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W numerze m.in.:
Wywiad z Beatą Guzak

Sprawozdania - XXVIII Okręgowy Zjazd PiP
Certyfikowane ośrodki leczenia raka

Specjalistyczna pielęgnacja stóp

12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
8 maja - Krajowy Dzień Położnej
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WARTO WIEDZIEĆ

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

To już 49 numer naszego czasopisma „Opolska Pielęgniarka i Położna”, którego wydanie rozpoczy-
namy od wywiadu z dr n. med. Beatą Guzak, naszą koleżanką, która podjęła się dużego wyzwania za-
wodowego w Warszawie. W kolejnych materiałach prezentujemy zagadnienia dotyczące obrad XXVIII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.     

Podczas Zjazdu, który odbył się w dniu 28 marca, omówiono m.in. sprawozdania z działalności Orga-
nów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za rok 2018 tj. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu i Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej. Prezentujemy sprawozdania z działalności tych Organów. W ostatniej części numeru, znalazły się 
dwa ciekawe artykuły dotyczące onkologii oraz podologii (cz.2) 

Bieżący numer Biuletynu, wydawany jest okresie Świąt Wielkanocnych, z tej okazji życzymy Zdro-
wych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosen-
nego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny, wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”. Jest to 
także czas majowych świąt naszych zawodów.

Zespół redakcyjny 

Szanowne Panie i Panowie, 

przed nami Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej, 

dni te przypominają o zawodzie i powołaniu, jakie pełnimy wobec siebie i innych.

Jest to także, jeden z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zawodów, 

dzięki któremu możemy nieść pomoc, pomagać w bólu i cierpieniu, 

a także nieść radość życia potrzebującym. 

Z tej okazji,

Życzymy pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym wielu dni szczęścia 

w życiu osobistym i rodzinnym, zadowolenia z i w pracy zawodowej, 

dużo pogody ducha oraz wyrozumiałości i cierpliwości na co dzień.  

Sabina Wiatkowska - Przewodnicząca ORPiP
Maria Grzeczna – Okręgowy Rzecznik OZPiP

Urszula Kraszkiewicz – Przewodnicząca Sądu PiP
Beata Wojciechowska - Przewodnicząca OKR
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Rozmowa z Panią Beatą Guzak Dyrektorem Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Na początku naszej roz-
mowy pragnę pogratulo-
wać wyjątkowego awan-
su zawodowego. Została  
Pani z dniem 1 stycznia 
2019, powołana przez Mi-
nistra Zdrowia na stano-
wisko Dyrektora Centrum 
Kształcenia Podyplomo-
wego Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie. 

Jak na ten awans zareagowała rodzina, znajomi, 
współpracownicy. 

Rodzina zawsze mnie wspierała w moim rozwo-
ju zawodowym i naukowym, więc gdy otrzymałam 
zaproszenie na rozmowę do Ministerstwa Zdrowia, 
miałam pełne wsparcie najbliższych. Oficjalne po-
wołanie otrzymałam tuż przed świętami Bożego Na-
rodzenia i wówczas o nadchodzących zmianach do-
wiedzieli się także moi współpracownicy i znajomi. 
W zdecydowanej większości popierali moją decyzję 
i gratulowali odwagi, niektórzy okazywali radość  
i dumę z "koleżanki", inni niedowierzanie.... 

Korzystając z okazji naszej rozmowy, pragnę ser-
decznie wszystkim podziękować za wspólnie spędzo-
ny czas, za okazane gesty życzliwości i wsparcia oraz 
przeprosić za to, co mogło być powodem trosk lub 
nieporozumień z mojego powodu. 
Co Pani czuła przyjmując tak duże wyzwanie?

Tak się w moim życiu układa, że co jakiś czas po-
jawiają się różne wyzwania, nie szukam ich - to one 
znajdują mnie, a im trudniejsze tym chętniej się ich 
podejmuję. Ludzie realizuję się na wiele sposobów: 
jedni zdobywają szczyty górskie, inni lubią szyb-
ką jazdę samochodem, a ja "swoją adrenalinę" mam  
w realizowaniu trudnych zadań.
Jakie były pierwsze miesiące w pracy? Z jakimi 
spotkała się Pani problemami?

Zarządzanie Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych, to rzeczywiście ogromne 
wyzwanie, gdyż efekty naszej pracy przekładają się 
na tysiące pielęgniarek i położnych uczestniczących 
w różnych formach kształcenia podyplomowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem szkoleń specjaliza-
cyjnych, kończących się egzaminem państwowym, 
który organizowany jest właśnie przez CKPPiP. Prze-
prowadzenie w ciągu dwóch miesięcy egzaminów 
dla blisko ośmiu tysięcy osób, z zachowaniem dys-
cypliny budżetowej i procedury przetargowej wyma-
ga ogromnej wiedzy, doświadczenia i zdolności or-

ganizacyjnych. Nie ukrywam, że osoby zatrudnione  
w Centrum są dla mnie dużym wsparciem meryto-
rycznym, ale też moje "świeże" spojrzenie i pragma-
tyczne nastawienie w wielu sprawach okazuje się być 
przydatne. Praca wymaga stałej koncentracji i dyspo-
zycyjności szczególnie podczas spotkań roboczych  
w zespołach eksperckich powoływanych przez Mini-
stra Zdrowia lub podczas prac nad systemem moni-
torowania kształcenia (SMK) w Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
Jakie ma Pani koncepcje, plany i propozycje roz-
woju Centrum?

