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Relikwie Bł. Hanny Chrzanowskiej w Lublinie

Najlepsze Położne SPSZW im. J. Bożego w Lublinie

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r. już po raz trzeci odbyło się 
jedno z największych wydarzeń w Polsce, mające na celu jak najlep-
sze przygotowanie uczestników do działań ratowniczych. Tematyka 
i kształt konferencji zostały ustalane na podstawie ankiet i opinii słu-
chaczy zeszłorocznej edycji. Po raz kolejny uczestnicy mieli okazję do 
wzięcia udziału w wykładach, a także przeglądu i konstruktywnej wy-
miany poglądów pomiędzy specjalistami w dziedzinie działań ratow-
niczych. Miejsce spotkania nie zostało wybrane bez przyczyny. 

Środowisko medyczne Lublina spo-
tkała wielka łaska Boża. Dzięki sta-
raniom ks. Wojciecha Iwanickiego  
archidiecezjalnego duszpasterza służby 
zdrowia, do Lublina przybyły relikwie  
Bł. Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki, 

prekursorki zawodowego pielęgniarstwa społecznego, organizatorki 
domowego pielęgniarstwa. 

Po raz trzeci Dyrekcja Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 
im. J. Bożego w  Lublinie zorganizowała 
Konkurs:” Najlepsza Pielęgniarka/Położ-
na roku 2018 w  SPSZW im. J. Bożego ” - 
kontynuując dobre praktyki w  realizacji 
promocji zawodu i kreowaniu wizerunku 
pielęgniarki i  położnej. Rola zawodowa 
pielęgniarki i  położnej poddawana jest 

ciągle nowym wyzwaniom spowodowanym niestabilnymi rozwią-
zaniami w  obszarze ochrony zdrowia. Tym nowym wyzwaniom, nie 
zawsze towarzyszyły rozwiązania połączone ze wzrostem prestiżu za-
wodowego czy możliwościami awansu oraz adekwatnego wynagro-
dzenia w stosunku do rodzaju pracy, a w szczególności ciężaru odpo-
wiedzialności zawodowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Nasz adres:
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
20-072 LUBLIN, ul. Czechowska 3a
tel. 81 536-67-67 • 81 536-67-66 • fax 81 536-67-60
www.oipip.lublin.pl • e-mail: info@oipip.lublin.pl
Nr konta: 
BGŻ BNP/Paribas 73203000451110000000506780

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

Czytaj na str. 14

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

okładka: Punktgraf II

III Ogólnopolska Konferencja Ratownicza

KOMUNIKAT!
W związku z organizacją  

XXXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
 Pielęgniarek i Położnych  w Lublinie 

w dniu 28 marca 2019 r. 
(czwartek)

 biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Lublinie przy ul. Czechowska 3a 
będzie nieczynne

Za niedogodności przepraszamy

Przewodniczący 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Lublinie 
(-) Andrzej Tytuła 
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Wychodząc na przeciw 
oczekiwaniom Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położ-
nych w Lublinie podjęła 
dwie istotne uchwały re-
gulujące obszar wsparcia 
finansowego przyznawane-
go pielęgniarkom i położ-
nym zrzeszonym w naszej Izbie. Jedna z nich 
dotyczy zmiany Regulaminu dofinansowania 
kosztów kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych oraz organizowania bez-
płatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych 
zrzeszonych w OIPiP w Lublinie. Przyjęte przez 
ORPiP w Lublinie w tym obszarze zmiany, 
w głównej mierze dotyczą wzrostu wysokości 
dofinansowania do poszczególnych rodza-
jów kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych przyznawanego przez Komisję 
ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowe-
go działającą przy ORPiP w Lublinie. Druga 
związaną jest ze zmianą Regulaminu Komisji 
ds. Pomocy Socjalnej również działającej przy 
ORPiP w Lublinie, który określa zasady ubie-
gania się o otrzymanie losowej zapomogi bez-
zwrotnej oraz dofinansowania do rehabilitacji 

zdrowotnej. W tym przypadku najistotniejsze 
zmiany dotyczą wysokość losowej zapomogi 
bezzwrotnej, a także określenia wartości naj-
niższej wysokości zapomogi losowej przyzna-
wanej pielęgniarkom i położnym znajdującym 
się w trudnej sytuacji. Tak jak w przypadku 
dofinansowania kosztów kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych, tak również 
w tym przypadku chodziło o przyjęcie takich 
rozwiązań, które będą korzystne dla pielęgnia-
rek i położnych, myślę, że sprostaliśmy temu 
wyzwaniu. Regulaminy dostępne są na stronie 
www.oipip.lublin.pl, a także w podmiotach 
leczniczych i obowiązują nas już od kilku tygo-
dni, zachęcam do ich lektury. 
W tym miejscu pragnę również zwrócić uwa-
gę na inicjatywy służące promowaniu zawodu 
pielęgniarki i zawodu położnej podejmowane 
przez podmioty lecznicze na terenie działania 
OIPiP w Lublinie. Jedną z nich jest konkurs 
o nazwie „Najlepsza Pielęgniarka/Położna 
2018 r. SP Sz.W im. Jana Bożego” od kilku lat 
organizowany właśnie na bazie Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Wojewódzkiego, na 
temat założeń tego konkursu i jego laureatów 
możecie przeczytać w bieżącym numerze „Na-
szego Głosu”. Inną formą budowania prestiżu, 
tym razem zawodu położnej jest organizacja 

ogólnopolskiego konkursu o nazwie ”Położna 
na medal”, w którym również mamy swoich 
laureatów. Wszystkim z serca gratuluję przede 
wszystkim decyzji o udziale w konkursach 
i życzę dużo satysfakcji na płaszczyźnie życia 
zawodowego. Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Lublinie również podjęła swe-
go czasu decyzje służące krzewieniu idei pol-
skiego pielęgniarstwa i położnictwa, a także 
promowaniu najwyższych wartości. Decyzje 
te związane są z nominacją do najwyższej 
w naszej ocenie nagrody przyznawanej przez 
OIPiP w Lublinie, a mianowicie jakże wymow-
nej statuetki o nazwie „Homo res sacra homi-
ni” co w tłumaczeniu oznacza nic innego jak 
„Człowiek dla człowieka świętością” obrazując 
tym samym pełnie nie tylko pielęgniarstwa ale 
przede wszystkim człowieczeństwa – na ten 
temat również piszemy w bieżącym wydaniu 
„Naszego Głosu”- tym samym zachęcam do 
lektury.

Z pozdrowieniem
Andrzej Tytuła

Przewodniczący ORPiP w Lublinie 

Drogie Koleżanki, Koledzy

Głos Przewodniczącego

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2019 r. zmianie ulega wysokość składki członkowskiej odprowadzanej na 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przez pielęgniarki i położne wykonujące zawód w formie działalności 
leczniczej.

W okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.  
składka na OIPiP w Lublinie wynosi – 38,00 złotych (słownie: trzydzieści osiem złotych)

Ponadto zmianie ulegają opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych, za zmianę wpisu do 
rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych oraz za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

Wysokość opłat kształtuje się następująco:

1. wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych – 98 złotych obowiązuje od 18-01-2019 r.
2. zmiana we wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych, - 49,00 złotych obowiązuje  

od 18-01-2019 r.
3. wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych- 292,00 złote  

obowiązuje od 18-01-2019 r.

Skarbnik ORPiP w Lublinie
(-) Marzena Siek

Uwaga: Pielęgniarki i położne przebywające na emeryturze i jednocześnie pracujące, zobowiązane są do odprowadzania na rzecz OIPiP w Lublinie składki 
członkowskiej, w wysokości uzależnionej od formy zatrudnienia – tj. 1% od uposażenia zasadniczego brutto w przypadku umowy o pracę.

Podstawa prawna: 

- art.105, ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 tj.) 

- Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (…)

- art. 76 ust.4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2018 poz, 123 ze zm.).
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Środowisko medyczne Lublina spotkała wiel-
ka łaska Boża. Dzięki staraniom ks. Wojciecha 
Iwanickiego archidiecezjalnego duszpaste-

rza służby zdrowia, do Lublina przybyły relikwie  
Bł. Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki, prekursorki 
zawodowego pielęgniarstwa społecznego, organiza-
torki domowego pielęgniarstwa. 

Doniosła uroczystość wprowadzenia Relikwii odby-
ła się w dniu 07 grudnia 2018 r. w kościele rektoralnym 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. St. Staszica 
w Lublinie. Świątynia ta od lat związana jest ze służbą 
zdrowia.

Wprowadzenie relikwii Bł. Hanny Chrzanowskiej, 
zostało poprzedzone rekolekcjami dla pracowników 
Służby Zdrowia. Tematem wiodącym rekolekcji było 
życie i praca na rzecz człowieka chorego. 

