa ocena naszej pracy nastąpi za rok, 

czyli właśnie dziś. Każda decyzja, stanowisko, wydatek finansowy to efekt działań obecnej 

Rady, która wraz ze mną oczekuje na Waszą aprobatę (za przemyślane i trafne przedsię-

wzięcia) lub krytykę (za projekty nieudane). 

Do najważniejszych zadań, jakie postawiłem przed obecną Radą w VI kadencji należą: 

1. zmiana struktury budżetu, 

2. akcja informacyjna w zakresie stanu prawnego dotyczącego wykonywania zawodu 

pielęgniarki i zawodu położnej wśród członków samorządu, 

3. wpieranie pielęgniarek i położnych w okresie przekształceń zakładów opieki 

zdrowotnej w spółki prawa handlowego. 

 
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Okręgowej Rady i dzie-

więć posiedzeń Prezydium (harmonogram prac poniżej). 

Prezydium 
2.01.2012 

Prezydium 
12.01.2012 

Prezydium 
16.02.2012 

ORPiP 
7.03.2012 

Prezydium 
14.03.2012 

ORPiP 
19.04.2012 

Prezydium 
22.05.2012 

Prezydium 
20.06.2012 

Prezydium 
6.07.2012 

Prezydium 
11.09.2012 

ORPiP 
12.10.2012 

Prezydium 
20.11.2012 

ORPiP 
14.12.2012 

     

 

Podjęto 176 uchwał zwykłych oraz 82 PWZ dotyczących stwierdzania prawa wykonywania 

zawodu. Uchwały zwykłe dotyczyły: 

 pokrycia kosztów kształcenia podyplomowego, 

 wpisu, zmian oraz skreśleń w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą (rejestr RPWDL), 
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 wpisu, zmian oraz skreśleń w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych, 

 organizacji kształcenia podyplomowego przez OKP, 

 pomocy finansowej dla członków OIPiP w Słupsku, 

 przeprowadzania procedury przeszkolenia po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu 

zawodu, 

 ubezpieczenia członków samorządu od odpowiedzialności cywilnej oraz majątku 

OIPiP w Słupsku, 

 przystąpienia Okręgowej Izby do przetargów wyłaniających organizatorów kształcenia 

podyplomowego w zakresie kursów finansowanych przez MZ, 

 w zakresie przygotowania, złożenia wniosku oraz organizacji własnego projektu 

finansowanego ze środków UE. 

 

Z dofinansowania do kształcenia podyplomowego skorzystały 173 osoby na łączną kwotę 

102 205 zł.  

Typ kursu/szkolenia Liczba uczestników Kwota dofinansowania 
 

dokształcający 5 500,00 zł 
 

specjalistyczny 95 21 420,00 zł 
 

kwalifikacyjny 58 48 792,50 zł 
 

specjalizacje 14 31 492,50 zł 
 

 
173 102 205,00 zł RAZEM 

 

Przewodniczący Rady wydał 3 zarządzenia dotyczących pracy Biura OIPiP,  

12 zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje pielęgniarek i położnych zamierzających 

podjąć pracę w UE oraz 11 zaświadczeń potwierdzających odbycie przeszkolenia po 5-letniej 

przerwie w wykonywaniu zawodu. 

Na zaproszenie (dn. 18.05.2012 r.) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku 

Przewodniczący Okręgowej Rady uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych. Tematem spotkania była rola samorządów zawodów medycznych oraz ich 

funkcjonowanie na terenie Słupska. Ze strony samorządu pielęgniarek i położnych zostały 

złożone propozycje współpracy z Radą Miasta oraz Wydziałem Zdrowia UM Słupska  
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w zakresie opracowania wspólnej strategii rozwoju i wspierania naszych zawodów. Do chwili 

obecnej nie Izba nie otrzymała żadnej odpowiedzi. 

 Przewodniczący uczestniczy w pracach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

oraz jej dwóch komisjach problemowych. 