Najważniejszym aktem prawnym dla członków na-
szego samorządu jest Ustawa o zawodzie, dlatego też 
zapisy art. 61. pkt 1. mówiące o tym, że pielęgniarka  
i położna mają obowiązek stałego aktualizowania 
swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz pra-
wo do doskonalenia zawodowego w różnych rodza-
jach kształcenia podyplomowego znajdują także swo-
je odzwierciedlenie w dokumencie warunkującym 
zmiany w kształceniu zarówno przed- jak i podyplo-
mowym Pielęgniarek i Położnych. Tym dokumen-
tem jest Strategia na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa 
i Położnictwa w Polsce. Zgodnie z zawartymi tam 
zapisami, Centrum Kształcenia Podyplomowego ma 
do wykonania ważne zadania związane z przebudo-
wą i ewaluacją obecnie obowiązujących programów 
kształcenia, aktualizacją zagadnień egzaminacyjnych, 
zmianą finansowania różnych form kształcenia pody-
plomowego ze środków publicznych oraz akredytacją 
organizatorów kształcenia podyplomowego. Obecnie 
trwają także prace związane ze zmianą procedury eg-
zaminacyjnej. Są też plany dotyczące zmiany formy 
organizacyjnej Centrum Kształcenia  Podyplomowe-
go Pielęgniarek i Położnych, ale o tym może innym 
razem. 

Beata Guzak, dyplom pielęgniarki uzyskała w roku 
1988r., kończąc naukę w Medycznym Studium Za-
wodowym we Wrocławiu. W roku 1992 ukończyła 
Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej we Wro-
cławiu (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich), ponadto jest absolwentką Podyplomowych 
Studiów w zakresie bezpieczeństwo i higieny pracy 
na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Podyplo-
mowych Studiów Zarządzanie w Podmiotach Leczni-
czych w Wyższej Szkole  Bankowej we Wrocławiu.  
Posiada specjalizację z higieny i epidemiologii, spe-
cjalizację z pielęgniarstwa w opiece długoterminowej 
oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgnowa-
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nie przewlekle chorych i niepełnosprawnych". Ukoń-
czyła także liczne kursy specjalistyczne i dokształca-
jące, mające zastosowanie w jej  pracy zawodowej.  
W czerwcu 2018 r. obroniła pracę doktorską na Wy-
dziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uni-
wersytetu Medycznego we Wrocławiu uzyskując ty-
tuł doktora nauk medycznych.

Drogę zawodową rozpoczęła podjęciem pracy na 
stanowisku pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii  
i Intensywnej Opieki Medycznej w Wojskowym Szpi-
talu Klinicznym we Wrocławiu. Następnie pracowała 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Wałbrzychu 
także na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej. 
Od roku 1996, jest zatrudniona w Brzeskim Centrum 
Medycznym, początkowo na stanowisku asystenta 
ds. sanitarno-epidemiologicznych, następnie od  roku 
2001 na stanowisku kierownika Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego, a od 2016 na stanowisku Naczelnej 
Pielęgniarki.

W latach 2008 - 2018 współpracowała z Police-
alnym  Studium KADRA  we Wrocławiu jako wy-
kładowca na  kierunku Opiekun Medyczny. Obecnie 
od 01.01.2019 roku została powołana przez Ministra 
Zdrowia na stanowisko Dyrektora Centrum Kształ-
cenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie.

W rozwoju zawodowym Pani dr n. med. Beata Gu-
zak szczególną uwagę poświęciła:
-  epidemiologii - była członkiem komitetu założy-
cielskiego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Epidemiologicznych, a następnie zainicjowała spo-

tkania pielęgniarek epidemiologicznych wojewódz-
twa opolskiego w siedzibie Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu; 
- jakości - jest audytorem wewnętrznym oraz eksper-
tem w dziedzinie medycyny z zakresu zarządzania 
jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015 oraz za-
rządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu 
o normę OHSAS : 18001,
- opiece długoterminowej – była przewodniczącą ze-
społu pielęgniarek ds. opieki długoterminowej przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu, 
uczestniczyła w pracach grupy ekspertów, której za-
daniem było uzgodnienie stanowiska odnośnie Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów 
postępowania i procedur medycznych wykonywa-
nych w zakładach opieki zdrowotnej z zakresu pie-
lęgnowania w opiece długoterminowej, pełni funkcję 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniar-
stwa opieki długoterminowej; 

Jest autorem, współautorem, konsultantem me-
rytorycznym rozdziałów książkowych, monografii 
oraz publikacji w czasopismach naukowych i popu-
larno-naukowych dotyczących pielęgniarstwa oraz 
problemów opieki nad chorym.  Dała się poznać jako 
organizator, współorganizator i prowadzący oraz 
uczestnik czynny  konferencji o zasięgu regionalnym, 
ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Jest człon-
kiem Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu.

Rozmawiał Wiesław Duda

Zjazd Pielęgniarek i Położnych
28 marca 2019 w CR Kubatura w Opolu odbył się 

XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 
który poprowadziła Pani Edyta Burdzy. Był to zjazd 
sprawozdawczy, podczas którego podsumowano 
działalność organizacyjno finansową Izby za rok 2018 
oraz przyjęto zasady funkcjonowania i pracy Izby  
w roku 2019. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych Pani Sabina Wiatkowska omó-
wiła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2018 
(obszerne fragmenty sprawozdania przedstawiamy 

poniżej) oraz koncepcję pracy Izby na rok 2019 – do-
kumenty zostały przyjęte przez delegatów. Pan Mi-
rosław Smoleń skarbnik Izby, omówił działalność 
finansową Izby za rok 2018 oraz przedstawił projekt 
planu finansowego na rok 2019, które w głosowaniu 
zostały przyjęte przez delegatów.

