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Mój wpływ na ochronę zdrowia...

Psychiatria środowiskowa – nowe wyzwania

W  dniach 28 - 29 września 2018 r. w  Jano-
wie Lubelskim odbyła się XXXII Konferencja 
Naukowo – Szkoleniowa dla Pielęgniarek 
Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej pod 
honorowym patronatem Konsultanta Wo-
jewódzkiego w  dziedzinie Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego, Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położnych w Lublinie oraz Komisji ds. Epidemiologii.

W  dniu 20 listopada 2018 r. w  Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim odbyły się warszta-
ty „Mój wpływ na ochronę zdrowia w regio-
nie lubelskim” zorganizowane przez Funda-
cję MY Pacjenci w  ramach projektu Razem 
dla Zdrowia.

W dniu 8 listopada 2018 r. odbyła się II Konfe-
rencja psychiatryczna dla pielęgniarek - „Psy-
chiatria środowiskowa – nowe wyzwania”. 
Organizatorem spotkania była Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i  Położnych oraz Komisja 
ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego działa-
jąca przy ORPiP, współorganizotorami byli 
Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lubli-

nie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie i Lubelskie 
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Konferencję swoją 
obecnością zaszczycili przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Urzędu 
Marszałkowskiego woj. lubelskiego, Dyrektorzy Szpitali, Pielęgniarki 
Naczelne, Konsultanci Wojewódzcy oraz licznie zgromadzone pielę-
gniarki i pielęgniarze.

 ■ 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. 15

 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

XXXII Konferencja Pielęgniarek Epidemiologicznych

KOMUNIKAT!
Uprzejmie informuję, że w dniach 

24 grudnia i 31 grudnia 2018 r.
biuro Okręgowej Izby  

Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

będzie nieczynne.
Za niedogodności przepraszamy

Przewodniczący 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Lublinie 
(-) Andrzej Tytuła 
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Nadszedł czas podsumo-
wań, kończymy kolejny 
rok pracy samorządowej, 
który tak jak poprzednie 
obfitował w szereg waż-
nych i zarazem trudnych 
dla naszej korporacji za-
wodowej spraw. Ze swojej 
strony chciałbym powrócić do najważniej-
szych z nich. W kwietniu 2018 r. miało miej-
sce jedyne na skalę europejską niecodzienne 
wydarzenie, którym była finalizacja procesu 
beatyfikacyjnego polskiej, świeckiej pielę-
gniarki Hanny Chrzanowskiej, która jak po-
wiedział podczas homilii kard. Angelo Amato 
„w atmosferę bólu i cierpienia potrafiła wnieść 
promień światła i radości. Dzięki wewnętrzne-
mu pokojowi i prostocie zachowań była często 
nazywana „cioteczką”, wzbudzając zaufanie, 
pokój, radość a także nadzieję na przyszłość. 
Jej wiara w Boską Opatrzność oraz niebiańską 
przyszłość pobudzała do życia i do entuzja-
zmu”. Uroczystość wyniesienia na ołtarze Bło-
gosławionej Hanny Chrzanowskiej odbyła się 
w Krakowskich Łagiewnikach i zgromadziła 
przedstawicieli kościoła, władz, a także licz-
ne grono środowisk medycznych w szczegól-
ności pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. 
Kontynuacją tego pięknego wydarzenia była 
uroczystość wprowadzenia do kościoła rek-
toralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Lublinie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej, 

którą przeżywaliśmy zaledwie kilka dni temu, 
a podczas, której wikariusz biskupi ks. Tade-
usz Pajurek przedstawił nam bł. Hannę Chrza-
nowską jako „pierwszą patronką naszego od-
dania się drugiemu człowiekowi, szczególnie 
temu choremu i potrzebującemu” zaznaczając 
bardzo wymownie, że od tego dnia bł. Hanna, 
którą chcemy uczynić wzorem i orędownicz-
ką naszych spraw, spraw służby zdrowia jest 
z nami. Bez wątpienia można rzecz, że ta be-
atyfikacja jest szczególnym darem Bożym dla 
naszego środowiska zawodowego, zwłaszcza 
teraz kiedy pielęgniarstwo polskie doświadcza 
określonych trudności bliskich niejednokrot-
nie zagadnieniom kryzysu wartości.
Kolejny miesiąc br. - wrzesień przyniósł nam 
zmiany wynikające z włączenia dotychczaso-
wych dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go w celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki 
4 x 400 po 2019 roku. Jak pamiętamy regu-
lacją tą objęte zostały pielęgniarki i położne 
zatrudnione w oparciu o umowę o pracę w pu-
blicznych i niepublicznych podmiotach leczni-
czych, w tym w Podstawowej Opiece Zdrowot-
nej, a także pielęgniarki i położne wykonujące 
zawód w stacjach sanitarno-epidemiologicz-
nych. Zgodnie z obowiązującymi nas przepi-
sami na samorząd zawodowy nałożony został 
obowiązek opiniowania propozycji podziału 
środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych, który określony został w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierp-
nia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogól-
nych warunków o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, przedstawianych prze pracodaw-
ców niepublicznych zakładów opieki zdrowot-
nej. Inne wydarzenia kończącego się już 2018 
r. dotyczyły trudnej sytuacji pielęgniarek i po-
łożnych zatrudnionych w lubelskich szpitalach, 
a związanych zarówno z absencją chorobową 
jak i udziałem w akcjach protestacyjnych. 
Przed nami perspektywa kolejnego roku pracy, 
który już od 1 stycznia przyniesie nam zmiany 
związane z wejściem w życie nowelizacji roz-
porządzenia w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu leczenia szpitalnego zgodnie 
z równoważnikami zatrudnienia na łóżko nie 
niższymi niż określone w projekcie rozporzą-
dzenia przekazanym do konsultacji publicz-
nych w kwietniu br. Ponadto uwzględnione 
zostaną porady pielęgnacyjne do świadczeń 
gwarantowanych z wybranych zakresów, które 
określone zostaną po zasięgnięciu opinii OZZ-
PiP oraz NRPiP. Działania te są konsekwencja 
zapisów zawartych w Strategii na rzecz roz-
woju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce 
i służyć mają poprawie wizerunku pielęgniarek 
i położnych oraz jakości ich pracy pomagając 
jak w jednym z wystąpień zauważył Minister 
Zdrowia odwrócić dotychczasowe niekorzyst-
ne trendy.

Z świątecznym pozdrowieniem
Andrzej Tytuła

Przewodniczący ORPiP w Lublinie 

Drogie Koleżanki, Koledzy

Głos Przewodniczącego

Święto Narodowe  
11 listopada 2018 r.

udział przedstawicieli  
Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Lublinie

Z okazji obchodów Narodowego Świę-
ta Niepodległości 11 listopada w Roku  
Jubileuszu 100 lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę miało miejsce uro-
czyste złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza przez delegację 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Lublinie pod przewodnictwem 
Pana Andrzeja Tytuły Przewodniczącego  
ORPiP w Lublinie. 
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Szanowni Państwo
Już wkrótce będziemy obchodzili chrześcijańskie Święta Narodzenia 

Pańskiego. Tajemnica „Słowa, które stało się Ciałem” jest afirmacją 
człowieczeństwa, jego powołania do zwycięstwa. Patrząc na żłóbek Jezusa, każdy 
powinien uświadomić sobie, że jest on wezwaniem do szukania dróg ku pełni tego 
człowieczeństwa. Przyjście na świat Boga jest wezwaniem do stawania się bardziej 
człowiekiem. gdyż w świetle tajemnicy wcielenia w żłóbku odnajdujemy swoją 
wielką godność. Święty Leon wzywał: „Poznaj swą godność chrześcijaninie, stałeś 
się uczestnikiem Boskiej natury”. W obliczu narodzenia Bożej Dzieciny potrzeba 
weryfikacji swoich wyborów. Wszystko, co upokarza, co stoi w sprzeczności 
z zasadami, które przekazał Bóg-człowiek, musi być zlikwidowane. Ponadto 
poprzez tajemnicę wcielenia płynie prawda o wierności Boga, który kocha i daje 
nadzieję. Dlatego też święta Bożego Narodzenia posiadają tak ogromny ładunek 
radości i pokoju.

Niech przychodzący do nas Jezus napełnia wszystkich Państwa radością, 
pokojem i wszelkimi łaskami.

Ks. Wojciech Iwanicki
Duszpasterz Służby Zdrowia

Lublin 2018 



6 listopad-grudzień 6/2018

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

► Ciąg dalszy na str. 7

W dniu 20 listopada 2018 r. w Lubelskim Urzędzie 
Wojewódzkim odbyły się warsztaty „Mój wpływ 
na ochronę zdrowia w regionie lubelskim” zor-

ganizowane przez Fundację MY Pacjenci w  ramach pro-
jektu Razem dla Zdrowia.

W imieniu Wojewody Lubelskiego, spotkanie otworzy-
ła Dyrektor Sylwia Chyl z Wydziału Zdrowia Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w  Lublinie, która opowiadała 
o działaniach Wojewody Lubelskiego na rzecz pacjentów. 
Jak poinformowała Pani Dyrektor, działania te można po-
dzielić na pośrednie i bezpośrednie, a w nich m.in. koor-
dynowanie prac i obsługa Wojewódzkiej Komisji do spraw 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz rozpatrywanie 
skarg i wniosków pacjentów dotyczących funkcjonowania 
opieki zdrowotnej w  województwie lubelskim. Zgodnie 

z przekazanymi informacjami, urząd nie pozostawia skarg 
pacjentów bez odpowiedzi i  często na ich skutek wpro-
wadzane są standardowe procedury w  weryfikowanym 
obszarze.

Magdalena Kołodziej z  Fundacji MY Pacjenci przed-
stawiła zasady i  korzyści płynące z  prowadzenia dialogu 
w ochronie zdrowia, akcentując prawo każdego obywate-
la do wyrażania swojego zdania. Prezentowała projekt Ra-
zem dla Zdrowia, którego jest kierownikiem. Przedstawiła 
także zebranym projekty Fundacji MY Pacjenci, która już 
od ponad 6 lat aktywnie działa na rzecz pacjentocentry-
zmu czyli tego, by system ochrony zdrowia organizowany 
był tak, by to pacjent był w nim najważniejszy. 

„Mój wpływ na ochronę zdrowia  
w regionie lubelskim”

20 listopada 2018 r.
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Profilaktyka i działania prozdrowotne Miasta Lublin – to 
temat zaprezentowany przez Małgorzatę Kępa – Miturę 
z  Referatu ds. Promocji i  Ochrony Zdrowia w  Wydziale 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin. Jed-
nym z zadań samorządu jest promocja i ochrona zdrowia 
rozumiana jako szeroki zakres działań skierowanych na 
dobro mieszkańców lokalnej społeczności. Realizując to 
zadanie Miasto Lublin podjęło wiele działań mających na 
celu promocję zdrowia i profilaktykę chorób, np. działania 
profilaktyczne obniżające występowanie czynników ryzy-
ka chorób cywilizacyjnych czy dzia-
łania profilaktyczne dotyczące dzieci 
i młodzieży.

