


2 Maj / Czerwiec 2016 - Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
(Uchwała nr 5 I I I Okręgowego Zjazdu PiP w Cz-wie) z dnia 1 7 luty 1 993r oraz Uchwała Nr 4/P/VI I/02/201 5

Adres Redakcj i (siedziba I zby) : u l . Pułaskiego 25 - IV piętro w budynku firmy„PRZEMYSŁÓWKA” S.A.
(róg ul . Kopernika i Pułaskiego w pobl iżu Akademii Poloni jnej) Tel ./fax 34-324-51 -1 2, 34-361 -30-1 8,
503-008-946, sekretariat@oipip.czest.pl ,
www.oipip.czest.pl .
Ośrodek szkoleniowy: tel . 51 9 86 21 86,
szkolenia@oipip.czest.pl .

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul . Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa

Godziny pracy biura
Pn-Wt-Pt: 700-1 530

Śr-Czw: 700- 1 700

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej

I i I I I środa miesiąca: 1 500-1 700

Radca Prawny - pn: 830-930, śr: 1 400-1 600

MILLENNIUM BANK nr: 82 1 1 60 2202 0000 0001 2869 01 01

Redaktor naczelny: Marzena Maniszewska. Redakcja zastrzega sobie
prawo doboru materiałów do publ ikacj i , jednocześnie redakcja nie zwraca
materiałów niepubl ikowanych. Za błędy powstałe w czasie druku nie
ponosimy odpowiedzialności .

Odpowiedzialność za zawartość merytoryczną artykułów ponosi zespół

Napisz: - gratulacje, podziękowania, kondolencje, artykuły, a MY
wydrukujemy bezpłatnie!

ISSN 1 234-0049

Skład, projekt graficzny i druk: „BiRaKo”, u l . Kościuszki 1 3,
42-200 Częstochowa, birako@o2.pl - Nakład 1 000 szt.

WNUMERZE:

Kursy OIPiP 3

Kalendarium 4

Wyciąg z protokołu 4

Informacje na temat obchodów 25-lecia - Życzenia i dyplomy 6

Informacje na temat obchodów 25-lecia - Wyróżnienia 9

Informacje na temat obchodów 25-lecia - fotogaleria 1 0

Ocena pakietu onkologicznego 1 6

Jesienne spotkania pediatryczne 1 7

Moje bezpieczne dziecko 1 8

Konferencja w Bydgoszczy 1 9

Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj 20

Hanna Chrzanowska 23

Zaproszenie na wycieczkę dla chętnych pielęgniarek i położnych 29

Kondolencje 30

Gratulacje 31



3Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - Maj / Czerwiec 2016

Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie

informuje, że zamierza w drugim
półroczu 201 6 roku

uruchomić następujące kursy:
Przystępujemy do przetargów Ministerstwa
Zdrowia na bezpłatne specjalizacje:
1 . Pielęgniarstwo internistyczne
2. Pielęgniarstwo neonatologiczne
3. Pielęgniarstwo chirurgiczne
4. Pielęgniarstwo geriatryczne
Kursy kwalifikacyjne
1 . Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej

opieki - kurs dla pielęgniarek - 900zł
2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - kurs dla

pielęgniarek -755 zł
3. Pielęgniarstwo internistyczne - kurs dla pielęgnia-

rek - 780 zł
4. Pielęgniarstwo ratunkowe - kurs dla pielęgniarek

systemu - 980 zł
5 . Pielęgniarstwo rodzinne - kurs dla pielęgniarek - 700 zł
6. Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wycho-

wania -kurs dla pielęgniarek-700 zł
7. Pielęgniarstwo opieki pal iatywnej - kurs kwal ifika-

cyjny dla pielęgniarek - 880 zł
8. Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwal ifikacyjny

dla pielęgniarek - 750 zł
Kursy specjalistyczne
1 . Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - kurs spe-

cjal istyczny dla pielęgniarek i położnych - 220 zł
2. Resuscytacja oddechowo-krążeniową noworod-

ka- kurs specjal istyczny dla pielęgniarek i położ-
nych - 1 70 zł

3. Szczepienia ochronne- kurs specjal istyczny dla
pielęgniarek - 230 zł

4. Szczepienia ochronne dla położnych - kurs spe-
cjal istyczny dla położnych - 1 85 zł

5 . Leczenie ran - kurs specjal istyczny dla pielęgnia-
rek - 420 zł

6. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardio-
graficznego - kurs specjal istyczny dla pielęgniarek
i położnych - 250 zł

7. Ordynacja leków i wypisywanie recept - Część I - kurs
specjal istyczny dla pielęgniarek i położnych - 270 zł

8. Ordynacja leków i wypisywanie recept - Część I I - kurs
specjal istyczny dla pielęgniarek i położnych- 200 zł

9. Edukator w cukrzycy - kurs specjal istyczny dla
pielęgniarek i położnych - 440 zł

1 0.Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży
i podczas porodu - kurs specjal istyczny dla położ-
nych - 220 zł

Kursy dokształcające:
1 . Cewnikowanie pęcherza moczowego - 50 zł
Kursy jednodniowe:
1 . Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez

pielęgniarkę - 20 zł

Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie

w najbliższym czasie
organizuje kursy :

1 . Resuscytacja krążeniowo- oddechowa - kurs spe-
cjal istyczny dla pielęgniarek i położnych - Roz-
pocznie się dnia 1 8.07.201 6 roku

2. Długoterminowe porty naczyniowe - użytkowanie
portów naczyniowych - kurs dokształcający dla
pielęgniarek i położnych - Termin 31 .05 .201 6 roku

3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej
opieki - kurs kwal ifikacyjny dla pielęgniarek - Ter-
min rozpoczęcia 25.08.201 6 roku

4. Szkolenie jednodniowe dla pielęgniarek i położ-
nych organizowane we współpracy z firmą PE-
LARGOS „Pierwsza pomoc dla noworodków
i niemowląt. Pozycje wertykalne w porodzie" -
Termin 1 6.06.201 6 roku

5. Szkolenie jednodniowe dla pielęgniarek organi-
zowane we współpracy w firmą Nutricia Sp. z o.o.
„Wsparcie żywieniowe pacjentów przewlekle cho-

rych przy użyciu specjalistycznych preparatówod-

żywczych w warunkach domowych” „Zasady

pielęgnacji sztucznych dróg odżywiania”

„Rola żywienia w leczeniu pacjentów z odleżynami"

Na wszystkie kursy można jeszcze składać
komplet dokumentacj i !

Więcej informacji na naszej stronie internetowej
www.oipip.czest.pl oraz pod numerami telefonów:
51 9-862-1 86, 34/ 324-51 -1 2

INFORMACJA DLA OSÓB
SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI

O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO.
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia będą
rozpatrywane po uprzedniej weryfikacj i danych
z Centralnym Rejestrem Pielęgniarek i Położnych.

Kursy OIPiP
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Kursy OIPiP / Kalendarium / Wyciąg z protokołu

KALENDARIUM
MAJ – CZERWIEC 201 6 ROK

05.05.201 6r. Egzamin końcowy kursu specjal istycz-
nego „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”.
05.05.201 6r. Kolejne - drugie spotkanie recenzen-
tów monografi i dotyczącej histori i samorządu pielę-
gniarek i położnych ziemi częstochowskiej.
09.05.201 6r. Dziewiąte posiedzenie Prezydium
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Często-
chowie.
1 4.05.201 6r. Obchody 25 - lecia Samorządu Pielę-
gniarek i Położnych oraz Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarki i Dnia Położnej.
1 7.05.201 6r. Spotkanie Zespołu problemowego
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ds. ochro-
ny zdrowia – Gmach Sejmu Śląskiego w Katowicach.
1 8.05.201 6r. Rozpoczęcie kursu specjal istycznego
„Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”. Organiza-
tor kursu Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP w Często-
chowie.
1 8.05.201 6r. Posiedzenie Komisj i ds. Pomocy
w Trudnych Sytuacjach Losowych.
1 8.05.201 6r. Dziesiąte posiedzenie Prezydium
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Często-
chowie.
20.05.201 6r. Egzamin końcowy kursu specjal istycz-
nego „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”,
„Szczepienia ochronne dla położnych”. Organizator
Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie.
23.05.201 6r. Egzaminy wewnętrzne ze szkoleń
specjal izacyjnych w dziedzinach; „Pielęgniarstwa chi-
rurgicznego”, „Pielęgniarstwa ginekologicznego”. Or-
ganizator szkolenia Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP
w Częstochowie.
23.05.201 6r. Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia
w celu podpisania umowy w ramach projektu „Nowe
kwal ifikacje i uprawnienia podstawą do poprawy ja-
kości usług medycznych w Polsce”.
24.05.201 6r. Egzamin wewnętrzny ze szkolenia
specjal izacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa za-
chowawczego”. Organizator szkolenia Ośrodek Szko-
leniowy przy OIPiP w Częstochowie.
25.05.201 6r. Egzamin wewnętrzny ze szkolenia
specjal izacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa opie-
ki pal iatywnej”. Organizator szkolenia Ośrodek Szko-
leniowy przy OIPiP w Częstochowie.

31 .05.201 6r. Kurs dokształcający „Długoterminowe
porty naczyniowe – użytkowanie portów naczynio-
wych”. Organizator kursu Ośrodek Szkoleniowy przy
OIPiP w Częstochowie.
30.05.201 6r.-31 .05.201 6r. Szkolenie członków
okręgowych sadów oraz pracowników prowadzą-
cych kancelarię sądu wWarszawie.
30.05.201 6r.-31 .05.201 6r. Szkolenie dla członków
komisj i rewizyjnej w Warszawie.
07.06.201 6r. Konferencja nt.; „Pielęgniarki są siłą
sprawczą na rzecz zmian poprzez zwiększenie ela-
styczności i o odporności systemów opieki zdrowot-
nej”. Organizator PTP Zarząd Oddziału w Katowicach,
współorganizator-PTP Koło Terenowe w Jaworznie.
06.06.201 6r. Uroczystość XX-lecia istnienia Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz 20
rocznicy przyznania patronowi Szkoły – Wisławie
Szymborskiej w Częstochowskiej, Literackiej Nagro-
dy Nobla.
09.06.201 6r.-1 1 .06.201 6r. Uroczystości jubi le-
uszowe 90–lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 25
w Częstochowie.
1 1 .06.201 6r. I I Spotkanie Naukowe p. n .:”Medycy-
na Pal iatywna, a wybrane aspekty postepowania ob-
jawowego w onkologi i - nowe możl iwości ,
profi laktyka i terapia”.
1 6.06.201 6r. Spotkanie edukacyjne: „Pierwsza po-
moc dla noworodków i niemowląt, pozycje werty-
kalne w porodzie”. Organizator spotkania Family
Service PELARGOS oraz współorganizator Ośrodek
Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie.
21 .06.201 6r. Posiedzenie Komisj i ds. Pomocy
w Trudnych Sytuacjach Losowych.
27.06.201 6r. Jedenaste posiedzenie Prezydium
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Często-
chowie.
29.06.201 6r. Trzecie posiedzenie Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
21 –23.06.201 6r. Posiedzenie Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych wWarszawie.