Przedstawiciel Agencji Biegłych Rewidentów 
"BADEX" Spółka z o.o. – biegły rewident, badają-
cy dokumentację finansową pozytywnie zaopiniował 
wyniki z badania bilansu, sprawozdania finansowego 
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oraz prowadzenie dokumentów finansowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Podczas Zjazdu przy-
jęto także i zatwierdzono sprawozdania:

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej Pielęgniarek i Położnych – przedstawione 
przez Panią Marię Grzeczną, Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych – przedstawione przez Panią Ur-
szulę Kraszkiewicz, Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
– przedstawione przez Panią Beatę Wojciechowską.

Na wniosek Pani Sabiny Wiatkowskiej, delegaci za-
twierdzili poprawki Apelu do Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dn.11.10.2018, „W sprawie świadczeń 
gwarantowanych z leczenia szpitalnego dotyczących 

pielęgniarstwa anestezjologicznego w oddziałach 
neurochirurgii i kardiochirurgii”. Apel Okręgowego 
Zjazdu został przyjęty jednogłośnie.

Obszerne fragmenty sprawozdania z działalności
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
Podstawą działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu VII Kadencji w 2018 roku jest 
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielę-
gniarek i położnych oraz Uchwała nr 21 Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 
2016 r. w sprawie programu samorządu pielęgniarek  
i położnych na okres VII kadencji. 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 4 posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 11 
posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady. Na posiedze-
niach Rady podjęto 126 uchwał, a na posiedzeniach 
Prezydium podjęto 435 uchwał. W posiedzeniach 
Okręgowej Rady i Prezydium z głosem doradczym 
uczestniczyły Przewodniczące Organów:  Przewod-
nicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych. 
W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opo-
lu na dzień 31.12.2018 r. zarejestrowanych było: 
8.614 pielęgniarek i położnych, w tym: 
- 7 467 pielęgniarki
- 256 pielęgniarzy
- 890 położne
- 1 położny.
Wydano 145 zaświadczeń o prawie wykonywania za-
wodu po raz pierwszy (w ramach stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu: 107 pielęgniarkom, 21 pielę-
gniarzom, 17 położnym), w tym jedno pielęgniarce 
będącej obywatelem jednego z państw członkowskich 
Unii Europejskiej (Niemcy) oraz jedno ograniczone 
prawo wykonywania zawodu pielęgniarce nie będącej 
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej (Ukraina) w celu odbycia stażu adaptacyjnego.

Wpisano 37 pielęgniarek/pielęgniarzy i 4 położne  
z innych Izb, wykreślono natomiast 54 pielęgniarki/
pielęgniarzy i 10 położnych, z czego 17 osób z powo-
du wyjazdu za granicę (15 pielęgniarek i 2 położne). 
Wygaszono 23 prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarek/położnych z powodu śmierci (20 pielęgnia-
rek, 3 położne).
Wpisano 28 zaprzestań prawa wykonywania zawodu. 
Do wykonywania zawodu powróciło 6 pielęgniarek  
i 2 położne, w tym 4 osoby zaprzestały i powróciły do 
wykonywania zawodu w roku 2018, natomiast 4 oso-
by powróciły do wykonywania zawodu po zaprzesta-
niu w latach wcześniejszych. 
Wydanych zostało 7 duplikatów w związku z zagu-
bieniem zaświadczenia o prawie wykonywania zawo-
du. Wydano również 2 druki z powodu braku miejsca 
na wykreślenie z rejestru oraz 5 druków ze względu 
na błędnie wydrukowany numer prawa wykonywania 
zawodu.
W ramach realizacji zadań ośrodka informacyjne-
go w okresie sprawozdawczym wystawiono 14 za-
świadczeń potwierdzających kwalifikacje do pracy 
w krajach Unii Europejskiej, w tym: magister pie-
lęgniarstwa - 1, licencjat pielęgniarstwa - 6, licen-
cjat położnictwa - 2, absolwenci medycznych szkół 
zawodowych – pielęgniarki - 3, absolwenci liceów 
medycznych - 2. Potwierdzono 1 druk rejestracyjny 
z Irlandii oraz 3 wnioski w systemie IMI: Norwegia 
(2), Dania (1). Dokonano 67 wpisów specjalizacji  
i 102 zmiany nazwiska w dokumentach prawa wyko-
nywania zawodu. 
Do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
wprowadzonych zostało 379 wpisów związanych  
z refundacjami kosztów kształcenia (w tym: 50 kon-
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ferencja/zjazd/sympozjum, 19 kurs kwalifikacyjny, 
72 kurs specjalistyczny, 216 kurs specjalizacyjny  
(w tym 27 – egzamin), 12 mgr pielęgniarstwa, 2 stu-
dia podyplomowe i 8 kursów dokształcających). 
W 2018 r. w celu zebrania danych (głównie dotyczą-
cych zatrudnienia) oraz ich weryfikacji w Okręgowym 
Rejestrze Pielęgniarek i Położnych do pielęgniarek  
i położnych wysłanych zostało ponad 300 arkuszy 
aktualizacyjno/zgłoszeniowych zarówno pocztą tra-
dycyjną jak i elektroniczną.
W ramach swoich zadań Okręgowa Rada Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu skierowała w 2018 r. na 
przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu 
13 pielęgniarek i 2 położne, z czego 3 pielęgniarki 
zakończyły przeszkolenie otrzymując zaświadczenie 
o odbyciu przeszkolenia. Z przeszkolenia zrezygno-
wały 4 pielęgniarki.
W 2018 r. wydano również 5 zaświadczeń o ukończe-
niu przeszkolenia dla pielęgniarek, które rozpoczęły 
przeszkolenie w roku 2017. W trakcie pozostaje 14 
przeszkoleń pielęgniarek i 2 położnych. Przeszkole-
nia odbywają się na podstawie procedury programu 
przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zali-
czenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położ-
ną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres 
dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Zadanie to 
realizowane było we współpracy z podmiotami lecz-
niczymi na terenie województwa opolskiego.