 Uroczystości wprowadzenia relikwii przewodni-
czył ks. Prałat Tadeusz Pajurek wieloletni kapelan lu-
belskich szpitali, blisko związany ze środowiskiem. 
W  koncelebrze uczestniczył Duszpasterz Lubelskiej 
Służby Zdrowia Ks. Rektor Wojciech Iwanicki oraz 
księża kapelani szpitalni. W  tej wielkiej uroczystości 
uczestniczyły poczty sztandarowe: Katolickiego Sto-
warzyszenia Pielęgniarek i  Położnych Polskich – Od-
dział Lubelski oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Lublinie. 

Homilię wygłosił Ks. T. Pajurek. Przedstawił w  niej 
bogaty życiorys i  dzieło Błogosławionej Pielęgniarki 
Hanny Chrzanowskiej. Powołał się na postawę Maryi, 
która jest przykładem oddania swojego życia Bogu 
i ludziom, to Maryja ukazała nam sens oddania się dru-
giemu człowiekowi, szczególnie potrzebującemu po-
mocy i opieki. To na niej wzorowała się Bł. Hanna, która 
całe swoje życie poświęciła organizowaniu opieki ubo-
gim i opuszczonym, ludziom chorym i cierpiącym. Na 
zakończenie pięknej Homilii Ks. Prałat powiedział; „Od 
dziś jest z nami Bł. Hanna Chrzanowska, którą chcemy 
uczynić wzorem i orędowniczką naszych spraw, spraw 
pielęgniarek, położnych, lekarzy i  wszystkich, którzy 
pochylają się z miłością i oddaniem nad człowiekiem 
chorym. (…) Na obrazie beatyfikacyjnym twórczy-
ni i  pionierka środowiskowej opieki pielęgniarskiej 
i  medycznej ma na ręku różaniec, który świadczy 
o  tym że, kroczyła drogą Maryi. Błogosławiona  
H. Chrzanowska jest bardzo bliska środowisku pielę-
gniarek, jest wzorem wiary i całkowitego oddania sie-
bie i swoich podopiecznych Bogu. Pokazuje, że służąc 
choremu, służymy samemu Chrystusowi”.

Modlitwę wiernych odczytała Wiesława Piekar-
czyk – pielęgniarka z  Katolickiego Stowarzysze-
nia Pielęgniarek i  Położnych Polskich, powierzając 

Relikwie Błogosławionej  
Hanny Chrzanowskiej w Lublinie

► Ciąg dalszy na str. 6

Foto: NIEDZIELA.pl
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Bogu pracowników służby zdrowia i  ich trud w  słu-
żeniu ludziom. W  tym cudownym nabożeństwie 
wśród wiernych uczestniczyła jako szczególny gość  
Anna Ginalska - pielęgniarka odznaczona orde-
rem Florence Nightingale, która poznała osobiście  
Bł. Hanną Chrzanowską – była jej uczennicą i  kole-
żanką. A. Ginalska przedstawiła świadectwo jej życia 
i działalności. Przedstawiła mało znane fakty z jej ży-
cia i pracy, powiązania rodzinne ze światem ludzi zaj-
mujących niepoślednie miejsce w historii i literaturze 
polskiej, H. Sienkiewiczem czy J. Lelewelem. Opowie-
działa o jej charytatywnej misji, społeczności krakow-
skiej oraz o trudnościach jakich doświadczała ze stro-
ny ówczesnych władz PRL. Wspominała też jej wizytę 
w  Lublinie w  1969 roku, kiedy przyjechała podzielić 
się swoją ideą i doświadczeniem w nauczaniu i orga-
nizowaniu pielęgniarstwa społecznego w tworzącym 
się wówczas na Akademii Medycznej Wydziale Pielę-
gniarstwa. 

Dziękując w  imieniu Katolickiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek i  Położnych dr Anna Piątek powiedzia-
ła: „Lubelskie środowisko medyczne jest zaszczyco-
ne sprowadzeniem relikwii błogosławionej Hanny 
Chrzanowskiej. Jest przez nas ceniona jako twórczy-
ni samodzielnego pielęgniarstwa środowiskowego 
i opieki długoterminowej, tak potrzebnego także dziś 
starzejącemu się społeczeństwu. Świadomie zrezy-
gnowała ze swojej uprzywilejowanej pozycji społecz-
nej, aby móc poświęcić się służbie potrzebującym. 
Wybrała zawód pielęgniarki aby lepiej służyć ludziom. 
Istotę tej służby zawarła w Rachunku sumienia pielę-
gniarki, gdzie napisała: „Moja praca to nie tylko mój 
zawód, ale powołanie. Powołanie to zrozumiem 
jeśli przeniknę i przyswoję sobie słowa Chrystusa 
„ NIE PRZYSZEDŁEM NA ŚWIAT ABY MNIE SŁUŻO-
NO, ALE ABYM SŁUŻYŁ”. 

Hanna Chrzanowska organizowała różne formy po-
mocy charytatywnej, ale doszła do wniosku, że sama 
działalność wolontariacka nie wystarczy. Społeczeń-
stwu potrzebna jest zorganizowana profesjonalna 
opieka. Wiele lat gromadziła wiedzę i doświadczenie, 
pracowała nad koncepcją pielęgniarstwa i tego pięk-
nego zawodu uczyła. My pielęgniarki, wpatrując się 
w sylwetkę błogosławionej siostry Hanny Chrzanow-
skiej uczmy się kochać Boga w  ludziach, którzy nas 
otaczają – szczególnie w chorych, cierpiących, zagu-
bionych, nieszczęśliwych. Niech będzie ona dla nas, 
a  szczególnie dla młodego pokolenia pielęgniarek, 
położnych i lekarzy, wzorem i natchnieniem dla wła-
snego rozwoju zawodowego i duchowego dla dobra 
ludzi. 

 W  imieniu lubelskiego środowiska medycznego, 
katolickich stowarzyszeń medycznych, samorządów 
zawodowych i wszystkich posługujących chorym, pra-
gnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tej wielkiej chwili, w której mo-
gliśmy uroczyście powitać na ziemi lubelskiej relikwie 
świętej pamięci Błogosławionej Hanny Chrzanow-
skiej. Dziękujemy tym wszystkim, którzy rozpoczęli 
i prowadzili niestrudzenie, przez prawie 20 lat, proces 
beatyfikacyjny. Dziękujemy duchowieństwu archi-
diecezji krakowskiej, które upowszechnia kult błogo-
sławionej Hanny i  podzieliło się jej relikwiami. Dzię-
kujemy za wielki trud i  starania, tym którzy sprawili, 
że relikwie te dotarły na ziemię lubelską, do naszego 
kościoła, a przede wszystkim Księdzu Rektorowi Woj-
ciechowi Iwanickiemu. Na jego ręce składam gorące 
podziękowania, za starania o  sprowadzenie Relikwii, 
przygotowanie dla nich godnego miejsca, zorganizo-
wanie całej uroczystości i zmobilizowanie lubelskiego 
środowiska medycznego. To dzięki staraniom Księdza 
odbyły się rekolekcje, które przygotowały nas do tego 
podniosłego aktu. To ksiądz sprawił, że taki wyjątko-
wy charakter miała dzisiejsza uroczystość. Tu w  tym 
miejscu, w pięknym Kościele Rektoralnym, tu będzie-
my się zbierać aby modlić się o  jej wstawiennictwo,  
o to byśmy jak najlepiej służyli naszym bliźnim. Niech 
Błogosławiona Hanna uprasza Księdzu łaskę zdrowia 
i  mądrości, potrzebne w  jednoczeniu wielozawodo-
wego katolickiego środowiska medycznego, dla do-
bra nas wszystkich i naszych pacjentów. 

…Dziękujemy serdecznie Księdzu Prałatowi Tade-
uszowi Pajurkowi za celebrowanie uroczystości i wy-
głoszenie pięknej homilii. Niech Bł. Hanna czuwa nad 
jego zdrowiem i uprasza wszelkie łaski Boże. Bóg Za-
płać! Tymi słowami zakończyła dr Anna Piątek.

W  uroczystości udział wzięli przebywający w  Lu-
blinie Wielki Mistrz Zakonu Ordo Militaris Teutonikus 
- Książe Klaus Blos wraz z  małżonką i  Komturmem 
Polskim Marcinem Wieczorkiem oraz rycerzami Zako-
nu. Zakon ten podjął współpracę z Duszpasterstwem 
Służby Zdrowia w organizowaniu opieki długotermi-
nowej nad osobami przewlekle chorymi i  niepełno-
sprawnymi. 