W  spotkaniu wzięli też udział 
przedstawiciele Lubelskiego Oddzia-
łu NFZ: Paweł Piróg, p.o. Z-Cy Dyr. 
Ds. Służb Mundurowych i  Anna Jó-
zefczuk-Majewska, Kierownik Sekcji 
Skarg i Wniosków, którzy opowiadali 
o  szczególnych uprawnieniach pa-
cjentów do świadczeń zdrowotnych 
w  świetle zmian wprowadzonych 
z  dniem 1 lipca br. Różne grupy pa-
cjentów mają rozmaite szczególne, 
dodatkowe uprawnienia do świad-
czeń opieki zdrowotnej i  trzeba pa-
miętać, że zasady dostępu do świad-
czeń reguluje ustawa w  odniesieniu 
do każdej z tych grup osobno. Dowie-
dzieliśmy się też o nowościach, jakimi 
są internetowa rezerwacja wizyt (dot. 
zleceń na zaopatrzenie w wyroby me-
dyczne) oraz Telefoniczna Informacja 
Pacjentów TIP (800 190 590), działają-
ca na terenie całego kraju.

W  spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele part-
nerów projektu: Andrzej Tytuła, Okręgowa Rada Pielę-
gniarek i Położnych oraz Kinga Wojtaszczyk, Naczelna Izba 
Lekarska.

Przewodniczący Rady Andrzej Tytuła opowiadał o roli, 
zadaniach i  uprawnieniach pielęgniarek i  położnych 
w  systemie ochrony zdrowia. Zgodnie z  badaniami 
amerykańskimi zła opieka pielęgniarska w  dużej mierze 
przyczynia się do zgonów pacjentów – słaba lub jej brak, 
z  powodu choćby nieodpowiedniej liczby personelu. 
Pielęgniarki i położne już od dawna kształcą się na uczel-
niach wyższych, uzyskują tytuły magistra i  błędnym jest 
stereotypowe nazywanie ich średnim personelem me-

dycznym. Są to zawody samodzielne. Odpowiadając na 
pytania uczestników, Przewodniczący Tytuła opowiadał 
również o  dokumentacji medycznej, która mimo, że jest 
nieraz uciążliwa i  wymaga standaryzacji, jest niezbędna 
dla bezpieczeństwa pacjenta, przebiegu procesu leczenia, 
a także w przypadku ewentualnego dochodzenia odszko-
dowania.

Kinga Wojtaszczyk z  Naczelnej Izby Lekarskiej prze-
prowadziła szkolenie edukujące o  prawach pacjentów 
i  sposobach efektywnego korzystania z  systemu opieki 

zdrowotnej. W swojej prezentacji przedstawiła fakty i mity 
o ochronie zdrowia oraz nowości w systemie, np. nowym 
portalu NFZ - Informator o Terminach Leczenia.

Organizacje pacjenckie reprezentowali: Alicja Jankie-
wicz, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnospraw-
nych – Sejmik Wojewódzki, Elżbieta Stasiak, Fundacja 
ZOFIA - na rzecz Osób Przewlekle Chorych, Niepełno-
sprawnych, Nieuleczalnie Chorych i  Marginalizowanych 
Społecznie; Ryszard Dziewa, Fundacja „Świat według Lu-
dwika Braille’a”, Adam Orzeł, Fundacja Aktywna Rehabili-
tacja, którzy opowiadali o działaniach swoich organizacji 
i  projektach realizowanych na rzecz pacjentów z  woje-
wództwa lubelskiego.

A. Tytuła – Przewodniczący ORPiP w Lublinie.
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II Konferencja psychiatryczna dla pielęgniarek

„Psychiatria środowiskowa – nowe wyzwania”

► Ciąg dalszy na str. 9

W dniu 8 listopada 2018 r. odbyła się II Konferen-
cja psychiatryczna dla pielęgniarek - „Psychia-
tria środowiskowa – nowe wyzwania”.

Organizatorem spotkania była Okręgowa Rada Pie-
lęgniarek i  Położnych oraz Komisja ds. Pielęgniarstwa 
Psychiatrycznego działająca przy ORPiP, współorganizoto-
rami byli Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie, 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w  Lublinie 
i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go. Konferencję swoją obecnością zaszczycili przedstawi-
ciele Urzędu Miasta oraz Urzędu Marszałkowskiego woj. 
lubelskiego, Dyrektorzy Szpitali, Pielęgniarki Naczelne, 
Konsultanci Wojewódzcy oraz licznie zgromadzone pielę-
gniarki i pielęgniarze. Konferencję otworzył i powitał gości 
oraz uczestników Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący OR-
PiP w Lublinie, spotkanie prowadziła Pani Emilia Walęciuk 
– Warchocka wiceprzewodnicząca Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Psychiatrycznego, która czuwała nad realizacją zało-
żeń programowych.

 W  trakcie konferencji wybrzmiały treści opieki środo-
wiskowej w świetle dokonujących się zmian systemowych 
w psychiatrii oraz kompetencji pielęgniarek i pielęgniarzy- 
szkolenia podyplomowe, a także zagadnienia ekonomicz-

ne. Środowiskowe podejście do zdrowia psychicznego to 
koncepcja opieki nad pacjentem i jego zasobami w środo-
wisku chorego, rodziny oraz osób, które go otaczają.

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i  Położnych 
Pani Mariola Łodzińska przedstawiła uprawnienia pie-
lęgniarki specjalistki pielęgniarstwa psychiatrycznego 
w świetle nowych wyzwań. Przekazała również dane sta-
tystyczne zatrudnienia pielęgniarek i pielęgniarzy w opie-
ce psychiatrycznej w Polsce, z których wynika, że jest duży 
deficyt w tej dziedzinie.

Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w  Lublinie 
Piotr Dreher w  swoim wystąpieniu z  zakresu ekonomii 
zwrócił uwagę na fakt, że najwięcej kosztów pochłania 
opieka zdrowotna natomiast za zdrowie w 53% odpowia-
da styl życia więc najbardziej zasadne z ekonomicznego 
punktu widzenia jest finansowanie profilaktyki.

Artur Kochański Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia 
Ochrony Zdrowia Psychicznego przekazał wiedzę na te-
mat finansowania opieki nad pacjentem z  zaburzeniami 
psychicznymi z innych źródeł niż NFZ to jest przez samo-
rządy i pomoc społeczną. W swoim wystąpieniu odnosząc 

Pani Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP podczas wystąpienia.
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się do opieki środowiskowej zwrócił uwagę, że niezbęd-
nym i bardzo ważnym ogniwem w psychiatrii środowisko-
wej jest pielęgniarka będąca równorzędnym partnerem 
w zespole terapeutycznym.

Z kolei Pan Mateusz Biernat - Prezes Fundacji Człowiek, 
mówił o  korzystnym wpływie włączenia do pracy z  pa-
cjentem asystentów zdrowia – osoby z  doświadczeniem 
kryzysu psychicznego. Wprowadzenie tych osób do reali-

zacji usług medycznych i terapii prowadzi do rozwoju sieci 
społecznych, poprawy aktywności społecznej, lepszego 
radzenia sobie z problemami i większego potencjału ich 
rozwiązywania.

Ewa Rudzka-Jasińska – lekarz psychiatra przedstawiła 
„Otwarty dialog” - metoda leczenia kryzysu psychotycz-
nego stosowana w terapii środowiskowej. Otwarty dialog 
polega na słuchaniu tego co mówią uczestnicy spotka-
nia. W  takim spotkaniu biorą udział wszyscy członkowie 
społecznej sieci wsparcia tj. rodzina, przyjaciele, profe-
sjonaliści w  tym pielęgniarki. Wszystkie kwestie związa-
ne z  analizowaniem problemu, planowaniem leczenia 

i  podejmowaniem decyzji są dyskutowane w  obecności 
wszystkich uczestniczących w spotkaniu.

Artur Hącia – lekarz psychiatra, dominikanin omówił 
przemówienie papieża Piusa XII skierowane do pielęgnia-
rek psychiatrycznych w 1953 roku i wygłoszone na Krajo-
wym Kongresie Pielęgniarek Włoskich. Słowa wypowie-
dziane przez papieża do pielęgniarek wciąż są aktualne  
„nigdy nie deprecjonujcie swojej pracy”, „to święta posłu-

ga”, „stajecie się aniołami oddanymi służbie ludziom” ale 
w tym samym wystąpieniu papież Pius XII mocno podkre-
ślił, „że warunkiem dobrej pracy pielęgniarki jest koniecz-
ność dbania o  swoje zdrowie i  swój dobrostan”. Papież 
Pius XII popierał plan zorganizowania na całym świecie 
„Komitetów ekspertów w zakresie zdrowia psychicznego”, 
w których będą obecne pielęgniarki.

Celem spotkania było przybliżenie psychiatrycznej 
opieki środowiskowej i  nowych trendów w  psychiatrii 
gdzie pielęgniarka jest jednym z ważnych ogniw w terapii 
psychiatrycznej, konferencja służyła również wymianie 
doświadczeń zawodowych.

Uczestnicy konferencji.
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W dniu 21 czerwca 2018 r. Puławy miały zaszczyt gościć 
pielęgniarki epidemiologiczne województwa lubelskiego. 
W Hotelu Trzy Korony odbyła się XXXI Konferencja Szkole-
niowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej 
pt: „Czynniki ryzyka zakażeń szpitalnych”. Organizatorem 
spotkania byli: Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielę-
gniarstwa epidemiologicznego – Pani Anna Bernaszuk oraz  
SP ZOZ w  Puławach w  osobach – Naczelna Pielęgniarka 
– Pani Hanna Kamola, Marzena Nowak - Specjalista ds. 
Epidemiologii we współpracy z  firmami: Henry Kruse, 
Schülke, B Braun, Ecolab, Bialmed.
Konferencję swoja obecnością zaszczycili:

 ● Pani Krystyna Amborska – Sekretarz Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

 ● Pan Piotr Rybak – Dyrektor Naczelny Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Puławach

 ● Pan Marek Paździor – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Puławach

 ● Pani Joanna Piątek – Naczelna Pielęgniarka Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Łęcznej

 ● Pielęgniarki Oddziałowe - Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Uczestników konferencji powitali:
 ● Pani Hanna Kamola, Naczelna Pielęgniarka Samo-

dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Puławach

 ● Pan Piotr Rybak, Dyrektor Naczelny Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Puławach

 ● Pani Anna Bernaszuk, Konsultant Wojewódzki w  dzie-
dzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla woje-
wództwa lubelskiego

 ● Pani Krystyna Amborska – Sekretarz Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 

Program konferencji w dwóch sesjach obejmował zagad-
nienia dotyczące czynników ryzyka zakażeń szpitalnych.
Główne tematy Konferencji:
1. Puławy historia miasta - Hanna Kamola, Naczelna Pie-

lęgniarka SP ZOZ w Puławach, Komisja ds. Epidemiologii

2. Sytuacja epidemiologiczna szpitali województwa 
lubelskiego - nowe zagrożenia - Anna Bernaszuk, 
SPSK nr 4, Konsultant Wojewódzki w  dziedzinie pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa  
lubelskiego, Komisja ds. Epidemiologii