Aktual izacja danych w Centralnym Rejestrze znacz-
nie ułatwi pracę komisj i i przyspieszy wypłatę refun-
dacj i poniesionych kosztów kształcenia.

Wyciąg z protokołu
z posiedzenia Prezydium

Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie
w dniu 1 8 lutego 201 6 roku.

Podjęto 5 uchwał w sprawach:

- Dokonano wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek
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Wyciąg z protokołu

gowej I zby PiP w Katowicach.
- Wyrażono zgodę na wydanie nowego Prawa Wy-

konywania Zawodu jednej pielęgniarce.
- Wydano dwie decyzje w sprawie wykreślenia pie-

lęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych – zrzeczenia.

- Dokonano wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych dwóch podmiotów.

- Podjęto decyzję w sprawie zakupu zegarków dla
pielęgniarek i położnych z okazj i Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

- Podjęto decyzję w sprawie zakupu mebl i do dzia-
łu Skarbnika.

- Wytypowano przedstawiciel i samorządu do
udziału w pracach komisj i konkursowych na sta-
nowiska pielęgniarek oddziałowych Szpitala Neu-
ropsychiatrycznego w Lubl ińcu oraz na
stanowiska ordynatorów oddziałów wewnętrz-
nych w Kłobucku i Krzepicach.

Wyciąg z protokołu
z posiedzenia Prezydium

Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie
w dniu 9 maja 201 6 roku.

Podjęto 2 uchwały w sprawach:

- Dokonano wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych jednego podmiotu na dwa szkolenia
specjal izacyjne.

Wyciąg z protokołu
z posiedzenia Prezydium

Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie
w dniu 1 8 maja 201 6 roku.

Podjęto 2 uchwał w sprawach:

- Dokonano wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych jednego podmiotu.

- Wyrażono zgodę na dofinansowanie kształcenia
podyplomowego – kursów kwal ifikacyjnych dzie-
więtnastu pielęgniarkom na kwotę 9 025 zł.

- Stwierdzono kwal ifikacje zawodowe zgodne

i położnych jednego podmiotu ; 2 kursy kwal ifi-
kacyjne, 1 kurs specjal istyczny.

- Wyrażono zgodę na dofinansowanie kształcenie
podyplomowe dla dwóch pielęgniarek w łącznej
kwocie 950 zł.

- Upoważniono Przewodniczącą Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych do reprezentowania
Okręgowej I zby Pielęgniarek i Położnych w Czę-
stochowie w stosunku do osób trzecich oraz do
jednoosobowego składania oświadczeń wol i
w imieniu Okręgowej I zby Pielęgniarek i Położ-
nych w Częstochowie

Wyciąg z protokołu
z posiedzenia Prezydium

Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie
w dniu 27 kwietnia 201 6 roku.

Podjęto 26 uchwał w sprawach:

- Udzielono pomocy finansowej z Funduszu Rato-
wania Życia i Wypadków Losowych dla dwóch
pielęgniarek na łączną kwotę 8 000 zł.

- Wytypowano kandydatów do odznaczeń za wie-
loletni wkład pracy w rozwój i działalność na
rzecz Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Czę-
stochowie. za zasługi d la Samorządu – 38 osób.

- Stwierdzono kwal ifikacje zawodowe zgodne
z wymogami wynikającymi z przepisów prawa
Unii Europejskiej oraz wydano zaświadczenie
o przebiegu pracy zawodowej dla dwóch pielę-
gniarek.

- Stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpi-
sano do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Po-
łożnych w Częstochowie sześć pielęgniarek.

- Dokonano wpisu do Okręgowego Rejestru Pielę-
gniarek i Położnych jednej pielęgniarki z rejestru
w Łodzi .

- Wyrażono zgodę na zaprzestanie wykonywania
zawodu na czas nieokreślony dla dwóch pielę-
gniarek.

- Anulowano zaprzestanie wykonywania zawodu
na czas nieokreślony dla dwóch pielęgniarek.

- Wykreślano z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie jedną pielęgniarkę
z powodu zgonu.

- Wykreślano z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie jedną pielęgniarkę
z powodu przeniesienia na teren działania Okrę-
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Wyciąg z protokołu / Informacje na temat obchodów 25-lecia - Życzenia i dyplomy

z wymogami wynikającymi z przepisów prawa
Unii Europejskiej oraz wydano zaświadczenie
o przebiegu pracy zawodowej dla jednej pielę-
gniarki .

- Wyrażono zgodę na zaprzestanie wykonywania
zawodu na czas nieokreślony dla jednej pielę-
gniarki .

- Wpisano do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie jedną pielęgniarki .

- Stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpi-
sano do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Po-
łożnych w Częstochowie jedną pielęgniarkę
i jednego pielęgniarza.

- Udzielono pomocy finansowej z Funduszu Rato-
wania Życia i Wypadków Losowych dla pięciu
pielęgniarek na łączną kwotę 1 7 500 zł.

ŻYCZENIA
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Informacje na temat obchodów 25-lecia - Życzenia i dyplomy
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Informacje na temat obchodów 25-lecia - Życzenia i dyplomy
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Informacje na temat obchodów 25-lecia - Wyróżnienia

Zaczym jednak przystąpiono do rozdania wyróż-
nień, Pani Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Częstochowie Barbara Płaza
uhonorowała pamiątkowym grawertonem i kwiata-
mi przybyłą na nasze święto Panią Zofię Małas Prezes
Naczelnej Rady oraz najstarszą żyjącą położną w Pol-
sce Panią Janinę Pełka. Pani Janina jak zawsze zaskar-
biła sobie serca publ iczności .

A oto nazwiska pozostałych wyróżnionych;
Jolanta Garus- Kmieć, Anna Cocek, Danuta Łoniew-
ska- Lichterowicz, Tomasz Czech, Krystyna Mizerska,
Magdalena Osińska, Maria Szymanek, Hal ina Syna-
kiewicz, Wanda Kowalska, Marzena Baczyńska, Boże-
na Karoń, Marzena Maniszewska, Zbyszek
Bednarczyk, I rena Cieśl ik, Joanna Dziedzic, Anna
Kaptacz, Barbara Płaza, Donata Adrianowicz, Aniela
Stopa, Ewa Kucharska, Beata Kapkowska, Anna Ocie-
pa, Renata Sówka, Hal ina Kurzyńska, Elżbieta Krupiń-
ska, Krystyna Kost, Lid ia Michałowska, Grażyna
Dzieża, Elżbieta Nagalewska, Zdzisława Krakowian,
Dorota Krzemińska, Lid ia Kucharska, Jadwiga Kapu-
ścik, Wiesława Stawecka, Grażyna Matusik- Kuszplak,
Jadwiga Grabińska

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym
serdeczne gratulacje, pomyślności

w życiu osobistym i zawodowym składa

Barbara Płaza
Przewodnicząca Okręgowej

Rady Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie.

1 4 maja 201 6 roku
w Filharmonii Częstochowskiej
odbyła się doniosła uroczystość

Obchody XXV – lecia istnienia
Samorządu Pielęgniarek i Położnych

a także obchody
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

i Dnia Położnej.

Salę wypełni l i przedstawiciele samorządu okręgu
częstochowskiego oraz znamienici goście.
Byl i z nami min.; Poseł na Sejm RP Konrad Głębocki ,
Senator RP Ryszard Majer, Prezydent Częstochowy
KrzysztofMatyjaszczyk, Wicestarosta Kłobucka Ma-

Uchwała NRPiP

Uchwałą NRPiP nr 86/VI I/201 6 z dnia 9 marca 201 6
roku zostały nadane odznaczenia za zasługi na rzecz
Samorządu Pielęgniarek i Położnych, które podczas
obchodów 25 – lecia uroczyście wręczyła obecna
Pani Prezes Naczelnej Rady Zofia Małas.

Złote odznaczenie za zasługi dla Samorządu
Pielęgniarek i Położnych otrzymała

Pani Danuta Łoniewska- Lichterowicz.

Srebrne odznaczenia odebrały:
Pani Lid ia Kucharska
Pani Marzena Maniszewska
Pani Elżbieta Denderska
Pani Hal ina Kurzyńska.

Laureatami brązowych odznaczeń zostały;
Pani Beata Puchała
Pani Katarzyna Cholewa
Pani Anna Biedroń
Pani Ewa Piekiełek
Pani I rena Cieślak
Pani Janina Szuster
Pani Ewa Lula
Pani I zabela Kaptacz
Pani Agata Ciesielska
Pani Elżbieta Krupińska

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie postanowiło wytypować do wyróż-
nienia za wieloletni wkład pracy i działalność na
rzecz Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Często-
chowie z okazj i 25 – lecia istnienia Samorządu.
Wymienione poniżej osoby otrzymały pamiątkowe
grawertony.
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Informacje na temat obchodów 25-lecia - fotogaleria

ciej Biernacki , Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania
w Częstochowie Marek Grabowski , Przewodniczące
ościennych Izb Pielęgniarskich; Anna Janik z Katowic,
Małgorzata Szwed z Bielska Białej, Henryka Homę-
towska z Opola.

Prezydent Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk

Senator RP - Ryszard Majer

Poseł RP - Konrad Głębocki
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Informacje na temat obchodów 25-lecia - fotogaleria

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach - Anna Janik,
Przewodnicząca ORPiP w Bielsku Białej - Małgorzata
Szwed i w-ce przewodnicząca ORPiP w Opolu -
Henryka Homętowska

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie -
Marek Grabowski

Złote odznaczenie - Danuta Łoniewska-Lichterowicz

Srebne odznaczenie - Marzena Maniszewska,
Hal ina Kurzyńska, Lid ia Kucharska

Pamiątkowy grawerton dla Pani Prezes NRPiP
- Zofi i Małas
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Informacje na temat obchodów 25-lecia - fotogaleria

Wyróżnienie dla najstarszej położnej w Polsce -
Janiny Pełka
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Informacje na temat obchodów 25-lecia - fotogaleria

Czepkowanie i ślubowanie uczennic
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Informacje na temat obchodów 25-lecia - fotogaleria
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Ocena pakietu onkologicznego

PACJENCI OCENILI WDROŻENIE
I REALIZACJĘ PAKIETU
ONKOLOGICZNEGO

Po roku od wejścia w życie pakietu onkologicz-
nego możemy jednoznacznie powiedzieć, że
podstawowe założenia pakietu zostały realizo-
wane, min. skrócił się czas oczekiwania na
świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia
onkologicznego, wprowadzono szereg instru-
mentów i działań usprawniających trudny pro-
ces, przez który przechodzą pacjenci onkolo-
giczni, lekarze, pielęgniarki oraz inni specjali-
ści.