 
Okręgowa Rada zorganizowała dwie jednodniowe konferencje: 

 Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej w aspekcie nowych przepi-
sów prawnych – we współpracy ze OZZPiP – marzec 2012 – 70 uczestników 

 Kobieta i jej zdrowie w świetle najnowszych osiągnięć i standardów 
medycznych – czerwiec 2012 – 80 uczestników 

 

W siedzibie Okręgowej Izby zostały zorganizowane dwa szkolenia: 

 Wykorzystanie nowoczesnych opatrunków w leczeniu ran i owrzodzeń – we 
współpracy  z firmą Convatek  – czerwiec 2012 – 40 uczestników 

 Technika cewnikowania pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn – we 
współpracy z firmą Polfa –  maj 2012 – 30 uczestników 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła decyzję o kontynuacji ubezpiecze-

nia OC dla członków Izby na rok 2013. 

Jak co roku zorganizowano uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  

i Położnej. Wręczono honorowe odznaczenia OIPiP. Następnie odbył się spektakl teatralny. 

Udział w obchodach wzięło 100 osób. 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego zorganizował 12 różnych form kształcenia: 

Typ szkolenia nazwa szkolenia 
ilość 

uczestników 
ilość 

edycji 
status 

realizacji 
koszt 

jednostkowy 

dokształcający 
piel. w chorobie 

Parkinsona, 
Alzheimera, SM 

23 
1 
 

zakończony 200,00 zł 

specjalistyczny EKG 71 3 zakończone 500,00 zł 

specjalistyczny RKO noworodków 48 2 zakończone 360,00 zł 

specjalistyczny 
pielęgniarstwo 
geriatryczne 

30 1 zakończony 
30 bezpł. 

miejsc 

kwalifikacyjny 
pielęgniarstwo 
chirurgiczne 

37 2 zakończone 1700,00 zł 

kwalifikacyjny 
pielęgniarstwo 

rodzinne 
18 1 zakończony 1700,00 zł 

kwalifikacyjny 
pielęgniarstwo 
kardiologiczne 

25 1 realizowany 1800,00 zł 

specjalizacja 
pielęgniarstwo 
chirurgiczne 

25 1 realizowany 
25 bezpł. 

miejsc 
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Specjalizacja chirurgiczna (pierwsza specjalizacja organizowana przez OIPiP  

w Słupsku) oraz kurs specjalistyczny pielęgniarstwo geriatryczne zostały sfinansowane ze 

środków pozyskanych w przetargach organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

 W okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Okręgowa Izba za 

pośrednictwem OKP realizuje pierwszy samodzielny projekt unijny (UDA-POKL.08.01.01-22-

061/12-00) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu: Wzrost konkurencyjności mikro  

i małych przedsiębiorstw z branży medycznej w ramach Priorytetu VIII Podrozdział 8.8.1. 

polegający na przeprowadzaniu bezpłatnych kursów i warsztatów dla pielęgniarek  

i położnych. Grupa docelowa to pielęgniarki i położne z terenu Województwa Pomorskiego 

wykonujące indywidualne praktyki oraz zatrudnione w mikro i małych przedsiębiorstwach  

tj. nzozach, grupowych praktykach. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące 

szkolenia: 

 
1. Edukacja diabetologiczna dla pielęgniarek i położnych – 3 edycje 

2. Trening pęcherza moczowego dla pielęgniarek – 2 edycje 

3. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – 2 edycje 

4. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych – 3 edycje 

5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla dorosłych – 3 edycje 

6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla noworodków – 2 edycje 

7. Leczenie ran – odleżyny – 3 edycje 

8. Warsztaty „Doskonalenie kompetencji społecznych niezbędnych w kontakcie  

z pacjentem i jego rodziną” – 6 edycji 

 
Ww. kursy realizowane są w Słupsku, Bytowie i Człuchowie. Planowana liczba przeszkolo-

nych w czasie realizacji projektu to 372 osoby. Łączna wartość projektu zawarta we wniosku 

to 495 170,43 zł. 