W uroczystym wprowadzeniu Relikwii uczestniczy-
li również Przewodniczący ORPiP w Lublinie Andrzej 
Tytuła, przedstawiciele Katolickiego Stowarzysze-
nia Lekarzy wraz z  prezesem dr. Januszem Dubejko, 
członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
i Położnych Polskich z jego prezesem Zofią Szyszkow-
ską – Furtak oraz innych stowarzyszeń medycznych.
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Po raz trzeci Dyrekcja Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego im. J. Bożego w  Lublinie 
zorganizowała Konkurs:” Najlepsza Pielęgniarka/Po-

łożna roku 2018 w  SPSZW im. J. Bożego ” - kontynuując 
dobre praktyki w realizacji promocji zawodu i kreowaniu 
wizerunku pielęgniarki i  położnej. Rola zawodowa pie-
lęgniarki i  położnej poddawana jest ciągle nowym wy-
zwaniom spowodowanym niestabilnymi rozwiązaniami 
w  obszarze ochrony zdrowia. Tym nowym wyzwaniom, 
nie zawsze towarzyszyły rozwiązania połączone ze wzro-
stem prestiżu zawodowego czy możliwościami awansu 
oraz adekwatnego wynagrodzenia w stosunku do rodza-
ju pracy, a  w  szczególności ciężaru odpowiedzialności 
zawodowej. Profesjonalizacja zawodu wymaga wykony-
wania coraz bardziej odpowiedzialnych zadań, tym sa-
mym posiadania coraz wyższego poziomu wiedzy i kwa-
lifikacji, służyć ma satysfakcjonującej jakości opieki nad 
pacjentem. Pomimo wprowadzanych regulacji prawnych 
w  zakresie kształtowania wynagrodzenia pielęgniarek 
i położnych, opracowania Strategii na rzecz rozwoju pie-
lęgniarstwa w Polsce niestety jeszcze aktualne pozostają 

zjawiska frustracji i niezadowolenia w naszym środowisku 
pracy. Przyczyn takiego stanu pielęgniarstwa upatruje 
się w błędach zaniechania i problemach nawarstwionych 
i  nierozwiązywanych w  drodze ustaw. Niezbędna pozo-
staje intensyfikacja prac nad istotą i przyszłością praktyki 
pielęgniarki i  położnej. Pielęgniarstwo jest profesją, jako 
jedna z  nielicznych budzi zaufanie społeczne, odwołuje 
się do najwyższych wartości w życiu człowieka. Jednocze-
śnie to profesjonalne pomaganie drugiemu człowiekowi, 
gotowość do zachowań empatycznych jest żmudnym wy-
siłkiem psychofizycznym i  niejednokrotnie prowadzi do 
wypalenia zawodowego.

Z  tego względu podtrzymywanie satysfakcji w  środo-
wisku pracy, budowanie zadowolenia w  dużym stopniu 
umożliwia przetrwanie negatywnych zjawisk w  zawo-
dzie wynikających z  dynamicznych procesów transfor-
macyjnych w  ochronie zdrowia. Dyrekcja Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. J. Bożego 
w Lublinie wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska 

Najlepsze Położne 
SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

► Ciąg dalszy na str. 8

Od lewej: Agata Siegieda III miejsce, Anna Piskor-Jurek I miejsce, Kinga Klasura II miejsce.
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zawodowego, zarówno w  aspekcie promocji zawodów 
pielęgniarki i położnej jak i tworzenia przyjaznego, inspi-
rującego kręgu zawodowego organizuje kolejny raz Kon-
kurs o  tytuł Najlepszej Pielęgniarki i  Położnej Roku 2018 
w szpitalu. Należy podkreślić, iż umacnianie wiary we wła-
sne siły, wyróżnianie służące budowaniu odpowiedniego 
systemu motywacyjnego stanowią istotne elementy do-
ceniania pracownika. W  konkursie wzięło udział 30 osób 
(pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych). Rekomendacje 
dokonane przez zespoły terapeutyczne poszczególnych 
oddziałów w oparciu o kryteria uwzględniające zarówno 

postawę zawodową jak i umiejętności, kompetencje oraz 
ocenę bezpośredniej opieki nad pacjentem stanowiły 
pierwszy etap konkursu.

W  II etapie Konkursu, gdzie sprawdzono przygotowa-
nie merytoryczne, kandydatki udowodniły, że nie są im 
obce zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnozawodowej, 
etyki, jakości opieki czy przepisów prawa obowiązującego 
w ochronie zdrowia.

 Laureatkami Konkursu o  tytuł „Najlepszej Pielęgniar-
ki/Położnej 2018 r. Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie ” zostały trzy 
położne: 

 I miejsce – Anna Piskor-Jurek
II miejsce –Kinga Klasura 
III miejsce –Agata Siegieda 

Koleżanki- laureatki zgodnie stwierdziły, że bardzo lubią 
swoją pracę i starają się ją wykonywać zgodnie z zasadami 
etyki, a dobro pacjenta jest sprawą priorytetową, najwyż-
szą wartością. Nasz profesjonalizm, umiejętność wdraża-
nia nabytej wiedzy w ramach podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, a także odwaga w prezentowaniu aktywnych 
postaw w rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa wyzwala 
w naszym środowisku wiele pozytywnych emocji i jest na-

gradzany. Podtrzymujmy taki rodzaj siły napędowej, wy-
zwalającej wiarę w przyszłość, a także prezentowany zapał 
do pracy. 

W części podsumowującej Konkurs na „Najlepszą Pielę-
gniarkę/Położną roku 2018 w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Wojewódzkim im. Jana. Bożego w Lublinie” wziął 
udział Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w  Lublinie Pan Andrzej Tytuła, który gratulując 
laureatkom wskazał na Konkurs jako przykład dobrych 
praktyk w  projakościowym szpitalu w  zakresie promocji 
zawodu i motywowaniu pielęgniarek i położnych do sys-
tematycznego rozwoju zawodowego.

Pamiątkowe zdjęcie.
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„Położna na medal”
V edycja ogólnopolskiego konkursu

„Położna na medal”. Zwyciężczynią konkursu w województwie lubelskim została Julita 
Zdunek z liczbą 343 głosów. Położna pracuje na co dzień na oddziale noworodkowym 
w Wojewódzkim Szpital Specjalistycznym im. S. K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie przy 
Kraśnickiej oraz w szkole rodzenia „Aktywna Mama”. 
Jako położna pracuje od ośmiu lat. Skończyła studia magisterskie na Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie. To była już piąta edycja kampanii społeczno – edukacyjnej „Położna na medal”, w ramach 
której przeprowadzono konkurs na najlepszą położną w Polsce i poszczególnych województwach. Udział w konkursie 
brało łącznie 482 położne. 
Pomysłodawcą kampanii jest Akademia Malucha Alantan, która od lat angażuje się w propagowanie bezpiecznego 
i zdrowego stylu życia dzieci i rodziców oraz podnoszenie świadomości społecznej związanej z opieką 
okołoporodową i wychowaniem dzieci.

GR ATULACJE
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie składam Pani serdeczne gratulacje  

oraz wyrazy uznania.
Życzę Pani pomyślności w życiu osobistym i dalszego rozwoju zawodowego oraz inspiracji  

do podejmowania trafnych decyzji w codziennej pracy zawodowej.

Przewodniczący 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Lublinie
mgr Andrzej Tytuła

„Homo res sacra homini” 
Statuetka przyznawana przez 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 
W imieniu Kapituły Medalu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie uprzejmie informuję, że z inicjatywy 
Pana Andrzeja Tytuły Przewodniczącego ORPiP w Lublinie przygotowujemy się do bardzo ważnego wydarzenia dla 
członków naszej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wydarzenie to związane jest z uhonorowaniem pielęgniarek 
i położnych, których praca społeczna, doświadczenie oraz działalność publiczna stanowi istotny wkład dla rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa. 
Zwracamy się z prośbą o składanie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie propozycji konkretnych 
osób – pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, ale również osób nie będących członkami naszej Izby, których postawa 
zasługuje na to szczególne i najwyższe wyróżnienie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 

Uhonorowanie Statuetką „Homo res sacra homini” 
przyznawaną przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie na podstawie decyzji Kapitały tylko jeden raz 
w życiu.
Wobec powyższego w najbliższym czasie zwrócimy się do kierowniczej kadry pielęgniarskiej z prośbą o rozpropago-
wanie w środowisku zawodowym tej ważnej informacji oraz udostępnimy wnioski o nadanie Statuetki, na podstawie 
których Kapituła Medalu OIPiP w Lublinie będzie podejmowała decyzje w sprawie przyznania tego szczególnego wy-
różnienia, szczególnego gdyż naszym zamysłem jest, aby spośród wielu kandydatów wyłonić osobę (3) o szczególnym 
rodzaju zasług w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa. Statuetki „Homo res sacra homini” co w tłumaczeniu oznacza 
„Człowiek dla człowieka świętością” przyznawane będą jeden raz do roku podczas Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Lublinie 

 W imieniu Kapituły Medalu  
Anita Jasztal-Kniażuk 
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W  dniu 17 stycznia 2019 roku na Uniwersytecie Medycznym w  Lublinie odbyła się konferencja w  ramach debaty 
„Wspólnie dla Zdrowia”.