1 stycznia 2015 był dla pacjentówonkologicznych da-

tą przełomową. Od tego momentu zaczęły obowiązy-

wać zmiany, mające ogromywpływna system opieki

zdrowotnej w Polsce, w szczególności dotyczące wła-

śnie pacjentów onkologicznych. - Swój udział przy two-

rzeniu tych zmian, zwanych pakietem onkologicznym,

miały także organizacje pacjenckie od lat postulujące

o zmianę sytuacji w polskiej onkologii. Trzy miesiące

później Fundacja Wygrajmy Zdrowie w partnerstwie

z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” rozpoczęła spo-

łecznymonitoring wdrażania i realizacji pakietu onko-

logicznego po to, by nie zapomniano o podmiotowości

pacjenta onkologicznego w systemie. Dziś prezentuje-

my raportwraz z rekomendacjami koniecznych zmian

– komentuje Szymon Chrostowski , Prezes Fun-
dacj i Wygrajmy Zdrowie. Liczymy, że spotkają się
one z zainteresowaniem szerokiego grona interesa-
riuszy polskiego systemu ochrony zdrowia. Cieszy
nas fakt, że rekomendacje zostały przychylnie przy-
jęte przez Ministerstwo Zdrowia i znalazły odzwier-
ciedlenie w propozycjach zmian systemowych
zapowiedzianych przez Resort.

Autorzy raportu „Społeczny monitoring wdrażania
i real izacj i pakietu onkologicznego”, dr ekon. Mał-
gorzata Gałązka-Sobotka, radca prawny Adam
Twarowski, dr Filip Raciborski oraz Agnieszka
Dłutek razem z przedstawicielami organizacji
pacjenckich poddal i ocenie m.in . proces legislacyj-
ny wdrażania pakietu onkologicznego, przeanal izo-
wal i dane statystyczne pochodzące z NFZ oraz MZ
obrazujące funkcjonowanie pakietu, uwarunkowa-
nia systemowe, opracowania i raporty zespołów
monitorujących powołanych przy Ministerstwie
Zdrowia, a także zebral i i zbadal i opinie kluczowych
grup odbiorców pakietu: pacjentów onkologicz-

nych, organizacj i pacjenckich, lekarzy onkologów,
lekarzy POZ oraz pielęgniarek.

Większość analiz przeprowadzonych podczas
trwania projektu prowadzi do wniosków:
• podstawowe założenia pakietu są real izowane;
• skrócił się czas oczekiwania na świadczenia z za-

kresu diagnostyki i leczenia onkologicznego;
• wprowadzono szereg instrumentów i działań

usprawniających (przynajmniej w zamyśle) trud-
ny proces, przez który przechodzą pacjenci onko-
logiczni , ich lekarze, pielęgniarki oraz inni
specjal iści .

Pakiet onkologiczny nie jest oczywiście pozbawiony
wad i ograniczeń m.in . dotyczących sposobu jego
wdrażaniu, braku wystarczających konsultacj i i ana-
l iz przed przygotowaniem zmian ustawowych
(szczegółowe anal izy znajdą Państwo w Raporcie) .
Biorąc pod uwagę wszelkie słabości pakietu onkolo-
gicznego należy jednoznacznie podkreśl ić jego
przydatność w procesie dalszego doskonalenia
opieki onkologicznej w Polsce. Doświadczenia
zebrane w ciągu tych ki lkunastu miesięcy są impul-
sem do dalszych zmian, nawet bardzo gruntownych
w organizacj i i finansowaniu świadczeń onkologicz-
nych. Są jednak przede wszystkim szansą na wypra-
cowanie już w bl iskiej przyszłości optymalnych
rozwiązań, na które l iczą zarówno pacjenci onkolo-
giczni , jak również przedstawiciele środowiska me-
dycznego oraz organizatorzy ochrony zdrowia.
Wysokie oceny pakietu onkologicznego wśród pa-
cjentów już dzisiaj wskazują na zalety koordynacj i
i mogą być podstawą do budowania rozwiązań dla
innych dziedzin medycyny.

Wśród rekomendacji zmian w pakiecie znalazły
się m.in.:
• uproszczenie, uelastycznienie i pełna informaty-

zacja karty DiLO;
• umożl iwienie wystawiania kart DiLO lekarzom

ambulatoryjnej opieki specjal istycznej;
• wprowadzenie do pakietu onkologicznego opie-

ki pal iatywnej i hospicyjnej ;
• usprawnienie systemu informacyjnego dotyczą-

cego pakietu onkologicznego w szczególności
wobec pacjentów;

• rozwinięcie funkcj i systemu informatycznego
umożl iwiające obsługę pacjentów począwszy od
wydania karty DiLO do zakończenia procesu le-
czenia, a le również dające możl iwość dalszej ob-
serwacji pacjenta;
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Ocena pakietu onkologicznego / Jesienne spotkania pediatryczne

Instytut
„Pomnik - Centrum
Zdrowia Dziecka”

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

zapraszają pielęgniarki i położne
do udziału w VI I Ogólnopolskiej Konferencj i

Naukowo – Szkoleniowej

„JESIENNE SPOTKANIA
PEDIATRYCZNE”
Termin 30 wrzesień 201 6r.

Miejsce - Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia
Dziecka" Aleja Dzieci Polskich 20, 04 – 730 Warszawa,
Aula 1 1 9

Opłata za udział w Konferencj i : do 1 5 .09.201 6r –
1 60, 00 zł. Po terminie 1 5 .09.201 6r opłata - 1 80, 00 zł.
Opłata obejmuje: udział w obradach, materiały
konferencyjne, obiad

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać do dnia
1 5 .09.201 6r. drogą elektroniczną, faxem lub
l istownie na adres:
e-mai l : pspp@psppinfo.nazwa.pl , a .czarnecka@czd.pl
z dopiskiem „Jesienne Spotkania Pediatryczne“
fax. (22) 81 5 – 1 2 – 39 , PSPP, u l . Pożaryskiego 25
lok. 02, 04 – 703 Warszawa

Opłatę za udział w konferencj i należy uiścić na
konto:

Małgorzata Zychora - Lipke
v. Lipke Consulting, u l . Pińczowska 2,

04 – 925 Warszawa
nr konta: 57 1 090 1 753 0000 0001 1 590 5046

Z dopiskiem:
zKONFERENCJA „Jesienne Spotkania Pediatryczne”

Dla osób zainteresowanych noclegiem:
Hotel PATRON – Al . Dzieci Polskich 20, tel . (22) 81 5 –
25 – 51 , 81 5 – 49 – 80,
e - mai l – rezerwacje@patron.waw.pl

Dodatkowych informacji udziela
mgr Agnieszka Matosek – Czarnecka –

tel. (22) 81 5-1 2-39
Karta zgłoszenia uczestnictwa dostępna na

stronie www.pspp.eu

• umożl iwienie korzystania z pakietu onkologicz-
nego pacjentom z wieloma nowotworami;

• włączenie do pakietu onkologicznego nowych
jednostek chorobowych;

• umożl iwienie pacjentom zmiany ośrodka prowa-
dzącego podczas procesu leczenia.

Raport jest zwieńczeniem projektu „Społeczny moni-
toring wdrażania i real izacj i pakietu onkologicznego”
trwającego od marca 201 5 roku do kwietnia 201 6
roku, finansowanego z funduszy EOG, w ramach
programu Obywatele dla Demokracj i . Celem projek-
tu była obywatelska kontrola i monitoring sposobu
urzeczywistnienia pakietu onkologicznego, wpro-
wadzającego kompleksowe zmiany w systemie
opieki onkologicznej w Polsce po 1 stycznia 201 5 r.
Projekt został przeprowadzony przy udziale ponad
40 organizacj i pacjenckich zrzeszonych w Obywatel -
skim Porozumieniu na rzecz Onkologi i . Do współ-
pracy zaproszeni zostal i ponadto specjal iści – lekarze
onkolodzy, lekarze rodzinni , pielęgniarki oraz inni
eksperci z dziedziny ochrony zdrowia, prawa, farma-
koekonomiki , socjologi i i psychologi i .
Monitorowanie pakietu onkologicznego przebiega-
ło wielotorowo i objęło obszar całego kraju. Ocenie
poddano jakość wdrożenia pakietu z perspektywy
pacjentów, środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego,
organizacj i działających na rzecz pacjentów onkolo-
gicznych, a także czołowych ekspertów ochrony
zdrowia. Przeprowadzono ocenę prawną wdrożenia
i real izacj i pakietu, przeanal izowano skutki jego apl i-
kacj i w ujęciu statystycznym i w kontekście uwarun-
kowań systemowych. W ocenie końcowej wzięto
również pod uwagę wnioski Zespołu do spraw pa-
kietu onkologicznego powołanego przez Ministra
Zdrowia. Ważnym atrybutem omawianej regulacj i
był udział organizacj i pacjentów w procesie jej opra-
cowania (w szczególności Obywatelskie Porozumie-
nie na Rzecz Onkologi i ) . Po raz pierwszy
w regulacjach dotyczących ochrony zdrowia
uwzględniono głos pacjentów i organizacji ich
reprezentujących.

Pełna treść raportu:
http://porozumieniedlaonkologi i .pl/container/Ra-
port_monitoring_web.pdf

Więcej informacji:
Fundacja Wygrajmy Zdrowie

tel . 22 658 23 61
fundacja@wygrajmyzdrowie.pl
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Moje bezpieczne dziecko
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Konferencja w Bydgoszczy

Alka-Tech sp. z o. o.
z siedzibą w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 1 3.04.201 6r.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul . Pułaskiego 25
42-200 CZĘSTOCHOWA

oipip.czestochowa@wp.pl ; www.oipip.czestocho-
wa.prv.pl

34 324-51 -1 2 t/f
361 -30-1 8

Barbara Płaza

Szanowna Pani Prezes,
Miło mi poinformować, że w dniach 9-1 0 września
201 6 roku odbędzie się w Bydgoszczy kolejna już
edycja Konferencj i Naukowo-Szkoleniowej, pod ty-
tułemWCZEŚNIACTWO, AKTUALNY PROBLEM
DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZY. Tegoroczna konfe-
rencja jest kontynuacją spotkań, które wcześniej od-
bywały się w Tarnowie, jednak z uwagi na ogromne
zainteresowanie personelu medycznego z całej Pol -
ski została przeniesiona do Bydgoszczy.

W 201 5 roku konferencja poświęcona była pro-
blemom hematologicznym okresu noworodkowego
i dziecięcego. Relacje z konferencj i , w postaci zdjęć
z wykładów i warsztatów, są dostępne na stronie Or-
ganizatorów, tj. www:alka-tech.com.pl .

W roku bieżącym tematem przewodnim konfe-
rencj i będzie wcześniactwo. Jest to jeden z najważ-
niejszych problemów, z którym aktualn ie musi
zmagać się środowisko medyczne, zarówno lekar-
skie, pielęgniarskie jak i położne. Swój udział w kon-
ferencj i zapewnil i czołowi specjal iści w tej dziedzinie,
którzy przedstawią najnowsze trendy w zakresie dia-
gnostyki , leczenia i opieki nad wcześniakami. Wykła-
dom będą towarzyszyły warsztaty specjal istyczne,
które umożl iwią poznanie najnowocześniejszego
sprzętu medycznego wykorzystywanego w opiece
nad najmłodszymi pacjentami.
Poniżej, oraz w załączeniu, program konferencj i .

