Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI i VII Kadencji
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.
Szanowne Delegatki i Delegaci VII Kadencji,
Szanowni Państwo!
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu VI i VII Kadencji w 2015 r. wypełniała
swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek
i położnych oraz Uchwałę nr 16 Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7.12.2011
roku w sprawie programu samorządu pielęgniarek i położnych na okres VI kadencji tj. lata
2011-2015.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Opolu VI kadencji. W trakcie posiedzeń łącznie podjęto 163 uchwały. W 2015
roku odbyło się 12 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
VI kadencji. W trakcie posiedzeń podjęto łącznie 383 uchwały. Zgodnie z regulaminem,
w każdym posiedzeniu uczestniczyła wymagana liczba członków, w związku z czym
podejmowane uchwały były prawomocne. W posiedzeniach Okręgowej Rady i Prezydium
uczestniczyli przedstawiciele organów: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu uchwałą Nr 871/VI/2015 z dnia
10.03.2015 r. zarządziła wybory delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ustaliła rejony wyborcze
i liczbę delegatów. Następnie na podstawie uchwały Nr 934/VI/2015 z dnia 30.06.2015 r.
wyznaczono harmonogram przeprowadzania wyborów. Uchwałą Nr 872/VI/2015 z dnia 10
marca 2015 r. powołano Okręgową Komisję Wyborczą i wprowadzono jej regulamin
działania. Okręgowa Rada na posiedzeniu w dniu 4.11.2015 r. podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Wyborczej i listy Delegatów Okręgowej Izby
Pielęgniarek
i Położnych w Opolu na VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.
W dniu 21 listopada 2015 r. odbył się VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Pielęgniarek i Położnych w Opolu, na którym dokonano wyboru Przewodniczącej Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych oraz jego Zastępców, Przewodniczącej Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych oraz Członków Okręgowego Sądu, Przewodniczącej Okręgowej
Komisji Rewizyjnej oraz Członków Okręgowej Komisji, Członków Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych, Delegatów na Zjazd Krajowy.
W dniu 18 grudnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji. Na posiedzeniu podjęto łącznie 56 uchwał oraz m.in.:
−
dokonano wyboru osób pełniących funkcje z wyboru tj. dwóch
wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika,
−
dokonano wyboru dwóch członków prezydium,
−
powołano zespoły problemowe oraz przewodniczących tych zespołów,
−
powołano komisje problemowe i ich składy osobowe,
−
powołano zespół ds. sprzedaży aktualnego budynku Izby przy ul. Świerkowej 24,
−
upoważniono członków Okręgowej Izby w Opolu do przeprowadzania wizytacji
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyk zawodowych wpisanych
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do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez
Okręgową Radę,
− wytypowano pełnomocnych przedstawicieli VII kadencji w celu zapewnienia
prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych pracujących w podmiotach leczniczych,
z których nie dokonano wyboru na członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Opolu.
W dniu 21 grudnia 2015 r. w siedzibie Izby w Opolu odbyło się pierwsze posiedzenie
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu VII kadencji, na którym
podjęto 14 uchwał. W posiedzeniu uczestniczyła wymagana liczba członków, w związku
z czym podejmowane uchwały były prawomocne.
Działalność Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez Okręgową
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu wypełniała ustawowy obowiązek
prowadzenia Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych za następujące zadania przejęte
od administracji państwowej:

prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych, w tym rejestr pielęgniarek i
położnych czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód,