3. Nieantybiotykowe podejście do ZMO w  orto-
pedii – Sebastian Chmielewski, prezentacja firmy  
B Braun

4. Ocena czynników ryzyka – doświadczenia własne – 
Ewa Kurek SP ZOZ Bełżyce, Komisja ds. Epidemiologii 

5. Priony – choroba Creutzfeldta - Jakoba (CDJ), mycie 
i dezynfekcja instrumentarium – Robert Pałęcki, pre-
zentacja firmy Schulke

6. Historia i  funkcjonowanie Szpitala w  Puławach – 
Marzena Nowak SP ZOZ w  Puławach, Komisja ds. Epi-
demiologii

7. Konsultacje w  epidemiologii - Marzena Nowak  
SP ZOZ w Puławach, Komisja ds. Epidemiologii
Zakażenia szpitalne stanowią wyzwanie dla Zespołów 

Kontroli Zakażeń Szpitalnych, dlatego bardzo ważne 
jest określenie czynników ryzyka. Czynniki te powinny 
być określone przy przyjęciu pacjenta do szpitala oraz 
monitorowane w  trakcie hospitalizacji. Pani Ewa Ku-
rek przedstawiła elementy monitorowania czynników  

► Ciąg dalszy na str. 11
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ryzyka w swoim szpitalu, które prowadzone są od około 
10 lat. Karta monitorowania wprowadzona została do 
historii choroby pacjenta. Monitorowanie czynników 
ryzyka zakażeń w  szpitalu wiąże się z  nadzorem nad 
wykonywanymi procedurami u  pacjentów. Monitorin-
gowi podlegają najczęściej występujące powikłania 
ze strony układu oddechowego, wkłucia obwodowe-
go i  centralnego, zabiegów operacyjnych związanych  
z  przerwaniem ciągłości skóry, cewnikowania pęcherza 
moczowego. Analizę czynników ryzyka zakażeń spo-

rządza się 1 x w  miesiącu, analizę podsumowującą 1x 
w półroczu oraz w roku. Wnioski wykorzystywane są do: 
monitorowania zakażeń szpitalnych; aktualizacji proce-
dur; receptariusza szpitalnego; oceny jakości sprzętu me-
dycznego. Wyzwaniem są zagrożenia związane z wielole-
koopornością, wynikające z tego, że w wielu przypadkach 
antybiotyki są niewłaściwie stosowane, np. zbyt często, 
bez badań pozwalających rozpoznać typ i  wrażliwość 
bakterii lub po prostu „na wszelki wypadek”. To zagadnie-
nie przybliżyła pani Anna Bernaszuk, ukazując zagrożenia 
związane z czynnikami chorobotwórczymi, infrastrukturą 
szpitali, zatrudnianiem imigrantów, nieograniczoną moż-
liwością podróżowania, zatrudnieniem w kilku miejscach 
pracy, gdzie następuje wymiana czynników biologicznych 
pomiędzy ośrodkami. Jednak największym zagrożeniem 
są brudne ręce pracowników ochrony zdrowia, jak przed-
stawiają wyniki kontroli NIK. Coraz bardziej niepokojący 
jest fakt, że zakażenia szpitalne wywołane są przez bak-
terie oporne na działanie antybiotyków. 70% infekcji nie 
poddaje się działaniu jednego antybiotyku. Zagrożenie 
epidemiologiczne to również: wirus Ebola; Komar tygrysi, 
gruźlica wielolekooporna; Odra; coraz częściej występu-
jąca Klebsiella pneumoniae NDM-1, potocznie zwana 
New Delhi. Ta superbakteria, wywołuje m.in. sepsę, jest 
praktycznie nie do pokonania przez antybiotyki. Szpitale 
powinny natychmiast podjąć działania mające na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa hospitalizowanym pacjentom 
poprzez: 

 ● funkcjonowanie Zespołów i Komitetów
 ● identyfikacje i zgłaszanie ognisk epidemicznych
 ● badania przesiewowe przyjmowanych pacjentów reali-

zowane w pierwszej dobie
 ● rozsądną diagnostykę mikrobiologiczną
 ● rozsądną antybiotykoterapię zgodną z rekomendacjami
 ● większe wykorzystanie maszynowych technik dezyn-

fekcji
 ● podnoszenie świadomości pracowników
 ● współpracę z inspekcją sanitarną
 ● wymianę doświadczeń – platformy edukacyjne.

W  walce z  zagrożeniami pomocne są nowe rozwiąza-
nia technologiczne w  postaci środków, roztworów oraz 
preparatów mających zastosowanie w zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń szpitalnych. Pan Sebastian Chmielew-
ski, przedstawiciel firmy B Braun zaprezentował sterylny 
roztwór oraz jednorazowy system do płukania ran mający 
zastosowanie w  profilaktyce ZMO, szczególnie w  orto-
pedii. Preparat jest preferowany oraz bardzo pomocny 
w codziennej pracy ortopedy w zapobieganiu ZMO. Jest 
wskazany do: śródoperacyjnego płukania miejsca chirur-
gicznego; artroplastyki pierwotnej stawu biodrowego 
i  kolanowego; artroplastyki wtórnej stawu biodrowego 
i kolanowego (bez oznak infekcji, po aseptycznym oczysz-
czeniu); chirurgii piersi, oczyszczania ran, przy złamaniach, 
w pierwszych dobach choroby oparzeniowej. Nowym za-
grożeniem są Priony, które niosą za sobą poważne konse-
kwencje zdrowotne. O nowym wyzwaniu dla firm mówił 

pan Robert Pałęcki, firma Schülke. Priony należą do grupy 
wysoce zakaźnych białek, nie posiadających wykrywalne-
go DNA ani RNA odpowiedzialnych za szereg schorzeń 
o  charakterze neurodegeneracyjnym. Mechanizm dzia-
łania białek polega na indukowaniu zmiany kształtu nie 
zakaźnego białka do białka zakaźnego, jego kumulacji  
w  komórce (głównie nerwowej), a  w  konsekwencji jej 
zniszczeniu. Wykazują bardzo niską wrażliwość na więk-

► Ciąg dalszy na str. 12
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szość powszechnie stosowanych czynników chemicznych 
oraz fizycznych. Opisywane były przypadki zachowania 
potencjału infekcyjnego białek prionowych po działaniu 
temp. 600°C przez 15 min. Nieskuteczne jest ponadto 
suszenie oraz odwadnianie białek prionowych – może 
prowadzić nawet do zmniejszenia ich wrażliwości. Jatro-
genne przeniesienia zakażenia pomimo zastosowania 
konwencjonalnych metod reprocesowania sprzętu, zo-
stały dobrze udokumentowane. W związku z powyższym 
konieczne wydaje się znalezienie oraz wdrożenie sku-
tecznych metod dekontaminacji sprzętu medycznego, 
zapewniających z  jednej strony skuteczną inaktywację 
prionów, z drugiej natomiast dobrą kompatybilność ma-

teriałową z narzędziami, które są czynnikiem ryzyka zaka-
żeń szpitalnych. Próbę odpowiedzi na pytania czy w pracy 
pielęgniarki epidemiologicznej istnieją konsultacje, czym 
są, jakie wnoszą korzyści podjęła pani Marzena Nowak, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami w pracy ZKZSz. Kon-
sultacja epidemiologiczna – wspieranie w  poszukiwaniu 
rozwiązań problemów, poprzez udzielanie porad i  infor-
macji o  prawach i  obowiązkach oraz pomoc w  wyborze 
optymalnego rozwiązania w  oparciu o  analizę sytuacji, 
przedstawienie różnorodnych ścieżek postępowania  
i  zobaczenie ich konsekwencji. Problem czy konsulta-
cje w  epidemiologii pomagają zweryfikować czynniki 
ryzyka zakażeń pozostał do rozwiązania na następne 
spotkania epidemiologiczne. Uczestnicy spotkania mieli 
okazję wysłuchać nie tylko wykładów na temat zagro-
żeń w  epidemiologii, ale również zapoznać się z  histo-
rią Puław oraz szpitala. Historię Szpitala w  Puławach 
przedstawiła Pani Marzena Nowak. Pierwsze wzmianki  
o szpitalu pojawiły się za czasów Izabeli Czartoryskiej, przez 
wiele wieków zmieniał się i przeszedł różne przeobrażenia, 
do dnia dzisiejszego. Obecnie szpital dzięki staraniom Dy-
rekcji rozwija się, część komórek organizacyjnych zostało 
zmodernizowane, pozostałe są w trakcie lub będą moder-
nizowane. Przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość pięk-
nego miasta, jakim są Puławy przedstawiła pani Hanna 

Kamola „PUŁAWY MIASTO Z DUSZĄ, IDEALNE NIE TYLKO 
DLA MIESZKAŃCÓW”. Puławy jako wieś została założona  
w XV w. W drugiej połowie XVIII w. i początku XIX w. Puła-
wy stanowiły ważne centrum kultury, którego ogniskiem 
był dwór Czartoryskich. W  następstwie klęski powstania 
listopadowego zostały skonfiskowane przez władze car-
skie, zaś w 1846 r. zmieniono ich nazwę na Nowa Aleksan-
dria. Nowa Aleksandrya w 1887 r., zaś Nowo-Aleksandrya 
w 1899 r. W 1906 r. miejscowość uzyskała prawa miejskie, 
po I  wojnie światowej z  małego miasteczka stały się 
ośrodkiem przemysłowym, naukowym, turystyczno-kul-
turalnym: będące częścią trójkąta turystycznego Puławy 
– Kazimierz Dolny – Nałęczów, muzealnictw, również wę-
zeł komunikacyjny (port rzeczny, 2 przeprawy mostowe, 
główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej). Burzliwe 
dzieje Puław pozostawiły po sobie liczne zabytki. W zasa-
dzie wszystkie znajdują się w kompleksie pałacowo-par-
kowym. 