PROGRAM KONFERENCJI

I DZIEŃ KONFERENCJI: 9 września 201 6r.
(piątek)
8.00 - 1 0.00 Rejestracja uczestników
1 0.00 - 1 0.1 5 Uroczyste otwarcie Konferencj i , powi-
tanie zaproszonych gości
SESJA nr 1
Prowadzący: Prof. dr hab. n.med. Al icja Wasi luk, Prof.

dr hab. n.med. Ryszard Lauterbach
1 0.1 5 - 1 1 .00 Prof. dr hab. n.med. Al icja Wasi luk - Epi-
demiologia i najczęstsze problemy kl in iczne dzieci
przedwcześnie urodzonych
1 1 .00 - 1 1 .45 Prof. dr hab. n.med. Ryszard Lauterbach
- Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u nowo-
rodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała
SESJA nr 2
Prowadzący: dr hab. Agnieszka Gniadek , Prof.
dr hab. n.med. Jerzy Szczapa
1 1 .45 - 1 2.30 Prof. dr hab. n.med. Jerzy Szczapa - Za-
każenia u wcześniaków
1 2.30 - 1 3.1 5 Dr hab. n.med. Agnieszka Gniadek - Za-
każenia grzybicze u dzieci przedwcześnie urodzo-
nych
1 3.1 5 - 1 4.1 5 PRZERWA NA LUNCH
SESJA nr 3
Prowadzący: Prof. dr hab. n.med. Ewa Helwich,
dr hab. Tomasz Szczapa
1 4.1 5 - 1 5 .00 dr hab. Tomasz Szczapa - Leczenie nie-
wydolności oddechowej u wcześniaków
1 5.00 - 1 5 .45 Prof. dr hab. n.med. Ewa Helwich - Dia-
gnostyka obrazowa u dzieci przedwcześnie urodzo-
nych

1 5.45 - 1 8.00WARSZTATY (czas uzależnione od
ilości zgłoszonych Firm)

1 8.00 Zakończenie I dnia Konferencj i
1 9.00 Wieczór towarzyski d la chętnych, opłata do-
datkowa (informacja w późniejszym terminie) .
I I DZIEŃ KONFERENCJI: 1 0 września 201 6r.
(sobota)
SESJA nr 4
Prowadzący: Prof. dr hab. n.med. Grażyna Odrowąż-
Sypniewska, Prof. dr hab. n.med. Jerzy Szczapa
9.30 - 1 0.1 5 Prof. dr hab. n.med. Grażyna Odrowąż-
Sypniewska - Badania biochemiczne w diagnostyce
u wcześniaków
1 0.1 5 - 1 1 .00 Prof. dr hab. n.med. Jerzy Szczapa -
Szczepienie wcześniaków
1 1 .1 5 - 1 2.00 mgr rehabi l itacj i Beata Pusz - Wczesna
rehabi l itacja psychoruchowa i dalszy rozwój
1 2.00 - 1 2.1 5 PRZERWA KAWOWA

od 1 2.1 5 WARSZTATY (tematy warsztatów będą
uzupełniane sukcesywnie)
ok. 1 3:30 Zakończenie Konferencj i , rozdanie certyfi-
katów

Koszt uczestnictwa (udział w wykładach i warszta-
tach, lunch, przerwa kawowa, materiały konferencyj-



20 Maj / Czerwiec 2016 - Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Konferencja w Bydgoszczy / Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj

ne): 95zł brutto (przy zgłoszeniu do 30 .04.201 5r.)
i 1 45 zł brutto/ przy zgłoszeniu po 1 .05.201 6r. Stu-
denci : 50 zł.
Rejestracja uczestników odbywa się elektronicznie,
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie interne-
towej Organizatorów, tj. www:alka-tech.com.pl .

Zwracam się do Pani Prezes z uprzejmą prośbą
o umieszczenie informacji o konferencj i pt.WCZE-
ŚNIACTWO, AKTUALNY PROBLEM DIAGNO-
STYCZNO-LECZNICZY, która odbędzie się w dniach
9-1 0 września br. w Bydgoszczy na stronie intraneto-
wej Państwa Izby oraz w biuletynie, jeśl i Państwo
wydajecie taki biu letyn w formie papierowej.
Z góry bardzo dziękuję za zrozumienie i uprzejmość
w powyższej sprawie.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Organizatorów Konferencj i

Katarzyna Warda

Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie i Wydział Nauki
o Zdrowiu Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego

zaprasza na

PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA
ZACZYNA SIĘ DZISIAJ

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, ul . Trojdena 2a, 02-091 Warszawa

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W XI I I KONGRE-
SIE PTP:
• zapoznasz się z najnowszymi doniesieniami eks-

pertów z dziedziny pielęgniarstwa,

• masz szansę uczestniczyć w warsztatach interak-
tywnych prowadzonych przez autorytety krajowe
i światowe z dziedziny pielęgniarstwa oraz nauk
o zdrowiu,

• spotkasz niezwykłych ludzi d la których pielę-
gniarstwo jest pasją,

• podziel isz się swoimi doświadczeniami i dorob-
kiem.

NASI GOŚCIE
Professor Laura Serrant PhD, MA, BA, RGN,
PGCE, QN
Uniwersytet wWolverhampton, Wielka Bryta-
nia
Profesor Laura Serrant jest wykładowcą na Wydziale
Nauczania, Zdrowia i Dobrostanu, Uniwersytetu
wWolverhampton wWielkiej Brytani i . Aktualn ie zo-
stała oddelegowana do pracy w NHS England na
stanowisku Szefa Działu Danych i Strategi i . Professor
Serrant otrzymała tytuł Queens Nurse przyznawany
przez Queens Nursing Institute oraz l iczne nagrody
w tym nagrodę the Mary Seacole Nursing Research
Leadership, Florence N ightingale Travel Fel lowship
oraz Smith and Nephew Research Fel lowship. Pro-
fessor Serrant od przeszło 30 lat zajmuje się opieką
zdrowotną, rozwojem pol ityki zdrowotnej, kształce-
niem oraz zarządzaniem.

Linda Yoder, B.S.N, M.S.N, M.B.A, M.S.S, Ph.D
Uniwersytet Stanu Teksas w Austin, USA
Dr Yoder jest profesorem nadzwyczajnym i dyrekto-
rem Studiów Podyplomowych z Zarządzania w pie-
lęgniarstwie i w systemach opieki zdrowotnej,
Uniwersytetu Stanu Teksas w Austin , USA. Przez 28
lat rozwijała swoją karierę zawodową w wojskowych
placówkach medycznych, osiągając stopień pułkow-
nika. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Stanu Teksas
oraz prowadzi badania naukowe, między innymi,
w następujących obszarach: problemy związane
z opieką nad pacjentem, środowisko pracy pielę-
gniarek, jakość życia pacjentów z chorobami prze-
wlekłymi. Od ki lku lat pełni funkcję Prezydenta elekta
Amerykańskiego Towarzystwa Pielęgniarek Ogól-
nych i Chirurgicznych.

Chanell Carcallas-Concepcion, PhD, RN
Dyrektor, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe
dla Pielęgniarek
United Family Healthcare, Pekin, Chiny
Dr Chanel l Carcal las-Concepcion jest dyrektorem
Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego dla Pielęgnia-
rek w szpitalu United Family Healthcare, nowator-
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skim ośrodku zdrowia w Chinach posiadającym
w swojej strukturze szpitale w Pekinie, Szanghaju,
Gaungzhou, Wuxi, Tiencin, Qingdao oraz od niedaw-
na w Mongol i i . Od 20 lat zajmuje się kształceniem
pielęgniarek w szpitalach oraz na uczelniach. Jest
także profesorem wizytującym Uniwersytetu Si l l iman
na Fi l ipinach, na którym obroniła tytuł doktora
w dziedzinie pielęgniarstwa. W oparciu o metody
i lościowe i jakościowe prowadzi badania naukowe
w zakresie pielęgniarstwa, kształcenia pielęgniarek,
zdrowia kobiet i opieki transkulturowej.

Stephen Wanless, RN (Adult), RNT, BSc (Hons)
Clinical Nursing Studies, PG Cert (Ed),
PG Dip (Ed), MSc Advanced Practice (Critical
Care).
Clinical Director, Centre of Excellence in Postu-
re, Movement and Handling, Birmingham City
University,
Faculty of Health, Education and Life Sciences,
Birmingham, UK.
Stephen Wanless specjal izuje się w biomechanice
i zapobieganiu uszkodzeń układu mięśniowo-szkie-
letowego. Koordynuje real izację szkoleń i poradnic-
twa dla studentów studiów medycznych, a także
działa jako konsultant dla przemysłu, organizacj i
ochrony zdrowia i różnych dziedzin sportu w zakre-
sie postury ciała, przenoszenia i przemieszczania
osób i rzeczy. Stephen Wanless jest l iderem w tej
dziedzinie. W prowadzonych przez siebie badaniach
naukowych i real izowanych szkoleniach wykorzystu-
je zdobycze nowych technologi i do oceny postury
ciała i zmiany zachowań związanych z przenosze-
niem i przemieszczaniem, np. pacjentów w pracy
personelu medycznego.

RAMOWY PROGRAM:
1 5.09.201 6

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
1 5 września 201 6 r., godz: 9:00 - 1 5 :00,

Hol Centrum Dydaktycznego, ul . Księcia Trojdena 2a

Warsztaty szkoleniowe dla uczestników Kongre-
su, godz: 1 0:00 – 1 4:30
Sesja inauguracyjna Aula A i B
1 6:00 Ceremonia otwarcia XI I I Kongresu Pielęgniarek
Polskich - dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarskiego; JM Rektor War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego
1 6:30 Wystąpienia zaproszonych gości
1 7:00 Linda Yoder, President-elect, Academy ofMe-
dical -Surgical Nurses, University ofTexas, USA

1 7:45 Chanel l Carcal las-Concepcion, Manager Nur-
sing Education Department, Bei j ing Family Hospital ,
China
1 8:30 Laureatka Konkursu Pielęgniarka Roku 201 5
„Pielęgniarstwo wielokulturowe wyzwaniem dla
edukacj i i praktyki pielęgniarskiej w Polsce”.
1 9:00 Uroczysty bankiet

