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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym dziękujemy za stwarzanie przyjaznej i miłej atmosfery 

wokół pacjentów i personelu. Dziękujemy za pełną poświęcenia misję. Wasz trud nie jest 

daremny! Przyczynia się do przywrócenia zdrowia i radości życia chorym i ich rodzinom.  

Z tego powodu życzymy Wam wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej, 

która każdego dnia skutecznie przyczynia się do niesienia chorym i potrzebującym ulgi. 

 

ORPiP w Słupsku oraz Zespół Redakcyjny
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Co myśli o zawodzie pielęgniarki? Jakie 

ma marzenia i plany na przyszłość?  

O sobie opowiada Anna Smoszna, laure-

atka tegorocznej edycji konkursu Pielę-

gniarka Roku.  

 

 zawodzie pracuję już 26 lat. Har-

tował mnie jako pielęgniarkę STO-

CER w Konstancinie, a konkretnie Oddział 

Ciężkich Urazów Kręgosłupa i Rdzenia 

Kręgowego. To tam dotknęłam istoty pielę-

gniarstwa. Pielęgnowanie, pielęgnowanie  

i jeszcze raz pielęgnowanie.  Towarzysze-

nie najczęściej młodemu człowiekowi np. 

po skoku do wody, kiedy to dociera do nie-

go, że prawdopodobnie nigdy nie wróci do 

swojej aktywności, a cały jego dotychcza-

sowy świat i wszystkie plany na życie legły 

w gruzach.  

Po kilku latach pracy w Konstanci-

nie związałam się na dobre i na złe z Woj-

skowym Instytutem Medycznym. Tutaj pra-

cowałam na oddziałach internistycznych;  

w Klinice Nefrologii ze Stacją Dializ i do 

dziś w Klinice Endokrynologii i Terapii  

Izotopowej.  

W międzyczasie poznałam pracę  

w prywatnym szpitalu Medicover na Oddziale 

 
 

 
Chirurgii Jednego Dnia. Realizując swoje 

zadania zawodowe, starałam się podnosić 

kwalifikacje, biorąc udział w kursach orga-

nizowanych przez Ośrodek szkoleniowy 

WIM. Skończyłam studia magisterskie  

w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 

na kierunku Pielęgniarstwo. Obszarem 

moich zainteresowań podczas studiów były 

prawa pacjenta, w efekcie czego powstały 

praca licencjacka i magisterska o tej  

tematyce. 

Prywatnie jestem żoną i matką. 

Córka studiuje historię sztuki, syn jest 

świeżo po maturze.  

 

Godzenie obowiązków domo-

wych z pracą w czasie, gdy 

dzieci były w wieku szkolnym 

nie zawsze było proste. Udawa-

ło się to dzięki wsparciu ze 

strony zespołu. Dziś, jak patrzę 

na młode mamy, to myślę, że 

jest im trudniej.  

 

Na etapie studiów część obowiąz-

ków przejął  mąż, więc wszystko dobrze się 

udało. Chociaż w moim życiu nie liczy się 

tylko praca. Lubię przeczytać dobrą książ-

kę czy pójść do teatru, uciec od miejskiego 

zgiełku do lasu lub na wieś. Uwielbiam sta-

re domy, meble i bibeloty, zwłaszcza  

z okresu międzywojennego.  

W 

ANNA SMOSZNA  

– PIELĘGNIARKA 

ROKU O SOBIE 
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Z aktywności fizycznych z powodu 

przebytych kontuzji pozostaje rower, joga  

i spacery.  

 

Moje, na razie niespełnione, 

marzenie to podróże i dobra 

znajomość języka obcego.  

 

Do udziału w Konkursie ,,Pielę-

gniarka Roku” zmotywowała mnie moja 

oddziałowa. Miałam wątpliwości, czy dam 

radę. W końcu to udział w konkurencji  

z o wiele młodszymi  koleżankami. Jednak 

moje wątpliwości, jak się okazało, były 

bezzasadne.  

 

Przygotowania do trzeciego 

etapu konkursu wymagały 

sporo czasu i zaangażowania. 

Temat na początku trudny,  

okazał się szalenie 

interesujący. Podczas tych 

przygotowań doświadczyłam 

cudownego wsparcia różnych 

środowisk pielęgniarskich.  

 

Mam taką refleksję, że gdyby zda-

rzało nam się to częściej, mogłybyśmy 

my, pielęgniarki, nie tylko wygrywać 

konkursy, ale i góry przenosić.  