Działalność związana z kształceniem podyplomo-
wym pielęgniarek i położnych 
System Monitorowania Kształcenia Pracowników 
Medycznych
Z dniem 1 maja 2017 r. wszedł w życie System Mo-
nitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.  
Kształcenie podyplomowe rozpoczęte od dnia 1 lipca 
2017 r. prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem 
SMK. Jest to systemem teleinformatyczny utworzo-
ny przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 
jego zadaniami są:
• gromadzenie informacji pozwalających na okre-

ślenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe   
w określonych dziedzinach medycyny i farma-
cji oraz w dziedzinach mających zastosowanie  
w ochronie zdrowia;

• monitorowanie kształcenia podyplomowego pra-
cowników medycznych;

• monitorowanie przebiegu kształcenia specjaliza-
cyjnego pracowników medycznych;

• wspomaganie procesu zarządzania systemem 
kształcenia pracowników medycznych;

wsparcie przygotowania i realizacji umów,  o których 
mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach mo-
dułu System Informatyczny Rezydentur.
Wiele pielęgniarek/położnych nadal zgłasza problem 
z założeniem tego konta, dlatego dział szkoleń  wy-
chodząc naprzeciw środowisku, utworzył w siedzibie 
Izby stanowisko komputerowe z możliwością założe-
nia konta w systemie przy obecności i pomocy pra-
cownika, jak również udzielano pomocy telefonicznej 
przy zakładaniu konta. System nie jest doskonały, jest 
z nim wiele problemów, bardzo często się zawiesza, 
co dodatkowo utrudnia i przedłuża pracę. Wszelkie 
uwagi dotyczące nieprawidłowo działającego syste-
mu na bieżąco są zgłaszane do Centrum Systemów 
Informatycznych Ochrony Zdrowia. 
Jesteśmy jedną z nielicznych Okręgowych Izb w Pol-
sce, która w tak kompleksowy sposób pomaga pielę-
gniarkom i położnym w pracy z SMK, zarówno przy 
zakładaniu konta, jak i składaniu wniosków na kurs 
oraz pomocy doradczej i technicznej w prowadzeniu 
pielęgniarek i położnych we czasie obsługi systemu. 
Łącznie przez system SMK wpłynęło do Izby 1043 
wnioski o nadanie uprawnień (w tym 276 wniosków 
w formie papierowej), z czego 423 wnioski zaakcep-
towano, natomiast 620 odrzucono z powodu błędów. 
Zgodnie z przyjętym planem szkoleń na 2018 rok 
przeprowadzono następujące kursy:
• kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla 

pielęgniarek” – 1 edycja, 24 osoby, 
• kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla pielęgnia-

rek” – 2 edycje, 48 osób,
• kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-od-

dechowa” dla pielęgniarek i położnych” - 2 edycje, 
50 osób,

• kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja za-
pisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pie-
lęgniarek i położnych” – 3 edycje, 53 osoby,

• kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne 
dla pielęgniarek i położnych” – 3 edycje, 59 osób,

• kurs dokształcający „Obsługa implantowanego 
portu naczyniowo-dożylnego dla pielęgniarek i po-
łożnych” – 3 edycje, 81 osoby.

Wśród pielęgniarek i położnych z naszego woje-
wództwa, pojawiło się dużo sygnałów o problemach  
z uczestnictwem w kursach specjalistycznych, które 
są wymagane przy szkoleniach specjalizacyjnych. 
Kursy organizowane są w dużej odległości od ich 
miejsca zamieszkania i koszt ich uczestnictwa jest 
wysoki. Okręgowa Izba wychodząc naprzeciw tym 
problemom organizowała bezpłatne kursy specjali-
styczne, również w powiatach naszego województwa. 
Zorganizowano kurs Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa w Kędzierzynie- Koźlu i Branicach, Wyko-
nanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  
u dorosłych w Głubczycach, Wywiad i badanie fizy-
kalne w Prudniku i Nysie oraz Leczenie ran dla pielę-
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gniarek w Głuchołazach.
W roku 2018 zorganizowano następujące szkolenia:
• szkolenie dla pielęgniarek i położnych „Współcze-

sne zagrożenia w pracy pielęgniarek i położnych”,
• szkolenie dla pielęgniarek szkolnych „Pierwsza 

pomoc w wypadkach masowych”,
• szkolenie dla indywidualnych i grupowych praktyk 

pielęgniarskich i położniczych „Ochrona danych 
osobowych po wejściu RODO w działalności pie-
lęgniarki i położnej – 2 edycje,

• szkolenie dla pielęgniarek i położnych „Aktualna 
sytuacja w pielęgniarstwie i położnictwie”,

• szkolenie na temat opieki długoterminowej zorga-
nizowane przez Zespół Pielęgniarek Opieki Długo-
terminowej przy OIPiP w Opolu.