stwierdzanie, przyznawanie i wydawanie prawa wykonywania zawodu,

wystawianie i wydawanie członkom samorządu zaświadczeń stwierdzających, że
pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi
z przepisów prawa.
W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu na dzień 31.12.2015 roku
zarejestrowanych było: 8.294 pielęgniarek i położnych, w tym:
- 7.232 pielęgniarki
- 224 pielęgniarzy
- 838 położne.
Wydano 101 zaświadczeń wykonywania zawodu po raz pierwszy (w ramach stwierdzenia
prawa wykonywania zawodu), w tym: 75 pielęgniarkom, 11 pielęgniarzom i 15 położnym.
Wpisano 33 pielęgniarki/pielęgniarzy i 9 położnych z innych Izb, wykreślono natomiast 30
pielęgniarek/pielęgniarzy i 7 położnych, z czego 14 osób z powodu wyjazdu za granicę.
Wygaszono 11 praw wykonywania zawodu pielęgniarek z powodu śmierci.
Wpisanych zostało 41 zaprzestań prawa wykonywania zawodu. Wydano 16 druków prawa
wykonywania zawodu z powodu powrotu do wykonywania zawodu, w tym 6 osób
zaprzestało i powróciło do wykonywania zawodu w roku 2015, natomiast 10 osób powróciło
do wykonywania zawodu po zaprzestaniu w latach wcześniejszych.
Dokonano wymiany 5 druków prawa wykonywania zawodu ze względu na błędne wpisy
danych oraz 6 ze względu na błędny numer prawa wykonywania zawodu.
W ramach realizacji zadań ośrodka informacyjnego w okresie sprawozdawczym wystawiono
62 zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do pracy w krajach Unii Europejskiej, w tym:
magister pielęgniarstwa - 3, licencjat pielęgniarstwa - 45, licencjat położnictwa - 3,
absolwenci medycznych szkół zawodowych - pielęgniarki 2, absolwenci liceów medycznych
- 9. Potwierdzono 20 druków rejestracyjnych z Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Dokonano 57 wpisów specjalizacji i 25 zmian nazwisk w dokumentach prawa wykonywania
zawodu. Wydano 20 kodów dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
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Do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych wprowadzonych zostało 1.105 wpisów
związanych ze sprawozdaniami PIT, z czego 648 refundacji kosztów szkolenia (w tym: 50
konferencja/zjazd/sympozjum, 71 kurs kwalifikacyjny, 145 kurs specjalistyczny, 361 kurs
specjalizacyjny, 10 mgr pielęgniarstwa, 3 studia podyplomowe, 8 kurs dokształcający) oraz
457 bezpłatnych kursów dokształcających.
W czwartym kwartale 2015 r., w związku z opiniowaniem podwyżek, dodatkowo skierowano
ponad 130 pism do podmiotów leczniczych o udostępnienie informacji dotyczących
zatrudnionych pielęgniarek i położnych oraz wysłano arkusze aktualizacyjno/zgłoszeniowe
w celu zebrania danych i ich weryfikacji w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.
Sporządzane zostały zestawienia dla Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego,
Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Konsultantów
Wojewódzkich, Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dziennika Gazety
Prawnej.
Prace w Dziale Rejestru koncentrowały się głównie na aktualizowaniu danych dotyczących
zatrudnienia pielęgniarek i położnych ze względu na wybory kandydatów VII kadencji.
Sporządzone zostały m.in. zawiadomienia i listy wyborcze dla 28 rejonów wyborczych. Na
bieżąco aktualizowano dane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych na podstawie
wpływających dokumentów, informacji z NIPiP w Warszawie oraz dokonywano poprawek
i uzupełnień danych w ścisłej współpracy z działem księgowości.
Działania dotyczące regulaminów dla członków OIPiP:
wprowadzono zmiany do regulaminu refundacji kosztów dokształcania i doskonalenia
zawodowego członków OIPiP w Opolu polegające na doprecyzowaniu zapisów obowiązku
odprowadzania składek i nie posiadania zadłużenia wobec OIPiP oraz przedłużenia okresu
składania i rozpatrywania wniosków do 90 dni,

wprowadzono zmiany do regulaminu udzielania zapomóg członkom OIPiP w Opolu,
dotyczące m.in. wprowadzenia nowego katalogu zapomóg losowych i socjalnych.


Działalność związana z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych:
W związku z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie
w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, od dnia 24
sierpnia 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe programu kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i
specjalizacji.
W związku z powyższym dokonano wpisów na następujące rodzaje kursów:
−
kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki,
−
kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania
i wychowania,
−
specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego,
−
specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie resuscytacja krążeniowo
oddechowa,
−
specjalistycznego dla pielęgniarek w dziedzinie szczepienia ochronne,
−
specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie wywiad i badanie fizykalne
−
specjalistycznego dla pielęgniarek w dziedzinie leczenie ran,
−
specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie ordynowanie leków
i wypisywania recept.
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Zatwierdzono następujące programy kursów kwalifikacyjnych:
− kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku
nauczania i wychowania,
− kurs dokształcający „Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych” dla pielęgniarek
i położnych,
− kurs dokształcający „Opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi” dla
pielęgniarek i położnych,
− kurs dokształcający „Opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi
wywołanymi użyciem alkoholu” dla pielęgniarek i położnych.
Przeprowadzono następujące kursy::
− kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki” - 21 osób,
− kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w dziedzinie „Pielęgniarstwo w środowisku
nauczania i wychowania” - 20 osób,
− kurs dokształcający „Diabetologia dla pielęgniarek” – 6 edycji, 125 pielęgniarek
− kurs dokształcający „Ocena stanu zdrowia i badania fizykalne” dla pielęgniarek
i położnych – 7 edycji, 103 osoby,

− kurs dokształcający „Profilaktyka zakażeń szpitalnych” dla pielęgniarek i położnych
 4 edycje, 88 osób,

− kurs dokształcający „Opieka pielęgniarska/położnicza” nad pacjentem onkologicznym
 3 edycje, 52 osoby,

− kurs dokształcający „Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych dla pielęgniarek
i położnych”  2 edycje, 44 osoby,

− kurs dokształcający „Opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek
i położnych”  1 edycja, 25 osób,

− kurs dokształcający „Opieka nas pacjentami z zaburzeniami psychicznymi wywołanymi
użyciem alkoholu dla pielęgniarek i położnych”  1 edycja, 20 osób.