Za pierwsze miejsce w konkursie 

otrzymałam sporo nagród rzeczowych. 

Nagrodą główną jest dla mnie jednak to, 

że poznałam lepiej historię pielęgniar-

stwa, z której nasze środowisko może 

być dumne i wyciągać wnioski na 

przyszłość. Nie do przecenienia jest fakt, 

że przy okazji konkursu poznałam wiele 

ciekawych osób związanych z pie-

lęgniarstwem dziś bądź w przeszłości. 

Marzy mi się, aby  historię pielęgniarstwa 

w szerszym zakresie mogli poznawać 

studenci pielęgniarstwa podczas procesu 

kształcenia. 

 

A. Smoszna  

 

 

 

Fo
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Anna Smoszna, Pielęgniarka Roku 2011 
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14 marca 2012 r. w Spichlerzu Młyńskim 

odbyło się szkolenie zorganizowane 

przez OIPiP w Słupsku nt. wykonywania 

zawodu pielęgniarki i położnej w aspek-

cie przepisów prawnych. 

 

ielęgniarki i położne od 1 stycznia b.r. 

zostały objęte w pełnym zakresie 

ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy 

publicznych. W ten sposób zgodnie  

 

 

 
z Kodeksem karnym za ich znieważanie  

podczas i w związku z pełnieniem obowiąz-

ków służbowych grozi kara grzywny, ogra-

niczenia wolności albo pozbawienia wolno-

ści do roku. Natomiast naruszenie niety-

kalności cielesnej karane będzie grzywną, 

ograniczeniem wolności albo pozbawie-

niem wolności do lat trzech.  

 

Jak tłumaczy Ministerstwo 

Zdrowia, pielęgniarki i położne 

powinny być chronione, bo 

często są narażone na agresję 

pacjentów, szczególnie 

podczas nocnych dyżurów. 

 

 

P 

Szkolenie w Spichlerzu Młyńskim zorganizowane przez OIPiP w Słupsku 
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PIELĘGNIARKA 

– PRACOWNIK 

PUBLICZNY 
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Ochrona przed dyskryminacją 

 

Nowa ustawa o zawodzie pielę-

gniarki i położnej wprowadza też zabez-

pieczenia przed dyskryminacją pielęgniarek 

zatrudnionych na podstawie umowy  

o pracę. Wiąże się to z ustawą o działalno-

ści leczniczej. Ustawa ta dopuszcza 

zatrudnianie pielęgniarek w szpitalach na 

podstawie kontraktów.  

Pracodawca, który zatrudni pielę-

gniarkę na podstawie umowy o pracę, nie 

będzie mógł podejmować „działań dyskry-

minujących ze względu na sposób wyko-

nywania zawodu przez pielęgniarkę lub 

położną”. Natomiast zmiana formy zatrud-

nienia nie będzie mogła być w myśl nowych  

 

 

 
przepisów uzasadnieniem do zwolnienia.  

Ustawa zobowiązuje ponadto pielę-

gniarki i położne do udzielenia pomocy 

każdemu potrzebującemu, jeżeli zwłoka 

mogłaby spowodować stan nagłego zagro-

żenia zdrowotnego. Pielęgniarki i położne 

mogą odmówić wykonania świadczenia 

zdrowotnego, jeżeli uznają je za niezgodne 

z ich sumieniem lub z zakresem posiada-

nych kwalifikacji. O tym fakcie muszą 

jednak uprzednio poinformować na piśmie 

przełożonego. Wyjątek stanowi sytuacja, 

gdy zachodzi niebezpieczeństwo zagroże-

nia życia chorego.  

Pielęgniarki i położne mają także 

prawo wglądu do pełnej dokumentacji 

medycznej pacjenta oraz do uzyskania 

 

 

Szkolenie w Spichlerzu Młyńskim zorganizowane przez OIPiP w Słupsku 
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od lekarza dokładnych informacji o stanie 

zdrowia chorego pacjenta, w tym informacji 

dotyczących metod diagnostycznych, lecz-

niczych, rehabilitacyjnych, i zapobiegaw-

czych. Informacje te mają wspomóc 

podejmowanie odpowiedzialnych decyzji  

o określonych świadczeniach zdrowotnych 

i pielęgnacyjnych.  

Ustawa dopuszcza wykonywanie 

przez pielęgniarki i położne zawodu:  

w ramach umowy o pracę, na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, jak również 

indywidualnej oraz grupowej praktyki. 

Warunkiem prowadzenia indywidualnej 

praktyki jest wpis do odpowiedniego 

rejestru. Prowadzenie grupowej praktyki 

pielęgniarskiej jest z kolei możliwe w formie  

 

spółki cywilnej, spółki jawnej oraz spółki 

partnerskiej. Pielęgniarki i położne mogą 

ponadto wykonywać swój zawód w zakła-

dzie opieki zdrowotnej na podstawie 

umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjen-

tem, członkiem jego rodziny lub opiekunem 

prawnym.  

Co istotne, oba zawody uznano za 

samodzielne zawody medyczne. O czynno-

ściach wykonywanych przez pielęgniarkę 

lub położną samodzielnie bez zlecenia 

lekarskiego zdecyduje rozporządzenie 

ministra.  

 red.
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Szkolenie w Spichlerzu Młyńskim zorganizowane przez OIPiP w Słupsku 
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1. Przewodniczący Sebastian Irzykowski przywitał delegatów zebranych na Zjeździe  

i otworzył obrady. 

 

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: Marzena Rapalska, 

 Członek: Anna Grzegorczyk, 

 Członek: Anna Kryczka. 

Skład Komisji wybrano jednogłośnie. 

 

5. Przewodnicząca Komisji Mandatowej odczytała protokół z posiedzenia Komisji 

stwierdzając, że Zjazd jest prawomocny i może podejmować uchwały. Na 64 uprawnionych 

do głosowania obecnych było 46 delegatów, co stanowi 70,31%. Listę obecności załączono 

do protokołu. 

 

6. Wybrano jednogłośnie Prezydium Zjazdu w składzie: 

 Za-ca Przewodniczącego Zjazdu: Renata Kuźma, 

 Sekretarz Zjazdu: Maria Mazur, 

 Protokolant Zjazdu: Alina Zawadowicz, 

 Asesorzy Zjazdu: Małgorzata Orłowska, Renata Kaliańska. 

 

7. Wybrano jednogłośnie skład Komisji Uchwał i Wniosków: 

 Przewodnicząca: Bożena Starkowska, 

 Członkowie: Elżbieta Leman i Elżbieta Brzeska.    

Protokół z obrad XXVII Okręgowego Zjazdu  

Pielęgniarek i Położnych w Słupsku  

w dniu 23 marca 2012 r. 
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8. 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 

jednogłośnie. 

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

Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz 

Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Uchwała przyjęta 

jednogłośnie. 

 

9. Przewodnicząca Zjazdu Halina Pioterek poinformowała o konferencji organizowanej przez 

Zespół ds. Położnych – planowana na początku czerwca. 

 

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

2011. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

11. Uchwała nr 8 w sprawie uchwalenia budżetu OIPiP w Słupsku na 2012 rok oraz zasad 

gospodarki finansowej. 

 

12. Uchwała nr 9 w sprawie podziału wyniku finansowego za 2011 r. Uchwała przyjęta 

jednogłośnie. 

 

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

dochodów z innych wpływów na działalność ustawową Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Słupsku. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

14. Urszula Zając zaproponowała wzrost wynagrodzenia za delegacje oraz rozważenie wzro-

stu wysokości otrzymywania zapomóg. 

 

15. Wystąpienie przedstawicieli TU Inter Polska. 

 

16. Przewodniczący OIPiP przedstawił projekty regulaminów: 
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 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 

 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

 Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 

 Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 

 Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 

 Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego,  

 Regulaminu Przyznawania Pomocy Socjalnej. 

 

17. Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Organów Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych od 1-5. Uchwały przyjęte jednogłośnie. 

 

18. Przewodniczący przedstawił projekt kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego tj.  

a) 70%  refundacji kosztów przewidziane dla szkoleń przeprowadzanych przez OKP przy 

OIPiP w Słupsku, a pozostałe  

b)  30%  przez inne podmioty: w tym 70% tej kwoty na specjalizacje, a 30% na pozostałe 

formy kształcenia. 

Zmiana  dotycząca specjalizacji – II etapy: 

 I etap po ukończeniu bloku ogólnozawodowego, 

 II etap po zdaniu egzaminu państwowego.  

W przypadku kursów kwalifikacyjnych, dokształcających itp. wyznacznikiem kwoty bazowej 

będzie cena OIPiP w Słupsku. 

 

19. Przewodniczący przedstawił projekt regulaminu przyznawania pomocy socjalnej dla 

członków samorządu. 