Po wejściu w maju 2018 r. przepisów RODO, naj-
większe zainteresowanie wykazały pielęgniarki  
i położne prowadzące indywidulane i grupowe prak-
tyki pielęgniarskie i położnicze, gdyż prowadząc 
własną działalność gospodarczą odpowiedzialne są 
za ochronę danych osobowych w swoich „firmach”. 
Okręgowa Izba, zorganizowała szkolenia dla zainte-
resowanych pielęgniarek i położnych w tym zakresie. 
Kolejne szkolenia zorganizowano  dla pielęgniarek 
szkolnych w temacie „Pierwsza pomoc w wypadkach 
masowych” całościowo zorganizowane i sfinanso-
wane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu. Zorganizowano następujące konferencje:
• konferencja naukowo-szkoleniowa „Zdarzenia nie-

pożądane w pielęgniarstwie i położnictwie, prawa 
pacjenta", zorganizowana przez OIPiP w Opolu 
pod patronatem NRPiP oraz we współpracy z Wy-
działem Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu,

• XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szko-
leniowe „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielę-
gniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach 
medycyny”, zorganizowane przez OIPiP w Opolu 
wraz z PMWSZ w Opolu i Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Opolskiego,

• konferencja „Choroby zakaźne – znane i nieznane 
zagrożenia. Nowe wyzwania do personelu medycz-
nego”, zorganizowana przez OIPiP w Opolu wraz 
z Opolskim Państwowym Wojewódzkim Inspekto-
ratem Sanitarnym, PMWSZ w Opolu oraz Polskim 
Towarzystwem Higienicznym,

• konferencja naukowo - szkoleniowa „Cukrzyca  
u osób w wieku starszym” zorganizowana przez 
OIPiP w Opolu pod patronatem Wicewojewody 
Opolskiego Violetty Porowskiej,

• konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępowa-
nie z raną przewlekłą” zorganizowana przez OIPiP  
w Opolu wraz z firmą Evereth Publishing Sp.z o.o. 
pod patronatem NRPiP,

• konferencja naukowo - szkoleniowa „Pacjent  

z NTM - Leczenie, pielęgnacja i opieka – najnow-
sze standardy, zorganizowana przez TENA pod pa-
tronatem OIPiP w Opolu oraz NRPiP.

Działalność związana z rejestrem praktyk pielę-
gniarek i położnych
W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą prowadzonym przez Okręgową Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu na dzień 31.12.2018r.  
w ramach praktyk zawodowych zarejestrowanych 
było:
 112  indywidualnych praktyk pielęgniarki, wyłącz-

nie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy  
z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;

 6 indywidualnych praktyk położnej, wyłącznie  
w zakładzie leczniczym na podstawie umowy  
z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;

 36 indywidualnych specjalistycznych praktyk pie-
lęgniarki, wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład;

 3 indywidualne specjalistyczne praktyki położnej, 
wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład;

 12 indywidualnych praktyk pielęgniarki, wyłącz-
nie w miejscu wezwania;

 1 indywidualna praktyka położnej, wyłącznie  
w miejscu wezwania;

 3 indywidualne specjalistyczne praktyki pielę-
gniarki, wyłącznie w miejscu wezwania;

 2 indywidualne specjalistyczne praktyki położnej, 
wyłącznie w miejscu wezwania;

 25 indywidualnych praktyk pielęgniarki;
 7 indywidualnych praktyk położnej;
 5 indywidualnych specjalistycznych praktyk pielę-

gniarki;
 4 indywidualne specjalistyczne praktyki położnej;
 11 grupowych praktyk pielęgniarek;
 5 grupowych praktyk położnych.
W prowadzonym rejestrze w roku 2018, zarejestro-
wanych było 296 pielęgniarek/pielęgniarzy i położ-
nych prowadzących działalność leczniczą w ramach 
praktyk zawodowych, z czego 218 jako indywidual-
ne praktyki zawodowe oraz 78 w ramach grupowych 
praktyk zawodowych. 
W roku sprawozdawczym wpisanych zostało 27 in-
dywidualnych praktyk zawodowych, złożono 29 
wniosków o zmianę wpisu w rejestrze RPWDL oraz 
10 wniosków o wykreślenie praktyki zawodowej.  
5 wniosków o wpis do rejestru zostało przekazanych 
do uzupełnienia, z czego dwa po uzupełnieniu zostały 
rozpatrzone pozytywnie.
W ramach indywidualnej praktyki na terenie woje-
wództwa opolskiego (indywidualna praktyka pielę-
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gniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład) nie będąc członkami Okręgowego Reje-
stru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Opolu wykonuje zawód 5 pielęgniarek. 
Prowadzenie rejestru RPWDL, polega m.in. na wery-
fikacji napływających wniosków o wpis do rejestru, 
o zmianę wpisu, wniosków o wykreślenie praktyk 
zawodowych oraz nadawanie i odbieranie uprawnień 
do ksiąg rejestrowych. W przypadku błędnie wypeł-
nionych wniosków zostają one odesłane do korekty 
bądź uzupełnienia. 
Działalność działu rejestru obejmuje także przeka-
zywanie informacji dotyczących założenia praktyki 
zawodowej, prawidłowego złożenia wniosków, jak 
również pomoc przy ich wypełnianiu. Zainteresowa-
nym pielęgniarkom i położnym, przesyłane są drogą 
elektroniczną informacje dotyczące m.in. założenia 
praktyki zawodowej, instrukcja założenia profilu za-
ufanego e-PUAP, ustawa o działalności leczniczej, 
rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzaju  
i zakresu udzielanych świadczeń, informacje na temat 
opłat związanych z wpisem, zmianą wpisu i wykre-
śleniem z rejestru RPWDL oraz komunikat na temat 
opłacania składek przez osoby wykonujące zawód  
w ramach działalności gospodarczej. 

Uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
wprowadzono następujące zmiany do regulaminów:
 na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, wpro-

wadzono zmianę załącznika nr 3 do Regulaminu 
funduszu szkoleniowo-konferencyjno-integracyj-
nego polegającą na doprecyzowaniu zapisów mate-
riałów szkoleniowych takich jak książki i notatniki;

 nowe brzmienie Regulaminu refundacji kosztów 
kształcenia i  doskonalenia zawodowego członków 
OIPiP w Opolu stanowiące całościowy tekst jednolity; 

 na wniosek Komisji Socjalnej zmianę do regulami-
nu udzielania zapomóg członkom OIPiP w Opolu 
polegającą na doprecyzowaniu określenia dziecka, 
na które istnieje możliwość otrzymania zapomogi 
losowej oraz wydłużenia okresu ubiegania się o za-
pomogę losową z tytułu wystąpienia choroby no-
wotworowej z 6 miesięcy do 1 roku:,

 wprowadzono nowe wzory załącznika do Regula-
minu udzielania zapomóg członkom OIPiP w Opo-
lu oraz Regulaminu wsparcia finansowego człon-
ków OIPiP w Opolu, będących przedstawicielami 
ustawowymi dziecka niepełnosprawnego lub prze-
wlekle chorego oraz do Regulaminu przyznawania 
nagród jubileuszowych nabywającym prawo do 
emerytury członkom OIPiP w Opolu, polegające na 
wprowadzeniu zapisów dotyczących oświadczeń  
o przetwarzaniu danych osobowych jakie wprowa-
dzono w treści wniosków, przyjętych do stosowa-

nia w dokumentach Okręgowej Izby, w przypadku 
gdy odbieranie takich oświadczeń wynikać będzie 
z przepisów prawa;

 wprowadzono nowe wzory załącznika do Regula-
minu refundacji kosztów dokształcania i doskona-
lenia zawodowego członków OIPiP w Opolu oraz 
Regulaminu finansowania voucherów szkolenio-
wych absolwentom z tytułem licencjat pielęgniar-
stwa/położnictwa lub magister pielęgniarstwa/
położnictwa będących członkami OIPiP w Opolu 
polegające na w prowadzeniu zapisów dotyczących 
oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych 
jakie wprowadzono w treści wniosków, przyjętych 
do stosowania w dokumentach Okręgowej Izby,  
w przypadku gdy odbieranie takich oświadczeń 
wynikać będzie z przepisów prawa;

 zmianę załącznika nr 1 do Regulaminu refundacji 
kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowe-
go członków OIPiP w Opolu, polegającą na wpro-
wadzeniu wyjątku wysokości refundacji rocznej 
szkoleń specjalizacyjnych w roku kalendarzowym 
na osobę. 

