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W k rót c e nowa o d słona!
■■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

■■Dyżur Rzecznika

tel. 81 536-67-51

■■Radca Prawny

tel. 81 536-67-59

I i III czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00
II i IV czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

Kandydatki do Sejmiku
woj. Lubelskiego
Czytaj na str. 5

Akademia Leczenia Ran
I konferencja pt. „Akademia Leczenia Ran”
zorganizowana w województwie lubelskim
przez firmę Urgo Medical przy współpracy z firmą BBraun, Kikgel, Medi oraz OlimpLabs, gdzie patronat honorowy objęła
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie poświęcona była tematyce leczenia ran o różnej etiologii.
W Hotelu Victoria w Lublinie zebrało się ponad 200 uczestników,
w tym pielęgniarki i pielęgniarze z oddziałów szpitalnych, DPS-ów, hospicjów, opieki długoterminowej, a także pielęgniarki środowiskowe.
Nie zabrakło również lekarzy różnych specjalności i zainteresowanych
tematyką farmaceutów.

Czytaj na str. 6

Seniorzy na pielgrzymkowym szlaku
W dniu 14 czerwca o godzinie 6.00 rano
z Placu Zamkowego członkowie Klubu Seniora działającego przy ORPiP w Lublinie
wyruszyli na pielgrzymkę. Poranna zorza
zapowiadała nam deszczową pogodę. I tak
było. Wyruszyliśmy na szlak pielgrzymkowy
Sanktuariów Maryjnych. Po drodze zwiedziliśmy Olsztyn, a w nim dzielnicę Starego Miasta w przepięknej krasie
ukwieconego, ubarwionego zielenią przepięknej roślinności krzewów,
drzew i wonnych kwiatów.

Czytaj na str. 10

spis treści:

przyjmuje w poniedziałek • godz. 14.00 – 16.00

■■Godziny pracy biura:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

godz. 8.00 – 16.00
godz. 8.00 – 17.00
godz. 8.00 – 16.00
godz. 8.00 – 16.00
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.
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Drogie Koleżanki, Koledzy

niowania propozycji podziału środków na

Miesiąc wrzesień przyniósł nam zmiany wynikające z włączenia
dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego w celu
trwałej gwarancji wypłaty podwyżki (4 x 400) po 2019 roku. Jak
pamiętamy regulacją tą objęte zostały pielęgniarki i położne zatrudnione w oparciu
o umowę o pracę w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, w tym
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, który ma zwartą umowę z NFZ. Istotne jest
również to, że owa regulacja obejmuje nie
tylko pielęgniarki i położne środowiskowe,
pielęgniarki szkolne ale także pielęgniarki praktyki oraz pielęgniarki i położne
zatrudnione w jednostkach podległych
lub nadzorowanych przez MZ, które dotychczas pozostawały poza obszarem
regulacji wynagrodzeń 4 x 400, a także
pielęgniarki i położne wykonujące zawód
w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Zgodnie z obowiązującymi nas przepisami samorząd zawodowy jest w trakcie opi-

wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, który określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia
2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przedstawianych
przez pracodawców niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Drogie koleżanki i koledzy z kolei w miesiącu październiku, spełniając swój obywatelski obowiązek mamy okazję oddać
głos na nasze koleżanki - pielęgniarki
kandydujące w wyborach samorządowych. Z tego względu w bieżącym numerze naszego pisma prezentujemy sylwetki
tych, które zdecydowały się kandydować
i liczą na nasze/Wasze poparcie. Panie
Dorota Ronek i Marzena Siek nie są

Przewodniczącego

łożnych oraz jakości życia mieszkańców
naszego regionu.
To kolejne wybory samorządowe,
w których udział biorą pielęgniarki,
niestety dotychczas nie mieliśmy swoich reprezentantów na szczeblu Sejmiku Województwa Lubelskiego, w dniu
21 października br. mamy okazję to
zmienić. Wykażmy się aktywnością,
bądźmy solidarni aby udowodnić, że
w jedności siła, zainteresujmy wyborami naszych najbliższych, pamiętajmy,
że bierność rodzi stagnacje, a ta jest
źródłem niezadowolenia i frustracji.
Weźmy udział w wyborach pamiętając,
że startują w nich nasze koleżanki.
Liczę że wybierzemy naszych przedstawicieli, liczę na Was koleżanki i koledzy i wasze rodziny. Niech pielęgniarki i pielęgniarstwo wreszcie wygra!!!

osobami anonimowymi, każda z nich doskonale zorientowana jest w problemach
naszej grupy zawodowej oraz potrzebach
społeczności lokalnej, pragną zmian i gotowe są podjąć prace na rzecz poprawy
warunków pracy i płacy pielęgniarek i po-

Z pozdrowieniem
Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP w Lublinie

11 sierpnia 2018 roku odeszła od nas na zawsze

Urszula Krzyżanowska-Łagowska
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dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW,
stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz nauczyciel akademicki.
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji
samorządu pielęgniarek i położnych (w latach 1991–1995)
Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który powstał niemalże równolegle z nurtem przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju.
Pragnęła transformacji polskiego pielęgniarstwa i nie szczędziła sił, aby walczyć o budowanie samodzielności oraz prestiżu
zawodu pielęgniarki i położnej. Miała duszę pionierki oraz wizjonerki, a przy tym odwagę, by podejmować się trudnych wyzwań. Czas tworzenia samorządu opisywała słowami piosenki: „To były piękne dni, naprawdę piękne dni” i dodawała przy
tym: „Tylko do tego musieliśmy mieć: zdrowie, silne nerwy, motywację i wiarę, że podołamy”.
Była autorką wielu publikacji, m.in. „Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym” (1991), „Znać swój
los” (1994), „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim” (2005), „Idea samorządności – wspomnienia, rozmowy, fakty”
(2011). Wydała dwa tomiki wierszy: „Wyrazić siebie” (1993) i „Pobądź ze mną” (1995).
Niemalże do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samorządem pielęgniarek i położnych, aktywnie uczestniczyła
w wielu samorządowych uroczystościach, konferencjach organizowanych w całym kraju.
Pozostanie w naszej pamięci i sercach.
Będzie nam Jej brakowało.
Rodzinie i Bliskim
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
wrzesień-październik 5/2018
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Wybory Samorządowe
Głosujmy!