1 6.09.201 6
Sesja I Aula A 9:00 –1 1 :00 Pielęgniarstwo w perspek-
tywie globalnej Professor Laura Serrant, UK; Professor
of Community and Publ ic Health Nursing “Working
with Diversity: Promoting Cultural safety in Nursing
Sesja I Aula B 9:00 –1 1 :00 Pielęgniarskie zasoby ludz-
kie i środowisko pracy
Sesja I Sala 8 CBI 9:00 –1 1 :00 Rzecznictwo, lobbing
i regulacje prawne
Przerwa kawowa 1 1 :00 – 1 1 :30 I piętro CD
Sesja I I Aula A 1 1 :30 –1 3:30 Opieka kl in iczna i bez-
pieczeństwo pacjenta
Sesja I I Aula B 1 1 :30 –1 3:30 Przywództwo – zarządzanie
Sesja I I Sala 8 CBI 1 1 :30 –1 3:30 Technologie, innowa-
cje i telemedycyna
Przerwa na Lunch 1 3:30 – 1 4:30 I piętro CD
Aula B CD 1 4:30 – 1 6:00 Panel dyskusyjny [PTP, NRPiP,
EFN, ICN, MZ] Nurses: A Force for Change: Impro-
ving health systems’ resi l ience
Sesja I I I Aula A 1 6:00 – 1 8:00 H istoria pielęgniarstwa
a dylematy współczesności
Sesja I I I Aula B 1 6:00 – 1 8:00 Rozwój kompetencj i
i rol i zawodowej pielęgniarek
Sesja I I I Sala 8 CBI 1 6:00 – 1 8:00 Sesja studencka
Parter CD 9:00 – 1 8:00 Sesja plakatowa
1 8:00 – 22:00 Imprezy towarzyszące

1 7.09.201 6
Sesja IV Aula A CD 9:00 –1 1 :00 Edukacja w pielę-
gniarstwie i środowisku nauczania
Sesja IV Aula B CD 9:00 –1 1 :00 Systemy opieki zdro-
wotnej
Przerwa kawowa 1 1 .00 – 1 1 .30 I piętro CD
Sesja V Aula A CD 1 1 :30 –1 3:30 Etyka i prawa czło-
wieka
Sesja V Aula B CD 1 1 :30 –1 3:30 Opieka koordynowana
Sala 8 CBI 9:00 – 1 3:30 Warsztaty tematyczne specja-
l istyczne
Parter CD 9:00 – 1 3:30 Sesja plakatowa
AULA A CD 1 3:30 –1 4:30 Podsumowanie KONGRESU
– nagrody, wyróżnienia za naj lepsze prace, plakaty
ZAMKNIĘCIE XI I I KONGRESU PIELĘGNIAREK POL-
SKICH
1 4:30 – 1 5:00 – LUNCH
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Organizatorzy Kongresu zapraszają ośrodki naukowe
i zespoły badawcze do aktywnego udziału w pro-
gramie XI I I Kongresu Pielęgniarek Polskich poprzez
zgłaszanie własnych doniesień naukowych oraz pre-
zentację dorobku dydaktycznego i kl in icznego.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ W NASTĘPUJĄ-
CYCH TERMINACH:
• Streszczenia do 31 maja 201 6
• Akceptacja streszczeń do 30 czerwca 201 6
• Opłata wczesna do 31 maja 201 6
• Pełne teksty do monografi i naukowej do 1 5 l ipca

201 6
• Pełne teksty prac do czasopism naukowych po
czynnym udziale w Kongresie
NA ADRES: kongres.pielegniarek@gmail .com

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DLA AUTORÓW ZNAJ-
DUJĄ SIĘ NA STRONIE KONGRESU:
http://kongres.ptp.na1 .pl/Informacje-Dla-Autorow
PLANOWANYWYDRUK PRAC:
• Problemy Pielęgniarstwa Medycyna Pracy
• Pielęgniarstwo Polskie
• Pielęgniarstwo XXI Wieku
• Gerontologia Polska
• Medycyna Pracy
• Zdrowie Publ iczne i Zarządzanie
• Pielęgniarstwo i Zdrowie Publ icze
• Monografia Kongresowa
SEKRETARIAT KONGRESU: POLSKIE TOWARZYSTWO
PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
ul . Reymonta 8/1 2, 01 -842 Warszawa,
tel . + 48 22 398 1 8 72, fax 22 398 1 8 51
e-mai l : biuroptp@gmail .com
Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godz. 9:00 -
1 5 :00
STRONA XI I I KONGRESU: http://kongres.ptp.na1 .pl
KOSZTY UCZESTNICTWA:
NUMER KONTA: Zarząd Główny Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 26 2030 0045 1 1 1 0 0000
0409 0030 z dopiskiem XI I I KONGRES PTPi

„PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA
ZACZYNA SIĘ DZISIAJ”

Warszawa 09.05.201 6r.

Szanowna Pani Przewodnicząca
OIPiP w Częstochowie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zwracamy
się z prośbą o umożl iwienie Państwa przedstawicie-
lom, czynnego lub biernego uczestnictwa w XI I I
Kongresie Pielęgniarek Polskich, który organizowany
jest przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Wy-
dział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Kongres odbędzie się w dniach 1 5 –
1 7 września 201 6r. w Warszawie.
Zwracamy uwagę, iż do dnia 31 maja obowiązują
niższe opłaty za uczestnictwo w Kongresie.

Problematyka Kongresu będzie obejmowała: sys-
temy opieki zdrowotnej, zasoby ludzkie i środowisko
pracy, rzecznictwo, lobbing i przepisy prawne, przy-
wództwo – zarządzanie, etykę, prawa człowieka,
bezpieczeństwo pacjenta, edukację pielęgniarską
w opiece kl in icznej, rozwój kompetencj i i rol i zawo-
dowej pielęgniarek, opiekę koordynowaną
z uwzględnieniem najnowszych technologi i , inno-
wacji i telemedycyny, nie pominiemy histori i pielę-
gniarstwa i współczesnych dylematów naszego
zawodu.

Szczegółowy program Kongresu dostępny jest na
stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego: http://kongres.ptp.na1 .pl natomiast ter-
min nadsyłania prac upływa 31 .05.201 6r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o upowszech-
nienie informacji odnośnie Kongresu, w tym także
w czasopismach wydawanych przez Państwa Izbę
i wyrażamy nadzieję, że członkowie Państwa Izby ze-
chcą uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr n. hum. Beata Dobrowolska
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
dr. n . o zdr. Grażyna Wójcik
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr. n . o zdr. Zofia Sienkiewicz
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Hanna Chrzanowska

HANNA CHRZANOWSKA
– PIELĘGNIARKA I SŁUŻEBNICA BOŻA

BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONĄ.

w 1 993 r., w 20-lecie śmierci Hanny Chrzanowskiej,
po Mszy św. w bazyl ice Ojców Franciszkanów w Kra-
kowie odbyło się spotkanie, w czasie którego zgło-
szono wniosek, aby podjąć starania o beatyfikację
Hanny Chrzanowskiej na szczeblu diecezjalnym. Je-
go postulatorem jest ks. prał. Antoni Sołtysik.
3 l istopada 1 998 roku otwarto proces beatyfikacyjny
Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej
Na początku 2003 r. dokumenty przekazano Kon-
gregacj i ds. Świętych przy Stol icy Apostolskiej. Po-
stulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego
został ks. Mieczysław Niepsuj a wicepostulatorką by-
ła Helena Matoga.
„ - Chcemy, żeby Hanna była patronką pielęgniarek -
wyjaśnia Helena Matoga. - Dziś potrzebny jest nam
wzorzec osoby świeckiej. Kobiety, która pielęgnowa-
ła chorych, pochylała się nad nimi, wykonywała
wszystkie wynikające z zawodu posługi . Hanna jest
właśnie takim przykładem. To humanistka. Kochała
muzykę i teatr. Chodziła po górach. W Teatrze Starym
miała swoje miejsce, często odwiedzała fi lharmonię.
Ale nad to wszystko jej pasją, misją, którą real izowa-
ła do końca, było niesienie i zapewnienie pomocy
i u lgi w cierpieniu chorym, szczególnie tym, o któ-
rych inni zapominal i .”

Dokumentacja zbierana jest na szczeblu lokal-
nym, w diecezj i do której należał kandydat. Następ-
nie wniosek o beatyfikację przekazany jest Stol icy
Apostolskiej, gdzie rozpatruje go specjalna komisja.
Kluczowymi momentami procesu są stwierdzenie
heroiczności cnót Sługi Bożego oraz kanoniczne
stwierdzenie, że za jego wstawiennictwem dokonał
się co najmniej jeden cud. Brane są pod uwagę je-
dynie cuda, które miały miejsce po śmierci kandyda-
ta na ołtarze. N ieco inaczej przebiega proces
męczenników, gdzie do beatyfikacj i cud nie jest wy-
magany - Wikipedia

WWatykanie jest obecnie badany cud uzdrowie-
nia za jej wstawiennictwem. Sprawa dotyczy miesz-
kańca Krakowa, który uzdrowiony został z nieule-
czalnego tętniaka mózgu. Po wyzdrowieniu, którego
nie można racjonaln ie wytłumaczyć, nawrócił się on
na wiarę katol icką.
Ostateczną decyzję o beatyfikacj i Hanny Chrzanow-
skiej podejmie papież Franciszek. Pewne jest, że uro-
czystość odbędzie się w Krakowie.
Hanna Chrzanowska była zasłużoną, bardzo ofiarną

pielęgniarką, które całe swoje życie poświęciła lu-
dziom potrzebującym pomocy. Cechowała ją
ogromna wrażl iwość na człowieka , ona szła do ludzi
n ie czekając, by to oni do niej przychodzi l i prosząc
o pomoc. Z czystym sumieniem możemy ją nazwać
apostołką.

Hanna Chrzanowska
– fragmenty z życia

Opubl ikowano 26 marca 2009 Autor:
Ewa W.P. - Jesienna

HANNA CHRZANOWSKA - córka Ignacego Chrza-
nowskiego, profesora uniwersyteckiego i Wandy,
z domu - Szlenkier, starszej siostry – Zofi i Szlenkie-
równy, nestorki naszego zawodu, fundatorki oraz ku-
ratorki dziecięcego szpitala w Warszawie, na
robotniczej dzieln icy Wol i , dyrektorki warszawskiej
szkoły pielęgniarskiej przy ul . Koszykowej oraz
Przedwojennego Prezesa Związku Szpitaln ictwa Pol-
skiego. Urodziła się 7. X. 1 902 wWarszawie. Obie ro-
dziny, zarówno po mieczu jak i po kądziel i znane
były w Polsce porozbiorowej z działalności charyta-
tywnej, a dziadek po kądziel i był także fundatorem
szkoły rzemiosł w dla chłopców i dziewcząt Warsza-
wie.
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Hanna Chrzanowska

Naukę w zakresie szkoły podstawowej ukończyła
w domu, zdając przewidziane programem egzami-
ny. Jednocześnie, jako ki lkunastoletnia dziewczynka,
zapoznawała się z pielęgnacyjnymi obowiązkami
w szpitalu dziecięcym imienia Karola i Mari i , czyl i Jej
dziadków, ufundowanego przez Zofię. Do szkoły
średniej uczęszczała w Krakowie, gdzie ojciec był
profesorem Uniwersytetu Jagiel lońskiego. Maturę
zdała tamże w l icem Sióstr Urszulanek. W swoim pa-
miętniku, pisanym po latach wspomina, że uczestni-
czyła, jako sanitariuszka w wojnie bolszewickiej,
bowiem w l istopadzie1 920 roku trafiła z przyjaciółką
do kl in iki chirurgicznej przy ul . Kopernika 40, a tu
przebywal i ranni żołnierze. Napisała w nim: „Nad-
szedł rok 1 920– rok naszej matury i wojny, która już
całkowicie zadecydowała o mojej przyszłości . W je-
sieni zaczęłyśmy z przyjaciółką, Zosią. charytatywną
pracę. Polegała ona na tym, że zbierałyśmy dla po-
trzebujących po domach, co się tylko dało. Potem
była praca w budce na stacj i , gdzie poiłyśmy herba-
tą żołnierzy i cywil i . Zjawił się wtedy w Krakowie
Amerykański Krzyż i zapisałyśmy się na krótkie kursy
pielęgniarskie. Ja trafi łam do sekcj i prowadzonej
przez Polkę – Amerykankę miss Stel lę Tylską. Przede
wszystkim uczono nas zabiegów wbito mi wtedy do
głowy, że odleżyna to hańba dla pielęgniarki . Zapo-
znano także z tajn ikami toalety porannej, wieczornej,
kąpiel i w łóżku. N iektóre zabiegi wykonywałam po-
tem w domu mojej matce, jak zawsze cierpl iwej wo-
bec moich pomysłów i na pewno zadowolonej, że
mnie to ”bierze”… ..dobrze się stało, że nie trafi łam na
kurs anatomiczno – chirurgiczny, lecz skończyłam
właśnie mały kurs typowo pielęgniarski , gdzie nie in-
strumenty chirurgiczne, ale łóżko chorego było na
pierwszym planie”.