Podjęto Uchwałę w sprawie wyboru następujących 
dziedzin priorytetowych szkoleń specjalizacyjnych:
1. Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej
    Opieki.
2. Pielęgniarstwo Rodzinne.
3. Pielęgniarstwo Chirurgiczne.
4. Pielęgniarstwo Internistyczne.
5. Pielęgniarstwo Rodzinne dla Położnych.
6. Pielęgniarstwo Operacyjne. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska 
pielęgniarskiego, w celu promocji zawodów jak  
i działalności Okręgowej Izby, jako motywację 
dla młodych absolwentów studiów pielęgniarskich  
i położniczych do podejmowania zatrudnienia  
w województwie opolskim, Uchwałą Okręgowej Rady  
w marcu 2018 r. utworzono i przyjęto Regulamin 
finansowania voucherów szkoleniowych absolwen-
tom studiów będących członkami OIPiP w Opolu, 
co spotkało się z bardzo pozytywną opinią ze strony 
młodych pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych roz-
poczynających swoją pracę zawodową. 
W 2018 r. wpłynęło 12 wniosków o przyznanie vo-
uchera szkoleniowego:
- rozpatrzono pozytywnie: 11 
- rozpatrzono negatywnie: 1. 
W ramach rozdysponowania środków Funduszu 
Szkoleniowo - Konferencyjno - Integracyjnego  
w 2018 r. zrealizowano 32 wnioski na organizację 
konferencji, szkoleń i spotkań dla pielęgniarek i po-
łożnych na terenie województwa opolskiego. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parla-
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mentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 
27/04/2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (tj. Dz.U. z 2016, poz. 922.) dalej 
jako ustawa i aktów wykonawczych do niej, podję-
to Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na świadczenie usług ochrony danych osobo-
wych, w ramach której prowadzono zadania takie jak 
sporządzenie rejestru czynności przetwarzania danych 
osobowych i analizę ryzyk procesów przetwarzanych 
danych w tym m.in. treści zaleceń, klauzul, procedur, 
RCPD, rejestry ryzyk, upoważnień, sprawozdań, opi-
nii, korespondencji, treści skarg, projektów dokumen-
tów. Wyznaczono także Inspektora Ochrony Danych 
(„IOD”)w OIPiP w Opolu. W ramach dostosowania 
bieżącej działalności Izby wprowadzono i przyjęto do 
stosowania dokumenty RODO oraz wykonano m.in. 
dostosowanie serwera informatycznego OIPiP. 
W  dniu 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, odbyła się 
Uroczystość Beatyfikacji pielęgniarki Hanny Chrza-
nowskiej w związku z zakończeniem wieloletnie-
go okresu prac związanych z uznaniem cudu przez 
wstawiennictwo pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej. 
W tym tak ważnym wydarzeniu dla naszego śro-
dowiska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu, zorganizowała wyjazd chętnych przedsta-
wicieli Okręgowej Rady oraz chętnych pielęgniarek, 
pielęgniarzy i położnych na uroczystość z udziałem 
Pocztu Sztandarowego Izby w składzie: Edyta Bur-
dzy, Stefania Szewczuk, Adam Główka. 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych podjęła 
po raz pierwszy inicjatywę współorganizatora Mi-
strzostw Polski Pracowników Służby Zdrowia pod-
czas 8 Maratonu Opolskiego.
W związku z zapisami Rozporządzenia zawierający-
mi nowe warunki podwyżek, w ramach działalności 
Izby prowadzona była bardzo szeroka kampania in-
formacyjna dla pielęgniarek i położnych dotyczącą 
prawidłowej interpretacji i stosowania zapisów przez 
pracodawców, jak również prawidłowej procedury 
opiniowania i wypłacania podwyżek. Prowadzono 
szeroko pojętą kampanię informacyjną, polegającą 
na udzielaniu informacji i objaśniania, interpretacji 
prawnej oraz prowadzenia korespondencji z innymi 
instytucjami i podmiotami w sprawie prawidłowego 
przyznawania podwyżek. W związku z podpisanym 
w dniu 9 lipca 2018 r. Porozumieniem pomiędzy 
OZZPiP oraz NIPiP a Ministrem Zdrowia i Prezesem 
NFZ, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. 1681) został 
opracowany nowy wzór wniosku o zaopiniowanie 
sposobu podziału dodatkowych środków przekaza-
nych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane 
przez pielęgniarki/położne. Przy realizacji tego trud-
nego zadania nieocenioną pomoc realizowała Radca 
Prawny Aleksandra Krzemińska. Zgłaszane do Okrę-
gowej Izby problemy oraz zapytania dotyczyły głów-
nie nieprawidłowości w wypłacaniu podwyżek, braku 
ich wypłacania, nieprawidłowych kwot. Pielęgniarki  
i położne zgłaszały się z prośbą o opinię i pomoc praw-
ną. W dużej mierze prowadzone działania dotyczyły 
również korespondencji wyjaśniającej nieprawidło-
wości podwyżek z innymi instytucjami i podmiotami.
W 2018 r. rozpatrzono łącznie 208 wniosków, w tym 
199 rozpatrzono pozytywnie, natomiast 9 wniosków 
rozpatrzono negatywnie. 
W ramach realizacji zadań ustawowych związanych 
z prowadzeniem działalności informacyjnej Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych podjęto decyzję  
o kontynuacji korzystania z wirtualnej czytelni IBUK 
LIBRA. Wydano 74 nowe kody dostępu do wirtualnej 
czytelni IBUK Libra.
Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa oraz 
wydawany dwumiesięcznik  „Opolska Pielęgniarka  
i Położna”. Zakupiono książki „Hanna Chrzanow-
ska. Pamiętniki. Listy. Notatki” Wydawnictwa Ma-
łopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie, oraz foldery 
z litanią do błogosławionej Hanny Chrzanowskiej  
i notą biograficzną, które bezpłatnie przekazywane są 
pielęgniarkom i położnym, m.in. w czasie wizytacji 
praktyk oraz egzaminie po przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu. Zakupiono także pu-
blikację NIPiP pt. „Bezpieczna praktyka pielęgniar-
ki operacyjnej”, która bezpłatnie została przekazana 
do pielęgniarek naczelnych podmiotów leczniczych  
w których znajdują się bloki operacyjne. Wzorem 
roku poprzedniego Okręgowa Rada Pielęgniarek  
i Położnych podjęła kontynuację prenumeraty Maga-
zynu Pielęgniarki i Położnej. 
W 2018 r. przedstawiciele Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu, uczestniczyli w na-
stępujących komisjach konkursowych na stanowiska 
kierownicze:
- pielęgniarki oddziałowe: 16,
- ordynatorzy: 5. 
Przedstawiciele ORPiP w Opolu, uczestniczyli jako 
przedstawiciele w komisjach kształcenia podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych organizowanego na 
terenie działania OIPiP w Opolu,  w konferencjach te-
matycznych, debatach i szkoleniach organizowanych 
na terenie całego kraju, reprezentowali Okręgową 
Izbę w Opolu w czasie uroczystych obchodów z oka-
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zji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 
organizowanych przez placówki na terenie naszego 
województwa. 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
dziękuję wszystkim, Członkom komisji i zespołów 
problemowych, Pełnomocnym przedstawicielom, 
Przewodniczącym Organów wraz z członkami, de-
legatom oraz wszystkim osobom zaangażowanym  

w pracę na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych 
województwa opolskiego za aktywną i dobrą współ-
pracę w minionym już roku. 

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

Sabina Wiatkowska

Opole 06.02.2019r.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu za rok 2018

I. Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca - Beata Wojciechowska
I wiceprzewodnicząca - Teresa Lisek
II wiceprzewodnicząca - Kazimiera Celmerowska
-Kochman
Sekretarz - Agnieszka Bukała
Członek - Maria Białas
Członek - Bożena Wilk

II. Kadencyjność
1. Liczba członków Komisji pełniących pierwszą ka-

dencję: 4
2. Liczba członków Komisji pełniących funkcję dru-

gą kadencję: 2

III. Komisja działa w oparciu o Regulamin Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej: TAK
1. Regulamin przyjęto w formie: załącznika nr 1 do 

Uchwały Nr 13/XXI/2012 Okręgowego Zjazdu Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 30.03.2012r.

IV. Plan pracy na rok 2018 sporządzono: TAK

V. Plan budżetu Komisji na rok 2018: TAK
1. Budżet Komisji przyjęto w formie załącznika nr 2 

do Uchwały Nr 26/VII/2018r. Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej z dnia 06.12.2018r.

VI. Ilość posiedzeń Komisji: 5, w tym:
1. Zwołanych przez Przewodniczącą: 5
2. Zwołanych przez Komisję: 0
3. Zwołanych na wniosek Organu Izby: 0

VII. Członków Komisji powiadomiono o terminie 
posiedzeń na 14 dni przed terminem.
1. Powiadomienia zawierały informację o miejscu 

posiedzenia: TAK
2. Powiadomienia zawierały porządek obrad Komisji: 

TAK
3. Z posiedzeń Komisji sporządzono protokół: TAK

VIII. Komisja przyjęła harmonogram kontroli na rok 
2018: TAK
1. Roczny harmonogram kontroli Komisja przyjęła w 

formie: załącznika nr 1 do Uchwały nr 25/VII/2018 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej z dnia 06.12.2018r.