Działalność związana z organizacją konferencji i szkoleń:
W ramach rozdysponowania środków Funduszu Szkoleniowo-Konferencyjno-Integracyjnego
w 2015 roku dofinansowano 47 wniosków, z czego zrealizowano 41 wniosków na organizację
konferencji, szkoleń i spotkań dla pielęgniarek i położnych.
Zorganizowano następujace szkolenia i spotkania:
− uroczyste obchody Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki w Teatrze Lalki i
Aktora w Opolu,

− szkolenie dla pielęgniarek POZ, dotyczące aktualnych zagadnień realizacji świadczeń
w POZ, zorganizowane we współpracy z zespołem ds. podstawowej opieki zdrowotnej,

− spotkanie adwentowe z emerytowanymi pielęgniarkami i położnymi, zorganizowane przez

zespół ds. emerytów i rencistów, połączone z podziękowaniami dla pielęgniarek
i położnych, które w 2015 r. nabyły prawo do nagrody jubileuszowej w ramach regulaminu
przyznawania nagród jubileuszowych nabywającym prawo do emerytury członkom OIPiP w
Opolu,

− zorganizowano wycieczkę do Budapesztu.
Zorganizowano następujące konferencje:
− konferencja „Rola spółek prawa handlowego w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia”
zorganizowana przez zespół ds. poz przy OIPiP w Opolu,
− konferencja „Dziecko z chorobą przewlekłą” zorganizowana przez Przewodniczącą Oddziału
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−
−

−

−

−

Wojewódzkiego PTP, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa
pediatrycznego i Okręgową Izbę PiP w Opolu,
konferencja prasowa w ramach Kampanii Społecznej „Ostatni dyżur”,
współorganizacja debaty „Polaków portret własny 2015” zorganizowana przez Ministerstwo
Zdrowia,
Urząd
Marszałkowski,
Urząd
Wojewódzki
przy
współpracy
z Uniwersytetem Opolskim, Opolską Izbą Lekarską i Okręgową Izbą Pielęgniarek
(bezpośrednio po debacie odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska pielęgniarek
i
położnych województwa opolskiego z Ministrem Zdrowia, Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych i Marszałkiem Województwa),
IV konferencja „Pielęgniarstwo onkologiczne  problemy i wyzwania" zorganizowana we
współpracy ze Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych o/Opole, Opolskim Centrum
Onkologii, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
ogólnopolska konferencja naukowoszkoleniowa pt. „Opolskie rozważania na temat opieki
długoterminowej" zorganizowana przez zespół pielęgniarek opieki długoterminowej
działający przy OIPiP w Opolu,
konferencja „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego” zorganizowana przez
zespół ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego i Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Przystąpiono do Kampanii Społecznej Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych „Ostatni
dyżur”. W obliczu ogromnego zagrożenia zdrowia i życia Polaków, Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych uruchomiła inicjatywę „Ostatni dyżur”, której centralnym punktem
było zbieranie podpisów pod petycją w formie recepty. Recepta była apelem kierowanym do
polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania i wdrożenia
programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki
i położne.
W ramach realizacji zadań ustawowych związanych z prowadzeniem działalności
informacyjnej, w okresie sprawozdawczym wydano 6 numerów dwumiesięcznika, pisma
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu „Opolska Pielęgniarka i Położna”
w nakładzie 1.000 sztuk (jedno wydanie) rozprowadzanym bezpłatnie w naszym środowisku
zawodowym, jak również na stronie internetowej Izby. W biuletynie zamieszczane są
najważniejsze komunikaty, informacje, artykuły, związane z wykonywaniem zawodu
pielęgniarki i położnej, opinie prawne, materiały oraz informacje z konferencji, szkoleń,
spotkań, podziękowania, gratulacje, itp.
W ramach działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych prowadzona jest strona
internetowa, na której zamieszczane są bieżące informacje dotyczące środowiska pielęgniarek
i położnych.
W 2015 r. przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu uczestniczyli
w następujących komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze:
 pielęgniarki naczelne: 4,
 pielęgniarki przełożone: 2,
 pielęgniarki oddziałowe: 20,
 ordynatorzy: 7,
 zastępcy dyrektora: 3.
W celu sprawnego przebiegu tych postępowań ścisle współpracowano z organizatorami
konkursów w danych podmiotach.
W ramach swoich zadań, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu skierowała
w 2015 roku na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu 8 pielęgniarek i 2
położne, z tego 2 położne zakończyły przeszkolenie, 1 pielęgniarka zrezygnowała, w trakcie
przeszkolenia pozostaje 7 pielęgniarek. Wydano również 7 zaświadczeń o ukończeniu
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przeszkolenia dla pielęgniarek, które rozpoczęły przeszkolenie jeszcze w 2014 roku.
Przeszkolenia odbywają się na podstawie procedury programu przeszkolenia, sposobu i trybu
odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Zadanie to
zrealizowane było we współpracy z podmiotami leczniczymi na terenie województwa
opolskiego.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r.
sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uchwałą Okręgowej Rady
upoważniono przedstawicieli samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych do
opiniowania sposobu podziału dodatkowych środków z przeznaczeniem na średni wzrost
miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
W 2015 r. Wojewoda Opolski powołał nowych konsultantów wojewódzkich w następujących
dziedzinach pielęgniarstwa:

Klaudię Wojtalla w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego (od dnia 22.06.2015 r.).

Malwinę Sękowską w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego (od dnia 7.09.2015
r.)
Działalność związana ze zmianą siedziby OIPiP w Opolu
Na posiedzeniu w dniu 17.12.2014 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła
uchwałę w sprawie podpisania aktu notarialnego - przedwstępnej umowy sprzedaży budynku
przy ul. Budowlanych 44 A z zapisem zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie do dnia
30.06.2015r.
Uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 852/VI/2015 z dnia 10.03.2015 r.
upoważniono osoby do podejmowania działań dotyczących nowej siedziby OIPiP w Opolu
przy ul. Budowlanych 44 A.
Uchwałą Nr 3/XXIV/2015 XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych wyrażono
zgodę na nabycie nieruchomości na cele siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu. Akt notarialny został podpisany w dniu 31.07.2015 r.
Działając w oparciu o ww. Uchwały podejmowane były sukcesywne działania i kolejne kroki
celem realizacji określonego w uchwale zadania. Zespół ds. nowej siedziby Izby ściśle
współpracował z Mecenas Aleksandrą Krzemińską we wszystkich sprawach związanych
z nabyciem i eksploatacją nowego budynku, a w szczególności w sprawach dotyczących
przekazania budynku, opracowania i przygotowania zapytań ofertowych, negocjacji oraz
umów dotyczących wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
wyboru wykonawcy robót budowlanych, funkcji kierownika budowy, wykonanie aranżacji
wnętrz, ubezpieczenia lokalu, itp. Analizowano wszystkie sprawy bieżące oraz warunki umów
dotyczące funkcjonowania budynku min. ubezpieczenia, podłączeń sieci telefonicznych,
mediów, monitoringu, itp.
Uchwałą Okręgowej Rady w marcu 2015 r. podjęto zgodę na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej dotychczasową siedzibę OIPIP w Opolu. Powołano Zespół ds. sprzedaży
obecnego budynku Izby przy ul. Świerkowej 24, który podejmuje prace związane
z ustaleniami warunków zbycia tej nieruchomości.
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Sabina Wiatkowska uczestniczyła
m.in. w posiedzeniach: Rady Funduszu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Komisji ds. kontraktowania
świadczeń zdrowotnych przy NIPiP w Warszawie, Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju
Zawodowego przy NIPiP w Warszawie, spotkaniach zespołów roboczych w Ministerstwie
Zdrowia, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, sejmowej i senackiej
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komisji zdrowia z głosem doradczym, spotkaniach Konwentu Przewodniczących w
Warszawie.
Dziękuję z całego serca za aktywność i współpracę członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych, Organom na czele z Przewodniczącymi: Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców, Okręgowego Sądu Pielęgniarek
i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także Przewodniczącym i Członkom Komisji
Kształcenia, Komisji Socjalnej oraz Przewodniczącym i Członkom Zespołów Problemowych
działających przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
Wszystkim Delegatom, którzy podjęli się trudu pracy w VII kadencji samorządu pielęgniarek
i położnych życzymy wytrwałości i konsekwencji w działaniu, wszelkiej pomyślności, aby
praca przynosiła wiele satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.
Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli
chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś. (Noble
Charles).
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Przewodnicząca - Sabina Wiatkowska
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