 

20. Dyskusja. 

 

21. Marzena Rapalska zgłosiła wątpliwość co do precyzji paragrafu mówiącego o ciężkiej 

chorobie. Zgłoszono również sprzeciw co do sformułowania, że pomoc udzielana jest tylko 

dla samych członków samorządu (nie dla rodzin). Zaproponowano, iż pomocą będą objęci 

dziecko i mąż będący we wspólnym gospodarstwie – proponowano kwotę dla członków 

rodziny w wysokości 500 zł.  

Maria Makowska zaproponowała zmianę punktu 7:  

a) do 1000 zł dla członka samorządu w przypadku ciężkiej choroby bez wskazania „choroba 

nowotworowa”. 
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22. Dyskusja. 

 

23. Komisja Uchwał i Wniosków odczytała zgłoszone wnioski: 

 Wniosek nr 1 w sprawie przyznania zapomogi członkom samorządu OIPiP  

w Słupsku. Wniosek przyjęty jednogłośnie. 

 Wniosek nr 2 w sprawie Regulaminu Komisji Socjalnej. Wniosek przyjęty 

jednogłośnie. 

 Wniosek nr 3 w sprawie Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia Zawodowego. 

Wniosek przyjęty jednogłośnie.  

 

24. Uchwała nr 12 w sprawie przyjęcia Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia  

i Doskonalenia Zawodowego oraz Regulaminu Pomocy Socjalnej. Uchwała przyjęta 

jednogłośnie. 

 

25. Dyskusja: 

 Halina Pioterek omówiła tematykę spotkania Komisji Dialogu Społecznego  

w Gdańsku z ramienia Organów Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych  

zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych. W spotkaniu brali udział m.in. 

Dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ, Wojewoda Pomorski, Marszałek  

Województwa Pomorskiego: 

o brak wypłaty nadlimitów; 

o preferowane zawieranie dużej ilości umów NFZ z Niepublicznymi ZOZ-ami; 

o nocna pomoc lekarska i pielęgniarska; 

o rzeczywista wycena usługi na SOR (duże zróżnicowanie wyceny usług między 

SOR-ami w województwie); 

o projekt ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego; 

o w krajach europejskich nie ma umów kontraktowych w szpitalach; 

o ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące grupy asystenta dla 

pielęgniarek i położnych posiadających wyższe wykształcenie; 

o przepustki szpitalne – stanowisko OZPiP w trakcie pobytu w szpitalu nie jest 

regulowane przepisami, dlatego też Związek apeluje, aby pielęgniarki nie 

ulegały presji wpisywania do dokumentacji, że wykonywane są  świadczenia 

podczas przebywania pacjenta na przepustce; 

o wzrasta niezadowolenie z powodu zbyt dużej różnicy między wynagrodzeniem 

pielęgniarek i lekarzy; 
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 Sebastian Irzykowski proponuje stanowisko dotyczące potrzeby organizowania  

i dofinansowania większej ilości kursów specjalistycznych, aby 30% kadry 

pielęgniarskiej posiadało specjalizację; 

 Maria Jastrzębska propozycję rocznego urlopu celem poratowania zdrowia dla 

pielęgniarek oceniła za nierealną: 

o zwróciła uwagę, że zaczyna brakować pielęgniarek do pracy; zwiększa się 

liczba absencji wśród pielęgniarek (zwolnienia lekarskie), co powoduje 

kłopoty z obsadą dyżurów na oddziałach szpitalnych; 

o pielęgniarki same sobie utrudniły pracę, wprowadzając przepis konieczności 

odbycia kursu EKG dla pielęgniarek (badanie to wykonują już od 30 lat); 

o dla pielęgniarek  pracujących  do 67 raku życia jest to przepis krzywdzący 

 Renata Kuźma zgłosiła projekt apelu w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia dla 

pielęgniarek, pomimo uwag że jest to nierealne; stwierdziła, iż powinno się o to 

walczyć; 

 Marzena Rapalska – badania wykazały, że pielęgniarki nie chorują (bo leczą się 

same), dlatego brak jest statystyki, brak wpisów w dokumentacjach medycznych; 

w odróżnieniu od nauczycieli, którzy na podstawie udokumentowanej jednostki 

chorobowej uchwalono urlopy dla poratowania zdrowia (zapis w karcie nauczyciela). 