Przy Okręgowej Radzie działają następujące komisje i zespoły problemowe: 

1. Komisja Prawa i Legislacji – przewodnicząca Irena Pawlak 

2. Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – przewodnicząca Elżbieta 

Brzeska 

3.    Komisja ds. Socjalnych – przewodnicząca Małgorzata Orłowska 

4. Komisja Etyki Zawodowej – przewodnicząca Renata Kuźma 
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5. Komisja ds. podstawowej opieki zdrowotnej – Maria Makowska 

6. Komisja ds. Nadzoru nad Ośrodkami Kształcenia Podyplomowego Pielęgnia-

rek i Położnych – Marzena Rapalska 

7. Komisja ds. Nadzoru nad Indywidualnymi i Grupowymi Praktykami Pielęgnia-

rek i Położnych – przewodnicząca Krystyna Naczk 

8. Zespół ds. Położnych – przewodnicząca Halina Pioterek 

9. Zespół Redakcyjny Biuletynu – przewodnicząca Alina Zawadowicz 

 

W imieniu Okręgowej Rady oraz własnym dziękuję za rok wspólnych wysiłków po-

dejmowanych na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych. Wszystkim koleżankom i kole-

gom, którzy zaangażowali się w pracę samorządową i poświęcają swój prywatny czas na 

realizację zadań naszej korporacji zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego w Słupsku zorganizo-

wał Konferencję Szkoleniową, która 

odbyła się 17 kwietnia 2013 r. w Instytu-

cie Nauk o Zdrowiu  Akademii Pomor-

skiej w Słupsku. 

 

onferencja cieszyła się dużym zainte-

resowaniem, co potwierdziły licznie 

zgromadzone osoby. Można było również 

uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach 

 

 

 

w zakresie Podciśnieniowej Terapii Lecze-

nia Ran. Poniżej przedstawiamy szczegó-

łowy program konferencji oraz jedną  

z wybranych prezentacji dot. znaczenia 

kompleksowej opieki medycznej nad oso-

bami starszymi przedstawioną przez Panią 

Beatę Rutz, pielęgniarkę koordynującą 

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 

w Samodzielnym Publicznym Miejskim Za-

kładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku.  

 

PROGRAM 

11.00 – 12.00 – Rejestracja uczestników 

12.00 – 12.30 – Rozpoczęcie i powitanie 

uczestników 

 

K 

Konferencja  

Szkoleniowa PTP 
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Sesja I  

12.30 – 12.45 – Kompleksowa Ocena Ge-

riatryczna w pielęgniarstwie, dr n. med. Ka-

zimiera Hebel 

12.45 – 13.00 – Aspekty oceny psycholo-

gicznej osób w podeszłym wieku,  

dr n. hum. Krystyna Homenda   

13.00 – 13.15 – Rehabilitacja w geriatrii,  

dr n. med. Agnieszka Grochulska 

13.15 – 13.30 – Pacjent-Senior w SPM 

ZOZ w Słupsku, lic. piel. Beata Rutz   

13.30 – 13.45 – Współzależność pomiędzy 

poziomem samodzielności życiowej czło-

wieka starszego a stopniem i zakresem 

jego zapotrzebowania na działania opie-

kuńcze, wspomagające i wspierające, mgr 

Małgorzata Mogielnicka 

13.45 – 14.00 – przerwa na kawę 

 

 

 

Sesja II  

14.00 – 14.30 – Leczenie niedokrwienia 

kończyn – zastosowanie komórek macie-

rzystych szpiku, dr n. med. Wojciech Ho-

menda 

14.30 – 14.45 – Wszczepialne systemy 
naczyniowe: nowa jakość w medycynie 
(Implantable vascular systems – new  
quality of medicine), dr n. med. Elżbieta 
Grygorowicz 
 
14.45 – 15.00 – Podciśnieniowa Terapia 

Leczenia Ran, mgr inż. Bartosz Żołnowski, 

Konsultant ds. leczenia ran, firma Hart-

mann 

15.00 – 16.00 – warsztaty Podciśnieniowa 

Terapia Leczenia Ran, mgr inż. Bartosz 

Żołnowski,  

16.00 – zakończenie konferencji 

Uczestnicy Konferencji Szkoleniowej PTP 

 

Fo
t. red

. 
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Beata Rutz 

f 

Geriatria – zajmuje się schorzeniami wieku 

podeszłego; dotyczy fizjologicznych i pato-

logicznych aspektów starzenia się człowie-

ka oraz problemów klinicznych starszego 

wieku.  