LISTA 2 POZYCJA NUMER 4
Bezpartyjna 				
Porozumienie społeczne

MARZENA
SIEK
OKRĘG 1 LISTA 2
POZYCJA NR 4

Marzena Siek

Kandyduję do Sejmiku Województwa Lubelskiego, ponieważ dostrzegam potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców naszego regionu. Samorządowi potrzebni są
ludzie z inicjatywą, dobrą energią i tak jestem postrzegana. Jako pielęgniarka z duszą społecznika, posiadam przygotowanie merytoryczne, doświadczenie zawodowe
i chciałabym mieć wpływ na organizację opieki nad pacjentami. Od ponad 30 lat jestem trwale związana pracą w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim
im. Jana Bożego w Lublinie. Posiadam wykształcenie wyższe, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania zakładami opieki i administracji zdrowiem publicznym. Jestem działaczem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Forum Związków
Zawodowych, w samorządzie zawodowym pełnię funkcję skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Jako członek zespołu roboczego do spraw
ochrony zdrowia i opieki społecznej przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, podejmuję interwencje zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków reform ochrony zdrowia dla regionu i jego mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej, społecznej, spraw pracowniczych. Dążę do rozwiązania problemów pielęgniarek
i położnych na poziomie regionu i kraju w tym uwzględnienia procedur pielęgniarskich w świadczeniu medycznym finansowanym przez NFZ. Rola zawodowa pielęgniarki i położnej poddawana jest ciągle nowym wyzwaniom spowodowanym niestabilnymi rozwiązaniami w obszarze ochrony zdrowia. Tym nowym wyzwaniom,
nie zawsze towarzyszą rozwiązania połączone ze wzrostem prestiżu zawodowego czy możliwościami awansu oraz adekwatnego wynagrodzenia w stosunku do
rodzaju pracy, a w szczególności ciężaru odpowiedzialności zawodowej. Profesjonalizacja zawodu wymaga wykonywania coraz bardziej odpowiedzialnych zadań,
tym samym posiadania coraz wyższego poziomu wiedzy i kwalifikacji, służyć ma satysfakcjonującej jakości opieki nad pacjentem. Pomimo wprowadzanych regulacji prawnych w zakresie kształtowania wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, opracowania Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Polsce niestety 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 jest 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. Nie można jednak zapominać, że nasz zawód
predysponuje do narażenia na ryzyka związane ze środowiskiem pracy, które przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo i higienę pracy. Odpowiedzialność
zawodowa jest przesłanką do podejmowania radykalnego działania w celu podwyższania komfortu pracy i wynagrodzeń, jakie pozwolą nam godnie, z satysfakcją
pracować i żyć, a w konsekwencji podnosić jakość usług dla dobra każdego Pacjenta. Niezbędne jest dokonanie wyceny świadczeń usług pielęgniarskich i położniczych
w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Regionalnie będę dążyła do zniesienia drastycznych różnic w wynagrodzeniu naszej grupy zawodowej w stosunku
u do innych województw.
Uwzględniając demografię naszej grupy zawodowej, konflikty z pracodawcami, standardy opieki, konieczne jest wdrażanie odpowiednich programów umożliwiających elastyczne warunki pracy, z mniejszym obciążeniem, wsparcie technologiczne,kulturę organizacyjną, która promuje uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
i autonomię delegowaną ustawą o zawodzie.
Podejmę działania pozyskując europejskie programy wsparcia mając na celu polepszenie warunków pracy całej grupy zawodowej i dostosowanie wymagań do możliwości i potencjału pielęgniarek po 50 roku życia. Dane demograficzne już dawno powinny pobudzać odpowiedzialność decydentów w ochronie zdrowia, przyspieszać
rozmowy i konstruować zapisy poprawiające organizację opieki nad pacjentem. Jako przedstawiciel pielęgniarek i położnych, grupy, która monitoruje ten stan rzeczy
i przypomina o potrzebach pacjenta i pracowników zamierzam kontynuować starania ale również i mieć wpływ na kształtowanie opieki zdrowotnej w regionie.
Moim zadaniem jako radnej Samorządu Województwa Lubelskiego będą działania ukierunkowane na rozwiązywania problemów zdrowotnych i społecznych mieszkańców bez względu na ugrupowania polityczne. Będę dążyła do:
- edukacji rodzin w zakresie przygotowania do opieki nad seniorem,
- popularyzacji prowadzenia przez pielęgniarki rodzinnych domów opieki nad osobami niesamodzielnymi,
- upowszechniania teleopieki i telemedycyny w codziennym życiu pacjentów,
- ścisłej współpracy nauki i zastosowanie nowych technologi w podwyższaniu komfortu życia mieszkańcom Lublina oraz tworzenia przyjaznego środowiska
pracownikom medycznym.
W służbie dla zdrowia mieszkańcom Lublina!
21 października 2018 proszę o głos!

Koleżanki i Koledzy

Dorota Ronek
Lista Zjednoczonej Prawicy

Okręg 1 Lista 10 pozycja 4
wrzesień-październik 5/2018

Jestem kandydatem na funkcję Radnej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Mam ciągłą potrzebę działania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych. Strajk prowadzony w lipcu 2018 r. był tego dobitnym przykładem.
Zaangażowanie tak dużej grupy środowiska w akcje strajkową pokazało, że potrafimy się zjednoczyć i walczyć o swoje prawa. Jeśli uważacie, że sytuacja w ochronie
zdrowia wymaga poprawy proszę Was o oddanie na mnie swojego głosu 21 października 2018 r.
Mając swoich przedstawicieli w Samorządzie Województwa mamy wpływ na sytuację pracowników ochrony zdrowia i pacjentów. Poprawa warunków pracy i płacy
wszystkich pracowników ochrony zdrowia oraz działania na rzecz poprawy dostępności do ochrony zdrowia dla pacjentów jest możliwa. Jeśli potrzebujecie kontaktu
ze mną proszę piszcie: di.ronek@wp.pl.
Jestem pielęgniarką zatrudnioną w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym
nr 4 w Lublinie w Klinice Kardiologii. W 1990 r. ukończyłam Liceum Medyczne. W ramach rozwoju osobistego i zainteresowaniem naukami prawnymi studiowałam na
Wydziale Prawa i Administracji UMCS, gdzie uzyskałam tytuł magistra administracji.
Specjalizację z pielęgniarstwa kardiologicznego ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie uzupełniłam moje wykształcenie o studia licencjackie pomostowe. W czasie lipcowego strajku zdałam egzamin magisterski na Wydziale Nauk
o Zdrowiu UM w Lublinie i aktualnie posiadam tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. Jestem sekretarzem Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w SPSK 4, skarbnikiem Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPIP i sekretarzem Zarządu Krajowego OZZPIP.
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Adriana
Łaguna
– Starszy
Przedstawiciel

Medyczny Urgo Medical

Akademia
Leczenia Ran
Lublin, 22.09.2018

I konferencja pt. „Akademia Leczenia Ran” zorganizowana w województwie lubelskim przez firmę Urgo
Medical przy współpracy z firmą BBraun, Kikgel, Medi
oraz OlimpLabs, gdzie patronat honorowy objęła
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
poświęcona była tematyce leczenia ran o różnej etiologii.
W Hotelu Victoria w Lublinie zebrało się ponad 200
uczestników, w tym pielęgniarki i pielęgniarze z oddziałów szpitalnych, DPS-ów, hospicjów, opieki długoterminowej, a także pielęgniarki środowiskowe. Nie
zabrakło również lekarzy różnych specjalności i zainteresowanych tematyką farmaceutów.
Przedmiotem konferencji były m.in. wytyczne postępowania w ranach zakażonych przedstawione
przez Profesor Marzennę Bartoszewicz z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej we Wrocławiu.
W tej sesji Pani Profesor skoncentrowała się na jednym z głównych „sprawców” opóźniających proces
leczenia ran, jakim jest biofilm. Przedstawiła także
ciekawe polskie badanie dotyczące oceny skuteczności antybiofilmowego opatrunku ze srebrem z kompleksowym działaniem oczyszczającym wykonanego
w technologii lipidokoloidowej (UrgoClean Ag), który
skutecznie usuwa z rany biofilm, martwicę rozpływną
i pozostałości bakterii.
Istotą miejscowego zaopatrzenia ran opatrunkami specjalistycznymi jest dobór odpowiedniego
opatrunku do fazy gojenia rany, dlatego nie mogło
zabraknąć koncepcji URGOTIME, którą przedstawiła
mgr Anna Daudzward. Wykład zawierał zbiór wskazówek ułatwiających leczenie ran przewlekłych przy
pomocy opatrunków wykonanych w technologii TLC.
Mgr Sylwia Rogowska, pielęgniarka pracująca
w Hospicjum w Licheniu podzieliła się swoją wiedzą
i doświadczeniem prezentując szereg przypadków
pacjentów z różnymi ranami, dla których osobiście
jest wsparciem i których leczy rany wg. aktualnych
wytycznych. Dla wielu uczestników spotkania bezcenne okazały się zaprezentowane wskazówki i spo6

strzeżenia dotyczące holistycznego podejścia do pacjenta z odleżyną, owrzodzeniami podudzi, a także
raną nowotworową.
Poruszone zostały również istotne punkty nierozerwalnie związane z procesem gojenia ran tj. antyseptyka, lawaseptyka, wpływ kompresjoterapii w leczeniu żylnych owrzodzeń podudzi, a także rola argininy
i stanu odżywienia pacjenta w trudno gojących się
ranach.
Po części wykładowej uczestnicy mogli skorzystać
z praktycznej części 4 warsztatów:
1. Kompresjoterapia – nowoczesne rozwiązania –
Magdalena Biniecka, Anna Kolek
2. Rana przewlekła – od oczyszczania do naskórkowania z opatrunkami Urgo – Anna Daudzward
3. Już od dzisiaj Ci się uda – Technologia Lubi Cuda –
Jak czynić cuda w leczeniu ran – Adriana Łaguna,
Agnieszka Wojciechowska
4. Czysta rana warunkiem powodzenia terapeutycznego – dr n. farm. Przemysław Dalkowski, Sebastian
Chmielewski
Konferencji przyświecał jeszcze jeden cel. Było
nim wsparcie 3 letniego Krzysia z Radomia, chorego
na nieuleczalną chorobę EB (Epidermolysis bullosa –
pęcherzowe oddzielanie się naskórka). Ciało chłopca
jest delikatne jak skrzydła motyla. Nawet naturalny
odruch zaciśnięcia dłoni powoduje powstawanie ran
podobnych do oparzeń 2 i 3 stopnia. Rany powstają również w jamie ustnej i w przełyku. Krzyś ciągle
zmaga się z bólem i walczy o w miarę normalne życie. Chłopiec musi przez cały czas stosować opatrunki
specjalistyczne, które zabezpieczają jego skórę przed
urazami i przyspieszają gojenie ran, które już powstały. Dzisiaj miesięczna pielęgnacja kosztuje ok. 6 tys.
złotych, co jest ogromną kwotą, dlatego BARDZO
DZIĘKUJEMY UCZESTNICZĄCYM W KONFERENCJI za
wsparcie akcji zbierania zakrętek, które później zostaną wymienione na złotówki, za które będzie możliwy
zakup m.in. bandaży, igieł, opatrunków i innych produktów niezbędnych w pielęgnacji Krzysia.
► Ciąg dalszy na str. 7
wrzesień-październik 5/2018
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Akademia leczenia ran

Wykład pt. Wytyczne postępowania miejscowego w ranach zakażonych
– Prof. Marzenna Bartoszewicz

Zebrane zakrętki podczas konferencji dla Krzysia chorego na EB

Warsztat pt. Rana przewlekła – od oczyszczania do naskórkowania z opatrunkami Urgo
– Anna Daudzward
Wykład pt. URGOTIME – leczenie ran przewlekłych przy pomocy opatrunków
w technologii lipidokoloidowej – Anna Daudzward

wrzesień-październik 5/2018
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mgrwAgnieszka
„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Lublinie Moszczyńska-Błaszczak, mgr Marzena Soja
– Certyfikowane Doradczynie Laktacyjne Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka SPSK 4

Jesienna Konferencja

Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
Lublin 21-23.09.2018 r.

W

dniach 21-23 września odbyła się w Lublinie Jesienna Konferencja zorganizowana
przez Polskie Towarzystwo Konsultantów
i Doradców Laktacyjnych, którego Prezesem jest prof.
dr hab. n. med. Barbara Królak –Olejnik, a reprezentowała ją Sekretarz Towarzystwa mgr Katarzyna Asztabska.

Wśród nas obecni byli przedstawiciele lubelskiego
samorządu zawodowego, Pan Andrzej Tytuła – Przewodniczący ORPiP w Lublinie oraz Pani Agnieszka
Kais – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie.
Wielu wspaniałych Gości podzieliło się na wykładach swoją wiedzą. Przedstawione tematy dotyczyły
między innymi: suplementacji w laktacji, którą przed-

Uczestnicy Konferencji.

Konferencje takie organizowane są cyklicznie
w różnych miastach Polski w celu poszerzania wiedzy
konsultantów i doradców, a także tworzenia nowych
rekomendacji dotyczących postepowania w laktacji.
Nad organizacją i przebiegiem konferencji czuwały
lubelskie Certyfikowane Doradczynie Laktacyjne
(Agnieszka Moszczyńska-Błaszczak, Agnieszka Gąsior-Guziak, Agnieszka Jamroży, Marzena Soja i Anna
Czarnota).
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stawił dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski, dr n. med.
Katarzyna Jankiewicz omówiła stosowanie antykoncepcji w okresie karmienia naturalnego z uwzględnieniem metod naturalnych (LAM), chemicznych,
mechanicznych i hormonalnych, natomiast dr n.
med. Ewa Wietrak zrelacjonowała nam jakie ziołowe
► Ciąg dalszy na str. 9
wrzesień-październik 5/2018
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Jesienna Konferencja

Organizatorzy Konferencji.

preparaty stosowane w laktacji są obecnie bezpieczne i skuteczne w laktacji.
Z kolei mgr Aneta Kozaczuk poprowadziła ciekawy
warsztat dotyczący radzenia sobie z depresją w okresie okołoporodowym oraz wspierania pacjentki borykającej się z tym problemem.
Interesujące i jakże ważne zagadnienie dotyczące
dysforii i negatywnych emocji, takich jak smutek,
strach, rozdrażnienie, występujących u części kobiet
tuż przed wypływem pokarmu przedstawiła mgr
Agnieszka Gąsior-Guziak. Emocje te nie są jednak
odpowiedzią psychologiczną na karmienie piersią,
ale mają ścisły związek ze spadkiem dopaminy, czyli
z hormonami. Świadomość, że jest to fizjologiczne
zjawisko pomaga matkom w radzeniu sobie z tą sytuacją.
Kolejne istotne zagadnienie przedstawił lek. stom.
Leszek Czajkowski, który wykonuje zabiegi plastyki
wędzidełka języka przy użyciu kautchera chirurgicznego. Skrócone wędzidełko języka ma początkowo
ścisły związek z trudnościami w karmieniu piersią,
a w późniejszym okresie życia stwarza problemy logopedyczne i społeczne. Po wykonaniu zabiegu plastyki już kilkudniowe noworodki zaczynają ssać pierś
bez większych problemów.
wrzesień-październik 5/2018

Ciekawie przedstawiona została prezentacja oraz
warsztaty mgr Anny Babik z zakresu wczesnego
wspierania rozwoju noworodka w oddziale szpitalnym. Prelegentka wyjaśniła jak ważne jest, aby prawidłową opieką objąć noworodka/wcześniaka jak
najwcześniej, niemalże zaraz po porodzie i stworzyć
mu optymalne warunki do fizjologicznego rozwoju
oraz zapobiegać pojawianiu się ewentualnych zaburzeń psychomotorycznych .
Bardzo ważnym tematem dla całego środowiska
medycznego, zajmującego się zdrowiem kobiety
ciężarnej, rodzącej i po porodzie oraz noworodkiem,
było przedstawienie przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dr hab. n. o zdr. Grażynę Iwanowicz-Palus, nadchodzących zmian w nowym standardzie
organizacyjnym opieki okołoporodowej, który wejdzie w życie od 1-go stycznia 2019 roku.
Na zakończenie dokonano analizy rzadkich przypadków z praktyki Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.
Podczas trzydniowej Jesiennej Konferencji obok
bogatego programu merytorycznego zapoznano
uczestników z zabytkami Lublina, a także z naszymi
potrawami i produktami regionalnymi.
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„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia
w Lublinie
Szyszkowska-Furtak

– Klub Seniora

Seniorzy
na pielgrzymkowym szlaku

W

dniu 14 czerwca o godzinie 6.00 rano z Placu
Zamkowego członkowie Klubu Seniora działającego przy ORPiP w Lublinie wyruszyli na

pielgrzymkę. Poranna zorza zapowiadała nam deszczową
pogodę. I tak było. Wyruszyliśmy na szlak pielgrzymkowy
Sanktuariów Maryjnych. Po drodze zwiedziliśmy Olsztyn,
a w nim dzielnicę Starego Miasta w przepięknej krasie
ukwieconego, ubarwionego zielenią przepięknej roślinności krzewów, drzew i wonnych kwiatów. Historię Olsztyna przybliżył nam we wspaniałym przekazie miejscowy
przewodnik. Olsztyn ma bardzo skomplikowaną historię,
kilkakrotnie zmieniał przynależność państwową. Przeżywał wzloty i upadki. W latach 1516 i 1520-21 wielki nasz
astronom Mikołaj Kopernik pełnił tu obowiązki administratora miasta.

.

Panorama Olsztyna

Gietrzwałd jest położony w połowie drogi pomiędzy
Ostródą a Olsztynem, w ziemi warmińskiej. Trasa do Gietrzwałdu prowadziła nas przez przepiękne lasy. Urokliwe
miasteczka, zadbane przed domami przepiękne ogrody
i ukwiecone balkony, budziły w nas zachwyt.
Z niecierpliwością wpatrywałyśmy się w okna autobusu oczekując kiedy zobaczymy kopułę Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałskiej, bo tam podążaliśmy, by stanąć na
tym miejscu które wsławiła Matka Boża swoją obecnością.
I oto z daleka ukazała się nam Kopuła Bazyliki. Bezpiecznie
dotarłyśmy na miejsce naszego pielgrzymowania, a serca
nasze rozpierała radość, byłyśmy szczęśliwe.

Mikołaj Kopernik

Tu napisał „Traktat o pieniądzu” i prowadził obserwacje
astronomiczne. Na ścianie zamkowego krużganka jest wykonana tablica jego ręką – wielka pamiątka jego pobytu
w Olsztynie. Okres II wojny światowej przyniósł Olsztynowi
ogromne straty – czerwonoarmiści podpalili miasto w wyniku czego 36% jego zabudowy legła w gruzach. Olsztyn
długo leczył swoje rany, ale rynek Starego Miasta nie został odtworzony w kształcie w jakim był przed wybuchem
II wojny światowej. Zwiedzanie Olsztyna zakończyłyśmy

Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie

pobytem w katedrze pod wezwaniem św. Jakuba. Główne

Miejscowość Gietrzwałd jest słynna z powodu mających
tam miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny, które do
tej pory jako jedyne na ziemiach polskich zostały oficjalnie
uznane przez władzę kościelną. Objawienia gietrzwałskie
miały miejsce dziewiętnaście lat po objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku.
Głównymi wizjonerami były dzieci, a wśród nich trzyna-

drzwi wejściowe do katedry przedstawiają sceny związane z życiem i działalnością św. Jana Pawła II. Ale muszę tu
wspomnieć, że pomimo zachmurzenia i opadów, w tym
regionie dopisała nam słoneczna pogoda. I tak pożegnaliśmy się z Olsztynem pielgrzymując do Sanktuarium Matki
Bożej Gietrzwałskiej.
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► Ciąg dalszy na str. 11
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Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Seniorzy na pielgrzymkowym

stoletnia Justyna i dwunastoletnia Barbara. Obie pochodziły z rodzin polskich. Matka Boża przemawiała do nich
po polsku, co miało szczególne znaczenie na terenach
zaboru pruskiego, które były poddawane w tym czasie intensywnej germanizacji.
Matka Boża w swoich objawieniach prosiła o codzienne
odmawianie różańca. W owym czasie katolicy mieszkający na tych ziemiach przechodzili swoją udrękę od władz
niemieckich, które wydawały różne dekrety, zarządzenia
skierowane przeciwko Kościołowi, pośrednio uderzające
w ludność polską. Jednak po objawieniach Matki Bożej
wraz z napływem pątników nastąpił moment zwrotny
w dziejach sanktuarium, rozpoczęto rozbudowę kościoła, został skomponowany nowy jednolity obiekt w stylu
eklektycznym. Matka Boża w trakcie objawień wyraziła
prośbę o wybudowanie kapliczki przed kościołem. Wizjonerki otrzymały wówczas dokładne wskazania, jak ma
wyglądać figura w kapliczce. Prośba Maryi została spełniona. Z miejscem objawień integralnie łączy się źródełko,
stanowiące dla wielu wiernych cel pielgrzymek. Ówczesny
ks. proboszcz Weichsel polecił wizjonerkom aby poprosiły Matkę Bożą o błogosławieństwo źródełka. Matka Boża
prośbę spełniła, pobłogosławiła źródełko i zebranych pątników. Od tego czasu w miejscu tym pielgrzymi doznają
wielu łask i uzdrowień. O godzinie 18:00 uczestniczyłyśmy
we Mszy św, Ks. proboszcz powitał naszą pielgrzymkę,
uczestniczki Klubu Seniora, a także członków Katolickiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, które również są
członkami Klubu Seniora. Po zakończeniu Mszy św. przed
wizerunkiem Matki Bożej Gietrzwałskiej nasza koleżanka
Teresa Marczewska w imieniu nas wszystkich zawierzyła
opiece Matki Bożej nasze rodziny, wszystkich członków
Lubelskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz
całą Służbę Zdrowia. Następnego dnia o godz.7:00 rano
specjalnie dla nas została odprawiona Msza św., o którą
w naszym imieniu poprosiła siostra Patrycja. Tak jak poprzedniego dnia ks. celebrujący Msze św. powitał naszą
pielgrzymkę. Po nabożeństwie szlak pielgrzymkowy poprowadził nas do Św. Lipki, do której powiodła nas droga wyboista, kręta, w remoncie. Ale po drodze mijałyśmy
również piękne lasy, jeziora, ukwiecone domy, aż w końcu
dotarłyśmy do Świętej Lipki.

Jechałyśmy tam aby pokłonić się Matce Bożej Świętolipskiej, aby u jej stóp złożyć nasze prośby, zawierzyć Jej opiece nasze rodziny, nasz Samorząd Pielęgniarek i Położnych
oraz Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych,
a także uczestniczyć w cudownym koncercie organowym.
Święta Lipka położona jest między Olsztynem, a Kętrzynem gdzie znajduje się zachwycająca swoją budową barokowa bazylika poświęcona Maryi. Wysokiej klasy budowla. Wzniesienie tej okazałej Świątyni mogło być związane
tylko z tak niezwykłym wydarzeniem jak obecność w tym
miejscu Matki Bożej oraz głębokiej wiary ludu. Święta Lipka jest dla północy Polski, tym czym Ostra Brama dla Litwy czy Kodeń dla Podlasia. W Świątyni w Świętej Lipce
znajdują się najsłynniejsze w Polsce organy. Uczestnicząc
w koncercie doświadczyłyśmy niezapomnianej uczty duchowej, tony wydawane przez organy brzmią w naszych
uszach do dzisiejszego dnia, a budowa instrumentu wzbudziła nasz podziw, towarzyszyły nam wrażenia trudne do
opisania. Pożegnałyśmy Świętą Lipkę pełne duchowej zadumy, umocnienia naszej wiary, modlitwą i śpiewem, dziękując Matce Bożej za dar pielgrzymki do Jej stóp.

Bazylika w Świętej Lipce

Zdjęcia: Serwis internetowy.
W imieniu pielgrzymów pragnę podziękować Panu
Przewodniczącemu ORPiP w Lublinie Andrzejowi Tytule,
a także Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położonych
w Lublinie za przyznanie nam środków finansowych
dzięki, którym możliwe było sfinalizowanie pielgrzymki.
Dziękuję również Pani Małgorzacie Radkiewicz z firmy
Lider Tour w Lublinie za pomoc w zorganizowaniu tej
pielgrzymki.
Miejsce objawienia w Gietrzwałdzie
wrzesień-październik 5/2018
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Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Ważne – Koniecznie „Nasz
przeczytaj!

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544
i 1629), i realizującym świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1
lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę
w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając
kwoty, o których mowa w § 4 .”.
§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki
lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej,
w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę
wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej.
2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których
jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:
1) w 2018 r., także według stanu na dzień 1 października 2018 r., i przekazuje do dnia 14 października 2018 r .;
2) w 2019 r., według stanu na dzień:
a) 1 stycznia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2019 r.,
b) 1 kwietnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 kwietnia 2019 r.,
c) 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.
3. W 2019 r. informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest
kapitacyjna stawka roczna, sporządza według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.
4. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1-3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym
mowa w § 4a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i karze
umownej w wysokości do 5% tych środków.
§ 3. W zakresie trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych w drodze zmiany umowy o której mowa
w § 2 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-8 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

21 sierpnia 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie podczas, którego podjęto
uchwały w sprawie nadania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, zatwierdzono wypłatę zapomóg losowych bezzwrotnych
pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudnej sytuacji losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej podczas,
którego członkowie Komisji rozpatrzyli wnioski
o przyznanie zapomóg bezzwrotnych pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudniej sytuacji losowej.

28 sierpnia 2018 r.
W siedzibie NRPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych, w którym udział wziął Pan Andrzej
Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

4 września 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego.

Koniecznie przeczytaj!

z dnia 29 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515,
1532, 1544 i 1552) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373), w załączniku w § 16:
1) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Prezes Funduszu ustala kapitacyjną stawkę roczną w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3 i § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. …….).”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Określając współczynniki korygujące na podstawie ust. 3, Prezes Funduszu uwzględnia wysokość dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust.
5 pkt 3 i § 4a tego rozporządzenia.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

11 września 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Epidemiologii.

11-13 września 2018 r.

MINISTER ZDROWIA
1)

W siedzibie NIPiP odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym
udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący
ORPiP w Lublinie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

12 września 2018 r.

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Etyki.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie
Klubu Seniora działającego przy ORPiP w Lublinie.

13 września 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Nauki Kształcenia i Rozwoju Zawodowego podczas, którego członkowie rozpatrzyli
wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie
Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.

18 września 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Prezydium ORPiP w Lublinie.

21 września 2018 r.
W Hotelu PZM w Lublinie odbyła się Jesienna Konferencja Polskiego Towarzystwa Konsultantów
i Doradców Laktacyjnych, w której udział wziął
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie i Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca
ORPiP w Lublinie.
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Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń
opieki zdrowotnej wymagających ustalenia
odrębnego sposobu finansowania
Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225) w § 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) świadczenia udzielane przez:
a)
pielęgniarki,
b)
położne,
c)
ratowników medycznych
- w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy;”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA
1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
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NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-OIE.060.200.2018			

22 września 2018 r.

Warszawa, 20 września 2018 r.

Pani
Józefa Szczurek - Żelazko

W Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się konferencja „Akademia Leczenia Ran”. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie objęła Honorowy Patronat na konferencją. Udział w konferencji
Wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP
w Lublinie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

Ustosunkowując się do pisma z dnia 30.08.2018 r., znak: PPK.0762.6.2018
w sprawie dopuszczalności kształcenia na tzw. studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy, i wobec wyrażenia w tym piśmie stanowiska, że jest to
prawnie dopuszczalne, przedstawiam niniejszym stanowisko Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych w tej sprawie.
Za niemogące budzić wątpliwości uznać należy stwierdzenie, że instytucja
tzw. studiów pomostowych dla pielęgniarek (i analogicznie w przypadku położnych) została przewidziana dla pielęgniarek, które posiadają świadectwo
dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki w Polsce (art. 52 ust.
3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).
Celem wprowadzenia studiów pomostowych było umożliwienie polskim pielęgniarkom, które uzyskały wykształcenie pielęgniarskie w poprzednim systemie kształcenia możliwość uzyskania w drodze studiów uzupełniających
wykształcenia na poziomie studiów pielęgniarskich pierwszego stopnia (licencjat).
Kształt tego rozwiązania jest wynikiem przeprowadzenia gruntownej analizy
programów poszczególnych rodzajów polskich szkół pielęgniarskich prowadzących kształcenie w poprzednim systemie, czego wyrazem jest choćby regulacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2012, gdzie określono
w szczególności minimalne wymiary czasu trwania studiów pomostowych,
a także proporcje pomiędzy kształceniem teoretycznym i praktycznym, w zależności od rodzaju ukończonej szkoły pielęgniarskiej. Niezwykle istotnym
jest tu okoliczność, że ramy czasowe i programowe studiów pomostowych
dla danej kategorii pielęgniarek są skorelowane z minimalnymi wymogami kształcenia pielęgniarek w Unii Europejskiej określonymi w dyrektywie
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 07.09.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Kwestie te nie są możliwe do przełożenia na kształcenie odbywane w innych państwach, według innych programów kształcenia.

25 września 2018 r.
W siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady Lubelskiego Oddziału NFZ, w którym
udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący
ORPiP w Lublinie.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie Kapituły Medalu powołanej uchwałą ORPiP
w Lublinie.

27 września 2018 r.
W siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 4 w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady SPSK Nr 4, w którym udział wziął Pan
Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

28 września 2018 r.
W Lublinie odbył się Marsz Różowej Wstążki,
w którym udział wzięła Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie.

28 – 29 września 2018 r.
W Janowie Lubelskim odbyła się Konferencja
„Procedury Przeciwepidemiologiczne”, w której
udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący
ORPiP w Lublinie.

29 września 2018 r.
W Aulii Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się V konferencja naukowa Lekarzy Rodzinnych Lubelszczyzny i Lekarzy
Rezydentów Medycyny Rodzinnej, w której udział
wzięła Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca
ORPiP w Lublinie.

Dyrektywa w art. 33 ust. 3 przewiduje zaś jasno, że uznaniu przez państwa
członkowskie UE podlegają dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pielęgniarki, które: zostały wydane w Polsce pielęgniarkom, które przed
dniem 1 maja 2004 r. ukończyły kształcenie niespełniające minimalnych wymogów w zakresie kształcenia określonych w art. 31 oraz są potwierdzone dyplomem licencjackim uzyskanym na podstawie specjalnego programu
kształcenia określonego we wspomnianych wyżej przepisach ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i rozporządzenia z dnia 14.06.2012 r.

Informacje

Wobec powyższego, NRPiP musi stać na stanowisku, że studia pomostowe
przeznaczone są wyłącznie dla pielęgniarek, które uzyskały dyplom szkoły

ręki

► Ciąg dalszy na str. 18
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pielęgniarskiej w Polsce. Przy czym nie byłoby przeszkód, żeby osoby te były obywatelkami innego kraju, w tym oczywiście także Ukrainy.
W analizowanej sprawie sytuacja jest zaś inna. Na studia pomostowe przyjęte zostały osoby będące obywatelami Ukrainy, które ukończyły tamtejsze szkoły pielęgniarskie, a następnie wykonywały zawód pielęgniarki na Ukrainie.
Jako argument, że w przypadku takich osób możliwe jest mimo tego podjęcie nauki na studiach pomostowych wskazywana jest Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu
akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni z dnia 11.04.2005 r. Nie negując w żadnej mierze
regulacji zawartych w przedmiotowej umowie, wskazać należy w kontekście analizowanej kwestii, że z umowy tej (art.
3) wynika jedynie, że świadectwa o pełnym wykształceniu średnim wydane na Ukrainie uprawniają do ubiegania się
o przyjęcia na studia w szkole wyższej państwa drugiej Strony (Polski). Osoby, które uzyskały takie wykształcenie
mogą więc podjąć m.in. studia pielęgniarskie w Polsce. Możliwe jest również uznawanie (art. 4) odpowiednich okresów
studiów, zdanych egzaminów, zaliczeń oraz praktyk. Dotyczy to jednak tylko okresów, egzaminów i praktyk w ramach
odbytych studiów wyższych. Przepisy te nie dotyczą zaś w żadnym razie uznawania okresów nauki, egzaminów czy
praktyk zawodowych, a przede wszystkim dyplomów szkół profilowych (pielęgniarskich) na poziomie szkoły średniej,
czy też policealnej, których posiadanie jest konieczne dla podjęcia specyficznych studiów pomostowych przeznaczonych dla pielęgniarek. Interpretacja przeciwna byłaby nieuprawniona, a ponadto, w ocenie NRPiP, sprzeczna z prawem
unijnym - wspomnianą wyżej dyrektywą 2005/36/WE i stanowiącą jej implementację w polskim porządku prawny regulacją studiów pomostowych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.
Naczelna Rada od wielu lat zgłasza problem braków w zatrudnieniu pielęgniarek w polskim systemie ochrony zdrowia i bardzo niepokojących perspektyw na przyszłość. Zostało to szeroko przedstawione w piśmie KRASPiP z dnia
30.08.2018 r. Okoliczności te nie mogą jednak być podnoszone jako argument za działaniami sprzecznymi, w ocenie
NIPiP, z obowiązującym porządkiem prawnym.
Należy tu podkreślić, że to organom samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych - okręgowym radom oraz NRPiP
jako organowi odwoławczemu powierzono zadanie przyznawania cudzoziemcom prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Przede wszystkim zatem to organy samorządu są odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów prawa
w tym zakresie. W tym świetle, organy samorządu rozpatrując wnioski o przyznanie prawa wykonywania zawodu cudzoziemcom nie mogą pomijać okoliczności, że osoba ubiegająca się o przyznanie takiego prawa nie posiada wykształcenia wymaganego stosownymi przepisami.