Podczas konferencji w Lublinie zostały omówione trzy obszary tematyczne: kształcenie przed– i podyplomowe kadr 
medycznych, nowe zawody w medycynie – ich rola i miejsce w systemie ochrony zdrowia oraz wynagrodzenia w ochro-
nie zdrowia.

Eksperci dyskutowali na temat roli kadr w systemie ochrony zdrowia. W dyskusji uczestnicy konferencji starali się 
określić zadania, zasady działania i strukturę systemu ochrony zdrowia w Polsce. Szczegółowo omawiano funkcjono-
wanie podstawowej opieki medycznej i opieki wysokospecjalistycznej, a także sposoby zarządzania tymi systemami na 
poziomie regionalnym i ogólnopolskim. Dyskusja dotyczyła także sposobów finansowania ochrony zdrowia. 

Udział w konferencji wzięli: Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie, Pani Agnieszka Kais Wiceprzewod-
nicząca ORPiP w Lublinie, Pani Krytna Amborska Sekretarz ORPiP w Lublinie. 

 

IV Konferencja Ogólnopolskiej Debaty 

„Wspólnie dla Zdrowia”

Panel dyskusyjny.

Od lewej: A. Tytuła – Przewodniczący ORPiP w Lublinie,
Z. Małas – Prezes NRPiP. Wystąpienie P. Łukasza Szumowskiego – Ministra Zdrowia.
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8 grudnia 2018 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 
absolwentom studiów drugiego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjotera-
pia, Zdrowie Publiczne oraz Dietetyka.
Głównym bohaterom uroczystości towarzyszyli przed-
stawiciele Władz Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie: 
Prorektor ds. Kształcenia Prof. dr hab. Barbara Jodłowska-
-Jędrych, Prorektor do Spraw Klinicznych Prof. dr hab. n. 
med. Mirosław Jabłoński, Dziekan II Wydziału Lekarskiego 
z Oddziałem Anglojęzycznym Prof. dr hab. n. med. Woj-
ciech Załuska, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Analityki Medycznej Prof. dr hab. n. med. Ja-
rosław Dudka, Kanclerz UM w Lublinie mgr Ewa Abramek, 
Kwestor UM w  Lublinie mgr Teresa Tyzo oraz Zastępca 
Kwestora UM w Lublinie mgr Anna Halkowicz-Sikora. 
Prowadzącą Dyplomatorium była Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Prof. dr hab. Irena Wrońska. Swoją obecnością 
zaszczycili również konsultanci wojewódzcy z  różnych 
dziedzin pielęgniarstwa, dyrektorzy i naczelne pielęgniar-
ki lubelskich szpitali. Przewodniczący Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie – mgr Andrzej Tytu-
ła wygłosił przemówienie gratulując i  życząc sukcesów 
w  życiu zawodowym i  osobistym dla wszystkich absol-
wentów. 
Podczas Dyplomatorium, oprócz wręczenia dyplomów, 
wyróżniono i  nagrodzono absolwentów między innymi 
za uzyskanie najwyższej średniej ocen ze studiów oraz za 
najlepsze prace magisterskie. 
Gratulujemy wszystkim absolwentom osiągnięć i  życzy-
my dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej.

Uroczystość wręczenia dyplomów  
absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu

POZIĘKOWANIE
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W dniu 14 stycznia 2019 roku w Lublinie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym odbyło się uroczyste otwarcie 
Centrum Urazowego dla Dzieci.
Do Centrum Urazowego dla Dzieci będą trafiać pacjenci z najcięższymi urazami, np. po wypadkach komunika-
cyjnych czy w rolnictwie. To jedyne takie miejsce dla najmłodszych pacjentów w woj. lubelskim. Mieści się na 
szpitalnym oddziale ratunkowym.
Dla dzieci po ciężkich urazach wielospecjalistyczny zespół ma być dostępny 7 dni w tygodniu 24 godziny na 
dobę – zaznacza prof. dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz, kierownik Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dzie-
cięcej USD.
Do ratowania życia i zdrowia małych pacjentów będzie służyć nowy i zaawansowany technicznie sprzęt. Szpital 

kupił m. in. tomograf komputero-
wy, stół operacyjny, aparat rentge-
nowski z  ramieniem C, mikroskop 
operacyjny, wieża artroskopowa, 
aparat USG, aparat do znieczulenia 
ogólnego czy wiertarka do zabie-
gów neurochirurgicznych.
W  uroczystym otwarciu udział 
wziął Pan Andrzej Tytuła Przewod-
niczący Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Lublinie. 

Źródło:  
Kurier Lubelski

Otwarcie Centrum Urazowego  
dla Dzieci
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W dniu 30 stycznia 2019 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie miało miejsce uroczyste otwarcie Mo-
noprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. W uroczystości wziął udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia Zbigniew J. Król, przedstawiciele władz miasta i województwa, Ksiądz Biskup prof. dr. hab. Józef Wróbel SCJ, 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie reprezentował jej Przewodniczący Pan Andrzej Tytuła. Po wykła-
dzie wprowadzającym pt: „Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce - możliwości symulacji medycznej” Pana Marka 
Dąbrowskiego z Katedry i Zakładu Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyło się uroczyste 
poświęcenie i przecięcie wstęgi przez Władze Uczelni i zaproszonych gości. Po przecięciu wstęgi goście mogli obej-
rzeć z bliska najnowocześniejszy sprzęt, a także zobaczyć pokaz jego możliwości. Monoprofilowe Centrum Symulacji 
Medycznej służyć będzie kształceniu zawodowemu pielęgniarek i  położnych. Symulatory będą wykorzystywane do 
ćwiczeń skomplikowanych procedur medycznych. Fantomy przypominające ludzi mówią co je boli, reagują mruga-
niem, rozszerzaniem źrenic, można również sprawdzać im wszystkie parametry życiowe. Zrobione z silikonu symulato-
ry pozwolą studentom pielęgniarstwa przed wejściem na oddział szpitalny w praktyczny sposób zweryfikować swoje 
umiejętności i przygotować się do pracy z prawdziwymi pacjentami. Dyrektorem Monoprofilowego Centrum Symulacji 
Medycznej jest Pani dr n.med. Marta Czekierda. 

Żródło: www.wsei.lublin.pl 

Wydarzenia

WSEI – otwarcie Monoprofilowego 
 Centrum Symulacji Medycznej
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W  dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r. już po raz 
trzeci odbyło się jedno z największych wydarzeń w Polsce, 
mające na celu jak najlepsze przygotowanie uczestników 
do działań ratowniczych. Tematyka i  kształt konferencji 
zostały ustalane na podstawie ankiet i opinii słuchaczy ze-
szłorocznej edycji. Po raz kolejny uczestnicy mieli okazję 
do wzięcia udziału w wykładach, a także przeglądu i kon-
struktywnej wymiany poglądów pomiędzy specjalistami 
w dziedzinie działań ratowniczych. Miejsce spotkania nie 
zostało wybrane bez przyczyny. Ten malowniczy, stano-
wiący ciekawą atrakcję turystyczną zakątek Polski jest 
równocześnie rodzinną miejscowością Prof. Antoniego 
Bryka – polskiego lekarza, chirurga, profesora Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, który był na ziemiach polskich pio-
nierem metod Josepha Listera w opatrywaniu ran, dzięki 
czemu znacząco przyczynił się w  ten sposób do zmniej-
szenia śmiertelności. Niezaprzeczalna chęć upamiętnie-
nia Profesora i  jego dokonań sprawiła, że Ogólnopolska 
Konferencja Ratownicza została nazwana jego imieniem. 
Mając w  pamięci ogromne zainteresowanie poprzedni-
mi edycjami, organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by 
całość materiału była pożyteczna, ciekawa, skuteczna 
i efektywna, a wiedza przekazywana w trakcie wykładów 
nie była tylko merytoryczna, ale także atrakcyjna i  łatwa 
do zrozumienia.

Program III Ogólnopolskiej Konferencji Ratowniczej 
został rozdzielony na 3 dni, na które składało się 6 wy-
pełnionych merytoryczną wiedzą i doświadczeniem sesji. 
Wykłady natomiast prowadzone były przez prelegentów 
znanych w środowisku jako świetni fachowcy, wykładow-
cy, profesorowie, lekarze i ratownicy z całego kraju. Dzięki 
temu spotkanie to było po raz kolejny swoistą, naukową 
platformą prezentacji i  wymiany doświadczeń. W  tym 
roku poruszane były głównie tematy z zakresu położnic-
twa, pediatrii oraz ratownictwa.