Pani Anna Bernaszuk, Konsultant Wojewódzki 
w  dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla 
województwa lubelskiego podsumowała konferencję, 
zapraszając na następną już we wrześniu. Konferencja 
przebiegła w  miłej i  przyjaznej atmosferze. Uczestni-
cy mieli możliwość na chwilę relaksu, zapomnienia  
o trudach zawodowych. Na zakończenie korzystając 
z  uroków miasta oraz pięknej aury zwiedzali Puławy 
– ciekawe miejsca historycznie i  kulturowo, zaprezen-
towane przez Panią Hannę Kamola na rozpoczęcie sesji 
szkoleniowej. Najważniejszym zabytkiem Puław jest 
oczywiście cały kompleks pałacowo-parkowy pozo-
stały po Lubomirskich i  Czartoryskich. Barokowy pałac 
pochodzi z  XVII wieku, z  klasycystycznymi elementami  
w  wyniku przebudowy ponad 100 lat później. Pałac 
udostępniony jest częściowo do zwiedzania, pozostałe 
części należą do Instytutu Uprawy, Nawożenia i  Gle-
boznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. 
Wokół pałacu znajduje się 30-hektarowy park, przez 
stulecia zmieniający styl na francuski i  angielski, po 
czym pozostały ślady w  postaci budowli, rzeźb i  orga-
nizacji roślin. W  parku znajduje się Świątynia Sybilli 
do złudzenia przypominająca jedną z  rzymskich świą-
tyń starożytnych, oraz Domek Gotycki z  początku  
XIX wieku. Domek jest dziś siedzibą Muzeum Regional-
nego PTTK. Kolejna zabytkowa budowla w parku, to Do-
mek Grecki, wybudowany pod koniec XVIII wieku z prze-
znaczeniem na oranżerię. Obecnie zajmuje go biblioteka. 
W parku można też znaleźć Domek Żółty, Altanę Chiń-
ską, Bramę Rzymską, a  przede wszystkim pochodzący 
z  końca XVIII wieku Pałac Marynki. Budownictwo sa-
kralne w Puławach reprezentuje Kościół Wniebowzięcia 
NMP, wzniesiony w  latach 1800-03 na wzór rzymskiego 
Panteonu.
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W dniach 06-08.09.2018 r. w  Łochowie odbył się 
I Zjazd Naukowy Stowarzyszenia Epidemiologii 
Szpitalnej ,,W kierunku nowoczesnej i skutecz-

nej profilaktyki zakażeń szpitalnych”.
Formuła zjazdu obejmowała sesje wykładowe oraz 

powiązane z  nimi tematycznie spotkania warsztatowe. 
Wykłady były zaplanowane dla wszystkich uczestników 
w tym samym czasie natomiast rozkład i  tematykę zajęć 
warsztatowych każdy uczestnik szkolenia miał możliwość 
wybrać indywidualnie.

Zagadnienia jakie były poruszane na zjeździe to m.in: 
aktualna sytuacja CPE w Polsce i na świecie, zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się CPE, kontrola rozprzestrzeniania 
się pałeczek niefermentujących Pseudomonas aeruginosa 
i  Acinetobacter baumannii, aspekty współpracy zespołu 
kontroli zakażeń z  dyrekcją szpitala, przerywanie dróg 
transmisji zakażeń, interwencje zmniejszające ryzyko za-
każeń związanych z  założonym cewnikiem moczowym, 
wentylacja mechaniczna – jak ograniczyć ryzyko VAP, sku-
teczne działania w kontroli zakażeń C. difficile, monitoro-
wanie zakażeń szpitalnych, mapowanie mikrobiologiczne 
oraz ocena ryzyka.

Wykładowcami były osoby uznawane za autorytety 
w  dziedzinie epidemiologii i  mikrobiologii m.in. prof. dr 
hab. Marek Gniadkowski, dr n. med. Tomasz Ozorowski, dr 
n. med. Małgorzata Fleischer, dr n. o zdr. Aleksandra Mą-
czyńska, dr n. med. Aleksander Deptuła.

Sesje warsztatowe stwarzały możliwość rozmowy 
i dyskusji. Prowadzone były w przyjaznej atmosferze wza-
jemnego zrozumienia i  wymiany doświadczeń. Ciekawe 
tematy oraz naprawdę duża dawka profesjonalnej wiedzy 
i doświadczenia w zakresie metod zapobiegania zakaże-
niom szpitalnym gwarantowały bardzo wysoki poziom 
merytoryczny szkolenia. Każdy z  uczestników otrzymał 
materiały edukacyjne w postaci wydrukowanych artyku-
łów oraz slajdów warsztatowych.

Miejscem spotkania był kompleks Pałac i  Folwark Ło-
chów, położony na terenie Nadbużańskiego Parku Krajo-

brazowego. Rozległy teren uroczego parku oraz wygodna 
baza hotelowa gwarantowały także możliwość relaksu 
i  odpoczynku. Myślę, że każdy uczestnik Zjazdu powrócił 
do swoich obowiązków z  pozytywną energią i  świeżym 
zapałem do wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

W  bardzo ciekawy, interesujący i  zarazem praktyczny 
sposób przedstawiono zagadnienie: Mapowania mikrobio-
logicznego szpitala. Autorkami treści były panie: dr n. med. 
Małgorzata Fleischer i dr n. med. Marleta Zienkiewicz. 

Wyodrębniono dwa cele mapowania. Pierwszy - epide-
miologiczny, którego zadaniem jest uzyskanie informacji 
o patogenach alarmowych, z możliwością wykorzystania 
pozyskanych informacji podczas opracowywania i  mo-
nitorowania skuteczności procedur ograniczających wy-
stępowanie zakażeń szpitalnych (dane istotne w  pracy 
Zespołu i Komitetu Zakażeń Szpitalnych oraz Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej). Drugi cel - terapeutyczny, dający 
możliwość wykorzystania uzyskanych danych w  celu 
określenia trendów lekooporności czynników etiologicz-
nych zakażeń szpitalnych, mający znaczenie w przygoto-
wywaniu i  aktualizacji rekomendacji leczenia pacjentów 
z zakażeniem przez Komitet Kontroli Zakażeń.

W mapowaniu do celów epidemiologicznych zalecane 
jest monitorowanie występowania: Staphylococcus aureus 
(MRSA i  VRSA), enterokoków opornych na wankomycynę 
(VRE), wielolekoopornych pałeczek Gram-ujemnych (zwłasz-
cza karbapenemoopornych Klebsiella spp., Enterobacter 
spp., Escherichia coli, Acinetobacter spp. i  Psudomonas 
spp. W mapowaniu do celów epidemiologicznym należy 
uwzględniać szczepy izolowane z zakażeń. W odniesieniu 
do MDRO (Multi-Drug Resistant Organisms), rejestracji 
powinny podlegać tylko pierwsze izolaty od danego pa-
cjenta, w  danym okresie obserwacji (rok, miesiąc, kwar-
tał, półrocze), dla danej lokalizacji (oddziału). Rejestracją 
mogą być objęte kolejne izobaty (duplikaty) MDRO, jeżeli 
pochodzą one z krwi. Datę pobrania próbki przyjmuje się 

I Zjazd Naukowy 
Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej

Mapowanie  
mikrobiologiczne szpitala

► Ciąg dalszy na str. 14
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za datę uzyskania izolatu a  dzień izolacji powinien być 
interpretowany w  odniesieniu do dni hospitalizacji pa-
cjenta.
Rekomendacje SHEA/HICPAC zalecają ocenę częstości 
występowania MDRO na podstawie:
1. Listy pacjentów z MDRO: a) szczególnie w odniesieniu 

do rzadkich MDRO, np. VRSA, b) rejestrowany powinien 
być pierwszy izolat niezależnie od źródła izolacji, bez 
względu czy został uzyskany w  badaniu diagnostycz-
nym, czy przesiewowym, c) lista powinna być pro-
wadzona w  sposób ciągły, aktualizowana na bieżąco, 
d) powinna zawierać dane identyfikacyjne pacjenta, 
źródło izolacji, lokalizację pacjenta w szpitalu w czasie 
pobrania próbki oraz datę przyjęcia i ostatniego wypisu 
ze szpitala.

2. Monitorowania zmian lekowrażliwości drobno-
ustrojów: a) oparte na tzw. antybiogramach zbior-
czych, b) mające znaczenie szczególnie w  aktualizacji 
zaleceń dotyczących antybiotykoterapii empirycznej 
oraz w  ocenie progresji lekooporności określonych 
drobnoustrojów, c) w celu lepszego uchwycenia zmian 
wykonywanie tego typu monitorowania jest zalecane 
np. co kwartał.

3. Szacowania obciążenia infekcją z  udziałem MDRO: 
a) możliwość monitorowania zakażeń towarzyszących 
zastosowaniu sprzętu medycznego, np. udział wielo-
opornych Acinetobacter baumannii w  zapaleniu płuc 
u  pacjentów wentylowanych, czy Klebsiella pneumo-
niae w  zakażeniach układu moczowego pacjentów 
z założonym cewnikiem moczowym, czy MRSA w zaka-
żeniach towarzyszących zabiegom np. w  zakażeniach 
miejsca operowanego.

4. Szacowania narażenia na zakażenie/kolonizację 
MDRO: a) w oparciu o wyniki wykonywanych w danej 
jednostce badań zarówno diagnostycznych jak i prze-
siewowych.

5. Określenia nabywania MDRO w czasie leczenia szpi-
talnego: a) stanowi jednocześnie ocenę skuteczności 
stosowanych w  oddziale/szpitalu metod profilaktyki 
i prowadzonej polityki antybiotykowej.

Przykłady wskaźników, które mogą być określane 
podczas mapowania mikrobiologicznego szpitala.

Wskaźnik występowania MODRO przy przyjęciu do 
szpitala: liczba pacjentów z danym patogenem izolowa-
nym do 3 dni od przyjęcia/ liczba przyjętych pacjentów 
ogółem x 100.

Wskaźnik występowania MDRO w  czasie hospitali-
zacji: liczba pacjentów z danym patogenem izolowanym 
powyżej 3 dni od przyjęcia w danym oddziale/ liczbę przy-
jętych pacjentów w danym oddziale x 100.

Wskaźnik ogólnego występowania MDRO: liczba 
wszystkich pacjentów z MDRO (niezależnie od czasu izola-
cji ) / liczbę przyjętych pacjentów w danym oddziale x 100.

Wskaźnik występowania CPE: liczba CRE z dodatnim 
wynikiem na obecność karbapenemazy / liczbę CRE bada-
nych w kierunku zdolności wytwarzania karbapenemazy  
x 100.

Wskaźniki CPE mogą być obliczane osobno dla każde-
go gatunku oraz dla wszystkich gatunków łącznie.

Różne postaci kliniczne zakażeń: liczba zakażeń HAI 
według typu MDRO/ liczba osobodni x 1000.

Wskaźniki występowania zakażeń krwi z  udzia-
łem MDRO: liczbaa wszystkich pacjentów z  zakaże-
niem krwi z  izolacją MDRO powyżej 3 dni od przy-
jęcia do oddziału/ liczba przyjętych pacjentów x 
100 lub/ liczba osobodni x 1000 w  danym oddziale  
w określonym czasie obserwacji.
Wskaźnik występowania zakażeń Clostridium difficille 
(CDI):
1. Liczba pacjentów przyjętych z  pozaszpitalnym CDI/ 

ogólna liczba przyjętych pacjentów w danym oddziale 
x 100.