W grudniu1 920 r. rozpoczyna studia uniwersytec-
kie i przez dwa lata była słuchaczką Wydziału Fi lozo-
ficzno – Polonistycznego U. J. N ie czuła się jednak
tam dobrze i mimo naukowej oraz humanistycznej
atmosfery w domu – zrezygnowała.. Widocznie to
nie było jej powołaniem. Wstąpiła więc do nowo
otwartej Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa przy ul .
Koszykowej, gdzie pracowała jej ciotka - Zofia Szlen-
kierówna. Skończywszy naukę w 1 924 roku, w na-
grodę za bardzo dobre wyniki otrzymała roczne
stypendium Fundacj i Rockefel lera i wyjechała do Pa-
ryża by tam studiować pielęgniarstwo społeczne.
N ie miała trudności językowych ponieważ już
w dzieciństwie opanowała język francuski .

Po powrocie obejmuje w 1 926 roku posadę in-
struktorki pielęgniarstwa społecznego w Uniwersy-
teckiej Szkole Pielęgniarek i H igienistek w Krakowie.
Wkrótce ponownie, jako stypendystka Fundacj i Roc-
kefel lera, udaje się – tym razem do Belgi i , aby zapo-
znać się z tamtejszą pracą pielęgniarek i higienistek
szkolnych. Po powrocie aktywnie działa na rzecz po-
wołania Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Za-
wodowych, będąc jedną z niezmordowanych
inicjatorek oraz współtwórczyń Ustawy Sejmowej
o Zawodzie Pielęgniarskim. Ustawa została uchwalo-
na w 1 935r i w świecie uznawana była i jest , jako
jedna z doskonalszych. Była również vice przewod-
niczącą PSPZ. Gdy zaczęło ukazywać się zawodowe
czasopismo: „Pielęgniarka Polska” a Hanna nieco
podupadła na zdrowiu, została jego naczelną redak-
torką i nieprzerwanie pełniła tę funkcję od l ipca 1 929
roku do wybuchu I I wojny światowej. W 1 937r. także
uczestniczyła w organizowaniu, a potem powołaniu
Katol ickiego Związku Pielęgniarek Polskich.

Po wybuchu wojny wraca do Krakowa, gdzie bar-
dzo szybko dopada ją rodzinna tragedia. Najpierw
ojciec, wraz z innymi profesorami, zostaje aresztowa-
ny i osadzony w obozie, skąd już nie wrócił. A brat –
Bogdan – zmobil izowany w 1 939 zostaje zamordo-
wany w 1 940 Kozielsku – Katyniu. Mimo tych prze-
żyć nie załamuje się i podejmuje pracę w Obywa-
telskim Komitecie Pomocy, któremu przewodniczy
Ks. Arcybiskup Adam Stefan Sapieha. Pracuje także
w Radzie Głównej Opiekuńczej (RGO) w dziale dla
uchodźców. Tu opiekuje się głównie sierotami wo-
jennymi, a szczególną troską otaczała dzieci żydow-
skie. Pod koniec wojny pomaga również wysiedleń-
com z Warszawy po upadku Powstania 1 944 r.

Jej życie duchowe ustawicznie koncentrowało się
na Eucharysti i i n iesieniu pomocy bl iźnim. Toteż nic
dziwnego, że natychmiast w kwietniu 1 945 roku roz-
poczyna pracę w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgnia-
rek i H igienistek w Krakowie. Powierzono Jej wtedy
kierowanie działem pielęgniarstwa społecznego.
Jeszcze tego samego roku latem, wraz z innymi pie-
lęgniarkami, wyjeżdża, jako stypendystka do USA,
aby zapoznać się z tamtejszymi trendami i metoda-
mi pracy pielęgniarek szpitalnych, społecznych oraz
„instruktorek” szkolnych, czyl i nauczycielek zawodu.
Zdobytą wiedzę praktyczną wprowadza w czyn.

W roku 1 950 na zlecenie Ministerstwa Zdrowia,
przeprowadza ankietę w sprawie szkolenia, w dziale
tzw. pielęgniarstwa otwartego. W tym celu wizytując
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szereg szkół w całym kraju. Prowadzi kursy dla dyrek-
torów, kierowniczek szkolenia praktycznego i dla in-
struktorek praktycznej nauki zawodu. . Kładzie
szczególny nacisk na przygotowanie uczennic do
opieki nad chorymi w warunkach domowych. Po-
stulu je, planuje i opracowuje zalecenia dotyczące
zakresu oraz metod praktycznego nauczania . 1
września1 957 roku obejmuje stanowisko dyrektorki
Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzy-
nie. W wyniku niespodziewanej l ikwidacj i szkoły,
przechodzi na wcześniejszą emeryturę i wtedy
przyjmuje propozycję PZWL by opracować podręcz-
nik dla pielęgniarek pracujących poza szpitalem,
a więc w tzw. lecznictwie pozastacjonarnym. Włącza
się energicznie do tej pracy i jednocześnie sama or-
ganizuje opiekę nad obłożnie chorymi samotnymi
i opuszczonymi uzyskując pełną aprobatę władz ko-
ścielnych na terenie parafi i krakowskiej. Mając do-
skonałą orientację w sytuacj i obłożnie lub ciężko
chorych pozostających w domach, często bez żad-
nej opieki szybko organizuje dla nich wszechstronną
pomoc angażując osoby chętne do współpracy. Są
to zarówno pielęgniarki jak również sąsiedzi czy Sio-
stry Zakonne. Poza zapewnieniem zabiegów pielę-
gnacyjnych potrafi również zadbać o potrzeby
materia lne i duchowe.

Do pomocy werbowała lekarzy, księży, oraz wolon-
tariuszy, często sama przyuczając ich do nowych ról .
Troską otaczała nie tylko chorych. Potrafiła także wspie-
rać duchowo ich rodziny. Jako pierwsza w Polsce zor-
ganizowała rekolekcje dla chorych w Trzebini , na
których nauki wygłaszał m.in . ks. kardynał Karol Wojtyła.

„Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej”
Jej autorstwa doczekało się czterech wydań. Oprócz
podręcznika dla pielęgniarek oraz artykułów w za-
wodowych periodykach , Hanna pozostawiła po so-
bie trzy powieści . Dwie z nich ukazały się pod
pseudonimem „N iebieski Klucz” i „Krzyż na piaskach”
N ie zależało Jej na nagrodach i zaszczytach. N ie
mniej zachowały się dowody, że w 1 957r. otrzymała
odznakę „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”;
W1 965 r. Papież Paweł VI przyznał Jej Order „Pro Ecc-
lesia et Pontifice”; w 1 971 r. władze Polskiego Pań-
stwa przyznały „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski”; w 1 971 r. Karol Wojtyła zatwierdził opracowa-
ny przez Hannę Chrzanowską „Regulamin Parafia lnej
Opiekunki Chorych”

Od 1 966 r. cierpiała na chorobę nowotworową,
ale nadal była aktywna. Na początku marca 1 973 r.

wyjechała na swój zwykły, krótki , zimowy urlop,
z którego wróciła bardzo osłabiona. Z dnia na dzień
traciła si ły i po tygodniu nie była w stanie nic wyko-
nać koło siebie samodzieln ie. Znajome siostry i pie-
lęgniarki dyżurowały przy N iej bez przerwy.
Codziennie przychodził także ksiądz. 1 2 kwietnia
przyjęła sakrament chorych, którego udziel i ł jej póź-
niejszy Kardynał Franciszek Macharski . Do końca by-
ła wierna swemu powołaniu i wypełniała je
codzienną, ofiarną pracą. Jej kontakt z chorym i cho-
rymi zawsze nacechowany był autentyczną, głęboką
miłością ewangel iczną. Kochała przyrodę, cieszyła
się jej pięknem i umiała o tym pisać. Okazuje się, że
też pisała pięknie wiersze, czego potwierdzeniem
niech będzie „Krzyż na piaskach” zamieszczony we
wzruszającej „u lotce” o Służebnicy Bożej. Odeszła na
wieczny odpoczynek 29 kwietnia 1 973 roku
o czwartej rano… Była to niedziela. Trumnę z ciałem
przeniesiono do pobl iskiego kościoła sióstr Karmel i-
tanek Bosych przy ul . Łobzowskiej w Krakowie, a 2
maja po południu Ks. Kardynał Karol Wojtyła odpra-
wił tam żałobną Mszę. Pochowana została w gro-
bowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim

Ks. Kardynał Karol Wojtyła
w czasie żałobnej Mszy m. in . powiedział:

„Dziękujemy Ci Pani Hanno, za to, że byłaś wśród nas;
że byłaś taka, jaka byłaś. Dziękują Ci za to opiekunki
chorych, siostry zakonne, pielęgniarki , młodzież aka-
demicka – cały Kościół krakowski . Dziękuję Ci za to,
jako biskup Kościoła krakowskiego. Byłaś dla mnie
ogromną pomocą i oparciem. A raczej dziękujemy
Bogu za to ,że byłaś wśród nas taka, jaka byłaś – z tą
Twoją wielką prostotą, z tym wewnętrznym spoko-
jem, a zarazem z tym wewnętrznym żarem; że byłaś
wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogo-
sławieństw z Kazania na Górze; zwłaszcza tego kiedy
mówił: Błogosławieni miłosierni . Dziękujemy Panu
Bogu za to życie, które miało taką wymowę, które
pozostawiło nam takie świadectwo; tak bardzo
przejrzyste tak bardzo czytelne… .”

wykorzystano
1 . ZPPTP w Katowicach- materiały historyczne
2. Encyklopedia dla pielęgniarekW-wa PZWL1 087r
3. A. Maksymowicz. Zagadnienia Zawodowe PZWL

1 977
4. H. Chrzanowska. Rachunek sumienia. Wydaw.