Zofia Małas

Prezes NRP1P
Do wiadomości:
1. Pani Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w MZ
2. Pani prof. zw. dr hab. n. med. Irena Wrońska - Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

Głosuj
na pielęgniarki
więcej na str. 5
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„Zgasłeś nam jak świecy płomień
Bez buntu, bez słowa skargi,
Samotny w tej ostatniej drodze.
I tylko smutek bolesny i pamięć żywa
o Tobie w nas pozostanie,
bo zawsze myślami będziemy przy Tobie”.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 20 maja
odszedł od nas nagle w wieku 52 lat nasz Kolega

Ś.p WALDEMAR MAZURUK

Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Chirurgii Ogólnej z Poddodziałem Urazowo-Ortopedycznym we Włodawie
Straciliśmy profesjonalistę w zawodzie, osobę która potrafiła tworzyć atmosferę wspólnych celów i wartości. Waldemar był
człowiekiem wyjątkowym. Z wielkim zaangażowaniem pełnił funkcję Pielęgniarza Oddziałowego Oddziału Chirurgicznego,
niezwykle kompetentny i jednocześnie życzliwy wobec chorych i współpracowników. Cechowała go wysoka kultura osobista
i oddanie pacjentom. Chętnie dzielił się z innymi swoim doświadczeniem i nieustannie pogłębianą wiedzą.
Odszedł nagle wspaniały człowiek. Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę.
„Czasem brak słów, by wypowiedzieć ból,
Czasem brak łez, by wypowiedzieć żal”
Waldemar Marek Mazuruk ur. 22 listopada 1966 r. we Włodawie. W 1990 r. Ukończył Medyczne Studium Zawodowe we Włodawie.
Pracę rozpoczął w ZOZ we Włodawie 1 października 1990 r. i cały czas był związany z Oddziałem Chirurgicznym. W roku 2000
z wyróżnieniem ukończył Specjalizację chirurgiczną. W 2012 roku 9 stycznia powierzono mu obowiązki Pielęgniarza Oddziałowego
Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym w SP ZOZ we Włodawie. W roku 2014 ukończył Państwową
Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i uzyskał tytuł: licencjat pielęgniarstwa. Wiedzą i doświadczeniem dzielił
się z młodszymi koleżankami w pracy a także prowadząc zajęcia ze studentami. Zmarł nagle 20 maja 2018 r.
Żegnamy naszego Kolegę Waldemara
i łączymy się w bólu z Rodziną
Pamięć o Tobie zostanie na zawsze wśród nas
współpracownicy, przyjaciele, koleżanki i koledzy
z SP ZOZ we Włodawie

„Ci którzy nas opuścili nie odeszli.
Są nadal z nami, są wciąż obecni.
Choć niewidzialni”.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 24 kwietnia
po długiej walce z nieuleczalną chorobą odeszła od nas w wieku 52 lat
nasza Koleżanka
pozostawiając po sobie szacunek i wspomnienie dobrego człowieka

Ś.p Marzena Szewczyk
Starsza Pielęgniarka Oddziału Chirurgii Ogólnej z Poddodziałem Urazowo-Ortopedycznym we Włodawie
Całe swoje życie zawodowe związała z pielęgniarstwem w SPZOZ we Włodawie. Bardzo serdeczna i chętnie niosąca pomoc innym.
Zawsze uśmiechnięta, pogodna i życzliwa. Cierpliwa i dzielna w zmaganiach ze swoją długą i ciężką chorobą. Tak bardzo chciała
żyć....
Marzena Maria Szewczyk zd. Mielewczyk ur. 15.04.1966 r. w Lublinie. Medyczne Studium Zawodowe we Włodawie ukończyła
w 1988r. i natychmiast rozpoczęła pracę w charakterze pielęgniarki w ZOZ we Włodawie. W SPZOZ pracowała zawsze przy łóżku
chorego w oddziałach szpitalnych do ostatnich dni życia.
Żegnamy Cię Marzenko, Pamięć o Tobie pozostanie w nas na zawsze.
Łączymy się w bólu z Rodziną
współpracownicy, przyjaciele, koleżanki i koledzy
z SP ZOZ we Włodawie
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w Lublinie–
Ważne

Koniecznie
KONDOLENCJE
przeczytaj!

Pani

Koleżance

Małgorzacie Serafin

Wiesławie Wieczorkiewicz

Bożenie Kulińskiej

wyrazy głębokiego współczucia

wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

z powodu śmierci

SIOSTRY

TEŚCIA

składają

składają

Pielęgniarska wraz z zespołem

koleżanki z Oddziału Wewnętrznego

koleżanki z Oddziału Wewnętrznego

pielęgniarskim SPZOZ w Łęcznej

SPZOZ Nr 1 w Bełżycach

SPZOZ Nr 1 w Bełżycach

Koleżance

Pani

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają
Dyrektor Kierownicza Kadra

Ani Kiełtyce

Koleżance

Koleżance

Agacie Wołoszkiewicz

Emilii Baran

wyrazy głębokiego współczucia

szczere i głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci

z powodu tragicznej śmierci

MĘŻA

BRATA

składają

składają

pracownicy NZOZ Fides Przychodnia

koleżanki z NZOZ Termed w Lublinie

Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Medycyny Rodzinnej w Hańsku

Łączymy się w bólu z Rodziną

Koleżance

Pani

Pani

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MĘŻA MARKA
składają
Pielęgniarki Oddziału Dziecięcego
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana

Krystynie Szalast
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają
pracownicy Oddziału Chirurgicznego
Ogólnego SPZOZ w Lubartowie
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Annie Zielińskiej
Naczelnej Pielęgniarce

Annie Majewskiej

w SP ZOZ w Lubartowie

wyrazy głębokiego współczucia

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

i słowa wsparcia z powodu śmierci

MAMY

MAMY

składają

składają

Dyrekcja, Kadra Kierownicza

koleżanki i koledzy z Przychodni

pielęgniarki i położne oraz pracownicy
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

i Szpitala CRH Żagiel Med
w Lublinie
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Pani Oddziałowej

Barbarze Kwaśniewskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają
koleżanki z Oddziału Chorób
Płuc i Reumatologii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie

Pani Oddziałowej

Agnieszce Wołosz
wyrazy szczerego i głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składa
cały personel Oddziału Noworodków
i Wcześniaków Samodzielnego

Koleżance

Elżbiecie Dworczyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY

składają
współpracownicy z Kliniki Chirurgii
i Traumatologii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie

Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie
Łączymy się w smutku
z Jej Najbliższymi

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Pani

Haliny Żuchnik

Pani

Koleżance

Danucie Kamińskiej

Małgorzacie

Pielęgniarce Zakładu
Pielęgnacyjno Opiekuńczego

Nizińskiej-Bębenek

wyrazy głębokiego współczucia

wyrazy współczucia i żalu

oraz słowa wsparcia i otuchy

z powodu śmierci

z powodu śmierci

MAMY

BRATA
składają
Dyrekcja i Współpracownicy

TATY

składają
Dyrekcja, Współpracownicy,
Koleżanki z Chirurgii Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach

Koleżance

składają

Renacie Mielniczuk

pielęgniarki i położne Samodzielnego

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

im. Jana Bożego w Lublinie

Pani

Pani

Marii Czerwińskiej

Małgorzacie Kowalczyk

wyrazy głębokiego współczucia

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

MAMY

składają

składają

koleżanki i koledzy z Oddziału

koleżanki i koledzy z Oddziału

Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego

Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego

Szpitala Specjalistycznego

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Al. Kraśnicka 100 w Lublinie

Al. Kraśnicka 100 w Lublinie
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z powodu śmierci

TATY

składają
koleżanki i koledzy z Oddziału
Anestezjologii i Bloku Operacyjnego
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie

Pani

Annie Zimie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają
koleżanki i koledzy z Oddziału
Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Al. Kraśnicka 100 w Lublinie
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Komunikat z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem
portalu https://medical.edu.pl/
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako jednostka podległa Ministrowi Zdrowia i z upoważnienia Ministra Zdrowia sprawująca nadzór
nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, informuje, że Krajowy Instytut Medyczny prowadzący portal https://medical.edu.pl/, proponuje
pielęgniarkom i położnym, ukończenie kształcenia podyplomowego metodą e-learning-u tj.: poza obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników
Medycznych (SMK) oraz z pominięciem przepisów regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym zwłaszcza art. 67 ust.4 pkt. 3),
ust. 4a i ust. 11, art. 71 ust. 2 pkt. 3), art. 72 ust. 2 pkt. 2), art. 73 ust.2 pkt. 2), art. 75 ust. 1 pkt. 2), art. 76 i art.80 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz.123 z późn.zm.) oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.1761).
W związku z powyższym, ukończenie kształcenia prowadzonego przez podmiot nie posiadający statusu organizatora kształcenia podyplomowego, o którym mowa
w art. 75 ww. ustawy, skutkować będzie brakiem możliwości zakwalifikowania tego kształcenia jako kształcenia podyplomowego w rozumieniu ww. ustawy oraz
ryzykiem niezakwalifikowania do egzaminu państwowego.
Beata Szlendak
Z-ca Dyrektora
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
Jacek Chojnacki
Radca Prawny

OFERTA SZKOLENIOWA !
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przestawia ofertę szkoleniową na II półrocze 2018 roku.
Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, składanie wniosków i rekrutacja 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 Lublinie 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 uczestników
jednej edycji

Planowana data
rozpoczęcia

Planowana data
zakończenia

1.

kurs kwalifikacyjny
edycja bezpłatna

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka
w położnictwie i ginekologii dla położnych

30

05.11.2018

04.05.2019

2.

kurs kwalifikacyjny
edycja bezpłatna

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna
opieka dla pielęgniarek

35

15.10.2018

12.04.2019

3.

kurs kwalifikacyjny
edycja bezpłatna

pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

25

15.11.2018

15.05.2019

4.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Edukator w cukrzycy

35

10.09.2018

09.12.2018

5.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

30

24.09.2018

14.12.2018

6.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Endoskopia

30

24.09.2018

20.12.2018

7.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

35

19.11.2018

18.01.2019

8.

Szkolenie specjalizacyjne

specjalizacja pielęgniarstwo internistyczne

25 miejsc
bezpłatnych

X / XI 2018

III / IV 2020

9.

Szkolenie specjalizacyjne

specjalizacja pielęgniarstwo operacyjne

25 miejsc
bezpłatnych

X / XI 2018

III / IV 2020

Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
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(–) mgr Andrzej Tytuła
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
oferuje w sprzedaży wysyłkowej lub osobistej
pozycje książkowe

A. Ginalska „Pielęgniarka w Kraju Miliona Słoni – Daleki Wschód”
Wyd. OIPiP Lublin 2015
Cena 20 zł.
„… Laos to odległy kraj o odmiennej kulturze, florze i faunie w której przyszło Pani Annie organizować oraz
zmieniać dążąc do międzynarodowych standardów laotańskie pielęgniarstwo. Praca ta stanowiła zatem nie
lada wyzwanie zarówno w sferze merytorycznej, organizacyjnej jak i kulturowej. Zmiany, które dokonały się za
sprawą zaangażowania naszej autorki przy współpracy z międzynarodową społecznością WHO oraz lokalnymi
decydentami w sposób znaczący wpłynęły na kształt laotańskiego pielęgniarstwa zarówno na poziomie
kształcenia przeddyplomowego jak i praktyki zawodowej…”
Andrzej Tytuła - Przewodniczący ORPiP w Lublinie

B. Ślusarska, D. Zarzycka (red.) „Kultywowanie symboliki w pielęgniarstwie”
Wyd. OIPiP Lublin 2011
Cena 30 zł.
,,O roli społecznej zawodu pielęgniarki stanowią także jego symbole :czepek, mundur, ślubowanie ,hymn pielęgniarski. Czasami warto przypomnieć sobie ich treść, usiąść na chwilę ,zastanowić się, zatrzymać na moment
w ,,gonitwie” życia i odnaleźć dawno zapomniane ideały .Temu także służy recenzowana pozycja”…..”Bo przecież tak jak pisał Jean Paul Sartre ,,Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością.”
Prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
,,To zbiór bardzo ważnych dla środowiska zawodowego pielęgniarek zagadnień teoretycznych i historycznych w zakresie kultury symbolicznej, kultywowania symboliki zawodowej na świecie i w Polsce”..…”Posiada wartości poznawcze, moralne(skłania do refleksji
i pobudza wrażliwość) i emocjonalne(wzrusza, pozwala oderwać się od rzeczywistości).Każda pielęgniarka dla której ważnym jest
dbanie o historię i tradycję zawodu poprzez kultywowanie symboliki zawodowej, znajdzie w tej książce wiele wskazówek ,jak to robić
w sposób profesjonalny’
Dr n. med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

A. Ginalska „Rok za Atlantykiem… Wspomnienia stypendystki WHO”.
Wyd. OIPiP Lublin 2009
Cena 25 zł.
„… Wspomnienia Pani Anny napisane są żywym, ciekawym językiem zawierają mnóstwo szczegółów dotyczących zarówno spraw merytorycznych, jak i obserwacji socjologicznych, społeczeństwa amerykańskiego
w latach 1968-1969. Jestem przekonana, że to świetna lektura dla wszystkich tych, którzy chcą poznać warunki
społeczno-kulturowe, w jakich narodził się Wydział Pielęgniarstwa w Lublinie”…
Monika Kowalska – Przewodnicząca ORPiP w Lublinie V kadencji 2007-2011

Dane kontaktowe:

OIPiP Lublin
Adres: Czechowska 3a, 20-072 Lublin
tel. 81 536 67 67 536 67 66 fax: 81 536 67 60 email: info@oipip.lublin.pl
Nr konta bankowego: BGŻ BNP/Paribas 73203000451110000000506780
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