2. Liczba pacjentów ze szpitalnym CDI/ ogólna liczba 
przyjętych pacjentów w danym oddziale x 100.

3. Ogólna liczba pacjentów z  CDI/ ogólna liczba pacjen-
tów przyjętych w danym oddziale x 100.

Mapowanie dla celów terapeutycznych.
Ma za zadanie określenie trendów lekowrażliwości 

czynników etiologicznych zakażeń, w celu przygotowania 
rekomendacji dla terapii empirycznej. Mapa mikrobiolo-
giczna dla celów terapeutycznych powinna być przygo-
towana w oparciu o wyniki badań dotyczących wyłącznie 
diagnostyki zakażeń (bez wyników badań przesiewowych 
oraz innych). Taką mapę powinno się przygotowywać co 
najmniej raz do roku (w zależności od liczby badań mikro-
biologicznych i  liczby izolatów), przedział czasowy moż-
na przedłużyć np. do trzech kolejnych półroczy, jednak 
w przypadku takim zawsze należy brać pod uwagę ryzyko 
zacierania i nakładania się trendów. Poprawna mapa mi-
krobiologiczna dla celów terapeutycznych powinna:
a) opierać się na identyfikacji szczepów co do gatunku,
b) zawierać wyłącznie pierwszy izolat wyhodowanego 

patogenu, od danego pacjenta, w badanym okresie, 
c) raportować lekowrażliwość szczepów oznaczaną i  in-

terpretowaną wg. zaleceń EUCAST i Krajowego Ośrodka 
ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.
Mapowanie dla celów terapeutycznych ma ułatwiać 

dobranie skutecznej antybiotykoterapii empirycznej 
i  jednocześnie pozwala szybciej uzyskać pożądany efekt 
terapeutyczny.
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W dniach 28 - 29 września 2018 r. w  Janowie Lubel-
skim odbyła się XXXII Konferencja Naukowo – Szko-
leniowa dla Pielęgniarek Epidemiologicznych 

Ziemi Lubelskiej pod honorowym patronatem Konsultanta Wo-
jewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Komisji  
ds. Epidemiologii.

Organizatorem konferencji był Konsultant Wojewódzki 
w  dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego mgr Anna 
Bernaszuk, Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i  Położnych w  Lublinie, której Przewod-
niczącym jest mgr Andrzej Tytuła, we 
współpracy z firmami: AESCULAP CHIFA, 
DR. SCHUMACHER, DR WEIGERT, ECO-
LAB, MEDIA MED, MEDILAB, MEDISEPT, 
MERCATOR, SANISYSTEM, SCHULKE oraz 
MARY KAY.

Konferencję zaszczyciły swoją obec-
nością Pani Dyrektor SP ZOZ w  Jano-
wie Lubelskim mgr Renata Ciupak wraz 
z  Pielęgniarką Naczelną mgr Bożeną 
Mróz oraz prof. Marzenna Bartoszewicz, 
Katedra i  Zakład Mikrobiologii Farma-
ceutycznej i  Parazytologii Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu, mgr Beata 
Żółkiewska – przedstawiciel Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
i  mgr Małgorzata Giemza – Konsultant 
Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego dla województwa 
mazowieckiego.

Konferencję zainaugurowali Anna Ber-
naszuk oraz Andrzej Tytuła. Jako gospoda-
rze spotkania serdecznie powitali wszystkich uczestników, w tym 
szacowne grono wykładowców. Skierowali oni słowa uznania dla 
pielęgniarek epidemiologicznych, podkreślając dynamiczny roz-
wój i aktywność środowiska oraz wartość, jaką niosą spotkania 
szkoleniowe.

W  konferencji uczestniczyło blisko 50 pielęgniarek epide-
miologicznych oraz grupa przedstawicieli firm biorących udział 
w organizacji szkolenia.

Konferencja była dedykowana procedurom przeciwepide-
micznym. Była to doskonała okazja do wysłuchania ciekawych, 
merytorycznych prezentacji, wymiany doświadczeń oraz dys-
kusji. Wykłady były przeplatane prezentacjami firm zajmujących 
się dystrybucją sprzętu, preparatów dezynfekcyjnych, środków 
ochrony osobistej niezbędnych w profilaktyce zakażeń szpital-
nych. Dzień pierwszy poświęcony był również tematyce komu-
nikacji interpersonalnej. Każdy z  uczestników miał możliwość 
anonimowego zgłoszenia swoich problemów komunikacyj-
nych i interpersonalnych w swojej pracy, jako pielęgniarki epi-

demiologicznej. Zgłoszone problemy były omówione podczas 
wykładu przeprowadzonego przez Annę Radzimską z AVICA Sp. 
z o. o. na temat: „Asertywna i efektywna komunikacja interper-
sonalna w problematycznych lub niestandardowych relacjach 
zawodowych”.

Program konferencji przedstawiał się następująco:
Wirtualny spacer po ziemi janowskiej. Krótka historia szpitala 

– Elżbieta Pawlos, Wioletta Wojtan, SP ZOZ Janów Lubelski

Procedury przeciwepidemiczne – XXXII konferencja PEZL – 
Anna Bernaszuk – SPSK - 4 Lublin, Konsultant Wojewódzki w dzie-
dzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lu-
belskiego, Komisja ds. Epidemiologii OIPiP w Lublinie.

Ochrona pacjentów przed zakażeniami – higiena rąk – Ewa 
Kasprzak – Czerwieniec, SPSW im. Papieża Jana Pawła II Zamość.

Chirurgia jednego dnia – zagrożenia epidemiologiczne dla 
pacjenta – Edyta Grzeszczyk, CM Sanitas Sp. z o. o. Lublin.

Enterobacteriacae wytwarzające karbapenemazy – CPE, do-
świadczenia własne rok 2017 – wykład prezentowany podczas 
XXI zjazdu PSPE w Wiśle – Małgorzata Giemza, Konsultant Wo-
jewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla 
województwa mazowieckiego.

Praca pielęgniarki epidemiologicznej na bloku operacyjnym 
– Beata Szawuła, SPSK – 4 Lublin.

XXXII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa 

Pielęgniarek Epidemiologicznych  
Ziemi Lubelskiej

► Ciąg dalszy na str. 16
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Asertywna i  efektywna komunikacja interpersonalna problematycznych lub nie-
standardowych relacjach zawodowych - Anna Radzimska AVICA Sp. z o. o.

Wymogi dotyczące pomieszczeń Bloku Operacyjnego w celu zapewnienia właści-
wej jakości powietrza na podstawie aktualnych wytycznych – Dorota Świst, SP ZOZ 
Świdnik, Komisja ds. Epidemiologii OIPiP w Lublinie

Nieantybiotykowe strategie postępowania w  przypadku infekcji powodowanych 
przez szczepy wielolekooporne – prof. Marzenna Bartoszewicz, Katedra i Zakład Mi-
krobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Sprawozdanie Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
logicznego – Anna Bernaszuk, Konsultant Wojewódzki w  dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego dla województwa lubelskiego, Komisja ds. Epidemiologii OIPiP 
w Lublinie.

Konferencja spotkała się z bardzo przychylnym odbiorem uczestników i żywą dys-
kusją w kuluarach, co zawsze cieszy organizatorów. W przerwach między wykładami 
uczestniczki mogły skorzystać z  zabiegów pielęgnacyjnych i  upiększających przy-
gotowanych przez firmę MARY KAY. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
Zakończeniem pierwszego dnia szkolenia była uroczysta „kolacja u  króla”. Ponadto, 
spotkanie odbywało się przy wspaniałej degustacji lokalnych przysmaków, przygoto-
wanych przez koleżanki z Janowa Lubelskiego. 

XXXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

1 października 2018 r.
W  Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie 
odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego w Lublinie 
w której udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie.

2 października 2018r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie pielęgniarek, 
położnych podstawowej opieki zdrowotnej z  Dyrektorem Lu-
belskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i z Panią Konsultant ds. 
pielęgniarstwa rodzinnego w  sprawie omówienia zagadnień 
związanych z realizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2018 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

8 października 2018 r.
 W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się szkolenie dla pielęgnia-
rek i  położnych nt. Naruszenia zasad postepowania etycznego. 
Prewencja wykroczeń zawodowych w  zawodzie pielęgniarki 
i  położnej zorganizowanego przez Komisję ds. Etyki działającej 
w  OIPiP w  Lublinie i  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

10 października 2018 r.
W  Wyższej Szkole Ekonomii i  Innowacji w  Lublinie odbyła się 
inauguracja Roku Akademickiego, w której uczestniczył Pan An-
drzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 

11 października 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
pielęgniarstwa operacyjnego. 

11-12 października 2018 r.
W  Hotelu Victoria w  Lublinie odbyła się bezpłatna Ogólnopol-
ska Konferencja Interdyscyplinarna „Pielęgniarka i  Położna XXI 
wieku”, nad którą Okręgowa Izba Pielęgniarek i  Położnych ob-
jęła honorowy patronat. Udział w konferencji wziął Pan Andrzej 
Tytuła Przewodniczący ORPiP w  Lublinie i  Pani Agnieszka Kais 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie. 

17 października 2018 r.
W siedzibie NRPiP w Warszawie odbył się Konwent Przewodni-
czących NRPiP, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Prze-
wodniczący ORPiP w Lublinie. 

18 października 2018 r. 
W 1 Szpitalu Wojskowym Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lubli-
nie obyło się posiedzenie Rady Społecznej, w której udział wziął 
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący OIPiP w Lublinie. 
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpa-
trzyli wnioski o  przyznanie zapomóg bezzwrotnych pielęgniar-
kom i położnym znajdującym się w trudniej sytuacji losowej.
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyła się posiedzenie Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej podczas, którego Komisja przeprowadziła 
bieżącą kontrolę działalności OIPiP w Lublinie.
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 Archikatedrze Lubelskiej odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 
patronalnego święta Służby Zdrowia św. Łukasza, celebrowana 
przez Biskupa Mieczysława Cisło. Udział w uroczystej mszy wzięli 
członkowie Prezydium ORPiP w Lublinie.

22 października 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się szkolenie dla pielęgniarek 
i  położnych nt. „Wielochorobowość - specyfika opieki nad pa-
cjentem geriatrycznym zorganizowane przez firmę Pelargos przy 
współpracy z OIPiP w Lublinie. 

23 października 2018 r. 
W  siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium 
ORPiP w  Lublinie podczas, którego podjęto uchwały w  sprawie 
nadania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i po-
łożnej, zatwierdzono wypłatę zapomóg losowych bezzwrotnych 
pielęgniarkom i  położnym znajdującym się w  trudnej sytuacji 
losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
pielęgniarstwa psychiatrycznego.

24 października 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie Kapituł Medalu.

25 października 2018 r.
W Państwowej Wyższej Szkole w Chełmie odbyła się II Między-
narodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Długoter-
minowej na Lubelszczyźnie dla pielęgniarek pt. „Pielęgniarka 

KALENDARIUM

Biesiadnicy uroczystej  „Kolacji u Króla”.

Uczestnicy konferencji.
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jako realizator świadczeń zdrowotnych u  osób ciężko chorych, 
niepełnosprawnych w  wieku geriatrycznym”. Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i  Położnych w  Lublinie objęła Honorowy Patro-
nat na konferencją oraz była współorganizatorem konferencji. 
Udział w  konferencji wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący 
ORPiP w Lublinie. 

27 października 2018 r.
W  Hotelu Victoria w  Lublinie odbyła się konferencja dla położ-
nych pt. „Opieka nad matką i  dzieckiem”. Udział w  konferencji 
wzięła Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lubli-
nie. 