ARBOR Kraków 2002 5. materiały z sieci
www.dziennikpolski24.pl/artykul/3551 71 1 ,
cioteczka-godna-
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Hanna Chrzanowska
Rachunek

sumienia pielęgniarki

I
1 . Jestem pielęgniarką. Jestem katol iczką. Czy mogę

sobie powiedzieć z czystym sumieniem: "jestem
pielęgniarką katol icką"?

2. Moja praca, to nie tylko mój zawód, ale powoła-
nie. Powołanie to zrozumiem, jeśl i przeniknę
i przyswoję sobie słowa Chrystusa "nie przysze-
dłem, aby mnie służono, ale abym służył".

3 . Moje powołanie real izować muszę niezależnie od
tego, czy i jakie mam obowiązki rodzinne, pełniąc
pracę pielęgniarską w duchu służenia i miłości .

4. Bóg złożył w moje ręce talenty i n ie wolno mi ich
marnować. Sam Chrystus przez swoją działalność
wśród chorych wskazuje mi drogę postępowa-
nia.

I I
1 . Każdy uczynek miłosierdzia Chrystusa był samą

świętością. Mimo to Chrystus uchodził od ludzi ,
aby się modl ić. Czy idę w Jego ślady? Czy nie łu-
dzę siebie mniemając, że się "modlę pracą"? Mam
czas na tyle spraw poza nią! Czy naprawdę nie
mogę znaleźć trochę czasu tylko dla Boga? Czy
się modlę o siły, czy dziękuję Bogu za moje po-
wołanie?

2. Czy nie zaniedbuję Mszy Świętej w niedzielę
i święta, zasłaniając się zmęczeniem?

3. Czy staram się głębiej poznawać moją rel igię
przez lekturę, rozmowę, uczęszczanie na konfe-
rencje rel igi jne? Jeśl i n ie - to dlaczego? Przez za-
rozumiałość, lenistwo? Może nie chcę usłyszeć
prawdy o sobie?

4. Czy pamiętam, że Bóg na mnie patrzy i wszystko
dostrzega? Czy nie pracuję dla efektu, d la po-
chwały, d la olśnienia otoczenia?

5 . Dobro, które pełnię, jest tylko odblaskiem dobro-
ci Boga. Czy nie chwal i łam się moją pracą? Czy
nie zachwycałam się sama sobą?

6. Czy pracuję nad wyrobieniem w sobie cech do-
brej pielęgniarki i czy nie zniechęcam się w tej
pracy?

I I I
1 . Czy rozumiem godność swojego zawodu i czy

staram się słowem i czynem dawać temu wyraz?

Czy rozumiem, że wychodzenie poza krąg moich
pielęgniarskich obowiązków i sięganie do funkcj i
lekarza jest zbaczaniem z drogi mojego powoła-
nia?

2. Czy jako pielęgniarka katol icka poczuwam się do
współodpowiedzialności za mój zawód? Co robię
aby go podnieść? Czy się nie uchylam w tym za-
kresie od prac społecznych?

3. Jeśl i jestem mężatką, mam dzieci , a mimo to pra-
cuję zawodowo, jak łączę oba obowiązki? Czy jako
pielęgniarka zdobywam się na taką rzetelność, aby
moje sprawy osobiste nie przynosiły uszczerbku
powierzonym mojej opiece, czy to w szpitalu, czy
w poradni i w terenie? Czy - odwrotnie - nie zanie-
dbuję obowiązków rodzinnych dla pracy zawodo-
wej? Może nabieram jej za dużo, wyżywając się
w niej n iepotrzebnie? Może tylko w pracy jestem
pogodna i uprzejma, a potem "odprężam się" we
własnym domu złym humorem i niecierpl iwością?
A może dzieje się odwrotnie?

4. Jak wypełniam obowiązki zawodowe, czy jestem
punktualna, sumienna w wykonywaniu zleceń,
czy pracuję według prawideł sztuki pielęgniar-
skiej w szpitalu, poradni , w domu chorego?

5. Może pracuję wśród nowoczesnych wyposażeń,
wśród najdoskonalszych zdobyczy medycyny.
Czy pamiętam, że wynalazczość i zdobycze na-
ukowe odbijają chwalę Boga Stworzyciela ludz-
kiej myśl i? Czy sama staram się dokształcać?

6. Czy jestem prawdomówna? Czy miałam odwagę
przyznawania się do popełnionych błędów i po-
myłek, czy odwrotnie - zatajałam, albo fałszowa-
łam fakty, aby chronić swoją opinię? Czy byłam
sumienna w sprawozdaniach ustnych i piśmien-
nych, w dokumentacj i , statystykach?

7. Czy szanowałam własność społeczną? N ie nisz-
czyłam jej, n ie zabierałam? Czy zwróciłam
wszystkie pożyczone przedmioty?

8. Jaki jest mój stosunek do spraw bytu mojego
i koleżanek? Czy miałam odwagę występowania
ze słusznymi żądaniami jego polepszenia? Czy nie
brałam udziału w strajku, czy do niego nie nama-
wiałam? Czy nie zdobywałam nieuczciwie pienię-
dzy lub innego wynagrodzenia? Mogła to być
przymówka o "nagrodę" od opuszczającego szpi-
tal , skarżenie się na ciężkie warunki . Czy nie bra-
łam pieniędzy z góry "aby lepiej pielęgnować",
a lbo czy się nie umawiałam z rodziną chorego
o późniejszą nagrodę - czy rozumiem, że to zwy-
czajna łapówka? Może namawiałam na leki , które
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chciałam sprzedać, choć nie były im potrzebne?
Może za leki , które otrzymałam do sprzedaży bra-
łam za wysokie ceny? Może brałam za wysokie
honoraria za prywatną praktykę, nie uwzględnia-
jąc możl iwości chorych? Czy mimo niskich pobo-
rów pracowałam bez zarzutu?

9. Jak reagowałam wobec konieczności przedłuże-
nia godzin pracy - w razie zastępstwa, epidemii ,
konieczności dodatkowych odwiedzin domo-
wych, pozostania przy ciężko chorym?

1 0. Czy nie mam sobie nic do wyrzucenia w zacho-
waniu się wobec męskiego personelu i chorych
mężczyzn? Jeśl i w pracy jest wszystko w porząd-
ku, to jak wygląda moje życie prywatne? Czy ro-
zumiem, że moralności Pan Bóg nie dziel i na
"prywatną" i "pracowniczą" i Jego przykazania są
niezmienne?

1 1 . Czy dbałam o własne zdrowie? Czy nie przemę-
czałam się niepotrzebnie, brawurując: "mnie i tak
nic nie będzie"? Czy tryb mojego życia nie pod-
kopuje moich sił do pracy?

IV
1 . Jaki jest mój stosunek do chorego człowieka? Czy

zdobywam się na stały, świadomy wysiłek, aby
nie popaść w oschłość i rutynę?

2. Czy modlę się za chorych i wszystkich powierzo-
nych mojej opiece?

3. Czy nie uchylam się od istotnego pielęgnowania
chorych, uciekając się do wykonywania zabiegów
"wyższych" i bardziej efektownych, niepotrzebnie
zastępując lekarzy?
A przecież chorzy najbardziej odczuwają naszą
miłość, kiedy ich myjemy, karmimy, kiedy ich wy-
godnie układamy! Czy robię wszystko co w mojej
mocy, aby chorym zapewnić tę właśnie opiekę
albo osobiście, a lbo przez umiejętne zorganizo-
wanie pracy własnej i innych? Czy od tych prac
istotnie pielęgniarskich nie wymigiwałam się
wmawiając sobie, że muszę wykonać inne, a te
specjaln ie sobie wyszukiwałam, np. jeszcze jedno
porządkowanie apteczki , a lbo pisanie histori i
choroby za lekarzy? Może zaniedbując chorych
chodziłam przyglądać się ciekawym zabiegom?
A w pielęgniarstwie otwartym - może wmawia-
łam sobie, że nie mam czasu na odwiedziny, wy-
najdując sobie za to np. niekonieczne porządko-
wanie kartotek?

4. Czy nie traktuję chorych jak numery, jak przypad-

ki chorobowe, zapominając o osobowości każde-

go z nich? Czy pamiętam, że operacja dla mnie

setna jest pierwszą dla chorego? Że każdy nowo-

rodek, którego spośród wielu zanoszę matce, jest

jej największym ukochaniem?

5. Czy ze zdwojoną życzl iwością pielęgnowałam

nieprzytomnych, dzieci i starców? Czy otaczałam

specjalną opieką zatroskanych i baczących?

6. Jaki był mój stosunek do umierających? Może nie

było przy nich nikogo z rodziny - czy zrobiłam

wszystko, aby ją zastąpić? Czy nie zdarzyło mi się

bezczynnie siedzieć w dyżurce, pozostawiając

umierającego samemu sobie?

7. Jak traktowałam sprawy rel igi jne chorych? Czy

o nie dbałam? Ale - czy nie byłam zbyt natarczy-

wa, postępując według jakiegoś schematu? Czy

zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. aby ciężko

chory przyjął Sakramenty święte? Czy ochrzciłam

niemowlęta zagrożone śmiercią? Jak wyglądała

moja współpraca z kapelanem szpitalnym? Czy

ułatwiałam mu pracę zapewniając, o i le możności

spokój na sal i chorych, udzielając wyjaśnień,

dzieląc się spostrzeżeniami?

8. Jaki był mój stosunek do rodziny chorego? Czy

starałam się ją rozumieć? Czy byłam cierpl iwa na-

wet wtedy, kiedy mi się wydawała nudna i na-

chalna? A gdyby chore było moje dziecko, albo

mój ojciec

9. Jaki był mój stosunek do tych, których odwiedza-

łam w domach? Czy odwiedziny wykonywałam

sumiennie, życzl iwie? Czy się nie zrażałam niepo-

wodzeniem? Czy napotkawszy chorego obłożnie

w domu, starałam się go pielęgnować?

1 0. Czy zachowywałam tajemnicę zawodową nie

tylko w stosunku do rozpoznania choroby, ale

i do trosk, kłopotów, powierzonych mi przez cho-

rego lub rodziny odwiedzane w domu?

1 1 . Czy starałam się chorym sprawiać jak najmniej

bólu przy zabiegach? Czy nie obnażałam chorych

niepotrzebnie, n ie szanując wstydl iwości ich wła-

snej, ani innych dorosłych i dzieci?

1 2. Czy rozumiem, że do moich obowiązków należy

dbanie o psychikę chorych? Czy starałam się zna-

leźć czas na rozmowę, czy miałam dosyć cierpl i-

wości? Czy starałam się o rozrywkę dla chorego

dziecka? Czy starałam się wśród chorych o at-

mosferę spokoju i pogody?
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1 3. Czy nie dawałam im odczuć mojego zmęczenia

i pośpiechu? Czy nie dawałam chorym przyrze-

czeń bez pełnego przeświadczenia, że ich dotrzy-

mam? Czy ich dotrzymywałam?