 

26. Przerwa na obiad. 

 

27. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała protokół stwierdzający, że XXVII 

Zjazd uchwalił 12 uchwał, wpłynęły 3 wnioski oraz jedno stanowisko i jeden apel. 

 

28. Przewodnicząca Zjazdu oraz Przewodniczący S. Irzykowski bardzo podziękowali za 

wysiłek włożony w przebieg prac zjazdowych i pożegnali delegatów. 

 

29. Na tym zakończono obrady Zjazdu. 

 

 

Sekretarz Zjazdu   Przewodniczący Zjazdu 

      Maria Mazur                             Halina Pioterek 
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Bogusław Pawlaczyk (red. nauk.) 

f 

W jaki sposób opiekować się i rozmawiać z małymi pacjentami? Jakie oczekiwania ma 

opinia społeczna względem pielęgniarek w systemie opieki zdrowotnej? 

 

zruszyła mnie dedykacja z pierw-

szej kartki podręcznika: Moim 

córkom Elżbiecie, Tamarze i Karinie, dzięki 

którym poznałem Chlubę Pielęgniarstwa 

Polskiego Panią mgr Jadwigę Iżycką.  

Nie mogłem się oprzeć. W wyszuki-

warce Google wpisałem: „pielęgniarka 

Jadwiga Iżycka”. Okazało się, że życiorys 

pani Jadwigi Iżyckiej to część historii 

polskiego pielęgniarstwa. Absolwentka Uni-

wersyteckiej Szkoły Pielęgniarstwa w Kra-

kowie, w latach 1930-1931 pracowała jako 

instruktorka w Warszawskiej Szkole Pielę-

gniarstwa. W 1934 roku otrzymała stypen-

dium Rockefellera i przez półtora roku 

kształciła się na Wydziale Pielęgniarstwa  

w Toronto. Zmarła w 1988 roku. Więcej 

informacji o życiu pani Jadwigi Iżyckiej 

można znaleźć na stronie internetowej 

Medycznej Szkoły Policealnej w Przemy-

ślu, której nadano im. Jadwigi Iżyckiej. 

Pielęgniarstwo pediatryczne to 

książka przeznaczona dla osób, które chcą 

przybliżyć sobie zagadnienia z zakresu  

 

podstaw pielęgniarstwa pediatrycznego, 

psychologii dziecka i relacji dziecko-

pielęgniarka-rodzice. Podręcznik w sposób 

przystępny i kompleksowo podchodzi do 

tematu opieki nad chorym dzieckiem. 

Kładzie nacisk na szczegółowy opis 

procesu pielęgnowania najmłodszych. 

W
w
w
W
w
W 

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE. 

PODRĘCZNIK DLA STUDIÓW MEDYCZNYCH 
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Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Janusz Rybakowski (red. nauk.) 

f 

Podręcznik o historii psychiatrii, o celach i sposobach opieki nad osobami  

z zaburzeniami psychicznymi oraz ważnej roli komunikacji w zawodzie pielęgniarki.   

 

ydany w maju 2012 r. przewodnik 

po aktualnych problemach i kierun-

kach rozwoju opieki psychiatrycznej  

i pielęgniarstwa psychiatrycznego adreso-

wany jest do osób, które opiekują się 

chorymi z zaburzeniami psychicznymi.  

Autorzy w sposób czytelny prezen-

tują zagadnienia stanów chorobowych  

z dziedziny psychiatrii, omawiają objawy 

kliniczne, cel i sposoby interwencji pielę-

gniarskiej. Dzięki temu czytelnik w łatwy 

sposób może odnaleźć potrzebne informa-

cje m.in. na temat schizofrenii, zaburzeń 

osobowości, zaburzeń lękowych związa-

nych ze stresem, zaburzeń jedzenia, 

zaburzeń wieku rozwojowego i podeszłego. 

W podręczniku omówiono ponadto 

zagadnienia związane z historią psychiatrii 

jako prężnie rozwijającej się dyscypliny 

naukowej, zagadnienia dotyczące etyki, 

kwestii prawnych, nueroanatomii, neuro-

fizjologii oraz genetyki. 

W książce znajdziemy także omó-

wienie tak ważnej w pracy pielęgniark i  

 

kwestii komunikacji z pacjentem i opieki 

pielęgniarskiej.  

Podręcznik składa się z 3 części. 

Całość uzupełniają pytania sprawdzające, 

wzory dokumentacji procesu pielęgnowania 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

skale pomiaru (np. poziom stresu). 

 

W
w
w
W
w
W 

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE. 