30 października 2018 r.
W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się Nadzwyczajne posie-
dzenie Prezydium ORPiP w Lublinie w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe. 

8 listopada 2018 r.
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lubli-
nie odbyła się konferencja pt.: „Psychiatria środowiskowa – nowe 
wyzwania” Organizatorem konferencji była Okręgowa Izba Pie-
lęgniarek i Położnych w Lublinie, Komisja ds. Pielęgniarstwa Psy-
chiatrycznego działająca przy OIPiP w Lublinie, Szpital Neurop-
sychiatryczny w Lublinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
Nr 1, Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

11 listopada 2018 r.
W Lublinie odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległo-
ści. Udział w uroczystościach wzięła delegacja z Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i  Położnych pod przewodnictwem Pana Andrzeja 
Tytuły Przewodniczącego ORPiP w Lublinie.

13 listopada 2018 r.
W  siedzibie NRPiP w  Warszawie odbyło się posiedzenie Prezy-
dium NRPiP, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewod-
niczący ORPiP w Lublinie.

14 listopada 2018 r.
W  Instytucie Medycyny Wsi w  Lublinie odbyła się konferencja 
pt. „Zakażenia szpitalne w  erze postantybiotykowej”, w  której 
udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w  Lu-
blinie. Współorganizatorem tej konferencji była Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 

15 listopada 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
pielęgniarstwa operacyjnego.
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. 
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpa-
trzyli wnioski o  przyznanie zapomóg bezzwrotnych pielęgniar-
kom i położnym znajdującym się w trudniej sytuacji losowej

16 listopada 2018 r.
W Centrum Konferencyjnym FOCUS odbyła się konferencja „Aka-
demia Leczenia odleżyn – Stop Odleżynom”, w  której udział 
wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w  Lublinie. 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie objęła Kon-
ferencję Honorowym Patronatem. 

20 listopada 2018 r.
W  siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium 
ORPiP w  Lublinie podczas, którego podjęto uchwały w  sprawie 
nadania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i po-
łożnej, zatwierdzono wypłatę zapomóg losowych bezzwrotnych 
pielęgniarkom i  położnym znajdującym się w  trudnej sytuacji 
losowej.
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się warsztaty „Mój 
wpływ na ochronę zdrowia w  regionie lubelskim” zorganizo-
wane przez Fundację MY Pacjenci w ramach projektu Razem dla 
Zdrowia. Udział w  warsztatach wziął Pan Andrzej Tytuła Prze-
wodniczący ORPiP w Lublinie.

KALENDARIUM

mgr Beata Szawuła – Specjalista ds. epidemiologii SPSK 4 Lublin

WAŻNE

W dniu 14 listopada 2018 roku w  Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny 
Wsi w Lublinie ul. Jaczewskiego 2 odbyła się XXXIII konferencja naukowo-
-szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej „Zakażenia 

Szpitalne w  erze postantybiotykowej”. Szkolenie skierowane było do Specjalistów 
ds.  epidemiologii, Przewodniczących Zespołów Kontroli Zakażeń, Mikrobiologów, 
Kierowników aptek szpitalnych, Pielęgniarek Naczelnych, Pielęgniarek Oddziałowych, 
pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Konferencję rozpoczął Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w  Lublinie Andrzej Tytuła oraz Konsultant Wojewódzki w  dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego dla województwa lubelskiego Anna Bernaszuk.

Dr hab.n.med. Marzenna Bartosiewicz, prof.nadz. wygłosiła dwa wykłady. Omówiła 
rolę biofilmu w patogenezie zakażeń szpitalnych związanych ze stosowaniem bioma-
teriałów oraz metody zapobiegania tworzenia biofilmu. Poza tym przedstawiła niean-
tybiotykowe strategie ograniczania zakażeń szczepami wieloopornymi.

Wykład na temat bezpieczeństwa procedur wysokiego ryzyka, w tym procedur in-
wazyjnych w aspekcie wielooporności wygłosiła mgr piel. Maria Budnik-Szymoniuk. 
Przedstawiła istotę jednorazowości sprzętu w praktyce stosowania zestawów inwazyj-
nych oraz przytoczyła szereg błędów, które popełniamy w codziennej praktyce nie-
właściwie interpretując procedury.

Firma Braun zaprezentowała szeroką bazę swoich produktów leczniczych i wyro-
bów medycznych.

Konferencja została zorganizowana przez Konsultanta Wojewódzkiego w  dzie-
dzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Lublinie – Komisję ds. Epidemiologii, Sekcję Aptek Szpitalnych LOIA, Towarzystwo 
Mikrobiologii Klinicznej oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Infuzyjnych.

Uczestnicy spotkania otrzymali certyfikaty.

„Zakażenia Szpitalne  
w erze postantybiotykowej”
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W dniach 13 – 14. 09. 2018 roku w  Gdańsku odbyła się 
VII Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy 
pt. „Zdrowie psychiczne a aktywność zawodowa Po-

laków”. Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w Gdańsku, Okręgowe Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w  Gdańsku i  Słupsku oraz Oddział Gdański Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Pracy. Otwarcia konferencji dokonała 
dyrektor Małgorzata Bartoszewska-Dogan z WOMP w Gdańsku, 
mgr Renata Stróżańska i  mgr Magdalena Rychlicka-Tomczyk 
pielęgniarki z komitetu organizacyjnego oraz dr Jacek Parszuto 
Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTMP. 

W  konferencji wzięło udział wielu wybitnych specjalistów 
z dziedziny medycyny pracy, psychologii oraz psychiatrii. Wśród 
wykładowców znaleźli się przedstawiciele Instytutu Medycyny 
Pracy w Łodzi i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na czele 
z prof. Jolantą Walusiak-Skorupą, prof. Alicją Bortkiewicz, prof. 
Dorotą Merecz-Kot oraz prof. Aleksandrą Gaworską- Krzemiń-
ską. Uczestnikami konferencji były przede wszystkim panie 
pielęgniarki medycyny pracy, które przybyły do Gdańska ze 
wszystkich regionów Polski. Nie zabrakło również lekarzy me-
dycyny pracy, psychologów i przedstawicieli innych zawodów 
związanych z opieką zdrowotną nad pracownikami oraz zapew-
nieniem im bezpiecznych warunków pracy. 

Województwo lubelskie na konferencji reprezentowały, dzię-
ki dofinansowaniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych 
w  Lublinie, pielęgniarki z  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie.

Konferencja składała się z sześciu sesji, w trakcie których wy-
głoszono ok. 20 wykładów, przedstawiających następująca te-
matykę:

 – praca emocjonalna i jej skutki zdrowotne,
 – czasowa niezdolność do pracy z powodu zaburzeń i chorób 

psychicznych,
 – uzależnienia – kiedy leczyć i gdzie na terapię,
 – pracownik na wspomaganiu – co może pielęgniarka medy-

cyny pracy,

 – skutki zdrowotne pracy zmianowej i wydłużonego czasu pra-
cy,

 – co czyha na zdrowie psychiczne pielęgniarki i położnej,
 – metody regeneracji psychicznej i profilaktyki,
 – służba medycyny pracy wobec nowych wyzwań w obszarze 

zdrowia pracujących,
 – mózg pod wpływem, czyli świat nowych substancji psycho-

aktywnych,
 – zespół wypalenia zawodowego.

Obecnie stres jest powszechnym zjawiskiem, doświadcza-
nym niemalże przez każdego człowieka. Prawie wszyscy do-
świadczają znacznych obciążeń psychicznych w  pracy i  poza 
nią. Zaburzenia funkcjonowania w sferze psychicznej determi-
nują jakość życia, rzutują na ogólny stan zdrowia, wpływają na 
aktywność zawodową Polaków. W swoim wykładzie dr Aleksan-
dra Szulman-Wardal podkreśla, iż od dwudziestu lat następuje 
stały wzrost potrzeb społecznych w zakresie zdrowia psychicz-
nego:

 – ok.1,5 mln Polaków regularnie zgłasza się do placówek lecz-
nictwa psychiatrycznego,

 – ok. 40% odczuwa w  ciągu życia potrzebę psychiatrycznej 
i psychologicznej pomocy,

 – do poradni i szpitali najczęściej trafiają osoby z depresją, za-
burzeniami lękowymi i schizofrenią,

 – do szpitali najczęściej trafiają osoby z zaburzeniami alkoho-
lowymi i depresją,

 – tygodniowo do statystycznej poradni zgłasza się ok. 100 pa-
cjentów,

 – miesięcznie do statystycznej Poradni Zdrowia Psychicznego 
Dzieci i Młodzieży zgłasza się ok. 100 pacjentów, którzy mają 
kłopoty i zaburzenia związane m.in. z agresywnym zachowa-
niem, odżywianiem oraz tłumieniem negatywnych emocji.
Te specyficzne problemy, związane z doświadczaniem stresu 

dotykają w  dużej mierze grupę zawodową pielęgniarek i  po-
łożnych. Wynikają one nie tylko ze specyfiki samego zawodu, 

VII KRAJOWA KONFERENCJA 

PIELĘGNIAREK MEDYCNY PRACY

► Ciąg dalszy na str. 20
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czyli m.in. stałego, wymagającego skupionej uwagi kontaktu 
z  pacjentem, asystowania przy trudnych sytuacjach zdrowot-
nych i  życiowych, obserwowania rozwoju choroby, czy towa-
rzyszenia pacjentom podczas umierania i śmierci. Dodatkowym 
źródłem stresu w tej grupie jest wieloletnia sytuacja polityczno-
-socjo-ekonomiczna, która powoduje życie w stałym poczuciu 
niepewności zawodowej i pracowniczej. Wszystko to może ro-
dzić przekonanie o nietrafności życiowych wyborów, o nieprzy-
datności zdobytego wykształcenia i  umiejętności. Równocze-
śnie narasta przekonanie, że jednostka nie ma na nic wpływu, 
a  wszystkie procesy społeczno-ekonomiczne rozgrywają się 
w poza nią. Ponadto pracownicy ochrony zdrowia doświadczają 
braku poczucia ekonomicznego bezpieczeństwa, braku nadziei 
na stabilną pracę, na bezpieczną starość, na wystarczające za-
bezpieczenie emerytalne, a to z kolei rodzi stan przewlekłego 
lęku, przygnębienia, braku wiary w  słuszność dokonywanych 
wyborów i  podejmowanych decyzji. Dlatego też w  szerokim 
gronie profesjonalistów różnych dziedzin podjęto dyskusję, 
w  celu próby wypracowania wspólnych, skutecznych metod 
działania na rzecz poprawy i wzmacniania zdrowia psychiczne-
go osób pracujących. 