 

Starzenie się – to długotrwały i nieodwra-

calny proces fizjologiczny zachodzący  

w osobniczym rozwoju żywych organi-

zmów, także człowieka. Procesy starzenia 

rozpoczynają się u człowieka już w wieku 

średnim i nasilają się z upływem czasu. 

Starzenie się jest więc zjawiskiem dyna-

micznym, przebiegającym w czasie. 

 

Starzenie się społeczeństw to poważny 

problem Europy, w tym Polski.  

• Obecnie w Polsce osoby w wieku 65 lat 

i starsze stanowią około 14-15%  

ludności.  

• Wg prognoz GUS w 2030 r. osoby  

w wieku 65 lat i starsze stanowić i będą 

23,8% społeczeństwa polskiego (8,5 

mln osób). 

Występujące u osób starszych problemy 

zdrowotne zwiększają zapotrzebowanie na 

świadczenia lecznicze, pielęgnacyjne, re-

habilitacyjne i opiekuńcze. 

 

Starość (wiek starczy) – końcowy okres 

starzenia się, który nieuchronnie kończy się 

śmiercią. Za początek starości przyjmuje 

się wg Światowej Organizacji Zdrowia  

60-65 rok życia. Wyróżnia się 3 fazy 

starości: 

a) wczesną (60-74 lat), 

b) późną (75-89 lat), 

c) długowieczność (90 lat i więcej).  

 

Konsekwencje zdrowotne „starzenia się” 

a) Problemy somatyczne wzrastająca ilość 

chorób neurologicznych, zaburzeń 

psychiatrycznych (tj. choroba Parkin-

sona, udary, zaburzenia pamięci) 

b) Problemy psychologiczne i emocjo-

nalne (tj. depresje, osamotnienie, brak 

tolerancji, egocentryzm, trudności na-

wiązywania kontaktu), 

c) Problemy socjalne (tj. samotność, izolacja 

społeczna, utrata autonomii życiowej), 

d) Problemy ekonomiczne (tj. wzrost od-

setka osób niepełnosprawnych, zubo-

żenie). 

 

Wielkie zespoły geriatryczne 

Przewlekłe wieloprzyczynowe zaburzenia, 

które stopniowo ograniczają sprawność  

 

Pacjent-Senior w SPM ZOZ 

w Słupsku 
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funkcjonalną osób starszych i negatywnie 

wpływają na jakość ich życia. Do WZG 

zalicza się: 

a) upadki i zaburzenia lokomocji, 

b) zaburzenia wzroku i zaburzenia słuchu, 

c) nietrzymanie moczu i stolca, 

d) depresje, 

e) otępienie, 

f) niedożywienie.  

 

Najczęstsze jednostki chorobowe wystę-

pujące w starości 

a) choroba zwyrodnieniowa stawów, 

b) nadciśnienie tętnicze, 

c) cukrzyca, 

d) przewlekła obturacyjna choroba płuc 

e) (POCHP), 

f) choroba niedokrwienna serca, 

g) udary mózgu, 

h) zaparcia, 

i) osteoporoza. 

 

Główne zadania pielęgniarki POZ  

w opiece geriatrycznej 

a) Współpraca w zespole interdyscyplinar-

nym głównie z lekarzem POZ,  

pracownikiem socjalnym, przedsta-

wicielami środowiska lokalnego oraz 

organizacjami pozarządowymi (Stowa-

rzyszenie Metalowych Serc, Stowarzy-

szenie Diabetyków) w zakresie budo-

wania systemu wsparcia dla osób  

w starszym wieku. 

b) Planowanie opieki i podejmowanie in-

terwencji pielęgniarskich. 

 

 

c) Rozpoznawanie przypadków nagłego po-

gorszenia stanu zdrowia somatycznego  

i psychicznego. 

d) Edukacja pacjentów i ich rodzin w zakre-

sie samoobserwacji, samokontroli i sa-

moopieki i samopielęgnacji, zdrowego 

stylu życia, zasad prawidłowego żywie-

nia, przystosowania otoczenia do po-

trzeb osoby niepełnosprawnej. 

e) Analiza sytuacji rodzinnej, identyfikacja 

przypadków zaniedbywania i przemocy  

w rodzinie. 

f) Pomoc rodzinie w planowaniu i orga-

nizacji procesu opiekuńczego nad star-

szym i niesprawnym pacjentem.  

 

Zadania realizowane poprzez: 

NAUCZANIE: w zakresie sposobu przyj-

mowania leków, wyznaczania właściwej 

diety, używania protez i innych przyrządów, 

bezpiecznego postępowania i zapobiegania 

wypadkom, kontrolowania defekacji i wydala-

nia moczu, modyfikowania zachowań; 

 

OCENĘ: przeprowadzanie badania pod-

miotowego i  przedmiotowego, ocena przy-

stosowania otoczenia, wiedzy o zdrowiu, 

stanu odżywienia, sprawności  narządów 

zmysłów, występowania i nasilenia bólu;  

 

MONITOROWANIE: w zakresie samo-

pielęgnacji pacjenta, stanu ran, stanu pły-

nów w organizmie, zażywania leków i ich 

skutków ubocznych, zdolności naśladowania  

u pacjenta; 
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PROWADZENIE PACJENTA: skierowanie 

do specjalistów, zaopatrzenie i wyposażenie,  

umawianie wizyt pacjenta u lekarza,  

organizowanie transportu, zalecanie i ko-

ordynacja różnorodnych usług, nadzorowa-

nie pomocy pielęgniarskiej; 

 

LECZENIE: pielęgnacja przewlekłych trud-

no gojących się ran, pielęgnacja cewników, 

żywienie pozajelitowe, tracheostomia, sto-

mie, ćwiczenia ruchowe, leczenie bólu, 

wykonywanie iniekcji , lewatywy.  

 

Główne problemy osób starszych  

a) Trudność, niemożność lub ograniczenie 

wykonywania zwykłych lub bardziej 

skomplikowanych czynności dnia co-

dziennego wynikających z fizjologicz-

nych lub patologicznych procesów 

starzenia się. 

b) Współistnienie niekorzystnych stanów 

emocjonalnych (gorsze samopoczucie, 

depresja, izolacja społeczna, samot-

ność, brak opieki ze strony rodziny). 

c) Pogarszająca się sytuacja bytowa jako 

pochodna zwiększania się wydatków na 

leki i opiekę zdrowotną.  

 

Problemy rodziny 

a) Trudności w udzielaniu pomocy. 

b) Ograniczenie możliwości lub niemożli-

wość podjęcia opieki, ograniczenia mogą 

wynikać z: następstwa faz życia rodzin-

nego, charakteru pracy członków rodziny. 

c) Problemy wynikające z udzielania po 

 

 

mocy seniorowi w codziennych czynno-

ściach. 

d) Problemy związane ze świadczeniem 

opieki.  

e) Problemy związane z pielęgnowaniem  

i ograniczeniem powikłań oraz nawro-

tów chorób.  

f) Problemy związane z komunikowaniem  

i podtrzymywaniem kontaktu z seniorem.  

 

Zakres i charakter pomocy rodzinie  

a) Pomoc i wsparcie przy wykonywaniu 

czynności dnia codziennego. 

b) Pomoc w terapii i przeciwdziałanie po-

wikłaniom, przekazywanie umiejętności. 

korzystania ze sprzętu, udogodnień  

i środków do pielęgnacji osoby chorej. 

c) Wsparcie emocjonalne. 

 

Porady lekarza poz w SPMZOZ w Słupsku 

Z opieki lekarza poz na dzień 03.04.2013r. 

korzysta 54 042 osób, w tym osoby  

w przedziale wiekowym:  

 

60-74 r.ż. –  8203 (ok. 15%) 

75-89 r.ż. – 3595 (ok.6,7%)  

> 90 r.ż. – 265 (0,4 %) 

 

Łącznie w ww. grupach wiekowych jest  

12 063 osób, co stanowi ok. 22%. Dla 

przykładu: w Przychodni Rejonowej przy  

ul. Tuwima 37 w 2012 r. udzielono 44 477 

porad, a w wymienionym przedziale wieko-

wym  27 934, co stanowi  ok. 63 % oraz 

wykonano 783 wizyt domowych. 
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Wniosek: ponad połowa: 63% osób star-

szych wymagała porad lekarskich 

 

Porady pielęgniarki poz w SPMZOZ  

w Słupsku 

Liczba osób korzystających z opieki 

pielęgniarki poz na dzień 03-04-2013 r.  

wynosi 51 331, w tym osoby w przedziale 

wiekowym: 

 

60-74 r.ż. – 7995 (15,5 %) 

75-89 r.ż. – 3524 (6,8 %) 

> 90 r.ż. – 257 (0,5 %) 

 

Łącznie w tych grupach wiekowych jest 

1176 osób, co stanowi ok. 23% i są to 

osoby objęte stałą, czynną opieką 

środowiskową pielęgniarki poz. Dla przy-

kładu: w Przychodni Rejonowej przy ul. 

Łokietka 6 w roku 2012 w ww. przedziale 

 

 

 

wiekowym zrealizowano 3334 wizyt do-

mowych. Wniosek: 23% osób objętych 

jest czynną opieką pielęgniarską (są to 

osoby z podanej grupy wiekowej) 

natomiast 73% osób stanowią pozostali 

pacjenci, którzy również odwiedzane są 

przez pielęgniarki poz. 

 

SPMZOZ w Słupsku wychodząc 

naprzeciw postępującemu wzrostowi 

odsetka osób starszych, skierował 18 

pielęgniarek na kurs z zakresu opieki 

geriatrycznej w ramach projektu sys-

temowego współfinansowanego z Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego Progra-

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki w grudniu 

2012 r.  

 

Podsumowując 

Wszechobecny proces biologiczny cha-

rakteryzujący się postępującymi, prze-

widywalnymi zmianami inwolucyjnymi 

dotyczącymi trzech płaszczyzn:   biologicz-

nej, psychologicznej i społecznej  zwraca 

naszą uwagę na kompleksową, zintegro-

waną opiekę medyczną nad osobami 

starszymi, gdyż tylko ona może istotnie 

wpłynąć na poprawę stanu bio-

psychospołecznego i jakości życia osób 

starszych. 

 

BR 
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Trzynaście lat temu zmieniające się 

warunki demograficzne były głównym 

powodem reformy systemu emerytalnego.  

 

łównym założeniem reformy było 

wprowadzenie ujednoliconego, po-

wszechnego wieku emerytalnego, 

wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat 

dla mężczyzn. Jednocześnie uchylono 

przepisy zezwalające na wcześniejsze 

przejście na emeryturę m.in. z tytułu pracy 

w szczególnych warunkach lub o szczegól-

nym charakterze. Wyjątek stanowiły osoby 

pracujące w ekstremalnych warunkach 

(ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.  

o emeryturach pomostowych, Dz. U. Nr 

237, poz. 1656, z późn. zm.), którym za-

proponowano przejściowy system emerytur 

pomostowych.  

Po upływie trzynastu lat Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecznej nadal nie 

ma dobrych wieści na temat trendów 

demograficznych. Nieustanie bowiem ma-

leje liczba ludności w wieku przed-

produkcyjnym. „Od roku 1990 liczba ta 

zmalała o ok. 4,1 mln. Do 2035 r. progno-

zuje się dalszy spadek o ponad 1,6 mln”. 

Wzrasta jednocześnie liczba osób w wieku  

poprodukcyjnym. Wobec takiej sytuacji 

zmuszone jest do podejmowania kolejnych 

zmian dotyczących wieku emerytalnego.  

I tak od dnia 1 stycznia 2013 r. (zgodnie  

z ustawą z dnia 11 maja 2012 r.) wiek 

emerytalny jest stopniowo podwyższany. 

Docelowym progiem ma być wiek 67 lat.  

W przypadku mężczyzn poziom ten zostanie 

osiągnięty w 2020 r., w przypadku kobiet 

w 2040 r. Podwyższanie i zrównanie wieku 

emerytalnego kobiet i mężczyzn nastąpi we 

wszystkich systemach emerytalnych. Nie 

naruszy to jednak uprawnień do emerytury 

pomostowej. Na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 11 maja 2012 r. „pielęgniarki  

i położne mogą ubiegać się o prawo do 

emerytury pomostowej już w wieku 55 lat, 

jeżeli wykonują pracę o szczególnym 

charakterze wymienioną w art. 3 ust. 3  

do ustawy o emeryturach pomostowych  

i w zał. nr 2 do tej ustawy oraz spełniają 

pozostałe kryteria ustawowe, od których 

zależy ustalenie prawa do emerytury 

pomostowej”.   