PODRĘCZNIK DLA STUDIÓW MEDYCZNYCH 
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XI Kongres Pielęgniarek Polskich odbył 

się w dniach 17-20 maja 2012 r. w El-

blągu. Głównym organizatorem Kon-

gresu było Koło PTP przy Elbląskiej 

Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej  

w Elblągu, Oddział PTP w Gdańsku.  

 

brady Kongresu toczyły się pod 

hasłem Innowacje w pielęgniarstwie 

klinicznym, dydaktyce i nauce. Oto 

zestawienie tematów, wokół których bardzo  

aktywnie obradowali członkowie Polskiego  

 

Towarzystwa Pielęgniarskiego w Elblągu: 

 Pandemie i klęski żywiołowe  

 Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowi-

sko pracy 

 Etyka i prawa człowieka  

 Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pa-

cjenta  

 Edukacja pielęgniarska i środowisko 

nauczania  

 Rzecznictwo, lobbing i przepisy prawne 

w pielęgniarstwie  

 

O  

XI KONGRES PIELĘGNIAREK POLSKICH  

17-20 maja 2012 r. 

17-20 maja 2012 r. 
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 Systemy opieki  

 Technologie, innowacje i informatyka  

 Przywództwo – zarządzanie  

 Regulacje prawne 

 Badania naukowe w pielęgniarstwie.  

Prowadzonej podczas XI Kongresu Pielę-

gniarek Polskich dyskusji przyświecał 

postulat powiązania badań naukowych  

z praktyką pielęgniarską i EBNP. 

Poza udziałem w dyskusji, w trakcie 

której pielęgniarki z całej Polski mogły 

wymienić się doświadczeniami, uczestnicy 

Kongresu mogli skorzystać z oferty warsz-

tatów edukacyjnych:  

 Diagnoza pielęgniarska 

 Działania pielęgniarskie z wykorzysta-

niem ICNP 

 

 Publikowanie w czasopismach naukowych 

 Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych 

 Bezpieczne podnoszenie i przemiesz-

czanie pacjentów.  

W trakcie Kongresu rozstrzygnięto 

także konkurs „Pielęgniarka Roku 2011”, 

zorganizowany przez PTP. – W tegorocz-

nym konkursie wzięło udział około 300 

pielęgniarek z całej Polski – mówiła 

Elżbieta Madajczyk, przewodnicząca komi-

sji konkursowej. – Miałyśmy bardzo trudne 

zadanie, bo pielęgniarki wykonały ogrom 

pracy. Musiały bowiem przygotować pre-

zentację na temat zasług Polskiego Czer-

wonego Krzyża dla pielęgniarstwa pol-

skiego. To niezwykłe wyzwanie. Ostatecz-

nie komisja nagrodziła trzy panie.  

 

Uczestnicy Kongresu mogli skorzystać z ciekawej oferty warsztatów edukacyjnych 

Fo
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Trzecie miejsce zajęła Ewa Fiołek, drugie 

Izabela Rej. Laureatką konkursu została 

Anna Smoszna z Warszawy z Wojskowego 

Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów.  

– Pielęgniarką jestem od 26 lat – przyznała. 

– Obecnie pracuję na oddziale endo-

krynologii Wojskowego Instytutu Medycz-

nego w Warszawie. – Na drodze zawodo-

wej były trudne momenty, natomiast nie 

mogę powiedzieć, że żałowałam swojego 

wyboru. To nie jest prosta praca. Jest XXI 

wiek i nie tylko w medycynie, ale również  

w pielęgniarstwie bardzo wiele się zmieniło. 

Trzeba być na bieżąco, bo nie jesteśmy  

w stanie pracować, jeśli nie podnosimy 

swoich kwalifikacji. Dlatego wzięła udział  

w konkursie?  – Na pewnym etapie człowiek  

 

ma ochotę się sprawdzić – przyznała Pielę-

gniarka Roku. – Może nie mamy zbyt wielu 

możliwości, bo na co dzień pracujemy przy 

łóżku chorego i wykonujemy swoją pracę 

najlepiej jak potrafimy, ale czasami warto 

się sprawdzić gdzieś na zewnątrz.  

Panie otrzymały atrakcyjne nagrody, 

ale najcenniejszą okazała się satysfakcja 

ze świetnie wykonanego zadania. – Kon-

gresy są po to, by zmieniać stereotyp  

– przyznała Marzena Sobczak, przewodni-

cząca komitetu organizacyjnego XI Kon-

gresu Pielęgniarek Polskich, adiunkt na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu EUHE. – Pie-

lęgniarstwo się zmienia, zmienia się też 

kształcenie pielęgniarek. To już nie jest 

kształcenie na poziomie średnim, ale wyższym.  

 

Fo
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W konkursie „Pielęgniarka Roku 2011” wzięło udział 300 pielęgniarek  
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Zupełnie inna jest pielęgniarka dzisiejsza 

niż ta, o której na ogół myślą pacjenci.  

Organizatorem Kongresu była El-

bląska Uczelnia Humanistyczna, która 

kształci studentów w zakresie nauk me-

dycznych, także na kierunku Pielęgniar-

stwo. – Tu są najlepsze i najpilniejsze 

studentki – mówił dr Zdzisław Dubiella, 

rektor uczelni. Świetność elbląskich pielę-

gniarek podkreślał też prezydent Grzegorz 

Nowaczyk: „To, że nasze miasto jest 

organizatorem kongresu to duże wyróżnie-

nie i znak, że u nas pielęgniarki i położne to 

zwarta grupa, która chce się rozwijać. Ży-

czę więc paniom satysfakcji z wykonywanej 

pracy – satysfakcji ludzkiej, ale i materialnej”.  

 
XI Kongres Pielęgniarek Polskich, 

jedno z najważniejszych wydarzeń dla 

środowiska polskich pielęgniarek, prze-

szedł już do historii, ale jego naukowy  

i intelektualny dorobek z pewnością będzie 

służyć nam wszystkim i będzie punktem 

wyjścia dla wielu ważnych inicjatyw  

i działań. Niech świadczy o tym chociażby 

opracowane przez zgromadzenie Stanowi-

sko XI Kongresu Pielęgniarek Polskich  

w sprawie rozwoju nowych ról i kompeten-

cji w pielęgniarstwie, z którym można się 

zapoznać w dalszej części biuletynu. 

 

red. 

Kongres to jedno z najważniejszych wydarzeń dla środowiska polskich pielęgniarek 
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W trakcie dyskusji pielęgniarki mogły wymienić się swoimi doświadczeniami 

Laureatką konkursu „Pielęgniarka Roku 2011” została Anna Smoszna 



  STANOWISKO PTP 

BIULETYN INFORMACYJNY OIPIP W SŁUPSKU II/2012                                                       21 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi 

na stanowisku, że kształcenie na drugim 

poziomie studiów pielęgniarek powinno 

być realizowane dla uzyskania tytułu 

zawodowego pielęgniarki zaawansowanej 

praktyki (APN). 

 

czestnicy XI Kongresu Pielęgniarek 

Polskich podczas debaty dotyczącej 

kompetencji w zawodzie pielęgniarki uznali 

za konieczne: 

 podjęcie starań celem zróżnicowania 

kompetencji zawodowych w zależności 

od poziomu wykształcenia i uzyskiwa-

nych kwalifikacji w ramach kształcenia 

podyplomowego; 

 umożliwienie pielęgniarkom samodziel-

nego wykonywania czynności zawodo-

wych zgodnie z obowiązującym pra-

wem; 

 wprowadzenie możliwości uzyskiwania 

tytułu specjalisty na drugim stopniu stu-

diów magisterskich; 

 wprowadzenie Pielęgniarki Zaawanso-

wanej Praktyki (APN) do regulacji 

prawnych określających wykonywanie 

zawodu pielęgniarki poprzez powołanie 

Zespołu Ekspertów przy Departamen- 

 

 

cie Pielęgniarek i Położnych, którego 

zadaniem będzie wypracowanie mode-

lu kształcenia pielęgniarek APN oraz 

wprowadzenie regulacji prawnych  

w tym zakresie w Polsce; 

 określenie zakresu zadań niezbędnych 

do realizowania roli APN poprzez wy-

brane kompetencje kliniczne; 

 umożliwienie realizacji kompetencji kli-

nicznych w zespole terapeutycznym; 

 wprowadzenie do taryfikatora kwalifika-

cyjnego pielęgniarek zaawansowanej 

praktyki. 

 

Ponadto uczestnicy XI Kongresu 

Pielęgniarek Polskich uznali za konieczne 

publikowanie oficjalnych stanowisk doty-

czących sytuacji nieumieszczonych w ak-

tach prawnych poprzez jednolite opinie  

i stanowiska konsultantów krajowych i wo-

jewódzkich. 

U  

ROZWÓJ NOWYCH 

RÓL I KOMPETENCJI 

W PIELĘGNIARSTWIE 
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Pod koniec marca w słupskiej Szkole 

Policji odbyła się VIII Konferencja  

z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży”.  

Tegorocznym tematem były zagadnienia 

związane z transplantologią.  

 

ypełniona po brzegi  – w większości 

przez uczniów słupskich szkół po-

nadgimnazjalnych – sala wykładowa z uwa- 

 

 

 
gą wsłuchiwała się wypowiedzi prelegen-

tów o etycznych, medycznych i spo-

łecznych aspektach transplantologii. Naj-

większe wrażenie na zgromadzonych wy-

warło wystąpienie  doktor Joanny Wawrzy-

niak z Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego w Słupsku dotykające zagadnienia 

śmierci w kontekście możliwości wyko-

rzystania organów zmarłej osoby do prze-

szczepu, w którym  zadano i próbowano 

odpowiedzieć na pytanie: czy śmierć człowieka 

jest jego początkiem czy też końcem.  

Młodzież zgromadzona na kon-

ferencji otrzymała kompletną informację  

o transplantologii.  Wiele osób już na 

miejscu wypełniało oświadczenie o zgodzie 

na pobranie narządów do przeszczepu.  

W  

PROMOCJA 

TRANSPLANTACJI 

WŚRÓD DZIECI  

I MŁODZIEŻY 
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Wystąpienie doktor Joanny Wawrzynak z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Słupsku 
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Dyrekcja SPMZOZ postanowiła 

aktywnie promować ideę transplantologii 

wśród młodzieży, wykorzystując w tym celu 

potencjał znajdującej się w strukturach 

Zakładu Poradni Medycyny Szkolnej. 

Wsparcie SPMZOZ-u  będzie polegało na 

przeprowadzeniu wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych na terenie miasta 

Słupska przez wykwalifikowany, doświad-

czony w pracy z młodzieżą personel 

pielęgniarski intensywnej kampanii edu-

kacyjnej na temat transplantologii. Celem 

kampanii  będzie zwiększenie ilości 

dawców wśród ludzi młodych. Akcją, 

zaplanowaną na pierwsze miesiące 

nowego roku szkolnego, zostanie objętych 

prawie siedem tysięcy osób. 

„Ciągle jeszcze wśród nas istnieją anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, 

lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. 

Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.” (Phil Bosmans) 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E 

 

Składam serdeczne podziękowania Pani KATARZYNIE MISIOREK za pomoc w organi-

zacji własnej działalności, za pomoc w przejściu przez ten „dość” trudny nowy system  

w ochronie zdrowia. 

pielęgniarka Maria Haładej 

 

 

 

Dyrektor SPMZOZ Maria Mazur 
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KOMUNIKAT I 
 
 

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK  
ANESTEZJOLOGICZNYCH I INTENSYWNEJ OPIEKI  

Oddział Pomorski 
ma zaszczyt zaprosić na: 

 
KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ DLA KADRY KIEROWNICZEJ 

ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 

 
PIELĘGNOWANIE W AiIT – TEORIE I PRAKTYKA 

03-05 września 2012 r.  

 
Zagadnienia wiodące: 

 

 Zalecenia Grupy Roboczej ds. Praktyki w Pielęgniarstwie Anestezjologicznym 
i Intensywnej Opieki 

 Warsztaty szkoleniowe firm medycznych 

 Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich ds. Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii 

 
Miejsce Konferencji: 

HOTEL SPA DR IRENA ERIS 
Wzgórza Dylewskie 

Wysoka Wieś 22, Ostróda 
 

Do udziału w Konferencji zapraszamy pielęgniarską kadrę kierowniczą oddziałów 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakwaterowanie, sesje, warsztaty odbywać się 
będą w Hotelu Spa Dr Irena Eris. Hotel dysponuje pokojami dwu-, trzyosobowymi  

z łazienkami. Prosimy o podanie nazwiska współlokatora/ów. 

  
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: anestezja.gda@wp.pl 

do 30 czerwca 2012 r. 
 

Koszt pobytu wynosi 950 zł 
 

Więcej informacji w II Komunikacie 02 lipca 2012 r. 
 

Zgłoszenia członków PTPAiIO przyjmowane będą priorytetowo 
 
 

Serdecznie zapraszamy!
 

mailto:anestezja.gda@wp.pl

