
                                                                                                         
                                                                              

 
Sprawozdanie z działalności Komisji  ds. Epidemiologii przy ORPiP w Lublinie 

za okres 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. 
 
 W 2018r. odbyło się pięć posiedzeń Komisji ds. Epidemiologii w następujących 
terminach: 13 lutego, 10 kwietnia, 12 czerwca, 11 września oraz 13 listopada. W wyżej 
wymienionym okresie komisja liczyła 21 członków - średnia frekwencja obecności członków 
Komisji na spotkaniach wyniosła 67,6%. 
Komisja ds. Epidemiologii działająca przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 
oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa 
lubelskiego byli organizatorami konferencji naukowo – szkoleniowych: 

1. XXXI Konferencji Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej „Czynniki ryzyka 
zakażeń szpitalnych” w dniu 21.06.2018r. w SPZOZ w Puławach 

2. XXXII Konferencji Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej „Procedury 
przeciwepidemiczne” w dniach 28 – 29.09.2018r. w Janowie Lub. 

Konferencje skierowane były do pielęgniarek epidemiologicznych placówek opieki zdrowotnej 

na terenie woj. lubelskiego.  

3. Przygotowanie XXXIII Konferencji Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej 
„Zakażenia szpitalne w erze po antybiotykowej” w dniu 14.11.2018r. w Lublinie. 

Konferencja skierowana była do członków Zespołów Kontroli Zakażeń: pielęgniarek 

epidemiologicznych, lekarzy, mikrobiologów oraz wszystkich pracowników zainteresowanych 

tematyką (pielęgniarki / położne / lekarze / farmaceuci) placówek opieki zdrowotnej na terenie 

woj. lubelskiego. 

Komisja ds. Epidemiologii działająca przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

wnioskowała do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego                                  

o zorganizowanie szkolenia dotyczącego zasad gospodarki odpadami medycznymi w 

placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie województwa lubelskiego, 

zgodnych z nowymi wymogami prawnymi. Konferencję udało się zorganizować w dniu 

05.07.2018r.: 

Konferencja poświęcona tematyce gospodarki odpadami medycznymi, zorganizowana 

przez LPWIS w Lublinie. 

W ramach cyklicznych spotkań Komisja ds. Epidemiologii realizowała opracowany Plan pracy. 

Tematami spotkań Komisji były: 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Epidemiologii za 2017r. 
2. Plan pracy Komisji w roku 2018. 
3. Konferencja regionalna dla pielęgniarek epidemiologicznych organizowana przez 

Komisję (w Puławach, w Janowie Lub.). 
4. Omówienie bieżącej problematyki dotyczącej epidemiologii. 
5. Omówienie zasad postępowania w przypadku podejrzenia u pacjenta nosicielstwa CPE 

(NDM, MBL, KPC, OXA). 
6. Przygotowanie tematyki szczegółowej szkolenia dla członków OIPiP w Lublinie, które 

będzie prowadzone przez członków Komisji ds. epidemiologii – temat podstawowy – 
gospodarka odpadami medycznymi. 

7. Podsumowanie działalności Komisji oraz ustalenie priorytetów działania na rok 2019. 
8. Zaplanowanie terminów spotkań Komisji w 2019r. 
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                      Komisji ds. Epidemiologii  
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