Kolejnym, poruszanym na konferencji ważnym problemem, 
który także dotyczy pielęgniarek były skutki zdrowotne pracy 
zmianowej i wydłużonego czasu pracy. Dr n. med. Elżbieta Go-
dzicka przedstawiła zagrożenia związane z zakłóceniem dobo-
wych rytmów, odwróceniem rytmu sen-czuwanie, do których 
zalicza się nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipido-
wej, zespół metaboliczny, nadwagę, otyłość i cukrzycę. Ponadto 
omówiła 10-letnie badanie prospektywne Nurses’ Health Study, 
w  którym przebadano 78  586 pielęgniarek. U  kobiet pracują-
cych w systemie zmianowym, mających co najmniej 3 zmiany 
nocne w miesiącu, stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia 
nowotworów piersi – o 8% dla stażu 1-29 lat i 36% dla stażu po-
wyżej 30 lat, a ryzyko wystąpienia raka jelita grubego wzrasta-
ło o 35% po 15 latach pracy. Ponadto u kobiet pracujących na 
zmiany pojawiają się zaburzenia w cyklu miesiączkowym, więk-
sze ryzyko poronień, przyspieszona menopauza oraz wzrasta 
zagrożenie chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy i częściej 
występują stany lękowe oraz depresja. Przedstawione dane po-
winny być podstawą do podjęcia działań profilaktycznych we 
wszystkich wymienionych obszarach.

W drugim dniu konferencji blok wykładów rozpoczęła Prof. 
dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa skupiając się na nowych 
wyzwaniach stojących przed służbą medycyny pracy. Zmie-
niające się środowisko pracy i  inne niż dotychczas problemy 
zdrowotne osób pracujących wymagają zmian systemowych 
w zakresie ochrony zdrowia pracujących. Rozwój nowych tech-

nologii, i  związane z  tym zmiany warunków i  sposobu wyko-
nywania pracy, mechanizacja, automatyzacja, informatyzacja, 
a także globalizacja zmieniają stopień obciążenia pracą i rodzaj 
zagrożeń zawodowych. Wysiłek dynamiczny zastępowany jest 
wysiłkiem statycznym, praca coraz częściej jest wykonywana 
w pozycji wymuszonej, obciążającej układ ruchu. W procesach 
technologicznych wykorzystywane są nowe substancje, które 
w zależności od rodzaju działania biologicznego mogą powo-

dować różne skutki uboczne: uczulające, drażniące, a  także 
nowotwory i  zaburzenia rozrodu. Na zdrowie pracujących ma 
również wpływ obciążenie psychiczne związane z  tempem 
pracy, konkurencyjnością, decyzyjnością i odpowiedzialnością 
za podejmowane działania. Wsparcie pracowników, aby mogli 
bezpiecznie i  zdrowo pracować nie jest łatwe w  obliczu stale 
zmieniających się warunków pracy, starzenia się siły roboczej 
i rosnącego odsetka osób pracujących z co najmniej jedną cho-
robą, tym bardziej jednak lekarze i pielęgniarki służby medycy-
ny pracy nie powinni ustawać w prowadzeniu działań profilak-
tycznych i promujących zdrowie pracowników.

Podczas konferencji odbyły się również zajęcia warsztatowe 
z zakresu: TRE, aerobik w wodzie, joga na plaży, rowerowa prze-
jażdżka brzegiem morza.

Konferencja trwała 2 dni, wszystkie wykłady cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i  frekwencją uczestników. W trakcie 
zamknięcia konferencji i podsumowania wskazano na ważność 
tematyki zdrowia psychicznego pracowników i  konieczności 
kontynuowania prac i dyskusji na ten temat.

Dziękujemy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Lublinie za umożliwienie udziału w konferencji.Organizatorzy konferencji.
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W dniu 25 października 2018 r.odbyła się II Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Długoterminowej 
na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek.

Organizatorem przedsięwzięcia była mgr Małgorzata Sitarz-
-Konsultant Wojewódzki w  dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
długoterminowej dla województwa lubelskiego, we współpra-
cy z dr n. med. Elżbietą Stasiak –wykładowcą Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie. Organizator i  realizator opieki domowej 
długoterminowej w Polsce.

Gospodarzem wydarzenia był INM PWSZ w  Chełmie we 
współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Cheł-
mie, Przewodniczącą Izabellą Chałaj, Okręgową Izbą Pielęgnia-
rek i Położnych w Zamościu, Przewodniczącą mgr Danutą Ku-
siak, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, 
Przewodniczącą mgr Elżbietą Celmer vel Domańską, Okręgową 
Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Przewodniczącym mgr 
Andrzejem Tytułą. 
Honorowy Patronat Konferencji obejmowali: 

 ¾ Wojewoda Lubelski dr Przemysław Czarnek;
 ¾ Rektor PWSZ w Chełmie prof. nadzw., dr hab. Inż. Arkadiusz 

Tofil;
 ¾ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki dłu-

goterminowej dr n. o zdrowiu Mariola Rybka;
 ¾ Prezes Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych mgr 

Grażyna Aksamit;
 ¾ Patronat Medialny – Radio Bon Ton oraz Super Tydzień 

Chełmski.

Uroczystego otwarcia Konferencji oraz przywitania zapro-
szonych gości, uczestników Konferencji dokonała mgr Małgo-
rzata Sitarz.

Następnie głos zabrał Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych 
PWSZ w Chełmie dr n. med. Hubert Słodziński.

Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście w  osobach: 
Pani prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, członek Rady Na-
ukowej Forum Opieki Długoterminowej MEDI, autorka publika-
cji z dziedziny pielęgniarstwa środowiskowego i opieki w domu. 
Prekursorka stylu w  działaniach pielęgniarskich w  środowisku 
domowym.

Prezes Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych mgr Gra-
żyna Aksamit.

Dyrektor PANACEUM mgr Dorota Czajka. Przedstawiciel Lu-
belskiego Oddziału NFZ Urszula Teodorowicz oraz delegatury 
w Chełmie.

W  imieniu Rzecznika Praw Pacjenta w  wydarzeniu wziął 
udział Pan Jacek Jaworski, specjalista w  Departamencie Zdro-
wia Psychicznego, pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta 
w województwie lubelskim.

Pielęgniarka Naczelna SPWSZS w  Chełmie mgr Beata Żół-
kiewska.

Przewodnicząca MOZZZPiP przy SPWSZS w  Chełmie Iwona 
Domańska.

Po przedstawieniu gości Małgorzata Sitarz odczytała list gra-
tulacyjny nadesłany od Konsultanta Krajowego w  dziedzinie 
opieki długoterminowej dr n. o zdrowiu Marioli Rybka. 

Pielęgniarka jako realizator świadczeń  
zdrowotnych u osób ciężko chorych,  

niepełnosprawnych w wieku geriatrycznym

► Ciąg dalszy na str. 22

Zaproszeni goście.
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W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście. 
Wykład inauguracyjny ,,Emocjonalny kontekst starości w re-

lacjach społecznych’’ wygłosiła Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska- 
Butrym. Prekursorka stylu w działaniach pielęgniarskich w śro-
dowisku domowym.

Podczas Konferencji swoje tematyczne wystąpienia prezen-
towali: 

 ¾ ,,Pielęgnacja dostępu do przewodu pokarmowego oraz rola 
leczenia żywieniowego w  procesie gojenia ran” mgr Anna 
Goździewska SPSK4 Lublin.

 ¾ ,,Zabezpieczenie społeczeństwa w  świadczenia opieki dłu-
goterminowej na terenie województwa lubelskiego’’ przed-
stawiła mgr Małgorzata Sitarz – Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.   

 ¾ Kolejno prezentowany temat dotyczący „Komunikacji z pacjen-
tem i rodziną – warunek czy dodatek do profesjonalnych świad-

czeń zdrowotnych” mgr inż. Agnieszka Walczak-Skałecka. 
 ¾ ,,Praktyczne zastosowanie e-dokumentacji w  realizacji świad-
czeń zdrowotnych u osób objętych pielęgniarską opieką w miej-
scu zamieszkania’’ mgr Dorota Czajka Dyrektor Panaceum.
Prezes Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych mgr Gra-

żyna Aksamit omówiła,, Stan zdrowia osób objętych opieką dłu-
goterminową’’.

Duże zainteresowanie wzbudził wykład dotyczący ,,Starze-
nia się układu immunologicznego’’, wygłoszony przez dr n. 
med. Huberta Słodzińskiego.

Znaczny problem w  opiece długoterminowej to problem 
cukrzycy u osób starszych. ,,Najnowsze Wytyczne Polskiego To-
warzystwa Diabetologicznego oraz Polskiej Federacji Edukacji 
w  Diabetologii’’ przedstawiła dr n. med. Ewa Kostrzewa –Za-
błocka, Edukator ds. Diabetologii Instytutu Medycyny Wsi w Lu-
blinie, Poradnia Diabetologiczna SPWSZS w Chełmie.

Wśród tematów nie zabrakło prezentacji wyrobów medycz-
nych oraz opatrunków specjalistycznych służących do specja-
listycznej metody pielęgnacji skóry pacjentów ciężko chorych, 
niepełnosprawnych, oraz opatrunków specjalistycznych do te-
rapii odleżyn. Przedstawiono ,,Standard postępowania z ranami 
przewlekłymi’’ Barbara Szulecka (ConvaTec).

Dr n. med. Elżbieta Stasiak przedstawiła temat: 
 ¾ ,,Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej realizująca 
świadczenia zdrowotne jako ratujące życie i  zdrowie osób 
ciężko chorych i niepełnosprawnych. 

 ¾ W programie Konferencji prezentowano również wielocho-
robowość wśród pacjentów OPD, między innymi

 ¾ ,,ZZSK-charakterystyka, leczenie i  profilaktyka’’ dr n. med. 
Katarzyna Piasecka.
Niezmiernie ważny jest problem dotyczący pielęgnacji stóp 

u osób chorujących na cukrzycę. Emanuela Kędracka specjalista 
podologii i pielęgnacji stóp przedstawiła:

,,Praktyczne zastosowanie podologii w  pielęgnacji stóp 
u osób starszych w opiece długoterminowej i w DPS’’.

W trakcie Konferencji firmy medyczne, które były partnerem 
w organizacji Konferencji przedstawiały swoje oferty produkto-
we. Były to: STASIAK medical team, Abena, Nutricia, ConvaTec, 
INTER Polska, Essity Poland, Studio JSG, URGO MEDICAL.

Konferencja była miejscem szerokiej dyskusji związanej z od-
powiedzialną opieką nad osobami niesamodzielnymi oraz sze-
rokiej dyskusji na temat propozycji ewentualnych zmian w tym 
zakresie. 

Wydarzenie miało walor naukowy oraz dydaktyczny. Był 
to kolejny krok do podniesienia poziomu wiedzy medycznej, 
a wymiana doświadczeń pomiędzy członkami zespołów inter-
dyscyplinarnych z pewnością przyczyni się do skoordynowania 
działań w opiece długoterminowej. Udział wybitnych prelegen-
tów oraz profesjonalizm i zaangażowanie organizatorów spra-
wiły, że Konferencja była doskonałym momentem do dyskusji 
na temat rozwoju nowych możliwości opieki nad osobami prze-
wlekle chorymi, niesłabnącej energii do dalszego działania na 
rzecz stałego podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowi-
ska pielęgniarskiego. Dała motywację dla organizatorów do or-
ganizacji kolejnej edycji. 