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

łecznej zakłada, że reforma pozwoli zwięk-

szyć liczbę osób aktywnych zawodowo   

i podejmujących zatrudnienie, a w kon-

sekwencji pobudzi rozwój gospodarczy, 

powstrzyma spadek zatrudnienia, utrzyma 

wzrost PKB oraz wpływy podatkowe do 

przedsiębiorstw. Więcej na stronie interneto-

wej: www.mz.gov.pl 

 

red. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

G 

 

Stanowisko w sprawie 

emerytur 
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INFORMACJA 

Zgodnie z umową UDA-POKL.08.01.01-22-061/12-00 OIPiP w Słupsku realizuje  Projekt finansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu: Wzrost konkurencyjności mikro i małych 
przedsiębiorstw z branży medycznej w ramach Priorytetu VIII Podrozdział 8.8.1. polegający na przeprowadzaniu bezpłatnych 
kursów i warsztatów dla pielęgniarek i położnych w Słupsku, Bytowie i Człuchowie. Grupa docelowa to pielęgniarki i położne  
z terenu Województwa Pomorskiego wykonujące indywidualne praktyki oraz zatrudnione w mikro i małych przedsiębiorstwach 
tj. nzozach, grupowych praktykach. Poniżej wymienione kursy realizowane są do końca 2013 r. tj.: 

 Edukacja diabetologiczna dla pielęgniarek i położnych 

 Trening pęcherza moczowego dla pielęgniarek 

 Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 

 Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych 

 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla dorosłych pielęgniarek i położnych 

 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla noworodków dla pielęgniarek i położnych 

 Leczenie ran – odleżyny dla pielęgniarek 

 Warsztaty „Doskonalenie kompetencji społecznych niezbędnych w kontakcie z pacjentem i jego rodziną” dla pielę-
gniarek i położnych 

Realizacja Projektu w  Słupsku: 
 
Warsztaty „Doskonalenie kompetencji społecznych niezbędnych w kontakcie z pacjentem i jego rodziną” dla wszystkich 
uczestników Projektu – kurs zakończony 
 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla noworodków – kurs zakończony 
 
Edukacja diabetologiczna dla pielęgniarek i położnych – kurs zakończony 
 
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych – kurs zakończony 
 
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – kurs zakończony 
 
Trening pęcherza moczowego dla pielęgniarek – kurs w trakcie realizacji 
 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla dorosłych – rozpoczęcie kursu dnia 4 października 2013 r. 
 
Leczenie ran – odleżyny – rozpoczęcie kursu dnia 11 października 2013 r. 
 
Realizacja Projektu  w Człuchowie: 
 
Warsztaty „Doskonalenie kompetencji społecznych niezbędnych w kontakcie z pacjentem i jego rodziną” dla wszystkich 
uczestników Projektu 
Grupa I – warsztaty zakończone 
Grupa II – warsztaty w trakcie realizacji 
 
Edukacja diabetologiczna – kurs zakończony 
 
Trening pęcherza moczowego – kurs zakończony 
 
Szczepienia ochronne – kurs w trakcie realizacji 
 
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG- rozpoczęcie kursu dnia 5 października 2013 r. 
 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka – kurs zakończony 
 
Leczenie ran – odleżyny – kurs zakończony 
 
Realizacja Projektu  w Bytowie: 
 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla dorosłych – kurs zakończony 
 
Warsztaty „Doskonalenie kompetencji społecznych niezbędnych w kontakcie z pacjentem i jego rodziną” dla wszystkich 
uczestników Projektu-kurs zakończony 
 
W razie pytań dotyczących zajęć stażowych realizowanych kursów i terminów egzaminów prosimy o kontakt 
telefoniczny z biurem OIPiP w Słupsku nr tel. 59 842 78 63 lub 59 727 32 13. 



 

 

 