Dr. hab. n. med. Dariusz Timler inaugurował konferen-
cję wykładem dotyczącym organizacji pracy w  zespole 
urazowym. Kolejnym prelegentem była dr Beata Zysiak-
-Christ przedstawiająca specyfikę i zagrożenia wynikające 
z  ran postrzałowych. Kolejna część dnia opierała się na 
wykładach z tematyki pediatrii. Dr hab. n. med. Bogumiła 
Wołoszczuk- Gębicka, prof. UR przybliżyła uczestnikom ro-
dzaje urazów wielonarządowych u dzieci, dr n. o zdr. Do-
rota Ozga sposoby leczenia bólu u najmłodszych, a dr n. 
med. Artur Bijoś omówił temat cukrzycy właśnie u dzieci.

Kolejna sesja wykładowa rozpoczęła się od prelekcji dr. 
n. o zdr. Jarosława Madowicza na temat roli ratowników 

medycznych w kształtowaniu zawodu i została zakończo-
na również w  tematyce ratownictwa medycznego przez 
mgr. Pawła Chodźbę. W międzyczasie dr n. o zdr. Ewa Za-
wilińska oraz lek. Urszula Bzdek poruszyły problem lecze-
nia krwią oraz jej krzepnięcia.

Pierwszy wykład ostatniej, najdłuższej sesji tego dnia 
poprowadzili dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny oraz prof. dr 
hab. med. Jerzy Ładny. Mówili oni o dobrych praktykach 
leczenia przeciwbólowego w  Polsce. Kolejnym duetem 
wykładowym byli mgr Anna Jastrzębska oraz Bartłomiej 
Matyszewski z FORTIOR — Fundacji dla wielu, którzy przy-
bliżyli uczestnikom konferencji pojęcie streetworkingu 
jako metody pracy z  osobami w  kryzysie bezdomności. 
Następnie kolejno przedstawione zostały tematy: „Polska 
Misja Medyczna – ratownictwo na krańcu świata” (mgr 
Michał Wieczorek), „Procedura udarowa” (lek. Piotr Marci-
niak) oraz „Regulacje prawne samoobrony oraz jej zasto-
sowanie w służbie zdrowia” (Sebastian Kuśtek). Na koniec 
dr n. med. Michał Starosolski zobrazował słuchaczom 
dynamikę i pracę zespołu resuscytacyjnego w warunkach 
przedszpitalnych i wewnątrzszpitalnych.

Dzień drugi uczestnicy rozpoczęli warsztatami szkole-
niowymi m.in. o tematyce żywienia klinicznego w inten-
sywnej terapii dla pielęgniarek anestezjologicznych i OIT. 
Warsztat przygotoany był przez panią Katarzynę Targow-
ską-Łodej przedstawicielkę firmy Fresenius Kabi, która jest 
globalną firmą działającą w  obszarze opieki zdrowotnej, 
specjalizującą się w produkcji żywienia klinicznego, leków 
ratujących życie oraz technologii infuzyjnej i  transfuzyj-
nej. Kolejnym punktem w  programie drugiego dnia III 
Ogólnopolskiej Konferencji Ratowniczej była sesja piąta 
składająca się z  wykładów poruszających tematykę po-
stępowania podczas porodu fizjologicznego w  karetce 
pogotowia u pacjentki z cukrzycą ciążową. Zajęcia zostały 
przeprowadzone przez mgr Natalię Wyciślik-Piróg, która 
to po wykładzie poprowadziła krótkie warsztaty. Po kilku 
minutowej przerwie uczestnicy mieli okazję uczestniczyć 
w szkoleniu z pierwszej pomocy, jako niezbędnego narzę-
dzia ratownictwa. Szkolenie poprowadził Daniel Śliwiń-
ski. Na zakończenie sesji piątej uczestnicy wzięli udział 
w  wykładzie prowadzonym przez dr. n. med. Klaudiusza 
Nadolnego oraz dr. hab. n. o zdr. Roberta Gałązkowskiego, 
prof. nadzw. Tematyka wykładu odnosiła się do analizy 
przypadków wystąpienia poza szpitalnego NZK a wpływ 
wykonywanych MCR na ROSC.

Lucyna Bartosiak, Edyta Godyńska, Beata Małasiewicz,Dorota Torzewska  
– Centrum Urazowe dla Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

► Ciąg dalszy na str. 15

III Ogólnopolska  
Konferencja Ratownicza 
im. Prof. Antoniego Bryka w Dubiecku
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Sesję VI rozpoczął specjalista w  zakresie zarządzania 
kryzysowego, doktor nauk medycznych, ekspert w  dzie-
dzinie medycyny katastrof, ratownik TOPR dr. n. med.
Przemysław Guła. Tematem zajęć był Triage w  praktyce 
oraz odstępstwa od segregacji medycznej. Natomiast mgr 
Rafał Kijanka przedstawił na przykładzie konkretnego zda-
rzenia z dnia 17 sierpnia 2018 roku wykorzystanie dostęp-
nych sił i  środków w zdarzeniu o charakterze masowym. 
Kontynuacją zdarzeń mnogich był przedstawiony punkt 
widzenia dyspozytora koordynującego działania ZRM 
zaprezentowany przez mgr Katarzynę Romanowską. Ko-
lejnym tematem sesji zajął się lek. med. Mariusz Broniek, 
który przybliżył problem przeniesienia wypadku maso-
wego do SOR. Zakończenie sesji miało charakter dyskusji 
na temat krytycznego spojrzenia na zdarzenia masowe 
oczami KAM (osoby kierującej akcja medyczną). Dyskusję 
poprowadzili mgr Adam Gorgol oraz mgr Michał Kucap. 

Trzeci dzień był formą podziękowania dla uczestników, 
czyli pielęgniarek, ratowników i  lekarzy, którzy codzien-
nie walczą o ludzkie życie i zdrowie, za ich trud włożony 
w pracę oraz ciągłe dokształcanie się i rozwój zawodowy. 
Słuchacze mogli skorzystać z  wielu aktywnych, sporto-
wych form spędzania czasu, mieli możliwość zwiedzania 
okolic Dubiecka, a  także podziwiania rozlokowanych 
w pobliżu zabytków.

III Konferencja Ratownicza ponownie połączyła spo-
łeczność pierwszej linii frontu walki o życie i pokazała, że 
to sami ratownicy, pielęgniarki i  lekarze mają wpływ na 
skuteczność pracy oraz wpływ na poprawę bezpieczeń-
stwa ludzi.

Uczestnictwo w Konferencji w większości zostało  
sfinansowane ze środków OIPiP w Lublinie.

Życzenia od Pani MAY KARAM
Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Operacyjnych

 
Drodzy współpracownicy,
w imieniu Rady Dyrektorów EORNA życzymy Wam Świetnego i Pozytywnego Dnia Pielęgniarstwa 

Operacyjnego.

W tym roku temat brzmi: „Pielęgniarstwo operacyjne, wprowadzamy zmiany!”.

Niech ten wyjątkowy Dzień będzie okazją do potwierdzenia naszego zaangażowania w promowanie naszego 
zawodu, do dalszego rozwijania naszych umiejętności oraz do zapewnienia bezpiecznej i wysokiej jakości 
opieki okołooperacyjnej w naszym środowisku pracy, gdzie zaufanie, praca zespołowa i otwarta komunikacja 
mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów , które jest naszą główną troską.

Z poważaniem
May Karam

Prezes EORNA

Ż Y C Z E N I A
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

z  okazji  Europejskiego  Dnia  Pielęgniarstwa  Operacyjnego,  w  imieniu  Zarządu  Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia 
Instrumentariuszek  i własnym,  życzę Wam by  każdy mógł wykonywać  swoją  pracę w  bezpiecznych warunkach, 
by  na  każdym  bloku  operacyjnym,  podczas  każdej  operacji  nasi  pacjenci  mieli  zagwarantowaną  opiekę  dwóch 
wyszkolonych pielęgniarek operacyjnych/położnych operacyjnych.
Życzę również by nasze zaangażowanie w wykonywanie niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy, ciągłe podnoszenie 
kwalifikacji w  tej najszybciej  rozwijającej  się  i  całkowicie  różnej od  innych dziedzinie pielęgniarstwa oraz nasza 
troska  o  bezpieczeństwo  ludzi,  którzy  czują  się  bezradni  leżąc  na  stole  operacyjnym,  znalazły  odzwierciedlenie 
w decyzjach osób zarządzających naszymi szpitalami.
Niech zawsze towarzyszy nam spokój, pogoda ducha i wytrwałość w zmaganiu się z przeciwnościami

Z wyrazami szacunku i uznania za trud codziennej pracy
Joanna Borzęcka

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
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3 grudnia 2018 r.
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium 
ORPiP w Lublinie.

4 grudnia 2018 r.
W siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warsza-
wie odbyło się Prezydium NRPiP i Rada Programowa Magazynu 
Pielęgniarek i Położnych w której udział wziął Pan Andrzej Tytuła 
Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 

5-6 grudnia 2018 r.
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w którym udział wziął Pan Andrzej 
Tytuła Przewodniczący ORPiP w  Lublinie i  Pan Jan Kachaniuk 
Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

6 grudnia 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpa-
trzyli wnioski o  przyznanie losowych zapomóg bezzwrotnych 
pielęgniarkom i  położnym znajdującym się w  trudnej sytuacji 
losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Nauki Kształcenia i Rozwoju Zawodowego.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Położnych. 

7 grudnia 2018 r.
W kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie odbyła 
się uroczystość wprowadzenia relikwii Bl. Hanny Chrzanowskiej. 
Udział w uroczystości wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący 
ORPiP w Lublinie , Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca OR-
PiP w Lublinie, wraz z pocztem sztandarowym OIPiP w Lublinie.

8 grudnia 2018 r.
W Auli Collegium Maius w Lublinie odbyło się uroczyste rozdanie 
dyplomów ukończenia studiów magisterskich absolwentom Wy-
działu Nauk o Zdrowiu na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. 
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie wręczył dy-
plomy im. H. Chrzanowskiej i St. Leszczyńskiej absolwentom stu-
diów II stopnia, których prace magisterskie zostały wyróżnione. 

11 grudnia 2018 r.
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie podczas, którego pod-
jęto uchwały w  sprawie nadania uprawnień do wykonywania 
zawodu pielęgniarki, położnej, zatwierdzono wypłatę losowych 
zapomóg bezzwrotnych pielęgniarkom, położnym znajdującym 
się w trudnej sytuacji losowej.
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się spotkanie opłatkowe 
członków Organów OIPiP w Lublinie tj. ORPiP w Lublinie, Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i  Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
przewodniczących komisji problemowych działających przy OR-
PiP w Lublinie, pielęgniarskiej kadry kierowniczej, konsultantów 
wojewódzkich w  dziedzinie pielęgniarstwa, przewodniczących 
towarzystw naukowych, przedstawicieli środowiska uniwersy-
teckiego oraz instytucji współpracujących.

17 grudnia 2018 r.
 W  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
MSWiA w  Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, 
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie.

18 grudnia 2018 r.
W  Wyższej Szkole Ekonomii i  Innowacji w  Lublinie odbyło się 
spotkanie opłatkowe w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła 
Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

8 stycznia 2019 r.
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w którym udział wziął 
Pan Andrzej Tytułą Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

9 stycznia 2019  r.
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się spotkanie opłatkowe 
Klubu Seniora działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Lublinie . 

10 stycznia 2019 r. 
 W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpa-
trzyli wnioski o  przyznanie losowych zapomóg bezzwrotnych 
pielęgniarkom i  położnym znajdującym się w  trudnej sytuacji 
losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Nauki Kształcenia i Rozwoju Zawodowego.

KALENDARIUM

W związku ze szkoleniem ok. 100 Pielęgniarek i Położnych z całej Polski, odbyła się 
w  Zakopanem, w  hotelu „Tatra”, konferencja zorganizowana przez Polskie Centrum 
Edukacji pod kierownictwem p. Anny Osińskiej. Miała ona miejsce w dniach 26 – 29 
listopada 2018 r.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie p. dr n. med. Sylwii Marczewskiej „Granice for-
malnej konieczności w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta leczo-
nego w szpitalu”. W pracy personelu medycznego oprócz dokładności, sumienności 
i  znajomości zagadnień dotyczących wykonywania zawodu, ważna jest wiedza na 
temat aktualnie obowiązujących przepisów i podstaw formalnych, prawnych i meryto-
rycznych. Ważne jest tworzenie wewnętrznych regulacji specyficznych dla działalności 
danego szpitala, czy określonego oddziału, takich, które będą chronić personel, uła-
twiać pracę i pomagać w codziennych czynnościach. Uregulowania muszą być spójne 
z przepisami.

Następnymi tematami wykładów były:
 ● „Ochrona danych osobowych i elektroniczna dokumentacja pacjenta” - Jan Fedoro-

wicz (ekspert wdrażania procedur zarządzania danymi). 
W  pracy w  jednostce medycznej najważniejsze jest życie i  zdrowie pacjenta. Na 
pierwszym miejscu jest dobro pacjenta i zdrowy rozsądek. Wszystkie przepisy mają 
swoje dobre i niezbyt dobre strony, a jednak nie należy się ich bać. RODO – to ochro-
na danych osobowych, danych o pacjencie i jego rodzinie, które należy odpowied-
nio chronić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. RODO nie należy 
się bać! Działanie, które przyniesie nam sukces, czyli zniweluje zagrożenie i zapewni 
bezpieczeństwo: „SPRAWDŹ – POPRAW – PLANUJ – WYKONAJ”.

 ● „Motywowanie pracownika” – Anna Osińska, pedagog. 
W  każdym człowieku istnieje wewnętrzna energia do działania, która przy odpo-
wiednich pobudzeniu wprowadza go w ruch, motywując do działania.
Motywacje to stan gotowości do podjęcia działania, siła napędzająca do pokony-
wania trudności i realizacji celu. To wewnętrzny stan umysłu, ducha, emocji, który 
skłania nas do wydatkowania energii w określonym celu. Aby proces motywacyjny 
powstał muszą być spełnione następujące warunku:
1. Wynik podejmowanego działania musi być spostrzegany jako użyteczny (to mi 

się opłaca, to warto)
2. Osoba ta musi mieć przeświadczenie, że ten wynik da się w danych warunkach 

osiągnąć z prawdopodobieństwem wyższym od zera.
 ● „Czas pracy; praktyczne zastosowanie; porady prawne” – Zygmunt Sitko, z-ca Pielę-

gniarki Naczelnej SPWSZ w Szczecinie.
Przyczyny, trudności w rozliczeniu czasu pracy: grafik, rozdzielenie dni wolnych na 
święta, dłuższy okres rozliczeniowy, zgoda pisemna na nadgodziny.
Ustawa o  działalności leczniczej, prawo pracowników do odpoczynku, obowiązki 
pracodawcy i pracownika, regulamin, limity, równoważny system pracy.

 ● „Ocena pracownika” – Marta Kotowska (Klinika Chirurgii ogólnej i Transplantacyj-
nej).
By ocena pracownika dawała wymierne korzyści, ważne jest:

 ¾ świadomość jej celu
 ¾ znajomość składowych systemu oceniania oraz
 ¾ zasad jego stosowania
 ¾ umiejętność prowadzenia rozmowy

Przede wszystkim jednak pozytywne nastawienie osób oceniających oceniających 
cały proces pracy. Ocena pracownika przeprowadzana okresowo, planowo, co jakiś 
wyznaczony czas. Towarzyszy jej określona procedura, która jest sformułowana na 
piśmie.

„Ogólnopolskie Szkolenie  
Pielęgniarek, Położnych, Oddziałowych, 

Kierowników i Koordynujących”

► Ciąg dalszy na str. 17
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W  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie 
Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i  Zwalczania Zaka-
żeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia 
w  podmiotach leczniczych pod Przewodnictwem Pana Andrzej 
Tytuły Przewodniczącego ORiPiP w Lublinie. 

14 stycznia 2019 r.
W  Uniwersyteckim Szpital Dziecięcym odbyło się uroczyste 
otwarcie Centrum Urazowego dla Dzieci. Udział w  uroczystości 
wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

15 stycznia 2019 r. 
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie podczas, którego pod-
jęto uchwały w  sprawie nadania uprawnień do wykonywania 
zawodu pielęgniarki, położnej, zatwierdzono wypłatę losowych 
zapomóg bezzwrotnych pielęgniarkom, położnym znajdującym 
się w trudnej sytuacji losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpa-
trzyli wnioski o  przyznanie losowych zapomóg bezzwrotnych 
pielęgniarkom i  położnym znajdującym się w  trudnej sytuacji 
losowej.
W siedzibie OIPiP W Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
epidemiologii.

16 stycznia 2019 r. 
W siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warsza-
wie odbyło się spotkanie Konwentu Przewodniczących Okręgo-
wych Rad Pielęgniarek i  Położnych w  którym udział wziął Pan 
Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 
W  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Kraśniku Telewizja Lublin nagrała program „Zdarzenia” w któ-
rym wystąpił Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lubli-
nie. Wystąpienie dotyczyło norm i obsad pielęgniarskich.

17 stycznia 2019 r.
W Auli Collegium Maius odbyła się konferencja „Kadry w ochro-
nie zdrowia Wyzwania i  rozwój” w  której udział wziął Pan  
Andrzej Tytuła – Przewodniczący ORPiP w  Lublinie, Pani  
Agnieszka Kais – Wiceprzewodnicząca ORPiP w  Lublinie, Pani 
Krystyna Amborska Sekretarz ORPiP w Lublinie. 
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Operacyjnego. 
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Położnych.

22 stycznia 2019 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. 

25 stycznia 2019 r.
W  Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby 
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych. Udział 
w uroczystości wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie.

30 stycznia 2019 r.
W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się uro-
czyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 
w którym uczestniczył Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie. 

31 stycznia 2019 r. 
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. J. Bo-
żego w  Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia laureatkom 
III edycji konkursu Najlepsza Pielęgniarka/Położna Roku Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala im. J. Bożego w  którym udział 
wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 

KALENDARIUM ● „Komunikacja jako podstawowy ele-
ment zarządzania zespołem” – Marcin 
Wanke, trener komunikacji interperso-
nalnej.
Komunikacja to proces mający na celu 
spowodowanie u  odbiorcy informa-
cji, zmiany świadomości zamierzonej 
przez nadawcę. Na komunikację 
składają się: zakodowanie myśli przez 
nadawcę, nadanie nośnika, odebranie 
nośnika przez odbiorcę komunikatu, 
odtworzenie treści informacji, sprzę-
żenie zwrotne.
Każdy z  nas ma naturalną tendencję 
do komunikowania się w  zgodzie 
z  własnym pytaniem głównym – Jaki 
jest Twój styl komunikacji? Komunika-
cja powinna być zrozumiała dla szero-
kiego odbiorcy.

 ● „Roszczeniowy pacjent a  ochrona 
prawna pielęgniarki i  położnej” – Pa-
weł Strzelec, radca prawny.

 ● „Prawo pacjenta do wyrażenia zgody. 
Osoby niezdolne do świadomego 
wyrażenia zgody” – dr Anna Augusty-
nowicz.

 ¾ Katalog praw pacjenta
 ¾ Zgoda na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych

 ¾ Zgoda w przypadku pacjenta mało-
letniego

 ¾ Przedstawiciel ustawowy
 ¾ Modyfikacje władzy rodzicielskiej
 ¾ Opiekun faktyczny
 ¾ Działanie bez zgody
 ¾ Pacjent ubezwłasnowolniony
 ¾ Pacjent niezdolny do wyrażenia 
zgody

 ¾ Informowanie przez pielęgniarkę
 ¾ Odpowiedzialność prawna
 ¾ Forma zgody.

Zagadnienia poruszone w  ramach 
zjazdu cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Konferencja była okazją do wymia-
ny doświadczeń, rozmów z koleżankami 
z  całej Polski. Celem Konferencji było 
„Poszerzenie wiedzy z zakresu odpowie-
dzialności prawnej, zarządzania perso-
nelem i  standardów akredytacyjnych”. 
Celem była również dyskusja, wymiana 
doświadczeń rozwiązanie wszelkich 
niejasności oraz pogłębienie wiedzy 
niezbędnej w codziennej praktyce Pielę-
gniarki, Oddziałowej i Koordynującej.

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Poniatowej 

poszukuje osoby na stanowisko

Pielęgniarka/Pielęgniarz
Miejsce pracy: Poniatowa

Opis stanowiska:
 ● wykonywanie zabiegów pielęgniarskich
 ● nadzór nad jakością leków i wyrobów medycznych
 ● prowadzenie dokumentacji medycznej

Jeśli:
 ● posiadasz wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa oraz aktualne 
prawo wykonywania zawodu

 ● jesteś osobą dyspozycyjną
 ● chcesz się uczyć, rozwijać i zdobyć doświadczenie w pracy
 ● doskonale organizujesz własną pracę
 ● odnajdujesz się w pracy, która czasem bywa stresująca
 ● lubisz ludzi i czujesz, że pielęgniarstwo to coś więcej niż zawód

Oferujemy:
 ● umowę o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny pod nr: 81 820 47 30 wew. 18

Udział w Konferencji sfinansowany  
przez ORPiP w Lublinie.
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W  minionym 2018 roku członkowie samorządu pielęgniarek i  położnych po raz kolejny spotkali się na corocznie 
organizowanych spotkaniach opłatkowych. Spotkania te stanowią wyraz jedności zawodowej, pięknej tradycji wpisa-
nej w życie Lubelskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych już od ponad ćwierć wieku. W dniu 11 grudnia 2018 r. 
w naszej siedzibie przy ul. Czechowskiej 3a odbyło się wspólne spotkanie członków Organów Izby, w tym Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przewodniczących komisji problemowych działających przy 
ORPiP w Lublinie, a także zaproszonych gości w osobach Duszpasterza Służby Zdrowia księdza Wojciecha Iwanickiego, 
przedstawicieli środowisk uniwersyteckich, towarzystw naukowych, stowarzyszeń zawodowych, konsultantów woje-
wódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa, funkcyjnych członków Prezydium ORPiP w Lublinie minionych kadencji, nesto-
rek pielęgniarstwa, a także pracowników izby. 

Spotkanie opłatkowe otworzył Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w  Lublinie, który podczas wystąpienia 
nawiązał do pięknej polskiej tradycji łamania się opłatkiem, podziękował za wszelkie wsparcie jakiego doświadczył 
w  minionym roku, a  także wyraził swoje zadowolenie z  możliwości wspólnego oczekiwania na Święta Narodzenia 
Pańskiego. Duszpasterz Służby Zdrowia ksiądz Wojciech Iwanicki zwracając się do obecnych wprowadził nas w piękny 
nastrój zadumy i wyzwolił refleksje płynące z tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Nasi goście podzielili się refleksją na 
temat spotkania składając jednocześnie piękne świąteczne życzenia, był to czas wspólnego kolędowania, łamania się 
opłatkiem, serdecznych rozmów. 

Spotkanie opłatkowe 
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uczestnicy spotkania opłatkowego.
Od lewej: A. Tytuła, ks. W. Iwanicki,  

A. Kais, K. Amborska, M. Olszak-Winiarska.
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Spotkanie opłatkowe Klub Seniora

W dniu 9 stycznia 2019 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie odbyło 
się spotkanie opłatkowe Pań Pielęgniarek i Położnych z Klub Seniora działającego przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych. Udział w spotkaniu wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie i pracownicy OIPiP w Lublinie. 

UWAGA ! – koniecznie przeczytaj
dotyczy zmiany Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  

oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie,  
a także Regulaminu Komisji ds. Pomocy Socjalnej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2019 r. podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz 
organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie. Przyjęte przez ORPiP w Lublinie 
zmiany, w głównej mierze dotyczą wysokości dofinansowania do poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych i są korzystniejsze niż miało to miejsce w poprzednim brzmieniu regulaminu.
Ponadto ORPiP w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu Komisji ds. Pomocy Socjalnej działającej przy ORPiP w Lublinie, 
który określa zasady ubiegania się o otrzymanie losowej zapomogi bezzwrotnej oraz dofinansowania do rehabilitacji zdrowotnej. 
Główne zmiany dotyczą wysokości losowej zapomogi bezzwrotnej oraz określenia wartości najniższej wysokości 
bezzwrotnej zapomogi losowej przyznawanej pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudnej sytuacji. Tak jak w przypadku 
dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych tak również w tym przypadku zmiany wysokości 
bezzwrotnej zapomogi losowej są korzystniejsze niż miało to miejsce w poprzednim brzmieniu regulaminu.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z tymi Regulaminami. Dostępne są na stronie www.oipip.lublin.pl 
w zakładkach „POMOC SOCJALNA” oraz w zakładce „DOFINANSOWNAIE DO KSZTAŁCENIA” oraz w biurze OIPiP w Lublinie. 
Ponadto informujemy, że nowe wersje Regulaminów przekazane zostały również do szpitali znajdujących się na terenie działania 
naszej Izby i pozostają w dyspozycji Naczelnych i Przełożonych Pielęgniarek, a także Pełnomocników ORPiP w Lublinie. 

 

Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Lublinie
(-) mgr Andrzej Tytuła
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Chcesz skorzystać ze szkoleń
zarejestruj się w SMK

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że pełna oferta szkoleniowa na I półrocze 
2019 r. dostępna jest na stronie internetowej www.oipip.lublin.pl w zakładce „OFERTA SZKOLENIOWA”. 
Zgodnie z „Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz organizowania bezpłatnych szkoleń 
dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie” oraz uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w sprawie przy-
jęcia planu bezpłatnych szkoleń organizowanych przez OIPiP w Lublinie, w pierwszej połowie 2019 roku zostały zaplanowane bezpłatne szkolenia 
w ramach dwóch kursów kwalifikacyjnych i jednego kursu specjalistycznego oraz pełnopłatne szkolenia w ramach kursów specjalistycznych. 
 O udział w bezpłatnej formie kształcenia podyplomowego mają prawo ubiegać się pielęgniarki i położne, które regularnie opłacają składki na rzecz 
OIPiP w Lublinie przez co najmniej 24 miesiące oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały z dofinasowania do kształcenia podyplomowego 
(studia, specjalizacja itp.) lub nie uczestniczyły w kształceniu finansowanym ze środków OIPiP w Lublinie. 
Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o składnie wniosków o udział w kształceniu poprzez System Monitorowania Kształcenia. 
Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, składanie wniosków i rekru-
tacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania 
Kształcenia tj. SMK.
Oznacza to, że pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym powinny wykonać następujące czynności:
1. Założyć osobiste konto w SMK, zgodnie z instrukcją dostępną na www.smk.ezdrowie.gov.pl.
2. Dokonać potwierdzenia swojej tożsamości, preferowana forma – za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP.
3. Złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o weryfikację uprawnień - ważne jest aby dane we wniosku zgadzały się z tymi, 

które posiada OIPiP w prowadzonym rejestrze pielęgniarek i położnych. Wniosek o weryfikację uprawnień należy złożyć za pośrednictwem 
SMK (instrukcja składania wniosku dostępna na stronie www.oipip.lublin.pl)

4. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku i uzyskaniu uprawnień użytkownika SMK należy złożyć wniosek o udział w wybranej formie kształ-
cenia. Wniosek o udział w kształceniu składamy poprzez moduł „Dane o planowanych szkoleniach” 

Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Lublinie
(-) mgr Andrzej Tytuła

OFERTA SZKOLENIOWA!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przestawia ofertę szkoleniową  
na I półrocze 2019 roku. 
Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, składanie wniosków i rekru-
tacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania 
Kształcenia. Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o składnie wniosków o udział w kształceniu poprzez System Monitorowania 
Kształcenia. Pielęgniarki i położne uczestniczące w płatnym kształceniu podyplomowym organizowanym przez podmioty inne niż OIPiP w Lu-
blinie mogą ubiegać się o dofinasowanie pod warunkiem, że szkolenia te nie były realizowane w ramach bezpłatnych szkoleń w OIPiP w Lublinie.

Lp. Rodzaj kursu Dziedzina kształcenia
liczba uczestni-

ków jednej edycji

Planowana 
data  

rozpoczęcia

Planowana 
data  

zakończenia
Miejsce zajęć

1.
kurs kwalifikacyjny 
edycja bezpłatna

Pielęgniarstwo psychiatryczne 35 25.04.2019 21.10.2019 Lublin

2.
kurs kwalifikacyjny 
edycja bezpłatna

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 35 15.05.2019 15.11.2019 Lublin

3.
kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego u dorosłych

35 18.02.2019 17.05.2019 Lublin

4.
kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna

Dializoterapia 30 26.02.2019 24.05.2019 Lublin

5.
kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię 
ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

35 11.03.2019 10.06.2019 Lublin

6.
kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna

Leczenie ran dla pielęgniarek 35 25.03.2019 24.06.2019 Lublin

7.
kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka 35 10.04.2019 07.06.2019 Lublin

8.
kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna

Wywiad i badanie fizykalne 35 06.05.2019 12.07.2019 Lublin

9.
kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 35 20.05.2019 31.07.2019 Lublin
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Pani

Marii Pyć
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

TEŚCIA
składa  

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych  

w Lublinie

Koleżance 

Barbarze Pochwatka

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

MĘŻA
 składają  

koleżanki i koledzy z Oddziału 

Nurologii Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrotnej  

w Kraśniku

Koleżance 

Elżbiecie Fijołek

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

MAMY
składają 

pielęgniarki Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Bychawie

Pani 
mgr Monice Kowalskiej
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci

MAMY
składa  

Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego Lecznictwo Otwarte 

w Lublinie

Koleżance

Genowefie Mączce
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MAMY
składają 

pielęgniarki Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Bychawie

Pani

Grażynie Tarkowskiej

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

OJCA
składają 

pielęgniarki i położne  

z Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ 

w Lublinie

Pani

Lidii Rucie

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

OJCA
składają 

pielęgniarki i położne  

z Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ 

w Lublinie

KONDOLENCJE

TERMINY POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH W LUBLINIE

2019

Godz. 13:00

MARZEC

12
CZERWIEC

18
WRZESIEŃ

17
GRUDZIEŃ

17
godz.12:00

Opłatek 15:00

TERMINY POSIEDZEŃ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W LUBLINIE

Godz. 
13:00

KWIECIEŃ

16
MAJ

14
LIPIEC

23
SIERPIEŃ

27
PAŹDZIERNIK

22
LISTOPAD

19
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WAŻNE
Wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych – RPWDL 

(indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych)
Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki składa poprzez system teleinformatyczny 
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą WNIOSEK, który system przesyła do właściwej terytorialnie (ze względu na miejsce 
wykonywania ) okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ MOŻNA ROZPOCZĄĆ DOPIERO PO UZYSKANIU WPISU DO REJESTRU Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych do-
konuje potwierdzenia wpisu do rejestru w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku. Wniosek o wpis do rejestru składa się w formie 
elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP po uprzednim założeniu konta w RPWDL. 
Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie 
wymaga ono podpisu ani pieczęci. Wnioskodawca otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku informację o wydaniu zaświad-
czenia o wpisie do rejestru oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy 
o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru, obowiązany jest zgłaszać organowi prowadzącemu 
rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Ponadto pielęgniarka i położna prowadząca indywidualną praktykę jest obowiązana złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w przypadku zaprzestania wykonywania działalności i wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.

Art. 19 ustawy o działalności leczniczej przewiduje, że warunkiem wykonywania działalności leczniczej jako indywidualnej praktyki, jest uzyskanie 
wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem konsekwencją wykreślenia z w/w ewidencji powinien być wniosek 
pielęgniarki /położnej o wykreślenie z rejestru indywidualnych praktyk, zgodnie z art. 108 ustawy o działalności leczniczej.

Podarujmy 1% podatku na Dom Seniora Pielęgniarki
Zarząd Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach z wiarą w dobro i wielkie serce Pielęgniarek, Położnych, Pielęgniarzy oraz 
Pracowników Ochrony Zdrowia, jak również ich rodzin, znajomych i wszystkich ludzi dobrej woli ośmiela się prosić o wsparcie 
i przekazanie 1% podatku dochodowego wypełniając zeznanie podatkowe w okresie 1.01-30.04.2019 r.

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym wpisujemy Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia 
Almach i KRS: 0000154303 oraz cel szczegółowy „Dom Seniora – Dom Pielęgniarki i Położnej”.

Każda wpłacona złotówka z podatku oraz dar Waszych serc przybliży uruchomienie Domu Seniora Pielęgniarki w tym roku,  
da radość i bezpieczeństwo potrzebującym pomocy.

Za Dary Serc dziękuje



23styczeń-luty 1/2019

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

 

 

 

 Szanowni Państwo, 
w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów 
do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego 
w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra. Towarzyszyć ona będzie obchodom Jubileuszu 50-lecia Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 września 2019 roku. 

Celem wydarzenia będzie upowszechnienie i promocja dorobku naukowego polskich pielęgniarek w kraju 
i za granicą oraz dyskusja nad kierunkami badań naukowych pielęgniarek i współpracy międzynarodowej w dobie 
postępującego procesu globalizacji. 

Główne zagadnienia konferencyjne będą dotyczyły:  
▪ dowodów naukowych w praktyce klinicznej pielęgniarki; 
▪ potencjału i autonomii pielęgniarek w otwartej opiece zdrowotnej; 
▪ dynamiki zmian i rozwoju systemu edukacji zawodowej pielęgniarek; 
▪ bezpieczeństwa pielęgniarki i bezpieczeństwa pacjenta: wyniki badań naukowych; 
▪ zarządzania i przywództwa w pielęgniarstwie; 
▪ konfliktów wartości i wyzwań opieki pielęgniarskiej w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii, 

odpowiedzialności zawodowej; 
▪ zmiany paradygmatu badań naukowych w pielęgniarstwie: metod badań i analizy danych, badań 

interdyscyplinarnych – doświadczenia europejskie i krajowe; 
▪ pielęgniarstwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych – przykłady dobrych praktyk 

i strategii działań na rzecz umiędzynarodowienia badań naukowych w pielęgniarstwie; 
▪ rozwoju kompetencji zawodowych pielęgniarek i pielęgniarstwa zaawansowanej praktyki. 

Podczas konferencji planowane są dwa rodzaje wystąpień:  
▪ wystąpienia ustne – wygłoszone przez zaproszonych gości, specjalistów pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy;  
▪ sesje posterowe – do zgłaszania streszczeń do tych sesjach zapraszamy wszystkich Państwa.  

W trakcie konferencji odbędzie się również dyskusja panelowa z udziałem ekspertów nt.: Strategia działań w celu 
umiędzynarodowienia wyników badań naukowych pielęgniarek. Ponadto, planujemy organizację warsztatów 
tematycznych zarówno z zakresu badań naukowych, jak i praktyki klinicznej w pielęgniarstwie.   

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wszystkich wystąpień konferencyjnych oraz tłumaczenie 
konsekutywne warsztatów tematycznych. 

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

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej konferencji: https://polishnursingresearch.umlub.pl 
 

Serdecznie zapraszamy! 
prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska 
dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska 

Lublin, dnia 08 stycznia 2019 roku 
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