Uczestnicy Konferencji otrzymali od Organizatorów imienne 
Certyfikaty. Rozdano również podziękowania za Honorowy Pa-
tronat tej Konferencji. Podziękowania zostały skierowane rów-
nież do prelegentów oraz sponsorów tego wydarzenia. 

Planowana III Międzynarodowa Konferencja Opieki Długo-
terminowej już w 2019 r.

VII Krajowa Konferencja

Uczestnicy konferencji.
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W związku z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania Odleżynom, w ramach ogólnopolskiego cyklu konferencji poświęconych leczeniu ran, 
w dniu 16 listopada 2018 w Centrum Konferencyjnym Hotelu FOCUS w Lublinie przy Al. Warszawskiej 109 odbyła się konferencja „Akademia 
Leczenia Odleżyn – Stop odleżynom”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych i Okręgowa Izba 
Pielęgniarek  i  Położnych w Lublinie  przy współudziale  firm ConvaTec, NUTRICIA, SCHULKE, TZMO. Konferencja w  sposób wszechstronny 
poświęcona została tematyce odleżyn. Gościem honorowym wydarzenia był Pan mgr Andrzej Tytuła Przewodniczący Okręgowej Rady Pielę-
gniarek  i Położnych w Lublinie, który w imieniu organizatorów powitał uczestników konferencji. Pani mgr Małgorzata Jemioło z ramienia firmy 
SCHULKE zaprezentowała wiele historii widzianych oczami pacjenta zmierzającego się z wyzwaniem leczenia odleżyn. Pani mgr Małgorzata 
Budynek reprezentująca firmę ConvaTec przedstawiła sposób postepowania z raną  i właściwy dobór opatrunku. Pani mgr Bożena Ostrowska 
opowiedziała o zasadach działania Programu Fundacji Damy Radę – o wsparciu opiekunów nieformalnych oraz o roli w pielęgnacji rodziny nad 
chorym. Tematem firmy NUTRICIA było postępowanie żywieniowe i leczenie miejscowe pacjentów z ranami. Na koniec konferencji Pan dr Łukasz 
Szczepański z NZOZ w Izbicy zaprezentował i wspólnie z uczestnikami przeanalizował studium przypadków leczenia ran. Konferencja cieszyła 
się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie Pań Pielęgniarek opieki długoterminowej, Pielęgniarek z oddziałów geriatrycznych i OIT oraz 
zabiegowych. Skupiła 150 słuchaczy z województwa lubelskiego.

Barbara Misztal – Senior Sales Representative ConvacTec Polska Sp.zo.o.

Konferencja 
„Akademia Leczenia Odleżyn – Stop odleżynom”

Otwarcie konferencji przez Przewodniczącego ORPiP w Lublinie.

W siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w dniu 22 października 2018 r., odbyło się bezpłatne 
szkolenie dla pielęgniarek i położnych z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. nt. 
Wielochorobowość - specyfika opieki nad pacjentem geriatrycznym. Wykład wygłosiła Pani dr Hanna Kachaniuk. 
Szkolenie zostało zorganizowane w przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych przy współpracy z Firmą Pelargos. 
W szkoleniu uczestniczyło około 50 pań pielęgniarek i położnych. Uczestnicy spotkania otrzymali certyfikaty oraz drobne 
upominki ufundowane przez firmę Pelargos.

Wielochorobowość - specyfika opieki  
nad pacjentem geriatrycznym

dr H. Kachaniuk podczas wykładu.
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1 października Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki 
2018/2019. Na wszystkich kierunkach studiów Uczelnia kształcić będzie ponad 6 900 
żaków. Inauguracji roku akademickiego towarzyszyło otwarcie nowego budynku 
Centrum Symulacji Medycznej. 
Uroczystość z udziałem przedstawicieli władz rządowych na czele z Premierem Mateuszem 
Morawieckim, władz samorządowych, rektorów uczelni i zaproszonych gości odbyła się 
w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Lublinie reprezentował Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

Źródło strona internetowa www.umlub.pl

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie odbyła się w dniu 10 października 2018 r.
Przedstawiciele studentów z I roku, ze wszystkich kierunków studiów prowadzonych w języku polskim 
i angielskim złożyli ślubowanie w obecności dyplomatów, naukowców, ludzi kultury, biznesu, polityków, 
wykładowców oraz studentów starszych roczników.
Uroczystą Inaugurację w WSEI otworzyła i wygłosiła przemówienie oraz przybliżyła najważniejsze 
informacje nt. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Pani Teresa Bogacka – Kanclerz 
WSEI. JM Rektor dr. hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI przywitał licznie zgromadzonych 
gości, pracowników, kadrę naukowo-dydaktyczną oraz absolwentów i studentów uczelni, a także 
przeprowadził uroczystą immatrykulację przedstawicieli studentów rozpoczynających naukę w WSEI 
wręczając symboliczne indeksy. Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie reprezentował 
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 

Źródło strona internetowa: www.wsei.lublin.pl

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 
w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
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Wyrazy głębokiego współczucia oraz 
słowa wsparcia i otuchy 

dla Pani
Grażyny Skrzypek

pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji 
z powodu śmierci

MATKI
składają  

Dyrekcja i Współpracownicy 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Koleżance 

Joannie Ziętek
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

TEŚCIA
 składają  

koleżanki i koledzy z Oddziału 

Chirurgii Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA 

w Lublinie

Pani

Monice Kowalskiej
Przewodniczącej V Kadencji 

Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Lublinie

Członkowi Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

MAMY
 składa 

Okręgowa Rada Pielęgniarek  

i Położnych w Lublinie  

i pracownicy Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Pani

Wiesławie Zabielskiej
Zastępcy Rzecznika 

Odpowiedzielności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

MĘŻA
 składają  

Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnychw Lublinie, 

wraz z Zastępcami i Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Koleżance 

Beacie Jezierskiej
wyrazy głębokiego współczucia i żalu  

z powodu śmierci

MAMY
składają  

pracownicy Oddziału Chorób Płuc  

i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie

Koleżance
Elżbiecie Skwarek

wyrazy głębokiego i szczerego 
współczucia 

z powodu śmierci 

TATY
składa 

Zespół Pracowników z Kliniki 
Gastroenterologii z Pracownią 
Endoskopową Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 
w Lublinie

Panu

Stanisławowi Wójtowiczowi
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

OJCA
składają 

pracownicy Podstacji Czechów 

Wojewódzkiego Pogotowia 

Ratunkowego w Lublinie

Pani
Ewie Tracz

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci

MAMY
składają  

koleżanki i koledzy z Oddziału 
Kardiologii-Pododdział Intensywnego 

Nadzoru Kardiologicznego 
Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

KONDOLENCJE

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając,

Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg,
Ci, którzy tutaj w bólu zostali…”

        Ks. Jan Twardowski

Z wielkim bólem i żalem zawiadamiamy, że 6.10.2018 r. odeszła od nas

Ś. P. Barbara Jankowska
Emerytowana, długoletnia Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego SPSK4 w Lublinie.

Zawsze życzliwa i uśmiechnięta pozostanie w naszej pamięci jako osoba o wielkim sercu, służąca radą, przykładem i doświadczeniem.

Pracownicy Bloku Operacyjnego SPSK4 w Lublinie
„Czasem brak słów, by wypowiedzieć ból,
Czasem brak łez, by wypowiedzieć żal”
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UWAGA !
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, zwracam się do kierowniczej kadry 
pielęgniarskiej z prośbą o przygotowanie wykazu wszystkich pielęgniarek i położnych, które w 2018 
roku odeszły lub odejdą na rentę, emeryturę bądź świadczenia przedemerytalne. 
Ww. informacje potrzebne będą do przygotowania uroczystości pożegnania pielęgniarek i położnych 
odchodzących na ww. świadczenia, corocznie organizowanej przez Komisję ds. Pomocy Socjalnej 
przy ORPiP w Lublinie.
Listę, o której mowa wyżej proszę przygotować wg. następującego wzoru:
- wskazanie pracodawcy,
- imię i nazwisko pielęgniarki / położnej,
- adres zamieszkania, telefon.

Termin nadsyłania danych 
do dnia 10 stycznia 2019 r.

Listy należy kierować na adres:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin

Andrzej Tytuła 
Przewodniczący ORPiP w Lublinie

UWAGA OC – PILNE!
W związku z kontynuacją ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych 
zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zwracam się z uprzejmą prośbą 
o przesłanie aktualnych, imiennych list pielęgniarek i położnych do ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w 2018/2019 roku.

Listy należy kierować na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin

Informacje, które należy zawrzeć w wykazie do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to:
- nazwisko i imię,
- data urodzenia lub PESEL,
- adres zamieszkania,
Proszę o zaznaczenie zawodu: pielęgniarka/położna. Ubezpieczeni są tylko członkowie regularnie 
opłacający składki.

Andrzej Tytuła 
Przewodniczący ORPiP w Lublinie
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Szanowni Państwo, 

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 17-19 stycznia 
2019 roku. Z wielką przyjemnością gościć będziemy na niej znakomitych prelegentów, specjalistów                         
i przyjaciół Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. 

Tematem przewodnim konferencji będą słowa Świętego Jana Pawła II: 
Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali. 
„Wymagać od siebie” oznacza walkę ze swoimi złymi cechami i dążenie do stawania się lepszym 

człowiekiem. Człowiek, który wie czego chce, wybiera konkretną drogę w życiu a jego samodzielna decyzja 
daje pewność, że nie zboczy na przypadkowe tory. Dążąc do osiągnięcia swoich celów, udoskonalamy siebie              
i swoje życie.  
 Praca w opiece paliatywnej i hospicyjnej jest wymagająca, każdego dnia stajemy przed trudnymi 
decyzjami i dylematami. To wszystko zobowiązuje do doskonalenia swoich umiejętności i rozwoju 
zawodowego oraz duchowego. Temat konferencji to słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas 
Apelu Jasnogórskiego w 1983r.  Dotyczą one każdego z Nas, a wymagając od siebie więcej, zapewniamy 
lepszą opiekę naszym pacjentom, podopiecznym i potrzebującym. 
 Nadchodzącą konferencję ponownie organizujemy dla Państwa w nowoczesnym i komfortowym 
Hotelu Arche**** , przy ul. Oleńki 20 www.hotelczestochowa.com, w bliskiej lokalizacji Jasnej Góry. 

Zapraszamy na XXIII Konferencję Naukowo-Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów 
Hospicyjnych oraz na Pielgrzymkę Hospicjów Polskich, która z pewnością poszerzy Państwa zdobytą wiedzę, 
pozwoli na wymianę doświadczeń, a także da siłę na kolejny rok pracy przyczyniając się do rozwoju opieki 
paliatywnej oraz ruchu hospicyjnego. Liczymy, że przygotowany program konferencji i oferta pakietów 
konferencyjnych spełnią Państwa oczekiwania. 
 
Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej:  www.hospicjum-konferencja.pl 
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„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie


