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Lp. Planowany termin Gremium

1 17 stycznia  - czwartek ORPiP

2 15 lutego - piątek Prezydium

3 22 marca - piątek Prezydium

4 9 kwietnia - piątek ORPiP

5 10 maja - piątek Prezydium

6 28 czerwca - piątek ORPiP

7 12 lipca - piątek Prezydium

8 9 sierpnia - piątek Prezydium

9 5  września - piątek ORPiP

10 4 października - piątek Prezydium

11 8  listopada - piątek Prezydium

12 13  grudnia - piątek ORPiP
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DZIAŁY TEMATYCZNE:
Na marginesie

Szanowne koleżanki i koledzy!

Oddajemy w wasze ręce obszerne wydanie biuletynu, 
który zawiera informacje i wydarzenia z życia  samorzą-
du od marca do końca czerwca. Bardzo proszę zapoznaj-
cie się z nimi. W tym czasie odbył się zjazd budżetowy, 
konferencja organizowana przez naszą izbę w związku 
z przewodnictwem Mazowieckiego Form Samorządów  
Zawodów Zaufania Publicznego na Warszawskim Uni-
wersytecie Medycznym, uroczystość z okazji Między-
narodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, szkolenia, 
konferencje, I Nadzwyczajny Zjazd Krajowy  Pielęgnia-
rek i Położnych oraz  nasz piknik. Działo się naprawdę 
wiele.

Przypominam również, że obecny rok jest rokiem wy-

borczym i w związku z przyjętym kalendarzem na zjeź-
dzie krajowym wybory  na delegatów w naszej izbie 
odbywać się będą w okresie od października 2019r do 
końca stycznia 2020r. Proszę o uzupełnienie i uaktu-
alnienie danych w rejestrze pielęgniarek i położnych, 
gdyż listy wyborcze będą tworzone w rejonach /m.in. 
podmiotach leczniczych/ na podstawie tylko tych da-
nych, a nie jak dotychczas na podstawie list zatrudnie-
nia przekazywanych od pracodawców. 

Już rozpoczęły się  wakacje i z tej  okazji  życzę wszyst-
kim udanych urlopów, dużo słońca, radości i wypoczyn-
ku od codzienności w pracy. Wracajcie zdrowe, wypo-
częte i pełne energii.

Małgosia

I .  N a  m a r g i n e s i e
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Wokół samorząduAktualności  

II. Aktualności
05.03.2019 – odbyło się spotkanie Zespołu 
Jesiennych Klimatów pod przewodnictwem 
przewodniczącej - Hanny Giełżeckiej

08.03.2019 – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w spotkaniu z prof. L. 
Mellibrudą w Warszawie

15.03.2019 – odbyło się spotkanie Pielęgniarek 
Naczelnych, Dyrektorów ds. pielęgniarstwa  
i Pełnomocników – przewodniczyła 
Małgorzata Sokulska

19.03.2019 – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w posiedzeniu Komisji 
budżetowej NIPiP w Warszawie

20-21.03.2019 – Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w posiedzeniu NRPiP  
w Warszawie

21.03.2019 – sekretarz Barbara Tusińska 
wzięła udział w szkoleniu „Leczenie ran 
przewlekłych” organizowane przy udziale 
firmy EVERETH

27.03.2019 – odbyło się posiedzenie 
Prezydium ORPiP w Radomiu, któremu 
przewodniczyła przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska

29.03.2019 – odbył się XXXVI Okręgowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

02.04.2019 – odbyło się spotkanie Zespołu 
Jesiennych Klimatów pod przewodnictwem 
przewodniczącej Hanny Giełżeckiej

05.04.2019 – odbyła się na WUM konferencja 
Mazowieckiego Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego pt.: 
„Odpowiedzialność społeczna zawodów 
zaufania publicznego”

09.04.2019 – odbyło się posiedzenie ORPiP 
pod przewodnictwem przewodniczącej 
Małgorzaty Sokulskiej

10.04.2019 – odbyło się posiedzenie 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Radomiu

24.04.2019 – w siedzibie OIPiP w Radomiu 
odbyło się szkolenie firmy PELARGOS  dla 
pielęgniarek  i położnych

 

24.04.2019 – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w szkoleniu 
prewencyjnym w M.Sz.S. Sp. z o.o. 
w Radomiu, które przeprowadziła zastępca 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
Monika Urbańska

25.04.2019 – w siedzibie NIPiP w Warszawie 
odbyło się spotkanie przedstawicieli MFSZZP, 
które prowadziła przewodnicząca OIPiP 
w Radomiu Małgorzata Sokulska

07.05.2019 – Małgorzata Sokulska wzięła 
udział w Konwencie Przewodniczących 
NIPiP  w Warszawie

08.05.2019 – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska uczestniczyła w Warszawie 
w uroczystośc Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych z okazji Dnia Podatnika  

09.05.2019 – odbyło się posiedzenie 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej pod 
przewodnictwem zastępcy przewodniczącej 
Komisji Rewizyjnej Haliny Frynas

10.05.2019 – odbyło się posiedzenie 
Prezydium ORPiP w Radomiu, które 
poprowadziła przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska

11.05.2019 – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska i sekretarz Barbara Tusińska 
wzięły udział w uroczystym spotkaniu 
Zespołu Jesiennych Klimatów z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej

13.05.2019 – Małgorzata Sokulska i Barbara 
Tusińska wzięły udział w uroczystości 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej w Ministerstwie Zdrowia 
w Warszawie

15.06.2019 – Małgorzata Sokulska wzięła 
udział w obchodach Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej w Warszawskiej 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek  i Położnych

17.05.2019 – w Radomskim Teatrze 
Powszechnym odbyła się uroczysta gala 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej, którą poprowadziła 
Małgorzata Sokulska

21.05.2019 – odbyło się spotkanie Zespołu 
opieki Długoterminowej Stacjonarnej pod 
przewodnictwem Iwony Dąbrówki

 

27.05.2019 – Przewodnicząca  M. Sokulska 
uczestniczyła w spotkaniu organizacyjnym 
ws pikniku   w Warszawie 

29.05.2019 – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w szkoleniu 
organizowanym przez NIPiP w Warszawie

4-5.06.2019 – odbył się I Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie, w którym uczestniczyli delegaci 
na zjazd krajowy

5-6.06.2019 – odbyło się posiedzenie NRPiP 
w Warszawie w którym wzięła udział 
przewodnicząca Małgorzata Sokulska

10.06.2019 – w siedzibie OIPiP odbyło 
się spotkanie, w którym uczestniczyli; 
Przewodnicząca M. Sokulska,  Pielęgniarka 
Naczelna  SPZ ZOZ w Zwoleniu Joanna 
Januszczak, oraz Zbigniew Młynek – dyr. SPZ 
ZOZ w Zwoleniu 

12.06.2019 – w kościele Garnizonowym 
w Radomiu odbyła się Msza Św. w intencji 
zdrowia Marii Cichońskiej – Marczak/
przewodniczącej ORPiP I i II kadencji/

12.06.2019 – odbyło się posiedzenie 
ORPiP w Radomiu pod przewodnictwem 
przewodniczącej Małgorzaty Sokulskiej

15.06.2019 – odbył się X Piknik MFSZZP 
w Warszawie, którego organizatorem była 
OIPiP w Radomiu pod przewodnictwem 
Małgorzaty Sokulskiej

28.06.2019 – odbyła się konferencja naukowo 
– szkoleniowa  pt.: „Opieka  z NTM  -  leczenie, 
pielęgnacja i opieka- najnowsze standardy”

III. Wokół samorządu
Z prac Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych:
W dniu 9 kwietnia 2019 odbyło się posiedzenie  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
na którym podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr 438/VII/2019 - w/s wykreślenia 
z rejestru pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 439/VII/2019 - w/s wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych 
Uchwała nr 440/VII/2019 - w/s pomocy 
koleżeńskiej finansowej dla członków 
samorządu
Uchwała nr 441/VII/2019 - w/s przyznania 
jednorazowej zapomogi koleżankom 
odchodzącym na emeryturę
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Uchwała nr 442/VII/2019 – w/s przyznania 
dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 443/VII/2019 – w/s zmiany 
osoby do obsługi kancelaryjnej OSPiP
Uchwała nr 444 /VII/2019 – w/s zatwierdzenia 
kosztów modernizacji serwerowni OIPiP
Uchwała nr 445/VII/2019 – w/s zatwierdzenia 
kosztów organizacji X Pikniku MFSZZP
Uchwała nr 446/VII/2019 – w/s wpłaty na 
poczet kredytu
W dniu 12 czerwca 2019 odbyło się 
posiedzenie  Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące 
uchwały:
Uchwały nr 447 - 450/VII/2019 - w/s 
stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP 
w Radomiu
Uchwały nr 451 - 452/VII/2019 – w/s wpisu 
do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwały nr 453 - 456/VII/2019 - w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 457/VII/2019 – w/s wydania 
pielęgniarce zaświadczenia o posiadanych 
kwalifikacjach
Uchwała nr 458/VII/2019 - w/s pomocy 
koleżeńskiej finansowej dla członków 
samorządu
Uchwała nr 459/VII/2019 - w/s przyznania 
jednorazowej zapomogi koleżankom 
odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 460/VII/2019 – w/s przyznania 
dofinansowania kształcenia podyplomowego

 
Uchwała nr 461/VII/2019 – w/s wytypowania 
przedstawicieli ORPiP do komisji 
egzaminacyjnej kursu
Uchwała nr 462/VII/2019 – w/s zatwierdzenia 
polityki bezpieczeństwa informacji
Uchwała nr 463/VII/2019 – w/s kontynuacji 
ubezpieczenia OC pielęgniarek i położnych 
Uchwała nr 464/VII/2019 – w/s powołania 
Okręgowej Komisji Wyborczej
Z prac Prezydium  Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych:
W dniu 22 marca 2019 odbyło się posiedzenie 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące 
uchwały:
Uchwały nr 672-673/VII/2019 - w/s wpisu do 
rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 674-676/VII/2019 - w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 677-/VII/2019 - w/s pomocy 
koleżeńskiej finansowej dla członków 
samorządu
Uchwała nr 678/VII/2019 - w/s przyznania 
jednorazowej zapomogi koleżankom 
odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 679/VII/2019 - w/s przyznania 
dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 680/VII/2019 – w/s zatwierdzenia 
kosztów organizacji konferencji
W dniu 27 marca 2019 odbyło się 
korespondencyjne posiedzenie Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

na którym podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr 681/VII/2019 – w/s wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych
W dniu 10 maja 2019 odbyło się posiedzenie 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące 
uchwały:
Uchwały nr 682-684/VII/2019 - w/s 
stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP 
w Radomiu
Uchwała nr 685/VII/2019 - w/s wpisu do 
rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 686/VII/2019 - w/s wydania 
pielęgniarce zaświadczenia o posiadanych
kwalifikacjach 
Uchwała nr 687/VII/2019 - w/s pomocy 
koleżeńskiej finansowej dla członków 
samorządu
Uchwała nr 688/VII/2019 - w/s przyznania 
jednorazowej zapomogi koleżankom 
odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 689/VII/2019 – w/s przyznania 
dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 690/VII/2019 – w/s odmowy 
przyznania jednorazowej zapomogi w związku 
z przejściem na emeryturę
Uchwała nr 691/VII/2019 – w/s wytypowania 
przedstawiciela ORPiP do komisji 
egzaminacyjnej kursu
Uchwała nr 692/VII/2019 – w/s wytypowania 
przedstawiciela ORPiP do komisji 
konkursowej

XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

W dniu 29 marca 2019 r. w Sali konferencyjnej hotelu „AVIATOR” odbył 
się  XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. 
Wzięło w nim udział 84 ze117 uprawnionych do uczestnictwa 
w Zjeździe delegatów, co stanowiło 71,79% ogółu. 

Zjazd otworzyła Małgorzata Sokulska - Przewodnicząca ORPiP 
w Radomiu

Podczas obrad Okręgowy Zjazd przyjął sprawozdania za rok 2018 
z działalności:

• Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, 

• Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

• Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu,

• Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Radomiu,

a także zatwierdził sprawozdanie finansowe, bilans i wynik finansowy 
za rok 2018
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Przedmiotem głosowania był również Projekt Budżetu na rok 2019 oraz 
prowizorium budżetowe na I kwartał 2020 r. W wyniku głosowania 
budżet na 2019 r i prowizorium budżetowe zostały jednogłośnie 
przyjęte.

Skarbnik OIPiP w Radomiu – Ewa Banaszek przedstawiła projekt 
„Regulaminu zasad gospodarki finansowej OIPiP w Radomiu”, 
który również został przez delegatów XXXVI Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych przyjęty  jednogłośnie, przy jednym głosie 
wstrzymującym.

 
 

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Radomiu był okazją 
do przeprowadzenia wśród obecnych delegatów działań z zakresu 
prewencji. Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej – Renata Rywacka przedstawiła problemy z jakimi 
aktualnie spotykają się Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej 
w swojej pracy.

W czasie trwania XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  
w Radomiu do powołanej na ten czas Komisji Uchwał i Wniosków 
wpłynął 1 Apel i 3 Wnioski, z których jeden został przez wnioskodawcę 
wycofany. W wyniku głosowania został przyjęty 1 Apel i 2 Wnioski:

• Apel nr 1, w sprawie zmiany treści przepisu Art. 75 Ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o Zawodach Pielęgniarki i Położnej,

• Wniosek nr 1, w sprawie pilnego uregulowania zmian w lecznictwie 
psychiatrycznym i ustalenia norm zatrudnienia pielęgniarek 
w lecznictwie psychiatrycznym,

• Wniosek nr 2, w sprawie wyrównania kwoty przeznaczonej na 
pochodne w zakresie regulacji płac pielęgniarek w Zakładach 
Opiekuńczo – Leczniczych i Zakładach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek  
i Położnych w dniu 17 maja 2019r otworzyła – Małgorzata 
Sokulska Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Radomiu. Uroczystość była okazją do 
podziękowań  za ciężką i odpowiedzialną pracę, za trud, 
empatię, poświęcenie,  za to, że pielęgniarki i położne 
są  przy pacjentach  i dla pacjentów. Uroczystość była 
niezwykle podniosła z udziałem  przybyłych na nią 
zaproszonych gości, a uczestniczyli w niej  między innymi: 
 
Stanisław Karczewski- Marszałek Senatu, Marek Suski 
– szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, 
Julia Pitera – poseł Parlamentu Europejskiego, Radosław 
Witkowski – Prezydent Miasta Radomia, Waldemar Trelka 
– Starosta Powiatu Radomskiego,  Zbigniew Kwaśnik – 
Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej, posłowie RP, Jarosław 
Dąbrowski – Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Marszałka 
Województwa Mazowieckiego,   dyrektorzy  i Pielęgniarki 
Naczelne podmiotów leczniczych, przedstawiciele 
wyższych uczelni oraz przedstawiciele samorządów 
zawodów zaufania publicznego.
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Otwarcie uroczystości – Małgorzata Sokulska Przewodnicząca ORPiP

 
Odśpiewanie hymnu

Odśpiewanie hymnu

 
Uczestnicy gali

 
Zaproszeni goście

 
Wyróżnienia dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej

  
Wyróżnione pielęgniarki i położne  od lewej: Stanisława Struzik, Alicja 
Kasica, Urszula Milczarek

 
Laureatka konkursu o „Kryształowy czepek”- Dorota Zarzycka

 
Laureatka konkursu o „Kryształowy czepek”- Danuta Goguła
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Laureatka konkursu o „Kryształowy czepek”- Ewa Banaszek

 
Wspólne zdjęcie laureatek

 
Laureatka Honorowego Kryształowego  Czepka – Julia Pitera

 
Wspólne zdęcie z laureatką

 
Laureatka Honorowego Kryształowego  Czepka – Hanna Giełżecka

 
Wspólne zdęcie z laureatką

 
Wyróżnienia Marszałka Województwa

 
Pielęgniarki i położne wyróżnione Dyplomem Marszałka Województwa
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Pielęgniarki i położne wyróżnione Dyplomem Marszałka Województwa

 
Wystąpienie  Marszałka Senatu - Stanisława Karczewskiego

 
Wystąpienie szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów- 
Marka Suskiego

 
Wystąpienie wiceprezes NRPiP – Marioli Łodzińskiej

 
Wystąpienie Starosty Powiatu Radomskiego – Waldemara Trelki

 
Uczestniczki  uroczystości

 
Wystąpienie posła RP -  Leszka Ruszczyka

 
Wystąpienie wiceprezesa Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej  – 
Mieczysława Szatanka



10 www.orpip.radom.pl

Wokół samorządu

 
Wystąpienie Rektora RSzW – Zbigniewa Kwaśnika

 
Wystąpienia przedstawicielek TU Inter Polska

 
Wręczenie kwiatów uczestniczkom gali

 
Wystąpienie Prezesa Warszawskiej  Okręgowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej – Marka Mastalerka

Wystąpienie dyrektora ds. lecznictwa SWPZZPOZ – Krzysztofa Bartla

 
Wręczenie kwiatów uczestniczkom gali

 
Wystąpienie z-cy dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Średniego Personel 
Medycznego - Pielęgniarka Naczelnej RSzS – Barbary Kwiatkowskiej

 
Wystąpienie duszpasterza służby zdrowia - ks. Konrada Wójcika



marzec - czerwiec 2019 11

Wokół samorządu

 
Słodka przerwa

 
Słodka przerwa

 
Rozmowy w kuluarach

 
Rozmowy w kuluarach

Jak co roku przypominano o historii  
i ważnych datach o tym, że Polskie położne 
wskazały 8 maja jako dzień swojego święta 
na cześć urodzonej tego dnia Sługi Bożej 
Stanisławy Leszczyńskiej (Łódź, rok 1896). 
Niezwykłej położnej, szczerze oddanej 
swojemu zawodowi, która uwięziona w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz II–Birkenau, 
sprzeciwiając się wyraźnym rozkazom władz 
obozowych, narażając swe życie każdego 
dnia, przyjęła ok. 3000 porodów. 

12 maja to także dzień urodzin  najsłynniejszej 
przedstawicielki zawodu, twórczyni 
nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielki 
pierwszej szkoły pielęgniarstwa, Damy 
z Lampą, czyli Florence Nightingale.

Święto było również okazją do wręczenia 
wielu wyróżnień  i gratulacji,  chwilą w której 
kierowane były podziękowania wszystkim za 
pracę. 

Niewątpliwie za pracę na rzecz chorych 
najważniejszą nagrodą jest uśmiech 
i zadowolenie pacjenta, ale uznanie 
jakie  można otrzymać od koleżanek, od 
podwładnych   jest bardzo ważne i z całą 
pewnością dużo trudniejsze do zdobycia.              

Tym bardziej zaszczytne było wyróżnienie 
kierowane przez podległy personel dla 
pielęgniarek pełniących i tych, które pełniły 
funkcję pielęgniarek naczelnych.

Wyróżnienie otrzymała Pani Beata 
Owczarek obecna Pielęgniarka Naczelna 
w Radomskim Centrum Onkologii, oraz 
Pani  Dorota Szczepanowska, która do 
niedawna pełniła funkcję Pielęgniarki 
Naczelnej w RCO, a obecnie jest Pielęgniarką 
Przełożoną w Poradniach Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego.

                                       Co napisały pielęgniarki ?:

Szczerze się angażują w pracę zespołu, 
wprowadzają stabilność, spokój i opanowanie.

W przypadku kryzysów posiadają umiejętność 
szukania nowych rozwiązań. Są skuteczne 
w planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu, 
wzmacniają nasze działania. Są otwarte 
na nasze doświadczenia, do których są 
optymistycznie nastawione. Motywują zespół, 
potrafią umiejętnie słuchać, co pozwala im 
zrozumieć potrzeby personelu i pacjentów.  
Cenią samodzielność pracowników, ale 
w razie potrzeby udzielają wsparcia.

Uważamy , że są Super Przełożonymi, dbają 
o dobrą atmosferę w pracy możemy się do nich 
zwrócić nie tylko ze sprawami zawodowymi, 
ale także osobistymi. 

Jesteśmy dumne z takich Przełożonych 
i chciałybyśmy je wyróżnić, i powiedzieć 
wszystkim, którzy piastują kierownicze 
stanowiska, iż mogą się od nich uczyć.

                   Dziękujemy Wam Beatko i Doroto.

Kolejne wyróżnienie przez pielęgniarki 
i położne pracujące  na co dzień na dyżurach, 
przy łóżkach pacjentów, przekazane zostało  
do osób wykazujących duży profesjonalizm 
w pracy, zaangażowanie, koleżeńskość, 
cierpliwość, zaufanie, opiekuńczość 
i wyrozumiałość, wysoką kulturę osobistą, 
nienaganną opinię  i uznanie wśród koleżanek.

Wyróżnienia  trafiły do Pani Urszuli Milczarek 
położnej i Alicji Kasica – pielęgniarki, 
pracujących w  Powiatowym Centrum 
Medycznym w Grójcu. Wyróżnienie otrzymała 
również Stanisława Struzik, która mimo, że 
korzysta już od dłuższego czasu z przywileju 
przebywania na emeryturze ciągle pracuje 
w zawodzie pielęgniarki  w hospicjum  
Królowej Apostołów w Radomiu.  W zeszłym 
roku  otrzymała  Medal Pamiątkowy „Pro 
Masovia” przyznawany przez Marszałka 
Województwa.

Wszystkim Paniom przekazane zostały 
wyrazy uznania i głębokiego szacunku

za  zaangażowanie w pracę pielęgniarki, 
cierpliwość, opiekuńczość i poświęcenie 
na rzecz potrzebujących pacjentów, a także 
życzenia, aby pełne poświęcenia i troski 
działania na rzecz chorych dostarczały im  jak 
najwięcej satysfakcji.

Kolejny, tradycyjny  już raz  - komisja 
kształcenia zorganizowała konkurs 
o Kryształowy Czepek.
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Tegoroczny konkurs ogłoszony był pod 
hasłem:

Pielęgniarka/położna jako osobowość 
twórcza

Temat, który obejmuje różne aktywności 
i można było rozumieć go dosłownie – 
materialnie lub metaforycznie.

Twórczość oznacza działalność człowieka, 
której efektem jest wzbogacenie świata kultury 
oraz poznanie samego siebie i rzeczywistości. 
Z tym terminem związane jest pojęcie 
osobowości twórczej, czyli osobowości, którą 
niezależnie od wieku i dziedziny działalności 
człowieka charakteryzują: samodzielność 
myślenia, silna motywacja, kreatywność, 
potrzeba doskonalenia się.

Zgodnie z kryteriami  oceniane było:

1. Zaangażowanie  kandydatki w pracy na 
rzecz środowiska.                                                                                      

2. Autorytet w środowisku.                                                                                                                              

3.Udział w podnoszeniu rangi zawodu 
i godności pielęgniarek/położnych.                         

4.Służenie radą, pomocą Koleżankom 
i Kolegom w sprawach zawodowych, oraz 
życiowych. 

5. Niezależność w poglądach.                                                                                      

6. Reprezentowanie interesów pielęgniarek/
położnych.                                                                            

7. Etyczna postawa – wobec pacjentów, 
koleżanek, przełożonych oraz samorządu 
zawodowego.

Kapituła Konkursu, przyznała 3 statuetki.

1. Dla Pani Doroty Zarzyckiej – położnej 
z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. 
dr Tytusa Chałubińskiego

Koleżanki napisały, że pani Dorota to 
osobowość twórcza, wyrażająca się 
poprzez  integrację środowiska położnych 
i pielęgniarek. Tworzy atmosferę wzajemnego 
zaufania, poszanowania, wzmacnia rolę 
samorządu wśród Koleżanek przez kreowanie 
klimatu poszanowania, akceptacji i empatii. 
Pobudza do działania i kształtowania dobrych 
relacji personel – pacjent, pacjent – personel 
i personel – personel.

Dorota to osobowość twórcza na rzecz naszego 
środowiska zawodowego, jest naszym dobrym 
duchem – podsumowały Koleżanki.

2. Dla Pani Danuty Goguły – pielęgniarki 
z Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży.

Pani Danuta jest pielęgniarką od 35 lat 
i specjalistką 

w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego. 

Według koleżanek wyróżnia się wysoce 
etyczną postawą wobec pacjentów, ich rodzin, 
koleżanek i przełożonych.

Trudności życia codziennego obudziły w Niej 
duszę artysty, co przejawia się w malowaniu 
pięknych obrazów.

W 2016 roku odbyła się pierwsza wystawa 
prac Pani Danuty, a druga miała miejsce 
w 2019 roku i nosiła tytuł „Kobieta”. Obrazami 
dzieli się w akcjach charytatywnych na rzecz 
chorych i potrzebujących, gdzie przekazuje 
swoje prace na aukcje.

Jesteśmy dumne mając w swoim gronie tak 
wrażliwą 

i utalentowaną Koleżankę – tak napisały we 
wniosku osoby zgłaszające.

3. Dla Pani Ewy Banaszek – położnej 
z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego 
w Radomiu.

W 2016 roku  Ewa rozpropagowała w Oddziale 
Neonatologii akcję „ośmiorniczka”. Polega 
ona na tym, że dzieci, które ze względów 
zdrowotnych leżą w oddziale patologii 
noworodka i nie mogą przebywać zaraz po 
urodzeniu z Mamą, otrzymują do inkubatora 
maskotkę – ośmiorniczkę. Wcześniej maskotka 
jest noszona przez Mamę i przechodzi 
zapachem Jej ciała. Ośmiorniczka daje dziecku 
poczucie bezpieczeństwa, jest mięciutka 
i milutka, pachnie Mamą, więc można się 
do niej przytulać. Maskotki wykonane są 
z włókna odpornego na wysoką temperaturę 
i dezynfekcję, a robią je na szydełku osoby 
zaangażowane w akcję. Pani Ewa znalazła 
takie osoby m.inn. w Szydłowcu. Opracowała 
logistycznie, jak dostarczyć włóczkę i jak 
odebrać maskotki. Punktem „przerzutowym” 
była siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych. Ewa od początku jest 
bardzo zaangażowana w tę akcję, a nawet 
własnoręcznie wykonywała ośmiorniczki, 
pierze je, niesie do sterylizacji i dopiero wtedy 
są gotowe do działania. 

Tradycyjnie przyznane zostały również 
Honorowe Kryształowe Czepki. 

Honorowe Kryształowe Czepki przyznawane 
są osobom, instytucją za udaną i owocną 
współpracę z samorządem zawodowym 
pielęgniarek i położnych

W tym roku przyznane zostały dwa Honorowe 
Kryształowe Czepki : 

Pierwszy trafił do Pani  Julii Pitery – poseł 
Parlamentu Europejskiego, która zawsze 
darzyła  zawód pielęgniarki/położnej 
dużym szacunkiem. W 2015r Pani Julia 
Pitera  zaprosiła Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych do Brukseli, 
gdzie w Parlamencie Europejskim  odbyło 
się spotkanie z przedstawicielkami 
Międzynarodowej Rady Pielęgniarek/ ICN/.

Drugi Honorowy Kryształowy Czepek 
przyznany został  Pani Hannie Giełżeckiej –    
Przewodniczącej Zespołu Jesienne Klimaty    
przy  ORPiP  w Radomiu.                            Pani 
Hania Giełżecka od 10 lat z ogromną 
determinacją integruje koleżanki, które 
przebywają na zasłużonej emeryturze, ale 
również aktywnie reprezentuje nas  i nasz 
samorząd we współpracy, także z władzami 
naszego miasta.

Kolejne wyróżnienie to dyplom uznania 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika.

Dyplomy uznania przyznawane są za 
profesjonalną i pełną poświęcenia pracę na 
rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego.                                                                   

Wyróżnione  pielęgniarki i położne pracują 
na różnych stanowiskach, ale zawsze godnie 
reprezentują interesy zawodowe środowiska, 
zarówno w swoich miejscach pracy, jak i poza 
nimi. Dbają o dobre imię naszych zawodów, 
stojąc na straży etycznej postawy, którą 
propagują wśród swoich koleżanek. Ważną 
rolę odgrywają w integrowaniu środowiska 
zawodowego. Są profesjonalistkami w każdym 
calu.

Dyplomem przyznanym przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego –Adama 

Struzika z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Położnej z podziękowaniem 

za profesjonalizm i pełną poświęcenia 
pracę na rzecz ratowania zdrowia i życia 

ludzkiego wyróżnione zostały:

1. Bielecka Halina – pielęgniarka zatrudniona 
w SPZZOZ w Przysusze

2. Drab Małgorzata  – pielęgniarka zatrudniona 
w NZOZ Gab-Med

3. Jaczyńska Małgorzata – pielęgniarka 
zatrudniona  w M.Sz.S.

4. Kasica Alicja – pielęgniarka zatrudniona 
w PCM  w Grójcu

5. Kołba Barbara – pielęgniarka zatrudniona 
w SP ZOZ w Nowym Mieście

6. Kordys Elżbieta - pielęgniarka zatrudniona 
w SWPZZPOZ w  Radomiu

7. Kozieł Wioletta – pielęgniarka zatrudniona 
w  RSzS

8. Kozłowska Alicja  – pielęgniarka 
zatrudniona w SPZ ZOZ w Iłży

9. Krawczyk Beata - położna  zatrudniona 
w SPZ ZOZ w Kozienicach

10. Kudlak Teresa - pielęgniarka zatrudniona  
w PCM w  Grójcu

11. Kwiatek Krystyna – pielęgniarka 
zatrudniona w SPZ ZOZ w Lipsku

12. Markiewicz Małgorzata – pielęgniarka 
zatrudniona w SP ZOZ „Przychodnie 
Kozienickie”

13. Markowska - Rak Krystyna -  pielęgniarka 
zatrudniona  w PCM w Grójcu

14. Michalak Bożena - pielęgniarka 
zatrudniona w PCM w Grójcu

15. Miklińska Dorota  – pielęgniarka 
zatrudniona w SPZ ZOZ w Kozienicach

16. Milczarek Urszula – położna  zatrudniona 
w PCM w Grójcu

17. Nowak Elżbieta– pielęgniarka 
zatrudniona w Radomskiej Stacji Pogotowia
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18. Ozimek Krystyna – emerytowana 
pielęgniarka działająca w Zespole „Jesienne 
Klimaty” przy OIPiP w Radomiu,

19. Paszkowiak Anna - pielęgniarka 
zatrudniona w SWPZZPOZ w Radomiu

20. Pietrasik Marzena – położna zatrudniona 
w M.Sz.S.

21. Poneta Dorota   - pielęgniarka zatrudniona 
w SWPZZPOZ w Radomiu

22. Siedlecka Joanna – pielęgniarka 
zatrudniona w  PCM w Grójcu

23. Stopnicka Jadwiga– pielęgniarka  
zatrudniona w SPZ ZOZ w Zwoleniu

24. Sucharzewska Urszula - pielęgniarka 
zatrudniona w M.Sz.S.

25. Szpak Dorota - pielęgniarka  zatrudniona 
w SPZ ZOZ  w Zwoleniu,

26. Szwankowska Leokadia – pielęgniarka 
zatrudniona w SPZZOZ wPionkach

27. Tulej Ilona - pielęgniarka zatrudniona 
w SWPZZPOZ w Radomiu

28. Wdowska Małgorzata – pielęgniarka 
zatrudniona w SPZZOZ wPrzysusze

29. Wicik Joanna – pielęgniarka zatrudniona 
w SPZ ZOZ w Lipsku

30. Woźniak Monika – pielęgniarka 
zatrudniona w SP ZOZ w Nowym Mieście

31. Zawłocka Urszula – pielęgniarka 
zatrudniona w Grupowej Praktyce 
Pielęgniarskiej Zdrowa Szkoła w Pionkach 

32. Ziemka Urszula -  pielęgniarka zatrudniona  
w SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”

33. Złotnik Bożena – pielęgniarka zatrudniona 
w SPZ ZOZ w Iłży

Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia „Za 
zasługi dla ochrony zdrowia”

Miło jest nam poinformować, że 13 maja 
2019r w Ministerstwie Zdrowia -  Minister 
wręczył  Pani Hannie Firlej Odznakę 
Honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla 
ochrony zdrowia”

Pani Hanna Firlej jest pielęgniarką z ponad 
30 - letnim stażem pracy w zawodzie.   Pracę 
zawodową rozpoczęła 1.10.1988r. 

zatrudniając się w Szpitalu Rejonowym 
w Nowym Mieście nad Pilicą. Przez  pierwsze 
1,5 roku  pracowała w oddziale dziecięcym,  
a następnie  do roku 2000  w oddziale chorób 
wewnętrznych. Kolejnym etapem pracy 
zawodowej było zatrudnienie w utworzonej 
w ramach oddziału wewnętrznego - Sali 
Wzmożonego Nadzoru Kardiologicznego.  Od 
16 maja 2007r do chwili obecnej  zatrudniona 
jest na  stanowisku naczelnej pielęgniarki 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście.

Jest pielęgniarką identyfikującą się 
z zawodem, oddana pracy zawodowej, 
niezwykle obowiązkowa, rzetelna, wnikliwa.

Osoba o wysokiej kulturze osobistej, etycznej 
postawie, wysoce kompetentna, kreująca 
pozytywny wizerunek pielęgniarki w szpitalu, 
dbająca o podnoszenie rangi zawodu 
pielęgniarki poprzez swoją postawę.

Pełniąc funkcję naczelnej pielęgniarki zgodnie 
z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi 
jest wzorem kadry zarządzającej. Posiada 
bardzo szeroką wiedzę ukierunkowaną 
na różne dziedziny pielęgniarstwa. Jest 
autorytetem i cieszy się uznaniem zarówno 
pacjentów, ich rodzin, ale także środowiska 
pielęgniarek i położnych. 

Od wielu lat zaangażowana jest również 
w pracę społeczną na rzecz samorządu 
zawodowego. Jest delegatem na Okręgowy 
Zjazd od VI kadencji,  oraz Pełnomocnikiem  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.  

Pani Hanna Firlej jest zaangażowana 
w działania podejmowane na rzecz poprawy  
ochrony zdrowia, otwarta na zmiany, 
sumiennie i rzetelnie wykonująca powierzane 
zadania  - w pełni zasługuje na Odznakę 
Honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla 
ochrony zdrowia”

Serdecznie gratulujemy Hannie Firlej 
i życzymy wielu sukcesów w pracy 
zawodowej.

Małgorzata Sokulska

Przewodnicząca ORPiP

W dniach 4 – 5 czerwca 2019 roku w Warszawie 
odbył się I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych. Był to zjazd 
merytoryczny i dotyczył wprowadzenia 
zmian do regulaminów organów Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych i odpowiednio 
organów Okręgowych Rad Pielęgniarek 
i Położnych.

Zjazd otworzyła prezes NRPiP Zofia Małas, 

a rozpoczął się doniosłą chwilą wprowadzenia 
sztandaru NRPiP i odśpiewaniem hymnu 
pielęgniarskiego oraz uczczeniem minutą 
ciszy Koleżanek, które odeszły na wieczną 
służbę. 

Prezes Zofia Małas  w swoim wystąpieniu 
podsumowała osiągnięcia trzech lat pracy, 
mówiła również o trudnościach, z jakimi 
spotykały się nasze Koleżanki, chcąc ułatwić 
naszym grupom zawodowym pracę i poprawić 
płace. Pani Prezes powiedziała także 

o tym, czego nie udało się wprowadzić i jakie 
działania będą podejmowane w przyszłości.

Głos zabrała również pani Józefa Szczurek 
– Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, która podkreśliła doniosłość 
przyjętej Strategii na rzecz rozwoju zawodów 
pielęgniarek i położnych. Dzięki niej mamy 
konkretny plan do dalszych rozmów. Życzyła 
również owocnych obrad.

Po części oficjalnej, w drodze głosowania 

 
Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Relacja z obrad I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
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jawnego, została podjęta uchwała o głosowaniu 
za pomocą urządzeń elektronicznych, co 
znacznie ułatwiło prace Komisji Skrutacyjnej 

i usprawniło prace Zjazdu. Wybrano 
Przewodniczącego Zjazdu i członków 
poszczególnych Komisji Zjazdowych. 
Na przewodniczącą Zjazdu Pani Prezes 
zaproponowała Teresę Kruczkowską 
Przewodniczącą ORPiP w Poznaniu 
i w głosowaniu kandydatura uzyskała 
poparcie większości  delegatów.   Jeszcze 
przed zatwierdzeniem porządku obrad, 
zgłoszony został wiosek o wprowadzenie 
do niego poprawki. Wniosek zawierał 
propozycję usunięcia z porządku obrad 
dyskusji dotyczącej wysokości składek 
członkowskich. Wniosek w  uzasadnieniu  
podawał, iż w roku 2020 odbędzie się krajowy 
zjazd wyborczy VIII kadencji i nowi delegaci 
powinni w tej kwestii podjąć ewentualne 
decyzje. Bezwzględną większością wniosek 
został przyjęty i z porządku obrad został ten 
punkt wykreślony. 

Pierwszy dzień Zjazdu poświęcony był 
przyjęciu poprawek do regulaminów. Były 
oczywiście uwagi i propozycje delegatów, 
które musiały zostać przeanalizowane przez 
prawników, 

a potem przegłosowane. Był to bardzo 
intensywny i ekscytujący dzień, który 
zakończył się ok. godziny 20:00.

W drugim dniu od godziny 8:00 prace toczyły 
się na temat przyjęcia zasad gospodarki 
finansowej NIPiP, procedury przeprowadzania 
wizytacji pielęgniarek lub położnych 
wykonujących zawód w ramach praktyki 
zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą. Po 
przerwie pani prof. Dorota Karkowska 
przybliżyła tematykę licencjonowania 
zawodu. Okazało się, że licencje mogą 
dotyczyć wąskich dziedzin naszej działalności 
np. licencja na obsługę portów naczyniowych, 
która musiałaby być odnawiana co jakiś, 
określony czas. Ten czas poświęcony byłby 
na doskonalenie umiejętności i wiedzy, 
czego wynikiem byłyby punkty edukacyjne 
zbierane w toku szkoleń. Jest to tylko luźny 
przykład, ale okazało się, że oczekiwania 
środowiska pielęgniarek i położnych różnią 
się od podstaw prawnych zagadnienia. Mamy 
więc wiele do zrobienia i przemyślenia. 
Dyskusja na ten temat była dość burzliwa, 
a wykazała jak bardzo różne poglądy na temat 
licencjonowania mają sami delegaci.

Około godziny 12:00 Przewodnicząca Zjazdu 
zarządziła odczytanie protokołów  Komisji 

Uchwał i Wniosków. Około godziny 13:00 
Przewodnicząca Teresa Kruczkowska ogłosiła 
zamknięcie I Nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

Delegaci pozostali w przekonaniu, że 
Krajowe Zjazdy powinny odbywać się 
również w trakcie kadencji, a nie tylko na 
jej początku. Pozwalałyby na uzgadnianiu 
różnic w spojrzeniu na wykonywanie naszych 
zawodów w zależności np. od regionu 
w którym działają, liczebności i zasobności 
Okręgowych Izb. Zjazd spełnił swoje 
podstawowe zadanie, przedyskutowaliśmy 
regulaminy organów Naczelnej i Okręgowych 
Izb Pielęgniarek i Położnych, starły się 
różne poglądy i przekonania, ale był to czas 
zarezerwowany tylko na takie działania i nie 
mieliśmy ograniczonych ram czasowych, więc 
każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć.
I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych ustalił , że od tego momentu będzie 
się odbywał zgodnie z ustawą o samorządzie 
tylko coroczny jeden zjazd  – sprawozdawczy 
tz. budżetowy, a co 4 lata będzie on  zjazdem 
sprawozdawczo – wyborczym. W związku 
z tym wybory w Okręgowych Izbach powinny 
zakończyć się do końca marca 2020 roku, 
a Krajowy Zjazd Wyborczy musi odbyć się do 
końca maja 2020 roku. 

UWAGA!
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu na  posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku powołała 
Okręgową Komisję Wyborczą. Jej Przewodniczącą została Barbara Tusińska – sekretarz ORPiP. W skład komisji 
wyborczej  wchodzi 20 członków ORPiP.   Podjęta została uchwała,  iż rejon wyborczy nie może liczyć mniej niż 40 

członków samorządu.

Do 5 września 2019 roku Okręgowa Komisja Wyborcza przekaże Regulamin Komisji Wyborczej 
i przedstawi go  Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych . W związku z tym po raz kolejny przypominamy, 
że listy wyborców tworzone będą tylko na podstawie danych z centralnego rejestru pielęgniarek i położnych. 

Prosimy więc o uaktualnianie danych w rejestrze.

Podsumowanie debaty „Wspólnie dla Zdrowia”
25 czerwca br. w Warszawie odbyła się VII Konferencja Ogólnopolskiej 
Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Konferencja podsumowała wszystkie 
dotychczasowe spotkania odbywające się w ciągu ostatniego roku. 
Podczas sześciu głównych konferencji oraz spotkań roboczych 
przedstawiciele Rady Społecznej pracowali nad projektem służącym 
poprawie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

„Wspólnie dla Zdrowia” to projekt zainicjowany przez Ministra 
Zdrowia Łukasza Szumowskiego. W ramach projektu odbyło się sześć 
ogólnopolskich konferencji z udziałem przedstawicieli środowisk 
medycznych, ekspertów oraz organizacji pacjentów. Głównym celem 
narodowej debaty o zdrowiu było wypracowanie wspólnego projektu 
poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz nakreślenia 
strategii działania na okres kilkunastu najbliższych lat, mając na 
uwadze kierunek, w jakim zmierzają systemu ochrony zdrowia na 
świecie.

Tematami konferencji w Warszawie, a zarazem ostatniej z tego 
cyklu, było przedstawienie wniosków wynikających z prac Rady 
Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, efektów wdrażanych zmian 
w systemie ochrony zdrowia oraz dyskusja nad koniecznymi 
kierunkami zmian. „Dzięki środkom finansowym możemy 
zainwestować w kadry – poprzez poprawę warunków pracy 
i płacy, dofinansowanie wszystkich poziomów lecznictwa. 

Ale jeśli nie zwiększymy liczby specjalistów, to nie będzie miał kto 
opiekować się pacjentami. Musimy zwiększyć liczbę studentów, 
poprawić sytuację w pielęgniarstwie, kształcić więcej fizjoterapeutów. 
To są wyzwania na kolejne lata” – powiedział Minister Zdrowia.
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Wokół samorządu
Prezes NRPiP Zofia Małas, członek Rady Społecznej „Wspólnie 
dla Zdrowia” podkreśliła, że wiele dobrego udało się wypracować 
dla środowiska pielęgniarek i położnych dzięki konstruktywnej 
współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

„Zadziało się dużo dobrego. Udało się zbudować wspólnie 
z Ministerstwem Zdrowia strategię dla polskiego pielęgniarstwa. Jest 
to pierwszy tego typu dokument. Również podpisane w lipcu 2018 r. 
Porozumienie pozwoliło odwrócić negatywny trend. Studia na kierunku 
pielęgniarstwo i położnictwo podejmuje coraz więcej młodych ludzi 
a ci, którzy je kończą prawie w 100% występują o stwierdzenie prawa 
wykonywania zawodu” – powiedziała Prezes NRPiP. Dodała również, 
że w ocenie samorządu konieczne jest upowszechnienie zawodu 
opiekuna medycznego, którego zadaniem jest odciążenie pielęgniarki 
w wykonywaniu prostszych czynności o charakterze pielęgnacyjnym.

Debata „Wspólnie dla Zdrowia” jest punktem wyjścia do opracowania 
długofalowego planu usprawnienia systemu ochrony zdrowia. Podczas 
konferencji zaprezentowano główne tezy dokumentu zawierającego 
strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. 
Ostateczna wersja dokumentu zostanie przekazana przez Prezydium 
Rady Społecznej do akceptacji Ministra Zdrowia.

Czego więc świadczeniodawcy nie powinni robić – zgodnie 
z wszystkimi uregulowaniami prawnymi i interpretacją ministerstwa? 
Do wzrostu wynagrodzenia przeznaczonego na podwyżki nie 
powinni uwzględniać m.in. “świadczenia pracy w godzinach 
nadliczbowych, premii, nagród, czy też pracy w ramach dyżurów 
medycznych pielęgniarek i położnych”. Nie można też zmniejszać 
otrzymanych środków od NFZ celem wypłaty pielęgniarkom 
określonych świadczeń (np. ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, 
nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych czy odpraw 
z przyczyn ekonomicznych).

– Jest dla nas niezrozumiałe, dlaczego pracodawcy (na szczęście 
niewielki ich procent) nie wdrożyli tego prawidłowo, jak i tak muszą 
się rozliczyć z tych środków, bo nie mogą ich przeznaczyć na inny cel. 
Bo to są celowane środki na realizację ustawy o wzroście wynagrodzeń 
dla pielęgniarek – zastanawia się prezes NRPiP.

IV. Zgodnie z prawem
Sieńko Agnieszka                                                                                                                       
komentarz praktyczny - Przedruk Wolter Kluwer

Rewolucja w opiece zdrowotnej nad uczniami - nowe zadania 
pielęgniarki, higienistki i dentysty

12 września wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad 

uczniami. Akt ten ma na celu zapewnienie równego dostępu do 
opieki zdrowotnej w szkole, kładąc nacisk na profilaktyczną opiekę 
zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. 
Osobami sprawującymi wspomnianą opiekę nad uczniami mają być 
pielęgniarka, higienistka oraz dentysta. Na ich barkach ciążyć będzie 
wiele nowych obowiązków, związanych nie tylko z udzielaniem 
świadczeń, ale również współdziałaniem z szerokim gronem 
podmiotów. Na wspomniane podmioty nałożono też obowiązki 
związane z dokumentowaniem i sprawozdawaniem realizacji 
zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

 

Obowiązki dotyczące sprawowania opieki zdrowotnej nad 
uczniami

 1. Wstęp

„Dentysta Cię szuka”. Tak wiele lat temu w polskich szkołach 
żartowano, kiedy zamiarem wypowiadającego takie zdanie było 
wystraszenie koleżanki czy kolegi wizytą w szkolnym gabinecie 
dentystycznym wyposażonym w unit napędzany paskiem klinowym. 
Nie jest zamiarem autorki „straszyć”, zresztą nie ma czym. Dzisiejsze 
unity i same procedury medyczne są zupełnie inne. Zamiarem autorki 
jest ukazać, jak bardzo przed wieloma laty opieka medyczna wrosła 
w krajobraz szkoły jako instytucji opieki nad młodymi pokoleniami. 
W szkole był dentysta, lekarz i higienistka. Szkoła dbała o podstawową 
opiekę medyczną, wykonywała szczepienia z kalendarza szczepień 
obowiązkowych. Szkoła była gotowa na wszelkie nagłe sytuacje 
zdrowotne. Przez wiele lat ten system się zatracił. Ustawodawca 
właśnie system ten przywraca.

 2. Zakres przedmiotowy

Opracowanie komentuje postanowienia ustawy z 12.04.2019 r. 
o opiece zdrowotnej nad uczniami – dalej u.o.z.u. Jak wskazuje tekst 
uzasadnienia projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, VIII 
kadencja, druk sejm. nr 3297, jej celem jest zapewnienie równego 
dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce 
zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności 
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
udzielanych w ramach tej opieki. Sam zaś tekst ustawy w art. 1 u.o.z.u. 
stanowi, że ustawa określa:

1) zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami;                                                                                   
2) podmioty sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami; 
3)podmioty zapewniające warunki organizacyjne opieki zdrowotnej 
nad uczniami; 
4) organizację opieki zdrowotnej nad uczniami oraz zadania 
podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2  i 3  u.o.z.u.; 
5) zasady integrowania opieki zdrowotnej nad uczniami;  
6) organizację opieki nad uczniami przewlekle 
chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole;                                                                                                                                          
7) monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami;                                                                               
8) finansowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami;                                                              
9) dokumentowanie i sprawozdawanie realizacji zadań z zakresu 
opieki zdrowotnej nad uczniami.

Spod zakresu działania ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami 
wyłączono słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia 
i szkół policealnych oraz uczniów szkół artystycznych realizujących 
wyłącznie kształcenie artystyczne. Jak się wydaje, utrzymanie opieki 
zdrowotnej nad uczniami w tych szkołach prowadziłoby do nałożenia 
się opieki „pochodzącej” z innego źródła: podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ), opieki szkolnej realizowanej w szkole powszechnej.

Jak wynika z dalszego teksu ustawy, opieka zdrowotna nad uczniami 
jest ujęta w trzy obszary:

1) profilaktyka zdrowotna, 
2) promocja zdrowia,                                                                                                                                         
3) opieka stomatologiczna.
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Wokół samorządu
W ocenie autorki szczególnie trzecia kategoria dotyczy faktycznej, 
realnej opieki zdrowotnej. Nie jest zamiarem autorki umniejszanie 
znaczenia promocji zdrowia ani profilaktyki, a jedynie zaakcentowanie 
obszaru, w którym rzeczywiście może być i będzie realizowane 
leczenie. Dotyczy to tylko stomatologii. Pozostałe obszary są 
nakierowane na zapobieganie schorzeniom czy urazom.

Co ciekawe, zgodnie z ustawą profilaktyczna opieka zdrowotna jest 
sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
– do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Podobnie rzecz ma 
się z opieką stomatologiczną. Ta także jest sprawowana w ramach 
realizacji postanowień ustawy do ukończenia 19. roku życia.

Celami rozwiązań ustawy jest:

1) ochrona zdrowia uczniów, 

2) ochrona zdrowia jamy ustnej,

3) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz 
odpowiedzialności za własne zdrowie.

Ustawa kataloguje także konkretne działania czy obszary działań, które 
są narzędziami do realizacji opisanych celów.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej,                                                                
2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz 
odpowiedzialności za własne zdrowie.

Cele, o których mowa w art. 2 ust. 4 u.o.z.u., są realizowane przez:

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania 
powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych,                                                                                           
2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka,

3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, 
w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia,                                                                                                                                 
4) udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7  ustawy 
z 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to 
rodziców, o których mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z 14.12.2016 r. – 
Prawo oświatowe – dalej pr. ośw.

 3. Wykonawcy opieki nad uczniami

Tytuł tej części może wydawać się niefachowy, niezgodny z językiem 
prawnym i prawniczym. Misją autorki jest jednak przejrzystość 
i czytelność opracowań. Określenie „wykonawca opieki” wydał się 
autorce bardziej czytelny jako oznaczenie fragmentu wskazującego 
podmioty i osoby realizujące opiekę nad uczniami. Autorka dokona 
wyodrębnienia podpunktów tej części. Pierwsza wskaże instytucje 
odpowiedzialne za organizację opieki szkolnej nad uczniami.

 3.1. Instytucje organizujące opiekę nad uczniami

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, jej celem jest (między 
innymi) zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole 
bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz 
zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki. Zgodnie z art. 
4 u.o.z.u. podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki 
zdrowotnej nad uczniami są:

1) dyrektor szkoły,                                                                                                                                         
2) organ prowadzący szkołę.

Obowiązki organizacyjne obu wskazanych podmiotów określa sama 
ustawa.

 3.1.1. Dyrektor

Odpowiedzialnością dyrektora szkoły jest współpraca z:

1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami,                                                                              

2)  rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub 
higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 u.o.z.u. prawodawca oczekuje współdziałania 
między dentystą, pielęgniarką, higienistką a dyrektorem szkoły 
w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej 
oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów. Dyrektor szkoły 
w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad 
uczniami współpracuje z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną 
nad uczniami oraz z rodzicami w przypadku wystąpienia problemów 
zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne 
postępowania. Dyrektor ma także obowiązek współpracy z pielęgniarką 
albo higienistką, a także z nauczycielami, pedagogiem w zakresie 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb 
zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia 
uczniów danej szkoły. W ramach tej współpracy pielęgniarka środowiska 
nauczania i wychowania albo higienistka szkolna doradza dyrektorowi 
szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji 
posiłków i warunków sanitarnych w szkole. Na wniosek dyrektora 
szkoły pielęgniarka albo higienistka przedstawia zagadnienia z zakresu 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na posiedzeniach 
rady pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie 
zdrowia uczniów. Współpraca, o której mowa w art. 15–18 u.o.z.u., 
może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, 
środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych, pod warunkiem że administratorzy 
i podmioty przetwarzające dane osobowe wdrożą środki techniczne 
i organizacyjne zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa 
tych danych w procesie ich przekazywania, określony w przepisach 
o ochronie danych osobowych. Ostatnia powinność organizacyjna 
dyrektora szkoły odnosi się do uczniów przewlekle chorych lub 
uczniów z niepełnosprawnością (ustawa posługuje się pojęciem „uczeń 
niepełnosprawny”, które to określenie jest niepoprawne i już się takiego 
terminu nie używa; od prawodawcy należy oczekiwać daleko posuniętej 
poprawności). W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami 
przewlekle chorymi lub uczniami z niepełnosprawnością w szkole 
pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka 
szkolna współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 
rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami 
szkoły. Współpraca, o której mowa, obejmuje wspólne określenie 
sposobu opieki nad uczniem dostosowanego do stanu zdrowia ucznia 
w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych 
czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Podawanie leków lub 
wykonywanie innych czynności przez pracowników szkoły może 
odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dotychczasowe 
doświadczenia wskazują wyraźnie, że ten obszar był szczególnie 
newralgicznym i – niestety – pełnym niedociągnięć. Brzmienie ustawy 
zdaje się nie dawać wyraźnych wskazówek i podziału kompetencji 
w tym zakresie. Pozostaje mieć nadzieję, że minister właściwy do 
spraw zdrowia skorzysta z delegacji ustawowej (nie obligatoryjnej 
– to ważne!) i zechce wydać akt wykonawczy. Zgodnie z art. 21 
ust. 4 u.o.z.u. minister właściwy do spraw zdrowia może ogłosić, 
w drodze obwieszczenia, zalecenia postępowania dotyczące opieki 
nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, 
opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia lub towarzystwa 
naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej 
dziedzinie medycyny, zgodnie z postanowieniami ich statutów. Mimo 
więc wprowadzenia przepisów może okazać się, że szkoła nadal 
będzie pozbawiona jednoznacznych wytycznych oraz jednoznacznego 
określenia kompetencji w obszarze konkretnych czynności w stosunku 
do ucznia z niepełnosprawnością (np. zmiana pampersa).

W podsumowaniu powinności dyrektora szkoły należy wskazać, że 
na podstawie art. 22 u.o.z.u. dyrektor szkoły zapewnia pracownikom 
szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat 
sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub 
niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów. 
W tym zakresie rodzi się także szereg pytań. Na przykład w zakresie 
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Karty Nauczyciela czy samego Kodeksu pracy. Mowa w przepisie 
o szkoleniach. Szkolenia, jak wynika z omawianego art. 22 u.o.z.u., 
mają być obowiązkowe dla nauczycieli i innych pracowników. 
Należy zatem zwrócić uwagę na konieczność sfinansowania tych 
szkoleń, udzielenie pracownikom wolnego czasu. Wobec braku 
w ustawie jakichkolwiek unormowań należy uznać, że obowiązują 
tutaj zasady ogólne. Prawodawca nie określił także żadnych 
wymagań kwalifikacyjnych co do samych trenerów. Wydaje się to być 
znaczącym zaniedbaniem. W ocenie autorki szkoleniowcami powinny 
być osoby legitymujące się prawem wykonywania zawodu lekarza 
lub pielęgniarki. Postawienie dyrektora szkoły, specjalisty od spraw 
oświaty, przed koniecznością wyboru podmiotu zdolnego przeszkolić 
pracowników w zakresie opieki – bądź co bądź – medycznej, czyniąc 
jednocześnie odpowiedzialnym za wybór, wydaje się działaniem 
niewłaściwym. Dlatego autorka rekomenduje korzystanie z pomocy 
wykwalifikowanej kadry medycznej.

 3.1.2. Organ prowadzący szkołę

Kolejnym podmiotem wskazanym w ustawie jest organ prowadzący 
szkołę. Mowa o podmiocie definiowanym w art. 4 pkt 16 pr. ośw. 
Zgodnie z komentowaną ustawą organ prowadzący szkołę zapewnia 
uczniom możliwość korzystania z:

1)  gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w przepisach 
Prawa oświatowego,

2)  gabinetu dentystycznego spełniającego wymagania, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3  ustawy 
z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Organ prowadzący szkołę na podstawie umowy nieodpłatnie udostępnia 
pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce 
szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole. W przypadku 
braku gabinetu dentystycznego w szkole organ prowadzący szkołę 
zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność 
leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków 
publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania 
świadczeń.

Innymi słowy, zapewnienie infrastruktury lokalowej 
i sprzętowej koniecznej do sprawowania opieki nad uczniami stanowi 
odpowiedzialność organu prowadzącego szkołę. W praktyce powinność 
ta spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Poza bowiem 
nielicznymi szkołami „prywatnymi” oświata jest organizowana przez 
samorząd terytorialny.

 3.2. Osoby sprawujące opiekę nad uczniami

Ustawa wskazuje cztery osoby (cztery kategorie fachowców) 
odpowiedzialne za bezpośrednią realizację świadczeń zdrowotnych 
dla uczniów. Są to:

1) pielęgniarka,                                                                                                                                      
2) higienistka,                                                                                                                                       
3)  lekarz dentysta,                                                                                                                                        
4)  higienistka stomatologiczna.

Zasób kadrowy nie obejmuje lekarza. W opiece nad uczniami 
uczestniczy wyłącznie lekarz dentysta.

Studiując ustawę, można odnieść wrażenie, że pierwszoplanową 
postacią jest pielęgniarka albo higienistka szkolna. Ustawa zestawia 
te dwie osoby w alternatywie rozłącznej (spójnik „albo”), co oznacza, 
że wystarczającym zabezpieczeniem jest tylko jedna z tych osób. 
Pielęgniarka albo higienistka sprawuje opiekę profilaktyczną nad 
uczniami. Zgodnie z art. 6 u.o.z.u. pielęgniarka środowiska nauczania 
i wychowania albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną 
opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej 
zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej w szkole, w miejscu określonym w umowie o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (czyli w umowie z NFZ). Podobnie jak 
w przypadku samego dyrektora, tak i na pielęgniarkę ustawodawca 

nakłada powinność współpracy z pozostałymi osobami sprawującymi 
opiekę nad uczniami bez wskazania, na czym to współdziałanie ma 
konkretnie polegać. Taka swoboda prawodawcy zawsze rodzi niedosyt 
w zakresie doboru właściwych metod postępowania. W ocenie 
autorki należy wypracować tryb konsultacyjny. Spotkania cykliczne, 
utworzenie dostępnymi narzędziami informatycznymi – jak np. 
kalendarze – systemu komunikacji. Chodzi o możliwość wykazania, 
że komunikacja istnieje i ewentualnie, co jest jej przedmiotem. 
Wydaje się to potrzebne szczególnie, że stosownie do art. 13 u.o.z.u. 
pielęgniarka albo higienistka szkolna odpowiada za integrację działań 
wszystkich osób realizujących świadczenia. Obowiązkiem pielęgniarki 
(higienistki) jest współpraca z POZ i rodzicami. Współpraca 
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki 
szkolnej z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku 
gdy nie został utworzony zespół podstawowej opieki zdrowotnej – 
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, polega wedle art. 15 
u.o.z.u. na:

1)  uzyskiwaniu porad; 
2)  wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie 
niezbędnym do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, za zgodą 
rodziców albo pełnoletnich uczniów; 
3)  podejmowaniu wspólnych działań, w zakresie niezbędnym do 
zachowania zdrowia, profilaktyki, rozpoznawania i leczenia chorób, 
pielęgnowania oraz rehabilitacji uczniów; 
4)  podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników 
ryzyka i zagrożeń zdrowotnych.

Informacje, o których mowa wyżej, dotyczą rozpoznania, sposobu 
leczenia, rokowania, ordynowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, 
w tym okresu ich stosowania i sposobu dawkowania, oraz 
wyznaczonych wizyt, udzielonych i zaplanowanych świadczeń 
opieki zdrowotnej, w tym w innych niż podstawowa opieka 
zdrowotna zakresach świadczeń w zakresie niezbędnym do realizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Pielęgniarka 
środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz 
członkowie zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, po otrzymaniu 
pisemnej informacji z POZ lub od specjalisty, zapoznają się z nią 
i dołączają do dokumentacji medycznej ucznia. Informacja ustna jest 
odnotowywana w dokumentacji medycznej ucznia. Pielęgniarka albo 
higienistka współdziałają także z lekarzem dentystą, a współdziałanie 
to zgodnie z art. 16 ust. 1 u.o.z.u. polega na:

1)  wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie 
niezbędnym do realizacji opieki stomatologicznej, w szczególności 
zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2)  podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników 
ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Podobnie jak w wypadku POZ informacje pisemne są utrwalane 
i włączane do dokumentacji ucznia – dokumentacji medycznej.

Współpraca z rodzicami lub samym pełnoletnim uczniem polega 
zgodnie z art. 17 u.o.z.u. na

1)  przekazywaniu informacji o:

a)  stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia,

b)  terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad uczniami,

c)  możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi 
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;

2)  informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:

a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki 
zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym 
profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów 
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stomatologicznych oraz szczepień ochronnych,

b)  realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
lekarza dentysty;

3)  uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady 
rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej 
i promocji zdrowia uczniów.

Pielęgniarka albo higienistka, w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa 
medycznego do szpitala oraz w szpitalu do czasu przybycia rodziców, 
może być obecna w czasie tego transportu. Decyzję o obecności 
jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu 
ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. 
Zatem dyrektor będzie ewentualnie odpowiedzialny za nieobecność 
pielęgniarki w szkole.

Wreszcie pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo 
higienistka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami 
i pedagogiem szkolnym. Współpraca ta polega na podejmowaniu 
wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych 
czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły. W ramach tej 
współpracy pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo 
higienistka szkolna doradza dyrektorowi szkoły w sprawie warunków 
bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych 
w szkole. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska 
nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia 
zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów 
na posiedzeniach rady pedagogicznej.

W zakresie wymagań kwalifikacyjnych pielęgniarka środowiska 
nauczania i wychowania to pielęgniarka, która zgodnie z treścią art. 
5 u.o.z.u.:

1)  posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub

2)  posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska 
nauczania i wychowania, lub

3) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
środowiska nauczania i wychowania, lub

4)  posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub 
pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego 
rozpoczętego po 23.08.2015 r., lub

5)  odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego lub pediatrycznego

– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje 
zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca 
opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.

Pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania może być również:

1) pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego uzyskany po ukończeniu 
szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego przed 23.08.015 r. lub

2) położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo równoważny 
oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania 
i wychowania.

Higienistka szkolna to osoba, która posiada wykształcenie średnie 
medyczne w zawodzie higienistki szkolnej oraz posiada co najmniej 
pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania, z którą 
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód 
u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę 
zdrowotną nad uczniami w szkołach.

Drugą istotną postacią jest lekarz dentysta. Lekarz dentysta 
sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje wedle 
art. 9 u.o.p.u.:

1)  świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 
ukończenia 18. roku życia,

2)  profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży 
do ukończenia 19. roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy 
z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z., w części dotyczącej wykazu 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla 
dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

W przypadku gdy opieka stomatologiczna nad uczniami jest 
sprawowana w dentobusie, lekarz dentysta wykonuje:

1)  świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 
ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie,

2)  profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży 
do ukończenia 19. roku życia udzielane w dentobusie

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d u.ś.o.z., 
w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem 
świadczeń ortodoncji.

Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania 
i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły 
w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz 
profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

W zakresie wymagań kwalifikacyjnych lekarz dentysta sprawujący 
opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz dentysta spełniający 
wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
31d u.ś.o.z., w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci 
i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym 
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód 
u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z uwagi na fakt, że ustawodawca dopuszcza udział higienistki 
stomatologicznej w opiece nad uczniami, nie dając jej samodzielności 
w działaniu, toteż autorka poprzestaje na wskazaniu wymagań 
kwalifikacyjnych. Zatem higienistka stomatologiczna to osoba, która:

1)  ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną 
o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy 
higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe lub dyplom zawodowy w zawodzie higienistka 
stomatologiczna lub

2)  ukończyła, przed dniem wejścia w życie ustawy, studia wyższe na 
kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna i uzyskała tytuł 
zawodowy licencjata, lub

3)  ukończyła studia wyższe na kierunku związanym z kształceniem 
w zakresie higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 
godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej i uzyskała co 
najmniej tytuł zawodowy licencjata.

 4. Organizacja opieki nad uczniami

Jak już wyżej wskazano, opieka nad uczniami odbywa się 
w gabinetach szkolnych. Nie jest to jednak wymóg bezwzględny. 
Gabinety mogą się znajdować poza szkołą, a w przypadku 
stomatologii nawet przybrać postać dentobusu. Ważne jest to, że 
dostęp do gabinetu jest odpowiedzialnością podmiotu prowadzącego 
szkołę (nie dyrektora i nie dentysty, pielęgniarki czy higienistek). 
Zgodnie z art. 24 u.o.z.u. opieka zdrowotna nad uczniami jest 
finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego 
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Funduszu Zdrowia. Autorka obawia się, że niestety rzeczywistość 
okaże się inna. Chociażby z powodu konieczności zapewnienia 
szkoleń. Narodowy Fundusz Zdrowia nie może wszak finansować 
szkoleń pracowników szkoły.

Opieka nad uczniami jest poddana nadzorowi. Ustawa nazywa ten 
nadzór monitorowaniem. Zgodnie z art. 23 u.o.z.u. zadania w zakresie 
monitorowania opieki zdrowotnej nad uczniami wykonują:

1)  wojewodowie;                                                                                                                         
2)  Instytut Matki i Dziecka w Warszawie na zlecenie ministra                         
właściwego do spraw zdrowia.

Wojewoda przetwarza i gromadzi informacje o realizacji opieki 
zdrowotnej nad uczniami pozyskane w ramach statystyki publicznej. 
Do kompetencji Instytutu należy:

1)  analiza informacji gromadzonych w ramach statystyki publicznej 
i ocena realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami;

2)  opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku, corocznej 
informacji o realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami;

3)  proponowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 
kierunków zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami;

4)  proponowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 
kierunków zmian w kształceniu zawodowym osób sprawujących 
opiekę zdrowotną nad uczniami;

5)  opiniowanie programów kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami;

6)  współpraca z ministrem właściwym do spraw oświaty 
i wychowania w zakresie opracowywania i opiniowania programów 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla podmiotów działających 
na rzecz zapewnienia warunków realizacji opieki zdrowotnej nad 
uczniami.

5. Dokumentowanie i sprawozdawanie realizacji zadań z zakresu 
opieki zdrowotnej nad uczniami

Artykuł 26 u.o.z.u. nakłada na podmioty sprawujące opiekę 
zdrowotną nad uczniami obowiązek prowadzenia dokumentacji 
medycznej zgodnie z przepisami ustawy z 6.11.2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z zachowaniem wymagań 
wynikających z ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. 
Dokumentacja, o której mowa, jest przechowywana odpowiednio 
przez:

1)  pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę 
szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole lub miejscu 
udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, przez okres pobierania 
przez ucznia nauki w danej szkole;

2)  lekarza dentystę.

W przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentacja medyczna 
jest przekazywana, za pokwitowaniem, pielęgniarce środowiska 
nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej w szkole 
przyjmującej ucznia. Jest to rozwiązanie podobne do rozwiązania 
istniejącego w medycynie szkolnej. Wraz z uczniem powinna 
wędrować jego dokumentacja medyczna – w oryginale. Stąd wymóg 
przyjęcia pokwitowania. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia 
pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka 
szkolna przekazuje, za pokwitowaniem, indywidualną dokumentację 
medyczną absolwenta zespołowi podstawowej opieki zdrowotnej, 
sprawującemu nad nim opiekę zdrowotną.

Na zakończenie, już jedynie sygnalizacyjnie, informacja o zgodzie. 
Otóż zgodnie z ustawą opieka nad uczniami jest obowiązkowa. 
Rodzice, opiekunowie lub pełnoletni uczeń mogą się jednak 
sprzeciwić realizowaniu tej opieki. Oznaczałoby to, że na podstawie 
art. 7 ust. 2 i 3 u.o.z.u. powstaje domniemanie zgody na udzielanie 

świadczeń. Może ono być obalone wyraźnym, pisemnym sprzeciwem. 
Autorka, jako pokolenie wychowane w dobrze rozbudowanej 
medycynie szkolnej, „nie ma nic przeciwko temu”. Wydaje się jednak, 
że przy tak wyraźnie nakreślonym w porządku prawnym aspekcie 
podmiotowości pacjenta, w tym nieletniego, takie rozwiązanie może 
rodzić krytykę. Trzeba jednak przyznać, że w wielu przypadkach takie 
ukształtowanie opieki będzie gwarancją dostępu do świadczeń dla 
dziecka.

V. Warto wiedzieć

KONFERENCJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA Z RANĄ 
PRZEWLEKŁĄ

21 marca 2019 r w Sali Konferencyjnej hotelu „Aviator” odbyła się 
kolejna, trzecia już bezpłatna, jednodniowa konferencja „Postępowanie 
z raną przewlekłą”, zorganizowana przez wydawnictwo Evereth 
Publishing pod patronatem honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

 
Kolejna edycja bezpłatnych, regionalnych konferencji naukowo-
szkoleniowych dla pielęgniarek „Postępowanie z raną przewlekłą” 
została zorganizowana przez wydawnictwo Evereth Publishing, Katedrę 
i Zakład Anatomii Opisowej  i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Radomiu, pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. Wydarzenie zgromadziło ponad 130 uczestników 
gotowych do pogłębiania swojej wiedzy i kompetencji w zakresie tak 
złożonego zagadnienia, jakim jest zaopatrywanie ran trudno gojących 
się. Koordynatorem i Opiekunem Naukowym konferencji był dr hab. 
n. med. Marek Kucharzewski, specjalista chirurgii ogólnej, który 
podkreślał ogromne zainteresowanie tematem ze strony pielęgniarek, 
a co za tym idzie zwiększanie świadomości w tym zakresie, co z kolei 
znacząco zwiększa samodzielność pielęgniarek.

 
Podczas radomskiej edycji konferencji „Postępowanie z raną przewlekłą” 
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poruszone zostały różnorodne zagadnienia z zakresu profilaktyki, 
leczenia i pielęgnacji ran trudno gojących się. Doświadczeni 
specjaliści z całej Polski opowiadali między innymi o nowoczesnym 
modelu leczenia TIME, technologii TLC  w praktyce, zaopatrywaniu 
ran w warunkach domowych, związanych   z nimi infekcjach, a także 
roli leczenia żywieniowego.
Wszystkie wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze 
strony uczestników, o czym świadczyła liczba zadawanych pytań 
poszczególnym specjalistom, którzy dzielili się z uczestnikami 
aktualną wiedzą w przedmiotowym zakresie.

 
Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski i mgr Elżbieta Szkiler, fot. 
Evereth Publishing 
„Pielęgniarki mogą tu zyskać naprawdę wiele”
„Postępowanie z raną przewlekłą” w Radomiu było okazją do 
aktywnego dialogu na temat najnowocześniejszych rozwiązań 
w zakresie zaopatrywania trudno gojących się ran. Jak mówi 
jedna z uczestniczek, takie wydarzenia pozwalają uniknąć rutyny 
w czynnościach związanych z leczeniem pacjenta:
– Konferencja jest bardzo dobrze zorganizowana, miałam okazję 
posłuchać niezwykle ciekawych wypowiedzi ekspertów, a także poznać 
dużo nowości, dlatego myślę, że dla nas, pielęgniarek, uczestnictwo 
w takich wydarzeniach jest zdecydowanie pomocne w pracy – 
wyjaśnia pielęgniarka Dorota Słupek w rozmowie z Evereth News. 
Bardzo podobał mi się wykład pana mgr. Chmielewskiego, ponieważ 
dotyczył preparatów wykorzystywanych przez nas na co dzień, a także 
pani Sylwii Rogowskiej, która bardzo ciekawie opowiadała o ranach 
u pacjentów w hospicjum. W codziennej praktyce nierzadko 
wpadamy w rutynę, stosujemy sprawdzone, stare preparaty, a tutaj 
poznajemy wiele nowych produktów, których działanie i skuteczność 
prezentowane są podczas wykładów. Ja sama pracuję w oddziale 
wewnętrznym, więc przyjmujemy wielu pacjentów z ranami 
przewlekłymi, m.in. z odleżynami, stopą cukrzycową czy ranami 

podudzi. Dla mnie i moich koleżanek takie spotkania naukowe są więc 
bardzo potrzebne i możemy tu zyskać dużo nowej wiedzy.
– Pielęgniarki mogą tu zyskać naprawdę wiele – dodaje Danuta 
Włosowska. W swojej codziennej pracy spotykają się bowiem 
z różnymi przypadkami i sytuacjami, a podczas konferencji naukowych 
mogą dowiedzieć się o nowościach i najbardziej aktualnych sposobach 
postępowania, które pomogą w doborze środków i metod 
służących leczeniu trudno gojących się ran. Dzięki doskonałym 
wykładom i prezentacjom można porównać swoje doświadczenia 
z doświadczeniami ekspertów, którzy wnikliwie omawiają każde 
zagadnienie.
Dla pielęgniarki Barbary Ziółko chęć ciągłego kształcenia się powinna 
być nieodłącznie wpisana w zawód pielęgniarki, a ona sama zawsze 
stara się znaleźć czas, aby móc uczestniczyć w takich wydarzeniach, 
jak „Postępowanie z raną przewlekłą”:
– Całokształt konferencji bardzo mi się podoba, osobiście lubię takie 
szkolenia i zawsze tak organizuję sobie czas w pracy i w domu, żeby 
móc korzystać z takich interesujących wydarzeń i wykładów. 
Muszę także przyznać, że już jestem podekscytowana, ponieważ 
otrzymałam informację od Izby, że w kwietniu mogę dzwonić 
i pytać, czy w przyszłości odbędzie się tu kolejna konferencja z cyklu 
„Postępowanie z raną przewlekłą” – mówi uczestniczka spotkania.
Sekretarz ORPiP mgr Barbara Tusińska w rozmowie z Evereth 
News przyznaje, że w planach jest zorganizowanie kolejnej edycji 
wydarzenia w Radomiu:
– Podczas tej konferencji koleżanki miały okazję, by nawiązać 
kontakty z cenionymi ekspertami, m.in. panem docentem Markiem 
Kucharzewskim oraz panią mgr Elżbietą Szkiler. Cieszymy się, że 
mogliśmy zorganizować „Postępowanie z raną przewlekłą” w Radomiu 
oraz że jest aż tak duży odzew. Z pewnością będziemy w ciągłym 
kontakcie z wydawnictwem Evereth, ponieważ bardzo chcielibyśmy, 
aby w przyszłości odbyły się tu kolejne edycje tego wydarzenia – 
mówi  Barbara Tusińska.
Konferencji towarzyszyła także wystawa firm, które prezentowały 
pielęgniarkom nowoczesne rozwiązania w opiece nad raną. Spotkanie 
naukowo-szkoleniowe zakończyło się około godziny 15:00 rozdaniem 
certyfikatów dla wszystkich uczestników – udział był premiowany             
5 punktami. 
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VI. Koniecznie 
przeczytaj
Relacja  z Konferencji MFSZZP która odbyła 
się w dniu 05.04.2019 
na  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

W dniu 5 kwietnia 2019r  na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym odbyła się 
konferencja Mazowieckiego Forum 
Samorządów Zawodów   Zaufania  
Publicznego p.t. „Odpowiedzialność 
społeczna zawodów zaufania publicznego” 
z udziałem przedstawicieli wojewódzkich 
forum/ porozumień samorządów  z całego 
kraju.
Konferencja zorganizowana została przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Radomiu, która w obecnej kadencji 
przewodniczy mazowieckie forum. 

 

Do wygłoszenia wykładu wprowadzającego  
pt: „Wiele spojrzeń na wspólną sprawę – 
psychologiczne aspekty odpowiedzialności 
społecznej zawodów zaufania publicznego 
w świetle wyników sondażu członków 
samorządów zawodowych” został zaproszony                
dr Leszek Mellibruda – psycholog społeczny 
i biznesu.

Na potrzeby  konferencji przygotowano sondaż, 
którego analiza  została przedstawiona podczas 
wystąpienia. Ankietę rozesłano do wszystkich 

samorządów zarówno na Mazowszu jak 
i do poszczególnych wojewódzkich forum/
porozumień działających na terenie całego 
kraju.  Niewątpliwie stała się uzupełnieniem 
wiedzy dla przedstawicieli samorządów  
zaangażowanych w doskonalenie działalności 
na rzecz bardziej skutecznego pełnienia 
swoich funkcji i realizacji zadań na rzecz 
zwiększania dobrostanu swoich środowisk 
zawodowych, co z pewnością przekłada się  
na dobro społeczne.
Jego funkcją - powinna być obrona interesów  
wszystkich przedstawicieli danego zawodu, 
integracja środowiska zawodowego, czy też 
pełnienie funkcji strażnika przestrzegania 
wysokich standardów zawodowych w tym 
formalnych i prawnych aspektów danego 
zawodu.
Jeżeli chodzi o aspekty odpowiedzialności 
społecznej samorządów zawodowych 
wskazane  było między innymi: 
interweniowanie i ochrona interesów danego 
zawodu, dbanie o zdrowy klimat relacji 
interpersonalnych  w obrębie grup zawodowych 
dla wspólnej budowy pozytywnego etosu 
zawodowego, czy też formułowanie wobec 
podmiotów zewnętrznych określonych 
oczekiwań, aspiracji lub interesów, 
istniejących po stronie osób wykonujących 
zawody zaufania publicznego.
Jako zagrożenia etyczności zawodowej 
ankietowani, między innymi, wymieniali: 
niezdrową rywalizację pomiędzy osobami 
rodząca głęboką nieufność lub zawiść 
zawodową, obniżenie się poziomy kultury 
osobistej niektórych ludzi, wyrażające się 
w małej dbałości o respekt i szacunek wobec 
innych osób, a także narastającą atmosferę 
walki, agresji słownej, pomówień, hejtu 
towarzyskiego w sytuacjach nieformalnych, 
w postaci plotek, oszczerstw, niedomówień 
oraz  pieniactwo zawodowe.
Wśród czynników mających wpływ na 
prestiż i autorytet samorządu zawodowego, 
ankietowani podkreślali budowanie płaszczyzn 
i praktycznych możliwości lepszego 
porozumienia i komunikacji pomiędzy 
przedstawicielami samorządów różnych 
zawodów, dbałość o niezależność polityczną 
samorządów, a także promowanie dobrych 
praktyk i wzmacnianie etosu zawodowego.

Podczas konferencji składającej się z dwóch 
paneli pierwszy z nich poświęcony był 
funkcjom samorządu, oraz stosowaniem 
standardów etycznych mających wpływ na 
prestiż i autorytet samorządów w aspekcie 
odpowiedzialności społecznej. Udział 
w dyskusji wzięło 9 przedstawicieli 
samorządów. Panel prowadzony był   przez 
dziennikarza - Michała Dobrołowicza.  
W wypowiedziach dominowało przekonanie 
o prawidłowym wykonywaniu zawodów 
w aspekcie odpowiedzialności społecznej, 
rozumianej jako oczekiwania obywateli 
w stosunku do osób wykonujące zawody. 
Podkreślana była rola przestrzegania 
„Kodeksów etyki”, standardów zawodowych 
oraz  tajemnicy zawodowej. Oczywiście, 
każdy z zawodów zajmuje się zupełnie inną 
sferą życia obywateli, inne zagadnienia 
zawierają się np. w zasadach etyki, ale 
wszędzie chodzi o zwykłą ludzką uczciwość 
i rzetelność w pracy.
 Do ciekawych wypowiedzi należały słowa 
pana Marka Mastalerka Prezesa Warszawskiej 
Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, który 
podkreślał profesjonalizm weterynarzy 
zarówno w stosunku do naszych „braci 
mniejszych” jak i ich opiekunów. Był to 
przyczynek do spojrzenia na problematykę 
zaufania i budowania relacji w szczególnym 
otoczeniu, które wymaga właściwego 
przygotowania zawodowego weterynarzy. 
Jednocześnie zwracał uwagę na poczucie 
niedowartościowania weterynarzy przez 
władzę, która nie liczy się z opiniami 
fachowymi środowisk w ważnych sprawach 
dotyczących propozycji przygotowywanych 
ustaw i aktów prawnych w obrębie weterynarii.
Poszczególni przedstawiciele zawodów: 
prawnicy Izby Radców Prawnych, Rady 
Adwokackiej, czy Izby Notarialnej  
podkreślali potrzebę obrony niezależności 
i wolności zawodowej  przedstawicieli 
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zawodów prawniczych wobec nacisków 
władzy i służb specjalnych. Przykład 
rekwirowania komputerów wśród adwokatów 
w celu zdobywania informacji o klientach jest 
niedopuszczalny i wymaga zdecydowanych 
kroków ze strony samorządów zaufania 
publicznego. Naruszanie tajemnicy zawodowej 
przez organy władzy w dużym stopniu budzi 
niepokój środowiska prawniczego, co było 
przedmiotem dyskusji i komentarzy zarówno 
wśród panelistów jak i osób uczestniczących 
w konferencji (głosy z  sali). Prezes 
NRPiP Zofia Małas podkreślała znaczenie 
wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 
w stosunku do wszystkich ludzi bez względu 
na narodowość, rasę, kolor skóry, przekonania 
i poglądy.
Dorota Rzążewska Prezes Polskiej Izby 
Rzeczników wskazywała na rzetelność 
w wykonywaniu zawodu, z kolei Prezes 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych  Paweł 
Trojanek podkreślał potrzebę  bezstronności 
w pracy doradców, jednocześnie uczulając 
na możliwe niebezpieczeństwa naruszania 
tajemnicy zawodowej, oraz potrzebę 
odporności na różnego typu „wpływy” 
zewnętrzne, jakie mogą się pojawiać w pracy 
doradców podatkowych. Na podobne problemy 
zwracała uwagę Agnieszka Gajewska, Prezes 
Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów. 
Przedstawiciel samorządu inżynierów 
budownictwa z-ca Przewodniczącego 
Mieczysław Grodzki podkreślił  konieczność 
dbania: o standardy wykonywania zawodu 
z poszanowaniem środowiska i zadbaniem 
o bezpieczeństwo konstrukcji i obiektu, 
doskonalenie zawodowe oraz promocję 
samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa poprzez organizowane spotkania 
powiatowe z mieszkańcami.
Panel II  poświęcony był   kierunkom rozwoju 
w aspekcie przyszłości samorządności 
zawodowej. W dyskusji wzięło udział 
10 przedstawicieli forów/porozumień 
samorządów zarówno z Mazowsza jak i całej 
Polski (m.in. Łodzi, Katowic, Krakowa).
Uczestnicy panelu rozważali, czy samorząd 
zawodowy powinien się zmieniać, czy raczej 
wzmacniać swoje dotychczasowe atuty, 
jak powinien być  kojarzony przez osoby 
z zewnątrz, np. odbiorców mediów i czy 
samorządy zawodowe powinny angażować się 
w działania polityczne?

Dr Jacek Kozakiewicz, koordynator  
Regionalnych Forum/Porozumień  
Samorządów Zawodów  Zaufania Publicznego 
w swoim krótkim wystąpieniu postulował 
wzmacnianie przez samorządy zawodów 
zaufania publicznego etosu polskiej inteligencji 
wywodzącego się z okresu przedwojennego 
i mającego wiele z ponadczasowych wartości.

Dyskusja  w panelu  o przyszłości budziła 
sporo emocji. Niemal każdy miał nieco inną 
wizję tego co powinno nastąpić. Dominująca 
była dyskusja o tym, czy przedstawiciele 
samorządów zawodowych powinni starać się 
wpływać na rzeczywistość naszych zawodów 
przez udział w ruchach politycznych, 
partyjnych czy społecznych. Wobec poglądu, 
który wybrzmiał w ankiecie, o niezależności 
politycznej, wydaje się, że duża część członków 
samorządów nie chce zaangażowania 
politycznego. Trzeba jednak przyznać, że 
polityka „dopada ” nas w wielu aspektach 
naszego życia. Z pewnością, osoby mocno 
zaangażowane politycznie, będące członkami 
partii (przede wszystkim  partii rządzącej) 
mają największy wpływ na kształt przepisów 
prawnych regulujących wykonywanie  
naszych zawodów. Argumentem przeciw 
upolitycznieniu było stwierdzenie prof. dr 
hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego - Prezesa 
Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa że „inżynier budownictwa kiedy 
zostaje ministrem, przestaje być inżynierem 
budownictwa”. Pogląd ten podzielały również 
uczestniczące w panelu przedstawicielki 
pielęgniarek i położnych. Wielu już fachowców 
zajmowało prestiżowe miejsca w różnych 
rządach, ale najczęściej odcinali się od potrzeb 
swojej grupy zawodowej. Prawie zawsze 
ministrem sprawiedliwości jest prawnik, 
czy też Ministrem Zdrowia zawsze jest 
lekarz. Trzeba więc szukać innych sposobów 
wpływania na kształt  i funkcjonowanie 
naszych zawodów.  Wzmacnianie  idei 
samorządności  i solidarności zawodów 
zaufania publicznego  jako ruchu całkowicie 
apolitycznego może z kolei stanowić 
przeciwwagę dla coraz powszechniejszego 
upolitycznienia wszystkich aspektów życia 
społecznego w Polsce.

I jest to temat na dalszą dyskusję, bo w czasie 
obecnej, przewijały się różne w tej kwestii 
poglądy uczestników.

Na zakończenie spotkania 
w imieniu organizatorów Małgorzata 
Sokulska zaproponowała, w oparciu o wyniki 
sondażu ponad 8000 przedstawicieli równych 
zawodów zaufania publicznego sformułowanie  
wniosku, w brzmieniu: 

Wniosek Konferencji „Odpowiedzialność 
społeczna zawodów zaufania publicznego” 
Mazowieckiego Forum Samorządów  
Zawodów Zaufania Publicznego Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, 5 kwietnia 2019 r. 
w postaci stwierdzenia: 

Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego 
winny w jeszcze większym stopniu wzmacniać, 
strzec i propagować w swojej działalności 9 
Wartości :

1/ Godność
2/ Niezależność
3/ Standardy
4/ Ochrona zawodu
5/ Wzmacnianie więzi zawodowej
6/ Solidarność
7/ Etos zawodowy 
8/ Pozytywny wizerunek zawodu
9/ Niezależność polityczna samorządu. 

Mieczysław Grodzki zgłosił wniosek po 
zakończonej dyskusji nad przyszłością 
działania samorządów zawodów zaufania 
publicznego, aby zaapelować do Władzy 
Ustawodawczej i Rządu, aby samorządy 
zawodowe zawodów zaufania publicznego 
zapraszać do udziału w podejmowaniu 
decyzji na różnych szczeblach jako ekspertów 
i konsultantów, bo jednak pomija się nas 
w uczestnictwie w gremiach decyzyjnych.
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Warto wiedzieć
„ Utworzyć instytucjonalną platformę porozumienia między rządem, a samorządami zawodowymi”.

Przez Pana Marka Mastalerka - Prezesa Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zgłoszony został  Apel w sprawie uwzględnienia 
w trakcie tworzenia regulacji i aktów prawnych udziału przedstawicieli środowisk  zawodowych, którzy są praktycznymi ekspertami w zakresie 
zasad wykonywania przez nich zawodów.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W dniu 24 kwietnia 2019r w siedzibie OIPiP w Radomiu odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez firmę PELARGOS.
Tematyką wykładów były:  
• trudne rozmowy, czyli jak budować dobre relacje w pracy z kobietą w ciąży i po porodzie.  
Wykładowca mgr Marlena Trąbińska – Haduch, psycholog, psychoterapeuta, konsultant w Szpitalu Specjalistycznym Św. Zofii w Warszawie 
z doświadczeniem prowadzenia ośrodka psychoterapii.
• cud narodzin - poród w pozycjach wertykalnych 
wykładowca: mgr Grażyna Stochmal, położna, z-ca oddziałowej oddziału patologii ciąży, położnictwa i traktu porodowego w SPSW im. Jana 
Bożegow Lublinie.
W trakcie spotkania zaprezentowane były zagadnienia związane z wdrażaniem standardu opieki okołoporodowej
Wszystkie uczestniczki otrzymały:
• certyfikat uczestnictwa
• skrypty tematyczne
• interesujące materiały

X Piknik Rodzinny Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego
15 czerwca 2019 r. na warszawskim Ursynowie odbył się X Piknik 
Rodzinny Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego pod 
hasłem „Zawody zaufania publicznego dla społeczeństwa”. Piknik 
zorganizowany był przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Radomiu, która w okresie 2018/2019 przewodniczyła forum. 

Patronat honorowy objął Burmistrz Dzielnicy Ursynów oraz Prezydent 
Miasta Radomia, natomiast patronat medialny - Radio Dla Ciebie 
Sponsor pikniku był -KIA MITCAR  
Mimo upału piknik wypełniony był wieloma atrakcjami 
a wśród nich różnego rodzaju strefy aktywności: 
• Strefa Zdrowia;  
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu stworzyła 
możliwość przeprowadzenia kontroli ciśnienia krwi, poziomu 
glukozy we krwi, instruktarz udzielania pierwszej pomocy w stanach 
zagrożenia życia z użyciem defibrylatora, który można coraz częściej 
spotkać w wielu miejscach użyteczności publicznej, dla przyszłych 
rodziców i nie tylko, instruktarz w zakresie pielęgnacji noworodka 
z wykorzystaniem nabywania umiejętności w zakresie wykonywania 
masażu Shantala.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zapewniła  na pikniku:

• strefę do przewijana, oraz dla kobiet karmiących dzieci,  
spotkania  z lekarzem w zakresie edukacji  i  działań chroniących nas 
przed smogiem, a łącząc przyjemne z pożytecznym dla najmłodszych 
był zorganizowany teatrzyk o tematyce związanej ze smogiem. Była 
również fotobudka, w której śmieszne rekwizyty  gwarantowały świetną 
zabawę.

Adamed dla Seniora

• Podczas wydarzenia w przestrzeni programu „Adamed 
dla Seniora”, wszyscy chętni  mogli skorzystać z bezpłatnych badań 
spirometrii, oraz konsultacji z lekarzem pulmonologiem, oznaczyć 
poziom glukozy we krwi, przeprowadzić kontrolę ciśnienia, a także 
wykonać pomiar  wskaźnika „kostka–ramię” – to proste badanie może 
uchronić przed zawałem serca i udarem mózgu, a także niedokrwieniem 
nóg. Można było skorzystać z konsultacji  specjalisty.  Oprócz tego, dla 
wszystkich chętnych była możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć 
nordic walkingu,  prowadzonych przez profesjonalnych trenerów.

Zapewniona była również - Strefa Aktywności Samorządów

Przy stanowiskach poszczególnych samorządów zawodów zaufania 
publicznego  można było spotkać ciekawych ekspertów i świetnie 
się bawić.  Była to wyjątkowa okazja, by  bliżej poznać zasady 
funkcjonowania zawodów takich jak:  doradca podatkowy, rzecznik 
patentowy , inżynier budownictwa, oraz  zasięgnąć fachowej porady. 

 Małgorzata Sokulska
Przewodnicząca ORPiP w Radomiu

Przewodnicząca Mazowieckiego Forum Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego
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• Przy stoisku Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Warszawie na uczestników wydarzenia, czekali radcy prawni oraz 
aplikanci radcowscy, którzy opowiadali o swojej profesji przy pysznej 
kawie serwowanej przez baristę.

Zapewnione były ekscytujące rozrywki, obok których nie sposób było 
przejść obojętnie – jedną z nich to trenażer strzelecki, dzięki któremu 
w bezpiecznych warunkach było można sprawdzić swoją sprawność 
posługiwania się bronią.Kolejną atrakcją były alko-narko-gogle, które 
pozwoliły doświadczyć różnych stanów  niedyspozycji psychofizycznej.                                                                                                         
Oprócz tego na wszystkich gości czekała wata cukrowa oraz firmowe 
krówki, które z pewnością umiliły czas spędzony na Pikniku.

• Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie zapewniała słodką 
przekąskę pod nazwą

„Zjedz Pączka z Adwokatem” - na 100 -lecie Warszawskiej Adwokatury, 
a także zaproponowała gry i zabawy dla dzieci z nagrodami, a dodatkową 
atrakcją  był  segway.

• Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP zapewniła:

Animacje i szereg atrakcji między innymi zabawę „Warszawa w klocki”, 
w której na mapie Warszawy „z lotu ptaka” dzieci   mogły uczestniczyć 
w konkursach związanych z architekturą Warszawy i świata.

Piknik to także wiele atrakcji muzycznych. Na scenie głównej  
zobaczyliśmy i  posłuchaliśmy wyjątkowych wykonawców, bawilismy 
się przy muzyce dla młodszych i starszych, którą zapewniał dj  Latino. 
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Wyjątkowymi gośćmi pikniku  byli:

Mateusz Damięcki popularny aktor teatralny, filmowy, 
telewizyjny i dubbingowy, który oficjalne  otworzył 
piknik, oraz

Barbara Kurdej – Szatan  popularna  aktorka teatralna, 
telewizyjna i filmowa, piosenkarka i prezenterka 
telewizyjna, która nie tylko zaśpiewała, ale również  
towarzyszyła  Mateuszowi Damięckiemu podczas 
oficjalnego otwarcia pikniku.
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Na scenie  zobaczyliśmy:   

 Jacka Mureno - gwiazdę Teatru Sabat i Ninę Nu – artystkę, znaną 
z radia i telewizji w recitalu z piosenkami wielkich twórców i artystów, 
z kraju i ze świata. To nie tylko hity, ale muzyczne byty rozsiewające 
piękno mistrzowskich tekstów i kompozycji. Mówią o tym co ważne 
i potrzebne do dobrego i spokojnego życia: Miłość, Przyjaźń, Wolność, 
Akceptacja, Taniec, Śpiew, Nadzieja,

Mureno/Nina Nu - TO CO WAŻNE 

Zagrał zespół HLA 4 Transplant, którego liderem i założycielem 
jest człowiek petarda! Znany warszawski kardiochirurg prof. 
Zygmunt Kaliciński, muzyk, producent muzyczny zespołu, 
założyciel Fundacji dla transplantacji Zostaw serce na ziemi. 

Widzieliśmy również:

Pokaz taktyk i technik walki w  wykonaniu  Kompanii 
Reprezentacyjnej Klas Policyjnych reprezentujących 
Szkołę im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu , medalistów    
roku 2018 i 2019  podczas Przeglądu Musztry Paradnej  
Klas Mundurowych.

Wystąpiła radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„Grandioso” - jedna z najlepszych młodzieżowych 
orkiestr w Polsce skupiająca artystycznie uzdolnione 
dzieci i młodzież w wieku 8 do 24 l. W repertuarze 
Orkiestry znajdują się m.in. dzieła wielkich symfoników 
zarówno polskich jak i światowych , muzyka współczesna 
i popularna. 
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Zagrały Akordeonowe Smyki  uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych 
imienia Oskara Kolberga w Radomiu  I stopnia

Zespół „Akordeonowe Smyki” pod dyrekcją Andrzeja Humskiego 
zaprezentował w swoim repertuarze  utwory o charakterze tanecznym, 
melodie ludowe, popularne i latynoamerykańskie.

Najmłodszym towarzyszyło malowanie buziek, oraz miasteczko 
dmuchańców.

Dzieci mogły korzystać z atrakcji takich jak:

• Zjeżdżalnia duża „RYBA”

• Zamek do skakania „STATEK”

• Ścianka do wspinaczki dmuchana

• Byk rodeo dmuchany

• Mały tor przeszkód  dla dzieci  do lat  6

• Jumping tower- wieża do skoków 

• surfing symulator

• Bowling- kręgle

• Segway typ: X2 (terenowy) 

• tenis mini  dla dzieci  z trenerem

• Przedszkole- świat krasnala
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Nie zabrakło edukacji i informacji o ekologii.

Zaproponowane zostały warsztaty podczas, których można było 
własnoręcznie wykonać odbitki roślin  na  bawełnianej tkaninie  
i nauczyć się ponownie wykorzystać materiały zgodnie z zasadą zero 
waste. Stworzone podczas zajęć  woreczki  służyć mogą jako torebki 
do pakowania np. warzyw w czasie zakupów. 

Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z otaczającymi nas 
roślinami, ponowne wykorzystanie materiałów, zwrócenie uwagi na 
ekologię, a także rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy 
i podniesienie samooceny.

BAKOMA zapewniła pyszne deserki i jogurty.

Na pikniku  można było spotkać maskotkę  Collegim  Mazovia 
Innowacyjnej Szkoły Wyższej, której celem jest między  innymi 
kształcenie kadr dla przyszłości — w tym pielęgniarek i położnych.

Życzymy powodzenia samorządowi architektów, którzy objęli 
przewodnictwo forum w 2019/2020 roku i do zobaczenia na 
pikniku za rok.

Dziękuję  wszystkim przedstawicielom Mazowieckiego 
Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego za 
udział w pikniku, a szczególne podziękowanie kieruje do 
koleżanek - pielęgniarek i położnych, które uczestniczyły 
w pikniku i zaangażowały się w jego organizację.

W dniu 28 czerwca 2019r w Radomiu w hotelu 
Gromada odbyła się konferencja pt. PACJENT Z NTM - 
LECZENIE, PIELĘGNACJA I OPIEKA  - NAJNOWSZE 
STANDARDY

Konferencję prowadził Tomasz Michałek,  Redaktor Naczelny 
„Kwartalnika NTM”

Konferencja poruszała  problematykę związaną z nietrzymaniem 
moczu. Jest to wstydliwa choroba i wiele osób cierpiących na 
niekontrolowane oddawanie moczu wstydzi się powiedzieć o swoim 
problemie najbliższym, odwleka także wizytę u lekarza. Tymczasem 
Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że NTM jest chorobą 
ogólnospołeczną, z którą zmaga się co czwarta kobieta na świecie. 
Panie chorują znacznie częściej, ale problem nietrzymania moczu 
dotyczy także panów. Ze statystyk wynika, że 70 procent chorych to 
kobiety, 25 proc. stanowią mężczyźni, a pozostałe 5 proc. – dzieci. 
Choroba jest na tyle krępująca, że do lekarza zgłasza się co 10 kobieta. 
W Polsce omawiany problem  może dotyczyć  ok.2,5mln osób. 
Na dolegliwość tę narażeni są wszyscy bez względu na wiek i płeć. 
Tym niemniej wraz z wiekiem ryzyko rośnie, dlatego też, w dobie 
starzejącego się społeczeństwa oraz zmian cywilizacyjnych, istotna 
jest kompleksowa analiza społeczna nietrzymania moczu, które jest 
powszechną dolegliwością towarzyszącą osobom niesamodzielnym 
i niepełnosprawnym.

Istotą NTM jest mimowolne oddawanie moczu. W zależności od 
nasilenia objawów wyróżnia się kilka rodzajów choroby:

• wysiłkowe nietrzymanie moczu – popuszczanie niewielkich ilości 
moczu występujące podczas wysiłku;

• naglące nietrzymanie moczu – utrata dużych ilości moczu występująca 
podczas spoczynku;

• mieszane nietrzymanie moczu – połączenie dwóch powyższych;

• nietrzymanie moczu z przepełnienia – z powodu nadmiernego 
wypełnienia pęcherza;

• przejściowe nietrzymanie moczu – będące skutkiem działania innych 
czynników, na przykład infekcji dróg moczowych czy przyjmowania 
leków.

Podczas konferencji omawiana była diagnostyka i leczenie pacjenta 
z ntm. Prelegentami byli: 

• dr Honorata Błaszczyk - specjalista medycyny rodzinnej. 
Aktywnie praktykujący lekarz rodzinny. Nauczyciel i kierownik 
specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej w akredytowanym 
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ośrodku kształcenia lekarzy rodzinnych  w Łodzi. Współautor 5 
podręczników dla lekarzy i studentów. Kierownik naukowy programu 
edukacyjnego dla lekarzy ukazującego się na łamach periodyku 
Medycyna Praktyczna - Lekarz Rodzinny. Prezes Łódzkiego Oddziału 
Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 

oraz

• dr hab. Paweł Miotła specjalista położnictwa i ginekologii - 
adiunkt w II Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie. Autor ponad 30 prac naukowych w czasopismach 
o zasięgu międzynarodowym, 50 doniesień zjazdowych krajowych 
oraz zagranicznych oraz 7 rozdziałów w podręcznikach poruszających 
problematykę nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządu 
płciowego. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) - 
sekcji uroginekologii, Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego 
(PTFe), International Urogynecological Association (IUGA) oraz 
International Continence Society (ICS). 

Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w opiece 
nad pacjentem z ntm  przedstawiła dr Elżbieta Szwałkiewicz - 
Przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”. Członek 
Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów  „Z nami łatwiej”. Stypendystka 
i członek międzynarodowej organizacji innowatorów społecznych 
Ashoka z siedzibą w Waszyngtonie. Założyciel i nauczyciel Polskiej 
Szkoły Opiekunów Medycznych  w Olsztynie. Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych 
w latach 2000 - 2013.                       

Pani Elżbieta Szwałkiewicz podczas wystąpienia przekazała ciekawą 
tezę, iż tam gdzie jest czuć zapach moczu tam nie ma właściwej 
pielęgnacji.

O rodzajach środków absorpcyjnych i co możemy zaoferować naszym 
podopiecznym mogliśmy się dowiedzieć od mgr  Dawida Rostowskiego 
- opiekuna medycznego od 2013r, który współpracuje z placówkami 
pod kątem wdrażania najlepszych produktów w opiece nad osobami 
z nietrzymaniem moczu w zakresie prawidłowego doboru produktów 
chłonnych.      

Wiedzę o tym jak rozmawiać z pacjentem z ntm i jego opiekunem 
oraz jak prawidłowo wypełnić druki zleceń na refundowane przez nfz 
środki absorpcyjne, przekazywała uczestnikom   mgr Beata Stepanow  
- Dyrektor Centrum Edukacji Specjalistycznej Opieki Medycznej, 
magister pielęgniarstwa, specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa 
diabetologicznego, doktorantka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym  
w Katowicach. Ukończyła międzynarodowy kurs  dla pielęgniarek 
diabetologicznych organizowany przez Fundację Europejskich 
Pielęgniarek Diabetologicznych. W 2012 roku stworzyła pierwszy 
w Polsce Diabeteatr® i zrealizowała spektakl pod tytułem „Z pamiętnika 
Anioła” wskazując, iż forma prezentacji ma ogromne znaczenie 
w procesie edukacji pacjenta z chorobą przewlekłą. Od 2013 roku 
prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Przewodnicząca 
komitetów naukowych, organizatorka  i współorganizatorka krajowych 
i międzynarodowych konferencji i szkoleń. Wykładowca podczas 
konferencji krajowych i międzynarodowych, warsztatów oraz kursów 
podyplomowych. Współautorka Standardów Holistycznej Edukacji 
Diabetologicznej we współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek  
i Położnych. Współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w sprawie 
rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej nad pacjentem z cukrzycą. 

Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali jej świetną merytoryczną 
wartość, przygotowanie i przekaz prelegentów, oraz przyswojoną 
najaktualniejsza wiedzę na temat ntm.

VII. Ogłoszenia, podziękowania
Drogie Koleżanki

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

z okazji przejścia na emeryturę przekazuje

serdeczne życzenia

realizacji dalszych planów i zamierzeń

wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją

z zawodowych dokonań, oraz

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Życzenia przekazujemy:

1.Urbańczyk Teresie-zatrudnionej w Grupowej Praktyce Pielęgniarek 

   i Położnych „Esculap” Sp. z o.o. w Radomiu

2. Słowik Jadwidze-zatrudnionej w SPZZOZ w Kozienicach

3.Lipiec Alicji-zatrudnionej w SPZZOZ w Zwoleniu

4. Bućko Elżbiecie-zatrudnionej w RSzS

5.Walasek -Kozioł Teodozji -zatrudnionej w SPZZOZ w Kozienicach

6. Baranowska Jadwidze-zatrudnionej w SPZZOZ w Kozienicach

7. Szester Marii-zatrudnionej w M.Sz.S. Sp. z o.o.

8. Banasik Elżbiecie -zatrudnionej w M.Sz.S. Sp. z o.o.

9. Woźniak Jolancie -zatrudnionej w M.Sz.S. Sp. z o.o.

10.Koman Ewie -zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

11. Kapusta Jadwidze-zatrudnionej w SPZZOZ w Kozienicach

12.Juszczak Małgorzacie -zatrudnionej w SWPZZPOZ

13. Łukomskiej Halinie-zatrudnionej w PZOZ w Skaryszewie

14. Pluskwie Elżbiecie -zatrudnionej w PZOZ w Skaryszewie

15. Rybus Grażynie-zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

16.  Zawadzkiej  Barbarze -zatrudnionej w DPS Nad Potokiem, 
w Radomiu

17. Herman  Elżbiecie-zatrudnionej w SPZZOZ Szpital w Iłży

18. Kuna  Danucie -zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

19. Cieśla  Ewie -zatrudnionej w DPS w Wierzbicy

20. Słomskiej Jolancie -zatrudnionej w NZOZ „OPTIMUM” 
Mniszew

21. Skoczylas Barbarze-zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

…………………………………………………………………………

Pani Ewie Koman 

Pielęgniarce, długoletniemu pracownikowi SPZZOZ w Lipsku

za wszystkie przeżyte razem w pracy dni serdecznie  dziękujemy  
i składamy wyrazy uznania  za długoletnią pełną zaangażowania 

aktywność zawodową. 

Dziękujemy za uśmiech,  sumienność i rzetelność w wykonywaniu 
obowiązków. W ciągu tych wszystkich lat byłaś dla nas 

i pacjentów niezastąpionym wsparciem, zawsze służyłaś radą 
i pomocą. 

Ciepła, życzliwa, przyjacielska, profesjonalna to tylko kilka 
przymiotów, które  wybrzmiały gdyż nie sposób wymienić ich 

wszystkich.

Ewo!

Serdeczne gratulacje z okazji przejścia na emeryturę! 

Niech w Twoim życiu nastanie teraz czas spokoju, radości, 

beztroski i spełnienia swoich marzeń. 

Baw się do rana, nie stresuj się niczym, dbaj o siebie 

i pamiętaj o swoich byłych kolegach z pracy! 

Najserdeczniejsze życzenia na dalsze lata składa

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z SPZZOZ w Lipsku
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U W A G A!!!
GODZINY PRACY BIURA OIPIP

w okresie od 01.07.2019 do 31.08.2019 r.       
PONIEDZIAŁEK – 7:30 - 17:00

WTOREK – 7:00 - 15:00
w dniach dyżuru Okręgowego Rzecznika             

Odpowiedzialności Zawodowej:
09.07.2019 i 23.07.2019 (wtorek) godz.    8:00 - 16:00
13.08.2019 i 27.08.2019( wtorek) godz.   8:00 - 16:00

ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK - 7:00 - 15:00

OŚRODEK SZKOLENIA OKRĘGOWEJ IZBY  PIELĘGNIAREK I  POŁOŻNYCH

OFERTA  SZKOLEŃ  W  ZAKRESIE  KSZTAŁCENIA  PODYPLOMOWEGO  PIELĘGNIAREK   I  
POŁOŻNYCHW  III-IV  KWARTALE  2019  ROKU

Lp. Dziedzina/zakres kształcenia Planowany termin 
rozpoczęcia - *

KURSY  SPECJALISTYCZNE

1.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Kurs dla pielęgniarek i położnych
27.09.2019

2.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka

Kurs dla pielęgniarek i położnych
18.10.2019

3.
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Kurs dla pielęgniarek i położnych
11.10.2019

4. Szczepienia ochronne – Kurs dla pielęgniarek 04.10.2019
5. Szczepienia ochronne – Kurs dla położnych 11.10.2019
6. Leczenie ran – Kurs dla pielęgniarek 15.11.2019

7.
Wywiad i badania fizykalne

Kurs dla pielęgniarek i położnych
22.11.2019

8. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów – Kurs dla pielęgniarek i położnych 18.10.2019

9. Edukacja i wsparcie kobiety  w okresie laktacji – Kurs dla położnych 15.11.2019

KURSY  KWALIFIKACYJNE

10. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Kurs dla pielęgniarek październik 2019
11. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – Kurs dla pielęgniarek październik 2019
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12. Pielęgniarstwo rodzinne – Kurs dla pielęgniarek listopad 2019

13. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania                                 
Kurs dla pielęgniarek wrzesień 2019

14. Ochrona zdrowia pracujących – Kurs dla pielęgniarek listopad 2019
15. Pielęgniarstwo rodzinne – Kurs dla położnych październik 2019

SZKOLENIA  SPECJALIZACYJNE

16. Pielęgniarstwo chirurgiczne – dla pielęgniarek listopad 2019
17. Pielęgniarstwo geriatryczne – dla pielęgniarek listopad 2019
18. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – dla pielęgniarek listopad 2019
19. Pielęgniarstwo rodzinne – dla pielęgniarek listopad 2019
20. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – dla położnych listopad 2019

*Możliwe przesunięcie zaplanowanego terminu w przypadku braku wymaganej liczby uczestników. 

Informacja

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w powyższych szkoleniach poprzez składanie 
wniosków w systemie SMK. 

Informacji dotyczących szkoleń można uzyskać w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, ul. 
Paderewskiego 15, pod numerem telefonu (48) 360-05-12,  e-mail: szkolenia@orpip.radom.pl 

lub na stronie internetowej: www.orpip.radom.pl

……………………………………………

WAŻNE !!! 
Od 1 lipca 2019r do 30 czerwca 2020r członkowie wpisani do rejestru pielęgniarek i położnych OIPiP w Radomiu 
i regularnie odprowadzający składkę członkowską w ramach corocznej kontynuacji objęci są ubezpieczeniem od 

odpowiedzialności cywilnej.

Przedmiotem  ubezpieczenia  jest  dobrowolne  grupowe  ubezpieczenie od odpowiedzialności  cywilnej w  
podmiocie  udzielającym  świadczeń  zdrowotnych,

zakres umowy o pracę i umów cywilnoprawnych  w  lecznictwie ambulatoryjnym  i stacjonarnym  całodobowym, 
zdarzenia – działania  lub  zaniechania  zaszłe  w okresie  ubezpieczenia.

Zakres obejmuje również:

1.  szkody powstałe  w  wyniku  przeniesienia  chorób  zakaźnych, w  tym zakażenie  wirusem  HIV oraz  wirusami 
hepatotropowymi  powodującymi WZW, 

2.  szkody  spowodowane  osobom  bliskim, 

3.  szkody będące  następstwem  pobierania  lub  przeszczepiania  komórek,  lub tkanek  ludzkich.

Ubezpieczenie zawarte  jest  na okres  od  01.07.2019 – 30.06.2020 roku  
sumą gwarancyjną  12 500 EUR /dwanaście tysięcy pięćset EUR/ na jedno  i wszystkie  zdarzenia w okresie  
ubezpieczenia. 

Równowartość w PLN wg kursu z tabeli  NBP nr 1/2019
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VIII. Z żałobnej karty
” Odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć ani się pogodzić.
 Śmierć tak punktualna, że zawsze przychodzi nie w porę”

Z głębokim żalem i smutkiem w dniu 13 marca 2019 r pożegnaliśmy koleżankę, położną 

Celinę Furę 

Swojej pracy poświęciła ponad 40 lat życia. Obowiązki zawodowe wypełniała sumiennie 
i profesjonalnie przyjmując na świat setki małych istnień. Zawsze niosła pomoc i wsparcie pacjentkom.
Była wspaniałą koleżanką, miłą i uśmiechniętą. Taka pozostanie w naszej pamięci.
Żegnają Cię
Pielęgniarka Naczelna Maria Chmielnicka 
oraz Pielęgniarki i Położne SPZZOZ Szpital w Iłży.

„ Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,

  kto jeszcze mógł być z nami „

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy,

że w dniu 28.03.2019r. odeszła nasza koleżanka 

ANNA NOWAKOWSKA

Przepracowała 35 lat przy łóżku chorego w Oddziale Wewnętrznym. W pracy z sumiennością i dokładnością wykonywała obo-

wiązki pielęgniarki. Zawsze obowiązkowa, skrupulatna i punktualna. 

Odeszła tak niespodziewanie, że wypełnienie pustki , którą po sobie zostawiła jest wręcz niemożliwe.

Zapamiętamy Ją , jako osobę zawsze życzliwą, służącą dobrą radą, pamiętającą o wszystkich nas i naszych rodzinach. Zawsze 

będzie w naszej pamięci i wspomnieniach.

DZIĘKUJEMY Ci Aniu za wspólne lata pracy i Twoją obecność.

Nie mówimy żegnaj, ale do zobaczenia....

Koleżanki z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Paderewskiego 15

26-600 Radom

Tel./fax 48 360 69 60 sekretariat

   48 366 94 79 rejestr

e-mail: orpip@orpip.radom.pl

www.orpip.radom.pl

Ośrodek Szkoleniowy OIPiP

ul. Paderewskiego 15

26-600 Radom

tel./fax 48 360 05 12

e-mail: szkolenia@orpip.radom.pl

KONTO: SGB-Bank S. A.
83 1610 1322 2109 0410 2535 0001

Składki na ubezpieczenie grupowe w INTER Polska proszę 
wpłacać na rachunek:

56 1610 1322 2109 0410 2535 0002 SGB-Bank S.A.

GODZINY PRACY BIURA OIPiP *

PONIEDZIAŁEK  7:30 - 17:00

WTOREK 8:00 - 16:00

ŚRODA 7:30 - 15:30

CZWARTEK 7:30 - 15:30

PIĄTEK 7:00 - 15:00

DYŻURY RADCY PRAWNEGO

PONIEDZIAŁEK 15:00 - 16:00

DYŻURY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZAWODOWEJ *

I i III poniedziałek m-ca w godz. 15:00 - 16:00

II i IV wtorek m-ca w godz. 15:00 - 16:00

DYŻURY CZŁONKÓW OKRĘGOWEGO SĄDU

II i IV poniedziałek m-ca w godz. 15:00 - 16:00

Lp. Planowany termin Godzina

1. 15 marca  (piątek) 13.00

2. 27 września   (piątek) 13.00

3. 11 grudnia   (środa) 14.00

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
PEŁNOMOCNIKÓW ORPIP NA ROK 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ PIELĘGNIAREK 
NACZELNYCH I DYREKTORÓW 
DS. PIELĘGNIARSTWA NA ROK 2019

Lp. Planowany termin Godzina

1. 15 marca   (piątek) 13.00

2. 27 września    (piątek) 13.00

3. 11 grudnia   (środa) 14.00

Posiedzenia pielęgniarek i dyrektorów ds. pielęgniarstwa lub pełnomocników ORPiP mogą ulec zmianie.
O wszelich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie www.orpip.radom.pl

* Nie dotyczy okresy wakacyjnego od 01.07.2019  do  31.08.2019 r.

* Nie dotyczy okresy wakacyjnego od 01.07.2019  do  31.08.2019 r.
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