1 4. Czy uprzedzałam życzenia, okazywałam troskl i-

wość nieproszona? Czy pamiętam, że Chrystus

działał wśród swoich chorych natychmiast, n ie

zwlekając, wychodząc naprzeciw - a Matka Boska

pełniła usługi "z kwapieniem"?

1 5 . Czy chorym, do których nie mam sympati i , n ie

okazuję mniejszej troski , n iż tym sympatycznym?

Czy zwalczałam wstręt? Czy nie skarżyłam się na

niewdzięczność, nie wymawiałam jej chorym

i rodzinom? A przecież tylko jeden trędowaty po-

dziękował Chrystusowi!

1 6. Jak traktuję sprawę życia nienarodzonych? Czy

znam dokładnie stanowisko Kościoła, postępuję

zgodnie z nim i w myśl jego udzielam wskazó-

wek? Czy mam odwagę przekonań odmawiając

pomocy w śmiercionośnych zabiegach? Czy nie

stchórzyłam w tym względzie, bojąc się o posadę,

stanowisko? Czy nie wyśmiewałam rodzin wielo-

dzietnych? Czy w razie zagrożenia życia nienaro-

dzonego poczyniłam wszystko, co w mojej mocy,

aby je ratować?

1 7. Czy otaczałam specjalną opieką matki niezamęż-

ne, starając się aby w nich rozdmuchać, tłumioną

miłość macierzyńską i zapewnić im możl iwe wa-

runki bytu?

1 8. Czy nie żywiłam pogardy dla "mętów społecznych",

a lkohol ików, chul iganów, prostytutek? Czy nie

machnęłam ręką: "d la takich nie warto się męczyć"?

V
Jaki jest mój stosunek do współpracowników: leka-

rzy, pielęgniarek, pracowników fizycznych i innych

osób zespołu, w którym pracuję?

1 . Jeśl i pracuję w atmosferze intryg, zawiści , leni-

stwa, plotek, nieodpowiedzialności , przekupstwa

- to czy jej n ie uległam, czy przeciwnie - starałam

się ją oczyścić? Czy nie rozjątrzałam zaognionych

sporów, tylko przeciwnie - starałam się o ich zała-

godzenie, o zgodę? Czy nie obrażałam się, n ie

byłam drażl iwa, małostkowa, nie wybaczająca

przykrości jakich doznałam?

2. Czy zdaję sobie sprawę, że moim obowiązkiem

jako katol iczki jest apostolstwo, przede wszystkim

- apostolstwo przykładem? Czy nie obnosiłam się

ze swoją żarl iwością i pobożnością?

3. Może między mymi współpracownikami są nie-

rel igi jn i a le porządni ludzie, a inni praktykujący, są

mniej obowiązkowi, mniej przejęci chorymi? Czy

wobec tego nie daję się zwieść pokusom przeciw

wartości wiary?

4. Czy nie bałam się narażać zwierzchnikom i koleżan-

kom tam, gdzie zachodziła konieczność przeciwsta-

wienia się czemuś, co kol idowało z dobrem cho-

rych? Czy nie kryłam tchórzl iwie cudzych błędów,

nie tolerowałam zła? Czy nie tolerowałam cudzej

nieuczciwości przez źle rozumiane koleżeństwo?

5. Czy wobec lekarzy zachowałam godność mego

zawodu? Czy starałam się, aby chorzy szanowal i

autorytet lekarski?

6. Czy chętnie zastępowałam koleżanki w razie po-

trzeby, bez wymawiania przysługi , czy odwiedza-

łam chore koleżanki , okazywałam im współczucie

w nieszczęściu? Czy byłam słowna, czy l iczyłam

się z cudzym czasem? Czy nie czekano na mnie

na próżno?

7. Jaki był mój stosunek do koleżanek dopiero po-

czątkujących? Czy nie gasiłam ich zapału, n ie ob-

niżałam poziomu pracy? Czy im pomagałam,

dziel i łam się doświadczeniami, czy byłam dla nich

wyrozumiała? Jaki był mój stosunek do pielęgnia-

rek niżej kwal ifikowanych ode mnie? Czy im nie

okazywałam lekceważenia, n ie zniechęcałam do

prac im przeznaczonych, zapominając, że wszyst-

kie prace są równie ważne, bo służą chorym? Czy

dbałam o dokształcanie koleżanek?

8. Jaki był mój stosunek do personelu fizycznego?

Czy byłam dość wymagająca a jednocześnie

uprzejma i życzl iwa, czy byłam mu wzorem przez

własną sumienność i pracowitość?

1 0. Jeśl i stoję na odpowiedzialnym stanowisku - czy

daję dobry przykład osobiście pracując przy cho-

rych, gdy mi czas na to pozwala? Czy jestem do-

syć wymagająca, czy nie jestem zbyt pobłażl iwa,

dbając o swoją popularność? Czy nie ustaję

w staraniach o podwyższenie poziomu zawodo-

wego i moralnego pielęgniarek? Czy nie zamy-

kam się w swoim gabinecie i n ie chcę wiedzieć

i myśleć o tym co się dzieje - po co w takim razie

jestem? Czy dosyć dbam o sprawy bytowe pod-

ległego mi personelu?
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Zaproszenie na wycieczkę
WIEDEŃ – BRNO - MORAVSKY KRAS

09. 201 6r

1 dzień:Wyjazd z Częstochowy o 5.00 rano. Przejazd przez przejście graniczne w Cieszynie lub
w Gorzyczkach do Czech. Około południa przyjazd do Skalnego Młyna – zwiedzanie Jaskiń Mo-
rawskiego Krasu. Przejazd do Brna – krótkie zwiedzanie miasta, zakupy. Przejazd do hotelu w Brnie,
zakwaterowanie. Kolacja integracyjna z muzyką - wieczór winny. Nocleg

2 dzień: 7.30 śniadanie, wyjazd do Wiednia. Krótki postój w strefie wolnocłowej na zakupy. Zwie-
dzanie stol icy Austri i : objazd miasta autokarem podczas którego zobaczymy: Belweder z piękny-
mi ogrodami, Ringstrasse – wspaniały bulwar wiedeński , mogą tu Państwo podziwiać okno
wystawowe ówczesnej monarchi i naddunajskiej, Parlament, gdzie spotykają się członkowie Au-
striackiego Zgromadzenia Narodowego, ratusz - wzorowany na ratuszu w Bruksel i . Spacer po
mieście, gdzie na uwagę zasługują: Hofburg - rezydencja cesarska, zadziwiające budowle Hun-
dertwassera, Plac św. Szczepana z gotycką katedrą św. Szczepana (Stephansdom) - słynącą ze
swoich kolorowych dachówek, ul ica Graben oraz Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony
eleganckimi sklepami i kawiarenkami. Następnie przejazd do dawnej letniej rezydencji cesarskiej
Schönbrunn, gdzie czeka nas zwiedzanie wnętrz oraz spacer po romantycznym parku. Powrót do
hotelu w Czechach. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: 8.00 śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Wzgórze Kalenberg – słynne z Od-
sieczy Wiedeńskiej Jana I I I Sobieskiego. Zwiedzanie Kościoła Polskiego, panorama miasta z tara-
sów widokowych. Przejazd przez dzieln icę Grinzing (tradycyjną wioskę winiarzy słynącą
z niezl iczonej i lości restauracj i , winiarni , kafejek) na Prater - ogromny park, można tu znaleźć
wszelkiego rodzaju atrakcje począwszy od różnych kolejek, poprzez strzeln ice i salony gier skoń-
czywszy na tunelach śmiechu. Wyjazd do kraju przez Czechy. Powrót do Częstochowy około pół-
nocy.

CENA: 595 zł /os
Cena zawiera :
- przejazd autokarem lux (kl imatyzacja, wc, video, barek) ,
- 2 noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją (bufet) w hotelu **** w Brnie,
- pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,
- wieczór winny z muzyką i nieograniczoną konsumpcją wina,
- opiekę pi lota na całej trasie,
- pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna,,
- podatek Vat zgodnie z Art. 1 1 9 Ustawy o podatku Vat

Cena nie zawiera kosztów przewodników oraz bi letów wstępów do zwiedzanych obiektów
ok. 40 Euro + 1 20 CZK

Agencja Turystyczna
„ALMATUR” S. C.

42-200 Częstochowa
ul . Nowowiejskiego 2

Zaproszenie na wycieczkę dla chętnych pielęgniarek i położnych
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„Słowa nie ukoją bólu, ale nas połączą”

Pani Renacie Wróż

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

Składają Pielęgniarki i Położne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
oraz

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

„Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich”

Naszej Koleżance

ANNIE KUBICKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci

BRATA

składają Pielęgniarki ze Szpitala Rejonowego w Krzepicach

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, ale po to, by żyć inaczej.
Umarłych wieczność dotąd trwa,dokąd pamięcią się im płaci”

WiesławaSzymborska

Mariannie Okoń

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Taty

składają pielęgniarki i położna z Przychodni Kopernika 45.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
Ks. Jan Twardowski

Teresie Koper

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają koleżanki pielęgniarki

Kondolencje



W  związku z  zasłużonym przejściem na emeryturę dla

Pani Teresy ZYMŁA

życzenia zdrowia, radości i  nieustającej energii w  dążeniu do celu
składają pielęgniarki ze Szpitala Rejonowego w  Krzepicach

Wszyscy w  pracy Cię żegnają,
gratulacje Ci składają,

aż nam zazdrość błyszczy w  oku
Ty od pracy masz już spokój .

Nowy czas i  nowe życie spędzaj teraz znakomicie, porzuć troski
i  zmartwienia, masz tak wiele do zrobienia.

Wiek emerytalny po to jest nam dany,
by realizować wszystkie nasze plany.

Więc nie ma co patrzeć na swą kartę zdrowia
trzeba się teraz życiem delektować.

A  gdy emerytura Cię jednak znudzi ,
I  zatęsknisz trochę do ludzi,

Zapraszamy do nas serdecznie,
Odwiedzaj nas często - koniecznie! .

„Zatrzymaj upływający czas we wspomnieniach,
a  przede wszystkim pamiętaj o  pięknych chwilach,

by nigdy nie poszły w  zapomnienie…”

Pani Marii Starzewskiej

Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę w  służbie chorym,
przemiłą współpracę, zaangażowanie i  życzliwość wraz z  życzeniami

zdrowia i  wszelkiej pomyślność
składają

Koleżanki z  Miejskiego Szpitala Zespolonego
w  Częstochowie.

Składamy serdeczne gratulacje

Pani Grecie Malczyk

która decyzją komisj i konkursowej w  dniu 01.06.2016r.została wybrana do
pełnienia funkcji Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej

z  Pododdziałem Chirurgii Naczyń w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. NMP w  Częstochowie.

Życzymy sukcesów wynikających z  pełnionej funkcji, wszelkiej pomyślności
i  zadowolenia.

Przewodnicząca Barbara Płaza oraz
Okręgowa Rada Pielęgniarek i  Położnych w  Częstochowie.

Gratulacje






