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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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Na marginesie

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

Gdy nadejdą Święta
niech nadzieja i radość
zastukają do Państwa drzwi,
a Nowy Rok przyniesie
pomyślność, szczęście
i piękny uśmiech każdego dnia.

Boże Narodzenie to jeden z bardziej wyczekiwanych przez nas 
wszystkich momentów całego roku. Można się wówczas wy-
ciszyć, spotkać z rodziną oraz znajomymi, miło spędzić czas, 
spokojnie porozmawiać, posłuchać kolęd. Zbliża się czas świą-
tecznej życzliwości i niespodzianek. Czas, który każdy z nas 
pragnie spędzić z tymi, którzy są częścią naszego życia.

Z okazji Zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę wszystkim:

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija. 
życzę również nadziei, własnego skrawka nieba,
zadumy nad płomieniem świecy,
filiżanki dobrej, pachnącej kawy,
piękna poezji, muzyki,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami.

Małgosia
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Aktualności  

II. Aktualności
01-02.10.2019r – przewodnicząca ORPiP 
Małgorzata Sokulska wzięła udział 
w posiedzeniu Konwentu Przewodniczących 
w Warszawie

04.10.2019r – odbyło się uroczyste rozdanie 
Prawa Wykonywania Zawodu

10.10.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska i sekretarz Barbara Tusińska wzięły 
udział w uroczystych obchodach 100-lecia 
Pogotowia Ratunkowego

12.10.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w inauguracji roku 
akademickiego w Europejskiej Uczelni 
Społeczno-Technicznej w Radomiu

16.10.2019r – obyło się spotkanie 
Mazowieckiego Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego, w którym 
udział wzięła przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska

17.10.2019r – odbyło się posiedzenie 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej pod 
przewodnictwem przewodniczącej Marioli 
Surmy

21-22.10.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w Rynku Zdrowia 
w Warszawie

25.10.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska i wiceprezes Mariola Łodzińska 
wzięły udział w spotkaniu organizacji 
zakładowej Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w SWPZZPOZ 
w Radomiu

28.10.2019r – w siedzibie OIPiP w Radomiu 
odbyło się bezpłatne spotkanie edukacyjne dla 
pielęgniarek i położnych na temat : „Opieka 
nad pacjentem z chorobą Alzheimera”

29.10.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska i sekretarz Barbara Tusińska 
przeprowadziły zebranie wyborcze na 
delegatów VIII Kadencji w SWPZZPOZ 
w Radomiu, Rejon Wyborczy nr 1

30.10.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska i sekretarz Barbara Tusińska 
przeprowadziły zebranie wyborcze na 
delegatów VIII Kadencji w M.Sz.S. Sp. z o.o. 
w Radomiu – Rejon Wyborczy nr 3

30.10.2019r – odbyło się posiedzenie 
Prezydium ORPiP w Radomiu pod 
przewodnictwem Małgorzaty Sokulskiej

04.11.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska i sekretarz Barbara Tusińska 
przeprowadziły zebranie wyborcze na 
delegatów VIII Kadencji w RSzS w Radomiu 
– Rejon Wyborczy nr2

05.11.2019r – Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska ORPiP wzięła udział w konferencji 
na temat „Kształcenie przed i podyplomowe 
pielęgniarek i położnych”

07.11.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska i sekretarz Barbara Tusińska 
przeprowadziły zebrania wyborcze na 
delegatów VIII Kadencji w SPZZOZ 
w Przysusze – Rejon Wyborczy nr 16 i w SPZOZ 
w Nowym Mieście – Rejon Wyborczy nr 9

12.11.2019r – odbyło się zebranie wyborcze 
w PCM Grójec, Rejon Wyborczy nr 6, które 
przeprowadziły przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska i sekretarz Barbara Tusińska

13.11.2019r – Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w konferencji naukowej 
na temat: „Bezpieczeństwo Farmakoterapii 
w pracy pielęgniarek i położnych”

14.11.2019r – odbyło się zebranie wyborcze 
w SPZZOZ w Zwoleniu - Rejon Wyborczy 
nr 20, a następnie w SPZZOZ w Lipsku dla 
położnych - Rejon Wyborczy nr 11 i dla 
pielęgniarek – Rejon Wyborczy nr 10, które 
przeprowadziły przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska i sekretarz Barbara Tusińska

14.11.2019r – Diana Wiśniewska – Janas 
wzięła udział w V Kongresie Zarządzania 
w Ochronie Zdrowia w Warszawie

15.11.2019r – odbyło się zebranie wyborcze 
w SPZZOZ-Szpital w Iłży dla Rejonu 
Wyborczego nr 18, które przeprowadziły 
przewodnicząca Małgorzata Sokulska 
i sekretarz Barbara Tusińska

19.11.2019r – Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska przeprowadziła zebranie wyborcze 
dla delegatów VIII Kadencji w SPZZOZ 
w Pionkach dla Rejonu Wyborczego nr 12

20.11.2019r – w siedzibie OIPiP odbył się 
audyt przeprowadzony przez Inspektora 
Bezpieczeństw Informacji

22.11.2019r – odbyło się posiedzenie 
Prezydium ORPiP pod przewodnictwem 
przewodniczącej Małgorzaty Sokulskiej

25.11.2019r – Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w I Kongresie 
Pielęgniarek i Położnych POZ w Warszawie

26.11.2019r – odbył się Konwent 
Przewodniczących, w którym udział wzięła 
przewodnicząca Małgorzata Sokulska

26.11.2019r – sekretarz Barbara Tusińska 
przeprowadziła zebranie wyborcze dla 
delegatów VII Kadencji w SPZZOZ 
w Szydłowcu – Rejon Wyborczy nr 17

28.11.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska i sekretarz Barbara Tusińska 
przeprowadziły zebranie wyborcze dla 
delegatów VIII Kadencji w SPZZOZ 
w Kozienicach dla Rejonu Wyborczego nr 13 
oraz dla Położnych – Rejon Wyborczy nr 14

29.11.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska przeprowadziła zebranie wyborcze 
dla delegatów VIII Kadencji w SPZOZ 
w Kozienicach dla Rejonu Wyborczego nr 15

02.12.2019r – odbyło się zebranie wyborcze 
dla delegatów VIII Kadencji w siedzibie 
OIPiP w Radomiu dla Rejonu Wyborczego 
nr 4, które przeprowadziły przewodnicząca 
Małgorzata Sokulska i sekretarz Barbara 
Tusińska

03.12.2019r – odbyło się zebranie wyborcze 
dla delegatów VIII Kadencji w siedzibie 
OIPiP w Radomiu dla Rejonu Wyborczego 
nr 5, które przeprowadziły przewodnicząca 
Małgorzata Sokulska i sekretarz Barbara 
Tusińska

03.12.2019r – odbyło się posiedzenie Komisji 
Kształcenia pod przewodnictwem Barbary 
Tusińskiej i z udziałem przewodniczącej 
Małgorzaty Sokulskiej

05.12.2019r – odbyło się zebranie wyborcze 
dla delegatów VII Kadencji w Grójcu dla 
Rejonu Wyborczego nr 8 oraz dla położnych 
– Rejon Wyborczy nr 7, które przeprowadziła 
Barbara Tusińska

05.12.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska uczestniczyła w spotkaniu Komisji 
ds. Medycyny Szkolnej w NIPiP w Warszawie

06.12.2019r – Małgorzata Sokulska wzięła 
udział w otwarciu nowej pracowni RTG oraz 
zmodernizowanej pracowni endoskopowej 
w SPZZOZ w Lipsku

09.12.2019r – odbyło się spotkanie 
z Pielęgniarkami Naczelnymi 
i Pełnomocnikami ORPiP pod 
przewodnictwem przewodniczącej 
Małgorzaty Sokulskiej

10.12.2019r – odbyło się zebranie wyborcze 
dla delegatów VIII Kadencji w siedzibie 
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Wokół samorządu
OIPiP w Radomiu dla Rejonu Wyborczego 
nr 19, które przeprowadziły przewodnicząca 
Małgorzata Sokulska i sekretarz Barbara 
Tusińska

11.-12.12.2019r – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w posiedzeniu 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie

13.12.2019r – odbyło się posiedzenie ORPiP 
i organów ORPiP pod przewodnictwem 
Małgorzaty Sokulskiej przewodniczącej 
ORPiP

17.12.2019r – odbyło się spotkanie świąteczne 
Jesiennych Klimatów

III. Wokół samorządu
Z prac Prezydium  Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych:

W dniu 30 października 2019 odbyło się po-
siedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, na którym podjęto 
następujące uchwały:

Uchwały nr 784 - 788/VII/2019 – w/s 
stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP 
w Radomiu

Uchwała nr 789 - 790/VII/2019 – w/s 
wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 791 - 792/VII/2019 – w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położ-
nych ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 793/VII/2019 – w/s 
przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej 
dla członków samorządu

Uchwała nr 794/VII/2019 – w/s 
przyznania jednorazowej zapomogi koleżan-
kom odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 795/VII/2019 – w/s 
przyznania dofinansowania kształcenia pody-
plomowego

Uchwała nr 796/VII/2019 – w/s 
odmowy dofinansowania kształcenia podyplo-
mowego

Uchwała nr 797VII/2019 – w/s 
skierowania na przeszkolenie  pielęgniar-
ki, która nie wykonuje zawodu łącznie przez 
okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

W dniu 22 listopada 2019 r. odbyło się po-
siedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, na którym podjęto 
następujące uchwały:

Uchwały nr 798 – 801/VII/2019 – w/s 
stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP
w Radomiu
 
Uchwała nr 802/VII/2019 – w/s 
wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 803/VII/2019 – w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położ-
nych ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 804/VII/2019 – w/s 
przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej 
dla członków samorządu

Uchwała nr 805 /VII/2019 – w/s 
przyznania jednorazowej zapomogi koleżan-
kom odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 806/VII/2019 – w/s 
przyznania dofinansowania kształcenia pody-
plomowego

Uchwała nr 807/VII/2019 – w/s 
organizacji posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, członków organów 
ORPiP, Pielęgniarek Naczelnych/Dyrektorów 
ds. Pielęgniarstwa i Pełnomocników ORPiP 
w Radomiu

Uchwała nr 808/VII/2019 – w/s 
organizacji konferencji „Zdarzenia niepożą-
dane w praktyce pielęgniarek i położnych” 
w dniu 27.01.2020 roku

Uchwała nr 809/VII/2019 – w/s 
wsparcia finansowego konferencji organi-
zowanej przez M.Sz.S. Sp. z o.o. w dniu 
10.01.2020 roku na temat „Zakażenia szcze-
pami wieloopornymi jako rosnący problem 
kliniczny medycyny zakażeń”

Po raz drugi OIPiP w Radomiu zorganizowała 
w dniu 4 października 2019r uroczyste 
wręczenie PWZ. Na uroczystość, która 
odbyła się w hotelu AVIATOR w Radomiu 
przybyli zaproszeni goście między innymi 
: Zofia Małas - Prezes NRPiP,  Mariola 
Łodzińska - Wiceprezes NRPiP, Agnieszka 
Kałużny – Przewodnicząca ORPiP w Łodzi, 
Radosław Witkowski - Prezydent Miasta 
Radomia,  Waldemar Trelka – Starosta 
Powiatu Radomskiego, Mieczysław Szatanek 
– Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej, 
Zbigniew Kwaśnik – Rektor Radomskiej 
Szkoły Wyższej, Andrzej Surowiecki – Prezes 
Fundacji  PRO Seniore przy Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Warszawie, Konrad Wójcik – 
Duszpasterz Służby Zdrowia,  członkowie 
ORPiP i organów ORPiP,  Dyrektorzy, 
Pielęgniarki Przełożone  i Pielęgniarki 
Naczelne szpitali.

Najważniejszymi osobami w tym dniu były  
jednak nasze młodsze koleżanki i koledzy, 
którzy  odbierając Prawo Wykonywania 
Zawodów rozpoczęli swoją drogę  zawodową. 
Podczas uroczystości   Małgorzata Sokulska 
-Przewodnicząca ORPiP w Radomiu 
przybliżyła  historię  powstania  samorządu. 
Przedstawiła również jego rolę i  zadania.  
Zarówno Małgorzata Fereniec – Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
jak i Bożena Kibler – Przewodnicząca 
Okręgowego Sądu w swych wystąpieniach 

podkreślały ogromną odpowiedzialność jaką 
w swojej pracy ponoszą pielęgniarki i położne. 
Ważne było również przypomnienie zasad 
zawartych w  Kodeksie Etyki Zawodowej  
Pielęgniarki Polskiej RP.

Podczas uroczystości  między innymi Zofia 
Małas,  Mariola Łodzińska, oraz zaproszeni 
goście podczas swoich wystąpień podkreślali 
dumę i radość z powodu wyboru przez nasze 
młode koleżanki i kolegów tego zawodu. To 
przecież Oni  wypełniają  lukę pokoleniową,  
która obecnie  przez wszystkich jest coraz 
bardziej odczuwalna. Zarówno Zofia Małas 
-Prezes NRPiP, jak i Małgorzata Sokulska 
– przewodnicząca ORPiP zwracały się 
do kierowniczej kadry pielęgniarskiej 
o profesjonalny proces adaptacji  młodych 
koleżanek  i kolegów, dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem, oraz przekazywanie  
etycznych postaw. Podkreślały zaangażowanie 
i działania jakie samorząd  podejmuje i będzie 
nadal podejmował  dla dobra środowiska 
pielęgniarek i położnych, podnoszenia 
prestiżu zawodów, ich autonomii co przecież 
w rezultacie  przekłada się jakości opieki nad 
pacjentami. Ale należy pamiętać że dzisiejszy 
świat i ludzie potrzebują autorytetów. My je 
mamy, mamy swoje zasłużone i wyniesione 
na ołtarze przedstawicielki naszych zawodów. 
Pamięć o ich  życiu, pracy poświęceniu 
dla drugiego człowieka i dokonaniach 
powinnyśmy pielęgnować i przekazywać 

kolejnym pokoleniom. To jest nasz moralny 
obowiązek. Mamy błogosławioną Hannę 
Chrzanowską – polską pielęgniarka, działaczkę 
charytatywną, pisarkę, pedagog, instruktorkę 
i prekursorkę pielęgniarstwa rodzinnego, 
domowego i parafialnego, ale potrzebujemy 
ich więcej i czas na położną. Mamy również 
Sługę Bożą  Stanisławę Leszczyńską.

Jej wspaniałą postać, jej życie 
i zasługi przedstawiła Agnieszka Kałużna - 
Przewodnicząca ORPiP w Łodzi, oraz Maria 
Kowalczyk sekretarz ORPiP w Łodzi, które 
reprezentując swój łódzki samorząd bardzo 
aktywnie włączyły się w proces beatyfikacyjny 
tej wspaniałej kobiety – położnej Stanisławy 
Leszczyńskiej, której portret przy tej okazji 
przekazany został naszej izbie.

Uroczystość uświetnił monodram  poetycko-
muzyczny pt. „Między mną a Tobą” 
w wykonaniu  Laury Łącz aktorki teatralnej 
i filmowej oraz pisarki. Tytuł recitalu 
zaczerpnięty został z cyklu ballad Bolesława 
Leśmiana i nawiązał do  „pożegnania lata” 
bardzo aktualnej pory roku. Pani Laura 
Łącz przywiozła ze sobą  swoje książki, 
które można było zakupić z autografem.                                            
Jesteśmy przekonani, że to wydarzenie 
zapisze się w pamięci koleżanek i kolegów 
rozpoczynających swoją drogę zawodową.

W dniu 4 października 2019r odbyło się 
uroczyste wręczenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej
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Wokół samorządu         Zgodnie z prawem
Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
E-recepta – ustalenia po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia

Od 1 stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami, 
recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej (e-recepty). 
W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wystawiania 
przez pielęgniarki i położne e-recept przedstawiciele Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych spotkali się (12.11.) z Podsekretarzem Stanu 
w MZ Januszem Cieszyńskim.

Podczas spotkania Prezes Zofia Małas i Wiceprezes Mariola Łodzińska 
przedstawiły Panu Ministrowi problemy, jakie wpływają do Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych związane z realizacją przez pielęgniarki, 
położne e-recept.

 Poruszono następujące kwestie:

• zorganizowanie bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek 
i położnych w zakresie wystawiania recept w formie elektronicznej

• przygotowanie przez Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia filmu instruktażowego, z którego pielęgniarka, 
położna dowie się jak przejść proces realizacji e-recept, proces 
podłączenia do platformy P1

• doposażenie stanowisk pracy pielęgniarek i położnych

• możliwość dostępu przez pielęgniarki i położne do 
bezpłatnego korzystania z podpisu kwalifikacyjnego przy ordynowaniu 
leków

• walidacja listy leków refundowanych, w celu ułatwienia 
ordynowania przez pielęgniarki i położne

Przypomnijmy, że korzystanie z elektronicznej recepty zostało 
określone, jako jeden z celów strategicznych Unii Europejskiej 
służących poprawie opieki zdrowotnej w Europie.

 
Prezes NRPiP Zofia Małas, W-ce Prezes NRPiP Mariola Łodzińska, 
Podsekretarz Stanu w MZ Janusz Cieszyński.

IV. Zgodnie z prawem

Co w prawie piszczy:

Od 1 października 2019r obowiązują poniższe akty prawne:

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek 
wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań 
i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania 
i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. 
w sprawie Krajowego Rejestru Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, 
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów 
zawierających te środki lub substancje

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2019 r. 
w sprawie Krajowego Rejestru Mechanicznego Wspomagania Krążenia

•  Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o uzyskiwaniu 
tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia

 

 
 
 
•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich 
i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających 
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 
•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich 
realizacji

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń 
opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu 
finansowania

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad 
kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka 
oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą 
opieką

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji 
w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów 
kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
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Zgodnie z prawem             Warto wiedzieć

Ważny Komunikat Ministerstwa Zdrowia 
dotyczący rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

W związku z informacją powziętą przez Departament Pielęgniarek 
i Położnych w sprawie planowanego prowadzenia przez uczelnie 
rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku położnictwo dla osób 
które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, 
Departament Pielęgniarek i Położnych informuje, że kształcenie 
w zawodzie pielęgniarki i w zawodzie położnej realizowane jest 
w systemie szkolnictwa wyższego na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 
U. poz. 1668, z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.) oraz 
aktów wykonawczych do tych ustaw.

Szczegółowe standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo 
i położnictwo - ogólne i szczegółowe efekty uczenia się oraz minimalną 
liczbę godzin zajęć określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1573). 
Zgodnie z ww. standardami kształcenia studia pierwszego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo trwają nie krócej 
niż 6 semestrów, liczba godzin zajęć w tym praktyk zawodowych nie 
może być mniejsza niż 4720 (liczba punktów ECTS wynosi nie mniej 
niż 180). Natomiast studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 
oraz kierunku położnictwo są studiami uzupełniającymi kwalifikacje 
w danym zawodzie. Studia trwają nie krócej niż 4 semestry, liczba 
godzin zajęć w tym praktyk zawodowych nie może być mniejsza niż 

1300 (liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120).

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami 
medycznymi. W związku z powyższym nie jest możliwe, aby osoby, 
które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 
kształciły się na studiach drugiego stopnia na kierunku położnictwo 
i po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo 
wystąpiły do okręgowej izby pielęgniarek i położnych o wydanie prawa 
wykonywania zawodu położnej. Ukończenie studiów drugiego stopnia 
na kierunku położnictwo przez osoby, które ukończyły studia pierwszego 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo nie uprawnia tych osób do otrzymania 
prawa wykonywania zawodu położnej, ponieważ nie ukończyły one 
pełnego cyklu kształcenia w zawodzie położnej, określonego w ustawie 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Jednocześnie nie jest możliwe, aby osoby, które ukończyły studia 
pierwszego stopnia na kierunku położnictwo kształciły się na studiach 
drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i po ukończeniu studiów 
drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo wystąpiły do okręgowej 
izby pielęgniarek i położnych o wydanie prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki. Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo przez osoby, które ukończyły studia pierwszego 
stopnia na kierunku na kierunku położnictwo nie uprawnia tych osób 
do otrzymania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, ponieważ 
nie ukończyły one pełnego cyklu kształcenia w zawodzie pielęgniarki, 
określonego w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej.

V. Warto wiedzieć
 
Czy pielęgniarka szkolna powinna udzielić pomocy przedlekarskiej 
w sytuacji nagłego zachorowania dziecka, którego rodzice na piśmie 
zrezygnowali z jej świadczeń?

Opublikowono ze strony OIPiP w Gdańsku 
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona stan prawny: obowiązujący 

PYTANIE:

W szkole podstawowej pracuje pielęgniarka szkolna SP ZOZ-u. 
Mama jednego z uczniów na piśmie oświadczyła, że rezygnuje 
ze świadczeń pielęgniarki szkolnej. Jakie czynności może podjąć 
pielęgniarka w sytuacji gdy dziecko nagle zachoruje, np. zemdleje? 
Pielęgniarka zadzwoni po mamę, ale czy do czasu jej przyjazdu ma 
wezwać karetkę, czy może sama podjąć jakieś czynności?

ODPOWIEDŹ:

Pielęgniarka szkolna powinna udzielić pomocy przedlekarskiej w sytuacji 
nagłego zachorowania dziecka. Obowiązana jest ona zawiadomić 
opiekunów prawnych ucznia oraz wezwać pomoc lekarską.

Uzasadnienie art. 2 ust. 1ustawy z 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej 
nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) - dalej u.o.z.n.u., stanowi, że 
opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje 
profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę 
stomatologiczną. Zgodnie z art. 8 ust. 1u.o.z.n.u. zakres świadczeń 
opieki zdrowotnej wykonywanych przez pielęgniarkę środowiska 
nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną, w tym u uczniów 
przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, określają przepisy wydane 
na podstawie art. 31dustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1373) -dalej u.ś.o.z., w części dotyczącej wykazu 
świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.  

 
W oparciu o ww. przepis art. 31du.ś.o.z., Minister Zdrowia wydał 
rozporządzenie z 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 736 
ze zm.) -dalej r.ś.g.p.o.z. Zgodnie z § 2 pkt 4r.ś.g.p.o.z. świadczenia 
gwarantowane obejmują świadczenia pielęgniarki lub higienistki 
szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania. Wykaz tych 
świadczeń zawiera załącznik nr 4 do r.ś.g.o.z. Zgodnie z ust. 2 części 
I załącznika 4 świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:                                                                                                                               
1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, 
zgodnie z warunkami określonymi w części II;                                                                                                                                              
2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz 
sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;                                                                                                          
3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;                                                          
4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi 
i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich 
oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu 
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście 
świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych 
koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole; 
5) udzielanie pomocy przedlekarskiej 
w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć; 
6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa 
uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole; 
7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej; 
8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) 
znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej 
nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej 
metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami 
fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;                                                                                                                       
9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. Do 
niezwłocznego udzielenia pomocy przedlekarskiej obliguje pielęgniarkę 
pkt. 5 wskazanych powyżej świadczeń pielęgniarki środowiska 
nauczania i wychowania.
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Warto wiedzieć          Koniecznie przeczytaj
NIK o ochronie danych osobowych w szpitalach

Zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych i prywatności 
pacjentów w szpitalach jest nie tylko konieczna, ale i pilna. Jak 
wykazała bowiem kontrola NIK rutyna i utarte schematy działania 
gubią personel szpitali, zobowiązany do dbałości o bezpieczeństwo 
danych osobowych i medycznych pacjentów. Tylko pojedyncze ze 
skontrolowanych szpitali wprowadziły rozwiązania, które stwarzały 
warunki do odpowiedniego przechowywania papierowej dokumentacji 

medycznej oraz gwarantowały prawo pacjentów do prywatności 
w trakcie rejestracji lub na salach szpitalnych. W pozostałych 
placówkach nie zapewniono skutecznej ochrony danych osobowych 
i medycznych przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Więcej 
o wynikach kontroli można przeczytać na stronie NIK w informacji 
o wynikach kontroli

VI. Koniecznie przeczytaj
I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”

W dniu 26 listopada 2019r  w warszawskim Airport Hotel Okęcie, 
spotkało się  400 pielęgniarek i położnych by wysłuchać wykładów 
ekspertów, dotyczących praktycznych i prawnych aspektów 
szczepień ochronnych. Odpowiadali  na wiele pytań, m.in. jakie jest 
zainteresowanie polskich rodziców tematem szczepień ochronnych, 
jaka jest ich świadomość odnośnie możliwości wykorzystania 
szczepionek zalecanych w profilaktyce chorób zakaźnych, co wpływa 
na decyzję o wykonaniu szczepień, jakie są procedury związane 
z transportem i przechowywaniem, a także jaka jest/powinna być rola 
pielęgniarki/położnej w promowaniu szczepień.

Organizatorem Kongresu była  Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
a głównym sponsorem firma GSK.

Spada liczba zaszczepionych – kto zawinił? Program szczepień 
ochronnych w krajach Unii Europejskiej – o tym mówił dr hab. n. med. 
Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, specjalista w zakresie 
chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, 
konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,  pierwszy 
wykładowca.

Jarosław Pinkas podkreślał niezwykłe znaczenie szczepienia na grypę, 
wskazując, że zachorowania dzieci i młodzieży do lat 14 stanowią od 
25% do 55% ogółu zachorowań na grypę. Największa zapadalność 
obserwowana jest wśród dzieci, szczególnie najmłodszych – w wieku 
do 5 lat, jest ona nawet pięciokrotnie wyższa niż w całej populacji.

Najniższą zapadalność notuje się zawsze wśród osób najstarszych, 
w wieku powyżej 64 lat. Najczęściej szczepione były osoby w grupie 
wieku powyżej 65 lat. Natomiast w grupie dzieci w wieku 0-4 lata oraz 
dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat, w których występuje najwyższa 
zapadalność na grypę, szczepienia objęły zaledwie – odpowiednio – 10 
138 (0,54%) oraz 36 559 osób (0,93%). 

Warto wiedzieć, że…

• Bardzo niska jest wyszczepialność wśród dorosłych. Brak  
 nawyku realizacji szczepień przypominających. Przeciw 
grypie w Polsce szczepi się tylko 4% populacji, wśród osób 65+ niecałe 
14%, a według zaleceń WHO współczynnik wszczepialności powinien 
oscylować w tej grupie w granicach 75%.

• Rośnie liczba odmów szczepień. W Polsce tylko w 2018 r. 
odnotowano ponad

40 tysięcy odmów realizacji szczepień. WHO uznało niechęć do 
szczepień jako jedno

z 10-ciu największych zagrożeń zdrowia publicznego w 2019 r.

(za: WHO, 10 Facts on Immunisation. http://www.who.int/features/
factfiles/immunization/en/, 21.09.2018)

• Problemem są braki kadrowe i nadmierne obciążenie 
systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza w sezonie infekcyjnym i bardzo 
ograniczony czas na rozmowę z pacjentem na temat profilaktyki 
zdrowotnej i jej roli.

• Rośnie liczba osób chorujących i hospitalizowanych 
z powodu grypy i podejrzeń zachorowań na grypę.

• Odnotowano 7% wzrost zaufania ogólnie do szczepień – 
badania CBOS 2019 r.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE – zalecenia o najwyższym 
priorytecie:

• pacjenci z chorobą nowotworową

• pacjenci kardiologiczni

• kobiety w ciąży

• pracownicy ochrony zdrowia

Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz 
obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych w Polsce, 
szczepienie przeciwko grypie u osób z grup ryzyka jest zalecane do 
wykonania w każdym momencie sezonu epidemicznego.

SZCZEPIENIE TO REALNA KORZYŚĆ DLA PACJENTÓW 
Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA

• ↓ 84%  redukcja częstości objawów grypopodobnych u   
 dzieci

• ↓ 68%  redukcja ryzyka zgonu w przypadku seniorów

• ↓ 87% redukcji hospitalizacji z powodu ostrych chorób   
 oddechowych lub chorób układu krążenia

• ↓ 49%  redukcja ryzyka nagłego zatrzymania krążenia

• ↓ 67%  redukcja ryzyka kolejnego zawału serca

• ↓ 54%  redukcja ryzyka udaru mózgu

• ↓ 84% redukcja ryzyka ostrej choroby układu oddechowego  
 u pacjentów z POChP

• 88% szczepionych kobiet uzyskuje poszczepienny poziom   
 przeciwciał uznawany za ochronny

• coroczne szczepienie przeciw grypie wzmacnia układ   
 odpornościowy 
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Koniecznie przeczytaj
Fakty (i mity) na temat szczepień ochronnych przedstawił - dr n. 
med. Paweł Grzesiowski pediatra, ekspert w dziedzinie zakażeń 
i antybiotykoterapii. Wykładowca w Zakładzie Organizacji Opieki 
Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego 
CMKP, kierownik Poradni Konsultacyjnej Szczepień w Centrum 
Medycznym Żelazna oraz w Centrum Medycyny Zapobiegawczej 
i Rehabilitacji w Warszawie. Konsultant szpitali w zakresie kontroli 
zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji. Prezes Fundacji 
Instytut Profilaktyki Zakażeń, Przewodniczący Stowarzyszenia 
Higieny Lecznictwa.

Dr Grzesiowski wskazał, że postawy antynaukowe i antyszczepionkowe 
stanowią poważne zagrożenie zdrowia publicznego. Władze 
publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych, 
a w demokratycznym państwie prawa konstytucyjne – wolności 
i prawa jednostki mogą być ograniczane w drodze ustawy, m.in. gdy 
jest to niezbędnie dla ochrony zdrowia.

W różnych częściach Europy i świata pojawiają się zagrożenia 
epidemiczne, które szybko mogą się rozprzestrzeniać np. grypa, 
rotawirusy, norowirusy, RSV, wirusowe zapalenie wątroby typu 
A/C, zakażenia HIV/AIDS, bakterie otoczkowe (pneumokoki, 
meningokoki), gruźlica, w tym lekooporna, choroby odzwierzęce 
(odkleszczowe – borelioza, KZM, erlichioza, babesioza).

Szczepienia są najskuteczniejszą interwencją w zdrowiu publicznym, 
najczęściej szczepimy w okresie rozwojowym, ale poszerza się także 
katalog szczepień dla dorosłych, w tym kobiet w ciąży, pracowników 
ochrony zdrowia, wychowawców, seniorów.

Rolą personelu medycznego jest odbudowa zaufania do szczepień, 
reagowanie na wątpliwości rodziców, odpowiedzi na pytania, 
w uzasadnionych przypadkach realizacja indywidualnych programów 
szczepień.

Personel medyczny musi być źródłem wiedzy, bo profesjonalizm to 
podstawa budowania zaufania pacjentów, które jest tak potrzebne 
w dziedzinie szczepień ochronnych.
Podstawy prawne realizacji szczepień ochronnych, dokumentacja 

medyczna i zakres jej przetwarzania omawiała -  mec. Katarzyna 
Gajewska, radca prawny wskazując zasady prowadzenia oraz 
przetwarzania dokumentacji medycznej, w tym dotyczącej informacji 
o wykonanych szczepieniach. Szeroko omówiła prawne skutki nie 
stosowania się do obowiązku wykonania szczepień oraz prawa pacjenta 
związane z realizacja szczepień ochronnych.
Obowiązek poddania się szczepieniu ochronnemu ma silne oparcie 
w przepisach Konstytucji RP, a przede wszystkim art. 31 ust. 3, który 
stanowi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy 
gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 
i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 
Związek pomiędzy szczepieniami ochronnymi, a ochroną zdrowia 
społeczeństwa jest oczywisty, przede wszystkim chronione powinny 
być inne osoby narażone w ten sposób na rozprzestrzenianie się chorób 
zakaźnych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 
października 2016r., VIISA/Wa2539/15.

Nie jest zatem tak, że to pacjent może w sposób swobodny 
decydować o tym, czy poddać siebie bądź swoje dziecko szczepieniu 
obowiązkowemu. Prawo do podejmowania takiej decyzji ma wyłącznie 
lekarz przeprowadzający badanie kwalifikujące w celu wykluczenia 
przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia 
ochronnego. Po przeprowadzeniu badania kwalifikującego lekarz, 
który je wykonał, wydaje pacjentowi zaświadczenie. W zaświadczeniu 
tym musi zostać wskazana data i godzina przeprowadzenia badania, 
ponieważ obowiązkowe szczepienie ochronne nie może zostać 
wykonane, jeśli od wspomnianego badania upłynie więcej niż 24 
godziny. Wszystko to ma na celu zagwarantowanie pacjentowi jak 
najpełniejszej ochrony, tak aby szczepienia były podawane osobom, 
których kondycja zdrowotna to umożliwia.
Czy w takim wypadku pacjent, korzystając z przysługujących mu 
praw, może odmówić poddania się badaniom kwalifikacyjnym i w ten 
sposób uniknąć szczepienia? Sądy wypowiadają się zgodnie, wskazując 
na to, że uprawnienie takie pacjentowi nie przysługuje. Odmowa 
poddania się badaniom poprzedzającym aplikację ochronnego 
szczepienia obowiązkowego jest równoznaczna z odmową poddania 
się samemu szczepieniu (z uwagi na to, że nie może ono zostać podane 
bez uprzedniego badania kwalifikującego). Czy takie same zasady 
obowiązują w przypadku dzieci? Czy rodzic może odmówić podania 
dziecku obowiązkowego szczepienia ochronnego?
O realizacji szczepień obowiązkowych i kwalifikacji do ich podania 
u dziecka decyduje każdorazowo lekarz, po uprzednim wykonaniu 
szczegółowego badania obecnego stanu zdrowia dziecka oraz zebraniu 
potrzebnych informacji podczas wywiadu z rodzicem, a nie rodzic, który 
ze względu na swoje przekonania sprzeciwia się wykonaniu szczepień 
ochronnych w okresach uzasadnionych medycznie i epidemiologicznie 
(wyrok WSA z dnia 19 października 2016 r., VII SA/Wa 2541).
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Kwalifikacja pacjenta do szczepienia oraz NOP, czyli niepożądany 
odczyn poszczepienny w praktyce  był tematem prezentacji – Lek. 
Sławomira Ogórka 
Lek. Sławomir Ogórek jest pediatrą i specjalistą medycyny rodzinnej, 
pracuje jako lekarz Poradni Medycyny Rodzinnej przy Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Asystent w katedrze 
zdrowia publicznego i epidemiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Wizytator Ośrodka Akredytacyjnego CMJ w Krakowie.
Główne tezy wystąpienia:
•	 poziom	wyszczepialności	dzieci	objętych	opieką	w	praktyce	
Poradni Medycyny Rodzinnej
•	 zasady	 współpracy	 z	 rodzicami	 w	 zakresie	 szczepień	
obowiązkowych i zalecanych wypracowane w praktyce,
•	 zasady	kwalifikacji	do	szczepień,
•	 rodzaje	NOP-ów.

„Źródła wiedzy na temat szczepień ochronnych” – wystąpienie dr 
n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, 
adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie. Wizytator Ośrodka Akredytacyjnego CMJ 
w Krakowie. Autorka licznych publikacji w dziedzinie nauk o zdrowiu 
z zakresu zdrowia publicznego dzieci i młodzieży oraz pielęgniarstwa. 
Współautor podręczników dla studentów oraz pielęgniarek 
pediatrycznych tj. „Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne” (Help-
Med. 2014), „Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii” 
(Verlag Dashofer 2010).
Główne tezy wystąpienia:
•	oczekiwania	rodziców	dotyczące	komunikacji	z	lekarzem,	pielęgniarką	
POZ.
•	źródła	wiedzy	rodziców	na	temat	szczepień	i	ich	samoocena	poziomu	
wiedzy na podstawie badań, m.in. prowadzonych pod kierunkiem 
autora.

„Dlaczego choroby wracają? Analiza sytuacji epidemiologicznej 
chorób zakaźnych, którym można zapobiegać poprzez  szczepienia” 
omawiała – mgr Anna Pawłowska, kierownik Oddziału Epidemiologii 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu 
przedstawiła sytuację epidemiologiczną wybranych chorób zakaźnych 
(odra, krztusiec, gruźlica, poliomyelitis), omówiła przyczyny wzrostu 
liczby uchylających się od szczepień ochronnych, NOP-ów oraz 
wpływ programów szczepień na sytuację epidemiologiczną chorób. 

SYTUACJA CHORÓB ZAKAŹNYCH W KONTEKŚCIE 
GLOBALNYM

„Szczepienia zalecane, czyli mniej ważne? Co zmieniły?” to temat 
omówiony przez mgr pielęgniarstwa Violettę Nowak, specjalistkę 
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, członka Polskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych.
Szczepienia zalecane, do których należą: ospa wietrzna, kleszczowe 
zapalenie mózgu, grypa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, 
zakażenia rotawirusowe, zakażenia meningokokowe, HCV, uzupełniają 
szczepienia obowiązkowe, zapewniając szerszą ochronę społeczeństwa 
przed chorobami zakaźnymi oraz powikłaniami tych chorób, 
a nawet śmiercią. Szczepienia są obecnie najskuteczniejszą strategią 
zapobiegania chorobom, charakteryzują się wysoką skutecznością 
i bezpieczeństwem.
Dzięki sczepieniom wyeliminowano wiele chorób, ale wirusy i bakterie, 
które je wywołują nadal istnieją, dlatego warto szczepić!

Postawa wobec szczepień – co na to psychologia” to kolejne 
zagadnienie omawiane przez  – Maję Kochanowską, absolwentkę 
Psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. 
Prowadzącą bloga o psychologii neuroskoki.pl. Podczas kongresu 
wskazała nam aspekty,, które decydują o naszych postawach wobec 
szczepień. Błąd konfirmacji i potrzeba domknięcia poznawczego 
sprawiają, że niechętnie zmieniamy swoje zdanie i często odrzucamy 
argumenty osób o poglądach o sprzecznych z naszymi.
Występująca u niektórych osób szczególna podatność na teorie 
spiskowe wzbudza ich nieufność wobec szczepień. Z powodu heurystyki 
dostępności ryzyko związane ze szczepieniami może wydawać się 
wyższe, niż wynika to z danych statystycznych. 
Kongres można uznać za bardzo udany, wspaniali prelegenci, 
a uczestnicy wysoko ocenili jej merytoryczną wartość.
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Kongres dedykowany był  kadrze zarządzającej podmiotami 
leczniczymi. To coroczne już wydarzenie zostało zorganizowane 
w Hotelu Four Points By Sheraton   w Warszawie i potwierdziło 
ogromne zainteresowanie wśród decydentów ochrony zdrowia 
prezentowaną tematyką. Co ważne Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Radomiu objęła patronat honorowy jubileuszowej 
edycji tego spotkania.

Po uroczystym otwarciu Kongresu i podziękowaniach dla partnerów 
wydarzenia przyszła kolej na dwa wykłady otwierające. Pierwsze 
wystąpienie pani Aleksandry Laskowskiej i temat opisujący rozwój 
zawodowy i społeczny pracowników placówek medycznych 
w kontekście jakości pracy zespołowej, przy czym bardzo jasno 

wskazano różnice w zakresie mentoringu, szkolenia oraz coachingu. 
Druga prelekcja otwierająca wydarzenie prowadzona byłą przez 
eksperta w osobie pana dr Macieja Gibińskiego z Centrum Doradczego 
Prawa Medycznego i jakże aktualny temat dotyczący kontroli placówki 
medycznej. 

Część wspólna Kongresu zakończyła się o godzinie 10:45 i po 40 
minutowej przerwie, podczas, której miały miejsce liczne dyskusje 
pomiędzy uczestnikami, a partnerami i prelegentami wydarzenia. 
Po przerwie przyszedł czas na długo wyczekiwane przez blisko 400 
uczestników sesje tematyczne. Wielkie zainteresowanie tego dnia 
wzbudził panel dedykowany innowacjom w branży medycznej, m.in. 
tematyką elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w ochronie 
zdrowia. Na kolejnej sesji  poruszane były zagadnienia tematyczne 
z zakresu prawa, nie zabrakło więc wystąpień dotyczących ciągle 
wzbudzającego zainteresowanie RODO oraz kwestii nowych  zasad 
kontroli NFZ. Trzecia sesja tematyczna pt. „Nowoczesny menadżer”, 
a w jej ramach merytorycznych mieściły się takie zagadnienia 
jak: kompetencje menedżerskie, cykliczna ocena pracownicza, 
efektywność zarządzania oraz kwestie wskaźników rentowności 
placówki medycznej. Ostatnia sesja poświęcona była kwestiom 
wizerunku placówek medycznych, eksperci omawiali na niej kwestię 
nieodwoływanych wizyt, pacjenta pierwszorazowego czy zakazu 
reklamy, przy czym wskazując jak ważne jest to by pacjenci postrzegali 
pozytywnie wizerunek placówki medycznej.

Diana Wiśniewska-Janas

W dniu 14 listopada 2019 roku odbyła się piąta edycja Kongresu Zarządzania  w Ochronie Zdrowia

Zapraszamy na  uroczystości poświęcone Teresie Grodzińskiej (1899-1920) 
bohaterskiej sanitariuszce, ochotniczce w wojnie polsko-bolszewickiej, 

Damie Orderu Virtuiti Militari,  poległej męczeńską śmiercią 1 września 1920 r. pod Hrubieszowem

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

13 grudnia 2019 r. (piątek), godz. 10.00 
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu ul. Piłsudskiego 12 

Wykład otwarty dr Adama Duszyka „Wspomnienie o bohaterce wojny 
1920 roku Teresie Grodzińskiej

15 grudnia 2019 r. (niedziela), godz. 10.00 
Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. Limanowskiego w Radomiu 
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Teresy Grodzińskiej 

(zbiórka przy figurze Anioła Ciszy)

15 grudnia 2019 r. (niedziela), godz. 11.45 
Kościół Garnizonowy pw. św. Stanisława Biskupa, 

Plac Konstytucji 3 Maja w Radomiu 
Prelekcja dr Adama Duszyka, poświęcona życiu i dokonaniom Teresy 

Grodzińskiej, połączona z programem artystycznym w wykonaniu 
uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu

15 grudnia 2019 r. (niedziela), godz. 12.00 
Kościół Garnizonowy pw. św. Stanisława Biskupa 

Plac Konstytucji 3 Maja w Radomiu 
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. Bp gen. bryg. dr 
Józefa Guzdka - Biskupa Polowego Wojska Polskiego z udziałem 
Orkiestry Wojskowej w Radomiu i Szkolnej Grupy Rekonstrukcji 

Historycznej w barwach Ochotniczej Legii Kobiet
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Uroczystości  odbędą się  w dniu 13 i 15 grudnia w Radomiu pod 
Patronatem Narodowym Prezydenta Andrzeja Dudy, z udziałem m.in. 
przedstawicieli Prezydenta i Premiera. Uroczystej mszy św. z udziałem 
wojska przewodniczył będzie Biskup Polowy Wojska Polskiego generał 
brygady dr Józef Guzdek. W uroczystości uczestniczyć również będą   
m.in. Prezes IPN Jarosław Szarek, a także przedstawiciel Urzędu do 
spraw Kombatantów.

opracowanie :
Wojciech W. Wiśniewski 
Kraków

Teresa Grodzińska była postacią wyjątkową, odznaczoną (jako 
jedna z pierwszych osób i prawdopodobnie jako pierwsza kobieta 
w Niepodległej) Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, w tym 
roku ma miejsce 120 rocznica jej urodzin, a w przyszłym będzie 100 
rocznica jej śmierci. Dziś jest postacią jeszcze zapomnianą, choć przed 
wojną była znanym symbolem 1920 roku.

I dziś ze względu na drogę życiową, bohaterstwo, poświęcenie dla 
rannych żołnierzy, wykraczające niezwykle daleko poza postawy 
innych i okoliczności śmierci, jest postacią zasługującą na jak 
najszersze nagłośnienie i upamiętnienie - wręcz winna stać się 
ogólnopolskim symbolem bohaterskich postaw wojny polsko-
sowieckiej w latach 1919-1920, takim jak jest dziś np. Inka dla czasów 
konspiracji powojennej.

Teresa Grodzińska pochodziła z rodziny ziemiańskiej spod Radomia, 
w czasie I wojny światowej była wyjątkowo aktywną działaczką 
tajnych młodzieżowych organizacji niepodległościowych, zakładała 
też w Radomiu harcerstwo żeńskie. Dwa najbardziej znane jej zdjęcia 
są z lilijką harcerską.

Na wojnę poszła jako ochotniczka, była sanitariuszką PCK, w sierpniu 
1920 r. była sanitariuszką 4 Pułku Piechoty Legionów walczącego 
o Hrubieszów. Zasłynęła odwagą  i poświęceniem, nie tylko 
opatrywała żołnierzy, ale i wprost ratowała rannych  m.in. przenosiła 
rannych „przez płonący most na rzece Huczwie” (po wschodniej 
stronie Hrubieszowa) - jak podaje wniosek o odznaczenie jej za te 
czyny Krzyżem Orderu Virtuti Militari - „ostrzeliwany przez 3 
nieprzyjacielskie karabiny maszynowe”, i to w sytuacji, gdy zdrowi 
żołnierze już się wycofali, zaś kilka dni później w Stefankowicach, gdy 
znów kończyła ekspediowanie ostatnich rannych żołnierzy, wpadła 
w ręce bolszewików, uwięziona w stodole w Czortowicach przez kilka 
godzin samotnie broniła się siekierą przed atakującymi ją żołnierzami 
wroga, zabijając dwóch z nich, za co potem została wręcz rozsiekana.

Postawa Teresy Grodzińskiej, nawet w tamtych czasach, mimo 
toczącej się wojny, została uznana za niezwykle wyróżniającą się na 
tle dziesiątków tysięcy innych, a jej los, nawet przy ówczesnej skali 
bolszewickiego okrucieństwa, wyróżniał się tak bardzo, że miejscowa 
ludność pochowała jej szczątki, a jak tylko Wojsko Polskie odbiło 
teren, gdzie zginęła, natychmiast, na rozkaz dowódcy innego pułku, 
dokonano ekshumacji jej zwłok i sporządzono specjalną dokumentację 
(w tym fotograficzną), choć wtedy ginęły tysiące żołnierzy (w tym z jej 
macierzystego 4 pułku piechoty, który w walkach o Hrubieszów poniósł 
ogromne straty, ok. 60% stanu!), z których niejeden do dziś spoczywa 
w miejscu śmierci. Mimo toczących się walk, ok. 5-8 września 1920 r. 
wojsko pochowało ją w Chełmie z napisem na W załączeniu przesyłam 
zaproszenie (zostało też wysłane tradycyjną pocztą) na uroczystości 
poświęcone Teresie Grodzińskiej (1899-1920), bohaterskiej 
sanitariuszce, ochotniczce w wojnie polsko-bolszewickiej, Damie 
Orderu Virtuiti Militari, poległej męczęńską śmiercią 1 września 1920 
r. pod Hrubieszowem, które odbędą się 13 i 15 grudnia w Radomiu pod 
Patronatem Narodowym Prezydenta Andrzeja Duzy, z udziałem m.in. 
przedstawicieli Prezydenta i Premiera. Uroczystej mszy św. z udziałem 
wojska przewodniczył będzie Biskup Polowy Wojska Polskiego generał 
brygady dr Józef Guzdek. Obecni będą też m.in. Prezes IPN Jarosław 
Szarek, a także przedstawiciel Urzędu do spraw Kombatantów. 
W załączeniu przesyłam zaproszenie (zostało też wysłane tradycyjną 

pocztą) na uroczystości poświęcone Teresie Grodzińskiej (1899-1920), 
bohaterskiej sanitariuszce, ochotniczce w wojnie polsko-bolszewickiej, 
Damie Orderu Virtuiti Militari, poległej męczęńską śmiercią 1 
września 1920 r. pod Hrubieszowem, które odbędą się 13 i 15 grudnia 
w Radomiu pod Patronatem Narodowym Prezydenta Andrzeja Duzy, 
z udziałem m.in. przedstawicieli Prezydenta i Premiera. Uroczystej 
mszy św. z udziałem wojska przewodniczył będzie Biskup Polowy 
Wojska Polskiego generał brygady dr Józef Guzdek. Obecni będą 
też m.in. Prezes IPN Jarosław Szarek, a także przedstawiciel Urzędu 
do spraw Kombatantów. grobie „Cześć Ci, Męczennico”, oraz już 
11 września 1920 r. wystąpiło o odznaczenie jej Krzyżem Orderu 
Wojennego Virtuti Militari, zaś 18 września 1920 r. zorganizowano 
niezwykle uroczysty oficjalny uroczysty wojskowy pogrzeb 
z honorami, z - co jest wyjątkiem - trumną wiezioną na lawecie 
(czyli z honorem przynależnym najwyższym rangą wojskowym) w jej 
rodzinnym Radomiu, z konduktem w którym, jak podają przekazy, szło 
całe miasto (zamknięto wszystkie sklepy), w tym uratowani przez nią 
żołnierze, przebywający wówczas w szpitalu w tym mieście.

Została odznaczona Virtuti Militari nie tylko jako jedna z pierwszych 
kobiet, ale w ogóle była wśród pierwszych nim uhonorowanych -  
jej Krzyż - na co zwrócił mi uwagę prof  Zbigniew Wawer, dyrektor 
Muzeum w Łazienkach, który zorganizował właśnie wystawę o Orderze 
VM -  ma bardzo niski numer (440), a z „Listy odznaczonych krzyżem 
Virtuti Militari V-ej klasy według wykazów przysłanych do dnia 30 
listopada 1920 r. do Adjutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa” 
zamieszczonej w „Kalendarzu żołnierskim na rok 1921” oraz 
„Dzienników Personalnych”: Ministerstwa Spraw Wojskowych z lat 
1920-1921 wynika że była ona pierwszą (ex aequo z towarzyszką 
walk) w Niepodległej kobietą odznaczoną tym Orderem.

Wyjątkowość Teresy Grodzińskiej, pokazuje zestawienie, sporządzone 
w 1934 r. przez Wojskowe Biuro Historyczne pt. Lista strat wojska 
polskiego w wojnach 1918-1920. Wśród spisanych tam 50 tys. ofiar 
jest zaledwie 40 kobiet, i nie ma drugiej takiej jak Teresa Grodzińska. 

Przed II wojną światową dla wielu była takim symbolem jak Orlęta 
lwowskie („Terenia Grodzińska, Orlęta Lwowskie - to wszystko 
symbole walczącej młodzieży polskiej” pisała o niej w 1934 r. prasa, 
nawet polskie czasopisma wydawane w Niemczech). Poświęcone jej 
artykuły (w tym kilkuodcinkowy w 1935 r.) tytułowano Harcerka 
bohater. albo Bohaterka. 

Została uhonorowana (wtedy jako jedyna pośmiertnie) specjalną 
odznaką PCK wraz z tak elitarnym gronem 28 osób jak prezydent 
Mościcki, Królowa Belgijska i Marszałkowa Piłsudska, ambasadorowie 
i genrałowie.

Teresa Grodzińska w pewnym sensie została wtedy uznana też za symbol 
wojen 1914-1920 dla Zachodu, i była jedną z kilku Polek z tego okresu 
opisanych w książce wydanej pod (współ)patronatem prezydentowej 
Michaliny Mościckiej (która napisała wstęp do rozdziału o Polkach) 
przedstawiającej najwybitniejsze kobiety z Europy i USA z czasów 
wojny 1914-1920.- „Femina patriae defensor. La femme au service de 
la patrie” wydanej w 1934 r. w Paryżu przez  Fédération Interalliée 
des Anciens Combattants F. I. D. A. C. Auxiliaire Féminine, a także 
następnie w Londynie jako „Femina patriae defensor. Woman in 
the service of her country”  przez Women’s Section, British Legion 
Headquarters. („Wśród polskich sanitariuszek, które począwszy od 
1914 r. pełniły swoją służbę z energią i poświęceniem, heroiczna 
postać Tereni Grodzińskiej plasuje się na pierwszym planie”).

W 1926 r. w czasie rozbudowy Wojskowego Szpitala Ujazdowskiego 
w Warszawie (gdzie odbyła kurs sanitariuszki i gdzie podjęła decyzję 
pójścia jako ochotniczka na front) jedną z sal nazwano imieniem 
Teresy Grodzińskiej i umieszczono w szpitalu tablicę pamiątkową jej 
poświęconą. Zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Podobny 
los spotkał cztery inne tablice na których była upamiętniona.

Przed wojną była znaną postacią, pisał o niej nawet m.in. Melchior 
Wańkowicz (jej losy wykorzystał też w swojej twórczości literackiej), 
prezydentowa Mościcka, pamiętała o niej (mimo okrucieństw II wojny) 
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Narodzenie Boga jako Człowieka
Mijają dni, miesiące, lata – tempus fugit – czas ucieka, a my 
pędzimy, pędzimy….i w tej pogoni mamy kolejne Boże Na-
rodzenie – jedyne wydarzenie w przestrzeni dziejów – Na-
rodzenie Boga jako Człowieka. Boże Narodzenie kojarzy 
nam się przeważnie z obrazkiem pokrytych śniegiem dachów 
i drzew, pierwszą migocącą gwiazdką i choinką. Nawet je-
śli z powodu kaprysów pogody w święta pada deszcz i wieje 
wiatr, to one od wieków mają niezwykły nastrój, który stano-
wi antidotum na niesprzyjającą pogodę.
Chrześcijanie obchodzą Boże Narodzenie dopiero od III wie-
ku. Powodem do świętowania był najkrótszy dzień w całym 
roku i ten pierwszy już o chwilę dłuższy. Nie wiemy, kiedy 
dokładnie urodził się Jezus, nawet skomplikowane wylicze-
nia nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Data narodzin Jezusa 
25 grudnia nie jest wprawdzie datą historyczną ale jest datą 
symboliczną. A symbolika tego dnia ma charakter biblijny. 
Koniec grudnia wydał się jednak ludziom ze wszech miar od-
powiednią porą na świętowanie rocznicy Jego przyjścia na 
świat. Chrystus się rodzi – to dopiero była sensacja. Każdy 
ma sensację na własną miarę.
Nasz Pan rodzi się w nocy, aby nie zakłócić biegu historii 
ludzkiego życia. Jako dziecko ubogich rodziców, którzy nie 
mieli przyjaciół w Betlejem, rodzi się w stajni a zamiast koły-
ski dostaje wyłożony świeżym siankiem żłób. Nie zauważy-
li Jego przyjścia wielcy ówczesnego świata ale jako pierwsi 
rozpoznali Go pasterze, ludzie prości, którzy otworzyli swe 
serce dla Nowonarodzonego. 
Stara prawda mająca ponad dwa tysiące lat, że Bóg stał się 
Człowiekiem jest ciągle młoda i żywa.
Od Bożego Narodzenia wszystko się liczy jako „stare i nowe”, 
„co miało miejsce wcześniej i później”, co było „przed i po”, 
co „jest i będzie”. Bóg stał się człowiekiem – to fakt, o któ-
rym mówi się, że jest wydarzeniem przełomowym dla każde-
go z nas, że ten kto Go nie zauważy ponosi stratę, nie dostrze-
ga również możliwości skorzystania z niezwykłych mocy. 
Bądźmy wdzięczni Jezusowi za dar Jego przyjścia, za dar 
ofiarowania człowieka, to znaczy, że życie nasze jest ważne 
dla Niego skoro przychodzi, żeby nas zbawić.
W ten cudowny dzień Bożego Narodzenia stojąc przy żłób-
ku, wpatrując się w Dziecię Boże, które pyta nas : „kim dla 
Ciebie Jestem?”, „za kogo Mnie uważasz?” Odpowiedzmy 
Jezusowi – Jesteś dla mnie więcej jak drogowskazem, Jesteś 
Drogą, Jesteś Światłem rozpraszającym ciemności, Jesteś 
Nauczycielem fascynujących prawd o Bogu, Jesteś Przewod-
nikiem do bram Królestwa Ojca Niebieskiego.
Opowiedzmy Mu także o naszej pogoni jak najwięcej nie 
tylko w święta pamiętając, że Bóg objawia się w codzienno-
ści, i być może o wiele ważniejszy dla Niego będzie styczeń, 
luty…jak te piękne grudniowe dni.
Niech ten czas świąt przypomina nam, że Jezus chce być 
w naszym życiu, niech trwa nieprzerwanie, bo jak mówiła 
Św. Matka Teresa z Kalkuty: „zawsze ilekroć pozwolisz, aby 

Bóg pokochał innych przez Ciebie – zawsze jest Boże Naro-
dzenie.”
Jeśli uwierzymy, że Bóg jest z nami to niezależnie od okolicz-
ności nieraz trudnych to będą udane święta.
Bóg Człowiekiem – oby ta prawda zapisała się w głębi Wa-
szych serc, abyście widzieli Boga w każdym człowieku.  Bóg 
przychodzi do ludzi po to, by objąć ich swoimi ramionami, 
aby potem oni umieli pochylić się z miłością nad innymi. Bóg 
ciągle nam podpowiada, że prawdziwe szczęście posiadają 
Ci, którzy potrafią kochać innych.
Życzę, aby Święta te, były czasem spotkania z tym, który bę-
dąc Bogiem stał się Człowiekiem z miłości do nas, aby każdy 
mógł Go spotkać, wejść z nim w osobistą relację a przez to 
kształtować relację miłości i przyjaźni z innymi.
Klimat tych Świąt wprowadza nas w Nowy Rok 2020. Niech 
Boże Dziecię czuwa nad nami i obdarza nas zdrowiem, po-
kojem, miłością i dobrocią, niech pozwala nam każdego dnia 
mężnie stawiać czoła przeciwnościom, by nie zatracić chrze-
ścijańskiej radości i entuzjazmu.
Niech kontemplacja Boga-Człowieka przenika nasze serca 
pokorą, cichością i miłością Boga.

mgr Jadwiga Kowalczyk

Boże Narodzenie
Pusty rynek.
Nad dachami Gwiazda.
Świeci każdy dom.
W zamyśleniu, uliczkami,
Idę, tuląc świętość świąt.
Wielobarwne w oknach błyski
I zabawek kusi czar. 
Radość dzieci, śpiew kołyski,
Trwa kruchego szczęścia dar.
Więc opuszczam mury miasta,
Idę polom białym rad.
Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta:
Jak jest wielki cichy świat!
Gwiazdy niby łyżwy krzeszą
Śnieżne iskry , cudów blask.
Kolęd dźwięki niech Cię wskrzeszą
Czasie pełen Bożych łask!

Joseph Von Eichendorff

i pisała potem na emigracji, generałowa Wanda Pełczyńska.

Po wojnie pamięć o Teresie Grodzińskiej nie tylko nie była 
kontynuowana, ale wręcz była niszczona, wypatrzono i rozbito nawet 
2 poświęcone jej tabliczki znajdujące się w murze cegiełkowym 
zamku na Wawelu, w tym tabliczkę ufundowaną przez 4 Pułk Piechoty 
Legionów.

Dopiero w latach 1990, zaczęto przywracać pamięć o niej - m.in. 
w 1997 r. udało się przywrócić, choć w miejsce dwóch tylko jedną 
„połączoną” poświęconą jej tabliczką na Wawelu, a w 2008 r. jej 
imieniem nazwano jedną z ulic w Radomiu, w 2007 r. przywrócono 
tablicę w III LO w Radomiu, gdzie jest upamiętniona, a młodzież 
z udziałem aktora A. Ferencego wystawiła sztukę o niej „Kamienie 

mówić będą. Rzecz o Teresie Grodzińskiej”; była główną bohaterką 
widowisk rekonstrukcyjnych organizowanych niezależnie od siebie, 
w ostatnich 10 latach w różnych miejscowościach - Radomiu, 
Skarżysku Kamiennej, Stefankowicach, Taczewie i Zakrzewie; 8 
września 2019 r. w Stefankowicach koło Hrubieszowa odbyła się 
uroczystość (włączona w Europejskie Dni Dziedzictwa) posadzenia 
poświęconego jej drzewka.

W 2019 r. Wojskowy Instytut Wydawniczy - Polska Zbrojna 
wybrał Teresę Grodzińską (na 8 postaci opisanych z wojny polsko-
bolszewickiej takich jak ks. Ignacy Skorupka) do okolicznościowych 
publikacji - magazynu historycznego „Polish Heroes” i „Polska Zbrojna 
Historia” nr 1(9)/2019 („wydanie okazjonalne” - „Niezwyciężeni, 
niezłomni, niepodlegli”).
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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 składamy:

1. Ciepieli Elżbiecie  zatrudnionej w RSzS

2. Kwapińskiej Annie  zatrudnionej w RSzS

3. Trochimiuk Jolancie  zatrudnionej w  NZOZ „Cor - Vita”

4. Urban Marii   zatrudnionej w SPZZOZ w Pionkach

5. Sałacie Barbarze  zatrudnionej w SWPZPOZ w Radomiu

6. Żak Grażynie  zatrudnionej w SPZZOZ w Kozienicach

7. Jaworskiej Krystynie  zatrudnionej w M.Sz.S. Sp. z o.o.  
 Radom

8. Kulicie Janinie  zatrudnionej w RSzS

9. Szałas Bogumile  zatrudnionej w RSzS

10. Kowalskiej Bożenie  zatrudnionej w  RSzS

11. Kurys Jadwidze  zatrudnionej w PZOZ w Skaryszewie

12. Urbańskiej Teresie  zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

13. Łojek Barbarze  zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

14. Żabie Małgorzacie  zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

15. Lichocie Krystynie  zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

16. Drabik Barbarze  zatrudnionej w M.Sz.S. Sp. z o.o.

17. Czyżewskiej Ewie zatrudnionej w PCM w Grójcu

18. Żabickiej Grażynie  zatrudnionej w SPZZOZ w Zwoleniu

19. Krakowiak Jadwidze  zatrudnionej w SPZZOZ w  
 Kozienicach

20. Rek Bożenie  zatrudnionej w PSSE w Przysusze

21. Derlecie Czesławie  zatrudnionej w SPZZOZ w Szydłowcu

22. Szwankowskiej Leokadii  zatrudnionej w SPZZOZ w  
 Pionkach

 
 

 

„Spraw, aby każdy dzień  
miał szansę stać się najpiękniejszym  
dniem Twojego życia” 
(M. Twain)

DROGIM  KOLEŻANKOM

W związku z odejściem na emeryturę pielęgniarek:

Janiny Dziubek

Elżbiety Gajdak

Lidii Kaszewiak

Bogumiły Kokosińskiej

Jadwigi Machaj

Składamy najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią pracę 
w zawodzie, za codzienny trud i życzliwość, za wielkie serce, za 
nieprzemijającą misję zawodu, za powołanie i poświęcenie. Życzymy 
Wam wiele odwagi i siły podczas zmagania się z codziennością. 
Niech życie stanie się pełne zrealizowanych planów i nowych 
marzeń.

Wszystkiego dobrego!

Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy z SP ZOZ w Warce 

„ Zmiany to proces, poprzez który przyszłość wchodzi w nasze 
życie.” 
Alvin Toffer

Podziękowania dla                                              

                                                                                        Krystyny 
Lichoty

Długoletniej pracownicy Poradni Specjalistycznych SPZZOZ 
w Lipsku w związku z przejściem na emeryturę składamy 

podziękowania za długoletnią pracę, codzienny trud i życzliwość, 
chwile, które wspólnie przeżyliśmy wraz z najlepszymi życzeniami 

zdrowia, pomyślności na dalsze lata.

Koleżanki i personel Poradni Specjalistycznych SPZZOZ w Lipsku
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„Upięłaś czepek za młodu,  
Choć wiedziałaś że trud czeka. 
Bo tajemnicą Twego zawodu 
Jest – troska o ciało i godność człowieka.”

Koleżance Annie Kwapińskiej

Serdecznie gratulujemy z okazji przejścia na emeryturę. Niech 
w Twoim życiu nastanie teraz czas pięknych i radosnych dni w życiu 

osobistym i rodzinnym. 

Jednocześnie życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz wiary 
w realizacje marzeń.

Koleżanki i Koledzy z Oddziału Rehabilitacji RSzS

……......................………………………………………………………

UWAGA!

OKRĘOWA IZBA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 
W RADOMIU ZAPRASZA W DNIU 27 STYCZNIA 2020 

NA KONFERENCJĘ

pt. „ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W PRAKTYCE 
PIELEGNIARKI I POŁOŻNEJ”

Tematem konferencji między innymi będzie analiza poniższych 
zagadnień:

1. Jak zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych 
w podmiotach leczniczych? 
2. Jakie błędy organizacyjne odgrywają w tym względzie zasadniczą 
rolę? 
3. Zdarzenia niepożądane w procesie farmakoterapii

Szczegóły i program konferencji zamieszczony zostanie na stronie 
internetowej www.orpip.radom.pl

……......................………………………………………………………

Konferencja NRPiP: „Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy 
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych”

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych serdecznie zaprasza 19 
lutego 2020 r. na ogólnopolską konferencję pt. Zmniejszenie ryzyka 
zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych, skierowaną do pielęgniarek i położnych, pielęgniarskiej 
kadry zarządzającej, kierowników i przedstawicieli organów 
założycielskich podmiotów leczniczych.

Celem konferencji jest przedstawienie wieloaspektowych zagadnień, 
które dotyczą oceny zdrowia pielęgniarek i położnych wykonujących 
zawody podwyższonego ryzyka, zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy, a także roli kierowników podmiotów 
leczniczych oraz organów założycielskich w tworzeniu bezpiecznych 
warunków pracy pielęgniarek i położnych.

W gronie wykładowców znajdą się uznani eksperci, których autorytet 
zagwarantuje wysoki poziom wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne, nauczycieli 
akademickich, którzy chcieliby zaprezentować na konferencji wyniki 
badań prowadzonych w zakresie oceny stanu zdrowia pielęgniarek, 
położnych, występowania chorób zawodowych, ryzyka urazów 
i wypadków w miejscu pracy oraz likwidowania zagrożeń u źródeł ich 
powstawania, wpływu pracy zmianowej i pracy w porze nocnej, a także 
problemów wielozatrudnienia. Istnieje możliwość zaprezentowania na 
konferencji czterech najciekawszych prac.

Uczestnicy otrzymają przydatne w pracy materiały konferencyjne.

Konferencja rozpocznie się w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 9:00, 
zakończy się o godz. 16:00.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konferencji jest rejestracja 
na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, do dnia 15 stycznia 
2020 r. oraz dokonanie opłaty w terminie nie później niż 7 dni od dnia 
rejestracji. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 200 zł.

Opłata za konferencję zawiera: materiały konferencyjne, certyfikat 
uczestnictwa, przerwy kawowe ciągłe, obiad.

Po dokonaniu opłaty, prześlemy potwierdzenie zakwalifikowania na 
konferencję, na adres wskazany w zgłoszeniu.

Opłatę za udział w konferencji prosimy dokonywać na konto:

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa

Santander Bank Polska S.A. 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002

tytuł przelewu: Opłata za udział w konferencji 19.02.2020 r. oraz imię 
i nazwisko uczestnika
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OŚRODEK SZKOLENIA OKRĘGOWEJ IZBY  PIELĘGNIAREK I  POŁOŻNYCH
OFERTA  SZKOLEŃ  W  ZAKRESIE  KSZTAŁCENIA  PODYPLOMOWEGO  PIELĘGNIAREK   I  POŁOŻNYCH 

W  I-II  KWARTALE  2020  ROKU

Lp. Dziedzina/zakres kształcenia Planowany termin 
rozpoczęcia - *

KURSY  SPECJALISTYCZNE

1.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Kurs dla pielęgniarek i położnych
18.01.2020 
25.04.2020

2.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka

Kurs dla pielęgniarek i położnych
07.03.2020

3.
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Kurs dla pielęgniarek i położnych

25.01.2020

16.05.2020
4. Szczepienia ochronne – Kurs dla pielęgniarek 22.02.2020
5. Szczepienia ochronne – Kurs dla położnych 16.05.2020
6. Leczenie ran – Kurs dla pielęgniarek 04.04.2020

7.
Wywiad i badania fizykalne

Kurs dla pielęgniarek i położnych
13.03.2020

8. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów – Kurs dla pielęgniarek i położnych 23.05.2020

9. Edukacja i wsparcie kobiety  w okresie laktacji – Kurs dla położnych 30.05.2020
KURSY  KWALIFIKACYJNE

10. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Kurs dla pielęgniarek maj 2020
11. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – Kurs dla pielęgniarek marzec 2020
12. Pielęgniarstwo rodzinne – Kurs dla pielęgniarek luty 2020

13. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania                                 
Kurs dla pielęgniarek styczeń 2020

14. Ochrona zdrowia pracujących – Kurs dla pielęgniarek luty 2020
15. Pielęgniarstwo rodzinne – Kurs dla położnych marzec 2020

SZKOLENIA  SPECJALIZACYJNE
16. Pielęgniarstwo chirurgiczne – dla pielęgniarek maj 2020
17. Pielęgniarstwo geriatryczne – dla pielęgniarek maj 2020
18. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – dla pielęgniarek kwiecień 2020
19. Pielęgniarstwo rodzinne – dla pielęgniarek kwiecień 2020
20. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – dla położnych kwiecień 2020

*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
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PROPOZYCJE NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ

Składniki na tortownicę o średnicy 24 cm            

Ciasto kruche:

* 140 g mąki                                                                                        

* 80 g miękkiego masła

* 65 g cukru pudru

* 1/3 łyżeczki proszku do pieczenia  

* 1 łyżeczka śmietany 18%

* 1 małe jajko  

Masa makowa:

* 650 g gotowej masy makowej

* 3 jajka

* 3 łyżki mąki pszennej

Masa serowa:

* 650 g mascarpone 

* 3 łyżki gęstej, kwaśnej śmietany 18%

* 3 jajka

* 2/3 szklanki cukru pudru

* 1 pełna łyżka mąki ziemniaczanej    

Polewa:

* 100 g gorzkiej czekolady 

* 5-6 łyżek śmietanki kremówki

Dodatkowo:

* 300-350 g mrożonych wiśni

Naleśniki:

* 250 g mąki pszennej tortowej (typ.450)

* 250 ml gazowanej wody mineralnej   

* 250 ml tłustego mleka

* 2 jajka

* 2 łyżki oleju roślinnego

* 1/2 łyżeczki soli

* 1 szczypta cukru

* 1 szczypta sody

Farsz:

* 1 kg pieczarek

* 50 g suszonych podgrzybków

* 1 duża cebula (lub 2 średnie)

* 2 łyżki masła

* sól i pieprz do smaku

Dodatkowo:

* 2 jajka

* 2 szklanki bułki tartej

* olej do smażenia

Wiśnie rozmrażamy na ręczniku papierowym, by wchłonął sok. Najlepiej wyjąć je z zamrażarki kilka godzin wcześniej. 

Wszystkie składniki ciasta łączymy ze sobą i zagniatamy ciasto, którym wykładamy podsypany mąką spód tortownicy.(Ciasto powinno by miękkie 
i plastyczne, ale jeśli będzie się bardzo kleiło do rąk, należy dodać odrobinę mąki. Konsystencja ciasta zależy od wielkości jajka.) 

Masę makową łączymy z mąką i jajkami i mieszamy do chwili połączenia się składników. (Ja użyłam do tego trzepaczki.)Wszystkie składniki masy 
serowej umieszczamy jednocześnie w misie miksera i miksujemy do chwili połączenia się, ale nie dłużej niż minutę.

Na przygotowany wcześniej spód z ciasta wykładamy masę makową, na maku układamy wiśnie i delikatnie przykrywamy je masą serową. Tortownicę 
wstawiamy do nagrzanego do 175 stopni piekarnika i pieczemy ok 60-70 minut. Ciasto studzimy do temperatury pokojowej, a następnie na całą noc 
wstawiamy do lodówki. Następnego dnia połamaną czekoladę i śmietankę podgrzewamy w kąpieli wodnej do chwili utworzenia się gładkiej polewy 
którą następnie zdobimy wierzch ciasta.

Suszone grzyby zalewamy dzień wcześniej wodą i odstawiamy na całą noc. Następnego dnia gotujemy je w osolonej wodzie przez około 75 minut 
a następnie mielimy.

Drobno posiekaną cebulę podsmażamy na maśle. Dodajemy do niej starte na grubych oczkach pieczarki i sporą szczyptę soli. Dusimy do czasu aż 
woda z pieczarek całkowicie odparuje, a następnie dodajemy zmielone grzyby i doprawiamy farsz do smaku solą i pieprzem. Farsz odstawiamy do 
wystygnięcia (ja na czas smażenia naleśników wystawiłam go na balkon).

Mąkę dokładnie łączymy z sodą i solą, a następnie dodajemy do niej wszystkie pozostałe składniki i miksujemy na gładkie ciasto. Ja miksuję 
blenderem, wówczas ciasto jest też fajnie napowietrzone. Z ciasta smażymy naleśniki. Nie powinny być zbyt grube aby nie pękały przy zwijaniu. 

Przestudzony farsz (około 2 łyżki) nakładamy na naleśniki i zwijamy krokiety. Panierujemy je w roztrzepanym jajku i bułce tartej a następnie 
obsmażamy na oleju.

Seromakowiec z wiśniami

Krokiety wigilijne
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Świąteczny sernik tysiąca smaków

przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

70 minut  °C

Składniki:

spód

herbatniki - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

woda - 2 łyżki

masa serowa

twaróg sernikowy - 1 kilogram

cukier - 150 gramów

jajka (L) - 5 sztuk

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

budyń waniliowy - 1 opakowanie

dodatkowo

masa makowa - 200 gramów

mąka pszenna - 1 łyżka

gorzka czekolada - 100 gramów

mleko - 100 mililitrów

gotowa masa krówkowa - 200 gramów

polewa

masa krówkowa - 200 gramów

śmietanka 30% - 100 mililitrów

żelatyna - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Tortownicę o średnicy 24 cm posmaruj Kasią i wyłóż papierem do pieczenia. Całą Kasię (na spód i masę serową) roztop w

rondelku. Piekarnik nagrzej do 200 st. C i ustaw na jego dnie żaroodporne naczynie z wodą, która spraw, że w piekarniku

będzie wilgotno.

2. Przygotuj spód. Herbatniki pokrusz drobno, wymieszaj z połową roztopionej Kasi i odrobiną wody, wysyp na dno formy.

Delikatnie ugnieć łyżką tworząc niewielki rant. Odstaw do lodówki.

3. Jajka ubij z cukrem na puch, dodaj 900 g twarogu, budyń w proszku i pozostałą roztopioną Kasię. Wszystko razem

wymieszaj.

4. Masę serową podziel na 4 części. (Najłatwiej robić to łyżką wazową.) Do jednej dodaj roztopioną w kąpieli wodnej

czekoladę z mlekiem, do drugiej zmiksowaną masę kajmakową, do trzeciej masę makową wymieszaną z łyżką mąki, do

czwartej 100 g twarogu. Wszystkie masy delikatnie wymieszaj.

5. Na schłodzony spód w formie wykładaj (na środek) na przemian porcje poszczególnych mas, aż do wyczerpania

składników. Sernik wstaw do nagrzanego do 200 st. C piekarnika i piecz najpierw 20 minut, a następnie obniż temperaturę do

140 st. C i piecz 50 minut. Wystudź w uchylonym piekarniku.

6. Żelatynę zalej dwoma łyżkami zimnej wody i odstaw by napęczniała. Do rondelka włóż masę krówkową i wlej śmietankę.

Włóż rondelek do większego naczynia z gorącą wodą i mieszaj w kąpieli wodnej, aż otrzymana masa będzie gładka. Na

koniec dodaj żelatynę i wymieszaj. Przestudzoną polewą polej sernik i udekoruj według uznania.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Korzenne ciasteczka na choinkę (pierniczki)

przepisy.pl

15 minut Łatwe

Składniki:

ciasto

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

mąka - 1.75 szklanek

cukier puder - 0.6 szklanek

miód - 100 gramów

żółtko - 2 sztuki

soda oczyszczona - 1 łyżeczka

cynamon - 1 łyżeczka

imbir - 0.5 łyżeczek

kardamon - 0.5 łyżeczek

lukier

cukier puder - 1 szklanka

białko - 1 sztuka

dodatki

barwniki spożywcze - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Do miski włóż miękką Kasię i pozostałe składniki ciasta. Wszystko wymieszaj mikserem.

2. Ciasto przełóż na podsypany mąką stół i zagniataj aż będzie gładkie.

3. Tak przygotowane ciasto zawiń w folię i odłóż na godzinę do lodówki.

4. Schłodzone ciasto rozwałkuj, na podsypanym mąką stole, na grubość 0,5 cm i wycinaj foremkami ciasteczka.

5. Ułóż je na wyłożonej papierem do pieczenia dużej płaskiej blaszce, zrób patyczkiem dziurki i piecz 8-10 minut w 180 st.C

6. Przygotuj lukier. Cukier puder wymieszaj z połową, lekko roztrzepanego, białka i utrzyj na bardzo gęstą, gładką masę.

Lukier możesz zabarwić dodając do niego odrobinę barwnika spożywczego. Upieczone i przestudzone pierniczki polukruj za

pomocą szprycy, pędzelka lub patyczka.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Sposób przygotowania:
1. Do miski włóż miękką Kasię i pozostałe składniki ciasta. Wszystko wymieszaj mikserem.
2. Ciasto przełóż na podsypany mąką stół i zagniataj aż będzie gładkie.
3. Tak przygotowane ciasto zawiń w folię i odłóż na godzinę do lodówki.
4. Schłodzone ciasto rozwałkuj, na podsypanym mąką stole, na grubość 0,5 cm i wycinaj foremkami 
ciasteczka.
5. Ułóż je na wyłożonej papierem do pieczenia dużej płaskiej blaszce, zrób patyczkiem dziurki i piecz 
8-10 minut w 180 st.C
6. Przygotuj lukier. Cukier puder wymieszaj z połową, lekko roztrzepanego, białka i utrzyj na bardzo 
gęstą, gładką masę.
Lukier możesz zabarwić dodając do niego odrobinę barwnika spożywczego. Upieczone i przestudzone 
pierniczki polukruj za
pomocą szprycy, pędzelka lub patyczka.

PROPOZYCJE NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ
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Reklama

 
 

MMC Car Poland  02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, 
fax (48 22) 46 31 801 tel. (48 22) 46 31 800 

 

 

 
 
Oferta specjalna na MITSUBISHI ECLIPSE CROSS  
dla członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
            

 
 

 
 
 
 

Mitsubishi ECLIPSE CROSS 1,5T CVT INBUSINESS 
Rok produkcji: 2019, rok modelowy 2020 
Wyposażenie standardowe:
Silnik i układ napędowy 
Silnik benzynowy 1.5T 163KM 2WD CVT 
Opony i koła 
18" felgi aluminiowe z oponami 225/55R18 
Zestaw naprawczy opon 
Bezpieczeństwo 
Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne 
Kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy 
System ABS 
Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (ASC+TCL) 
System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA) 
System ograniczający skutki kolizji czołowych (FCM) 
Asystent pasa ruchu (LDW) 
System mocowania fotelików dla dzieci ISO-FIX na tylnej kanapie (x2) 
Immobilizer 
System monitorowania ciśnienia powietrza w kołach (TPMS) 
Wzmocniona konstrukcja nadwozia RISE 
Elementy zewnętrzne 
"Atrapa chłodnicy w kolorze srebrnym z chromowanymi akcentami 
zderzak przedni z elementami w kolorze czarnym z połyskiem" 
Dolna osłona zderzaka przedniego w kolorze srebrnym 
Chromowana listwa wzdłuż bocznych okien 
Czarne obramowanie nadkoli 
Dolna osłona zderzaka tylnego w kolorze srebrnym 
Chromowane wykończenie pokrywy bagażnika 
Ozdobny spojler dachowy 
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 
Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia 
Relingi dachowe w kolorze czarnym 
Oświetlenie i widoczność 
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne 
Elektrycznie składane lusterka boczne 
Kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne 
Fotochromatyczne lusterko wsteczne 
Przyciemniane szyby tylne 
Reflektory przednie w technologii bi-LED (światła mijania i drogowe) 
Spryskiwacze reflektorów przednich 
Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu 
Światła mijania z czujnikiem zmierzchu 
Automatyczne światła drogowe (AHB) 
Światła do jazdy dziennej w technologii LED 
Przednie reflektory przeciwmgielne 

Oświetlenie kabiny w podsufitce (przód/tył) 
Oświetlenie przestrzeni bagażowej 
Audio i komunikacja 
Stacja multimedialna SDA 
Kontroler typu touch pad do zarządzania systemem multimedialnym 
6 głośników 
Sterowanie systemem audio na kierownicy 
Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy 
Tuner cyfrowy (DAB) 
Gniazdo USB x2 
Komfort i wygoda 
Wspomaganie kierownicy 
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 
Tempomat ze sterowaniem na kierownicy 
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa 
Kanał grzewczy dla II. rzędu siedzeń 
Podgrzewane siedzenia przednie 
Zdalnie sterowany zamek centralny 
Dostęp i uruchamianie samochodu bez kluczyka (KOS) 
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne 
Kamera cofania 
Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold 
Elementy wewnętrzne 
Materiałowa tapicerka siedzeń  
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy 
Kieszeń w oparciu fotela pasażera 
Uchwyty na butelki w drzwiach przednich i tylnych 
Chromowane klamki wewnętrzne 
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny (komputer pokładowy) 
Uchwyt na napoje w konsoli środkowej (dla I. rzędu siedzeń) 
Gniazdko 12V dla I. i II. rzędu siedzeń 
Roleta przestrzeni bagażowej 
Skórzane obszycie kierownicy 
Skórzane obszycie gałki dźwigni zmiany biegów 
Centralny podłokietnik dla przednich siedzeń 
Centralny podłokietnik dla II. rzędu siedzeń 
Schowek pod podłogą bagażnika 
Haczyki do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej x4 
Tylna kanapa dzielona w proporcjach 60:40 
Przesuwana tylna kanapa z regulacją kąta pochylenia oparcia 
Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych

                   
 
 
Termin realizacji: 
oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych 
 
Cena katalogowa  

Cena brutto:     119990  PLN                  Cena netto:           97552,84 PLN 
 
Cena z uwzględnionym rabatem flotowym 19% 
Cena brutto:    97191,90 PLN                  Cena netto:           79017,80  PLN                 
 
Kolor: 
Dopłata za lakier metalizowany 2900PLN, perłowy czerwony 4300PLN 
 
 
Przygotował: Paweł Kuna 605910583 
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Reklama

 
 

MMC Car Poland  02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, 
fax (48 22) 46 31 801 tel. (48 22) 46 31 800 

 

 

 
 
Oferta specjalna na MITSUBISHI SPACE STAR 
 dla członków  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu            

 
Mitsubishi SPACE STAR 1,0 INBUSINESS 
Rok produkcji: 2019, rok modelowy 2019 
Wyposażenie standardowe:
Silnik i układ napędowy 
1.0 3-cyl 71 KM 5MT 
Opony i koła 
14-calowe felgi stalowe z oponami 165/65R14 
Zestaw naprawczy opon 
Bezpieczeństwo 
System stabilizacji toru jazdy (ASC) i kontroli trakcji (TCL) 
System ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD 
System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA) 
Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne 
System mocowania fotelików dla dzieci ISO-FIX (x2) 
Oświetlenie i widoczność 
Halogenowe reflektory przednie 
Światła do jazdy dziennej (żarówka) 
Oświetlenie kabiny w podsufitce 
Elementy zewnętrzne 
Zderzak przedni w kolorze nadwozia 
Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia 
Zderzak tylny w kolorze nadwozia 
Klamki drzwi w kolorze nadwozia 
Chromowane wykończenie atrapy chłodnicy 

Elektrycznie regulowane lusterka boczne 
Elementy wewnętrzne 
Klamki drzwi w kolorze czarnym 
Regulacja wysokości siedzenia kierowcy 
Oparcie tylnej kanapy składane w proporcjach 60:40 
Regulacja wysokości kierownicy 
Komputer pokładowy 
Komfort i wygoda 
Klimatyzacja manualna 
Filtr kabinowy 
Elektrycznie regulowane szyby przednie 
Wspomaganie kierownicy 
Uchwyt na napoje dla kierowcy i pasażera (x2) 
Kieszenie w drzwiach przednich 
Zdalnie sterowany centralny zamek (1 pilot) 
Audio i komunikacja 
Radioodtwarzacz CD/MP3 
Gniazdo USB 
4 głośniki 
Zdalnie sterowany zamek centralny (2 piloty) 

                   
 
Termin realizacji: 
oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych 
 
Cena katalogowa: 

Cena brutto:     44900  PLN                  Cena netto:           36504 PLN 
 
Cena z uwzględnionym rabatem flotowym 14% 
Cena brutto:     38690 PLN                  Cena netto:           31455,28  PLN                 
 
Kolor: 
Dopłata za lakier metalizowany 1900PLN 
 
 
 
Przygotował: Paweł Kuna 605910583 
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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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