IX. Ilość przeprowadzonych przez Komisję kontroli: 
5, w tym:
1. Kontroli kompleksowych: 0
2. Kontroli cząstkowych: 5
3. Nieplanowych kontroli kasy: 1

X. Kontrole przeprowadzono na podstawie Uchwał 
Komisji: TAK
- uchwały określały termin kontroli: TAK
- uchwały określały zakres kontroli: TAK
- uchwały zawierały skład osobowy zespołu kontro-
lującego: TAK
1. Okręgową Radę powiadamiano o terminie kontroli 

na 60 dni przed terminem kontroli
2. Z kontroli przeprowadzonych przez OKR sporzą-

dzano protokół: TAK
3. Protokoły sporządzano w dniu zakończenia kon-

troli
4. Protokoły zawierały wnioski pokontrolne: TAK
5. Protokoły zawierały zalecenia pokontrolne: TAK
6. Zalecenia pokontrolne Komisja podejmowała  

w formie: Uchwał
7. Protokoły kontroli przedstawiano na posiedzeniach 

ORPiP: TAK

XI. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych przez 
OKR kontroli:
1. Kontrola realizacji budżetu
2. Kontrola pracy biura
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3. Kontrola podjętych przez ORPiP i OPPiP uchwał 

finansowych
4. Kontrola finansowa dokumentów bankowych i fi-

nansowych

XII. Istotne wnioski i zalecenia pokontrolne:
1. Docelowa kwota wypłacanych świadczeń dla eme-

rytów powinna być ustalana przez Zjazd OIPiP  
w Opolu.

2. Uwzględnienie w Regulaminie wsparcia finanso-
wego członków OIPiP w Opolu będących przed-
stawicielami ustawowymi dziecka niepełnospraw-
nego lub przewlekle chorego oraz w Regulaminie 
udzielania zapomóg członkom Izby informacji  
o wysokości przyznawanych zapomóg losowych  
i socjalnych.

3. Komisja Rewizyjna prosi o szczegółowe opisywa-
nie faktur. Dokładne opisywanie faktur jest zwią-
zane z koniecznością ich kontroli merytorycznej, 
formalnej i rachunkowej. Słowny opis dowodu 
zakupu powinien jednoznacznie wskazywać pra-
widłową kwalifikację faktury, nie pozostawiając 

miejsca na wątpliwości.
4. Celem usprawnienia kontroli Komisja Rewizyjna 

proponuje wprowadzić osobną ewidencję wydat-
ków ze środków uzyskanych od sponsorów.

XIII. Realizacja wnisków i zaleceń:
1. Wnioski pokontrolne zostały wykonane: TAK
2. Zalecenia pokontrolne zrealizowane: TAK

XIV. Frekwencja członków OKR uczestniczących w:
- posiedzeniach - 90%
- kontrolach - 90%

XV. Plan pracy OKR:
- załącznik nr 1

XVI. Udział w posiedzeniach:
- Udział Przewodniczącej w posiedzeniu ORPiP - 75%
        w posiedzeniu OPPiP - 55%

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Beata Wojciechowska

Opole 20.02.2019r.

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
VII kadencji za rok 2018

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Opolu zo-
stał powołany uchwałą VII  Okręgowego Zjazdu Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu w dniu 21 listopada 
2015r.
         
Przewodnicząca – Urszula Kraszkiewicz
Członkowie:
 Dorota Kudaś
 Małgorzata Widera    
 Beata  Popek
 Katarzyna Kaźmierczak
 Krystyna Gębuś-Dinter
 Celina Skulska – Barańska

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu wpłynęły trzy 
nowe sprawy.
Jedna skierowana przez Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w Opolu, dotyczy prze-
winienia pielęgniarki wobec kodeksu etyki zawodowej.
Druga skierowana przez Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej w Jeleniej Górze dotyczy przewinie-
nia zawodowego pielęgniarki zamieszkałej na terenie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
Trzecia sprawa wpłynęła od Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej z Warszawy jako 

zażalenie na postanowienie Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położ-
nych w Poznaniu i dotyczy pielęgniarki zamieszkałej 
na terenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu.
Sprawy są w trakcie procedowania, ze względu na 
swą złożoność wymagają wielu zabiegów formal-
nych, będą kontynuowane w roku 2019.
W wymienionym okresie, odbyły się dwa posiedze-
nia, trzy osobowych składów sędziowskich  przed-
miotem posiedzeń były w/w sprawy.
W listopadzie 2018 roku, odbyło się spotkanie szko-
leniowo informacyjne, członków Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w siedzibie Izby.
W okresie sprawozdawczym, odbyło się szkolenie dla 
członków Okręgowych Sądów Pielęgniarek i Położ-
nych, zorganizowane przez Naczelny Sąd Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie na temat „Wybrane 
aspekty prawne postępowania w przedmiocie odpo-
wiedzialności zawodowej pielęgniarki i położnej''.      
W szkoleniu uczestniczyły: Urszula Kraszkiewicz 
oraz Krystyna Gębuś - Dinter.
 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Urszula Kraszkiewicz



12 kwiecień - maj 2019 r.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU / WARTO WIEDZIEĆ
Opole, dnia 19.02.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIAL-
NOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w OPOLU ZA ROK 2018

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu, działa w oparciu 
o ustawę z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 916) 
i Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opo-
lu. Z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych współpracują 
Zastępcy wybrani na VII Okręgowym Zjeździe Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu: Halina Ambrozik, Iwo-
na Charyło, Anita Golec, Anna Makowiecka, Aurelia 
Prochota, Małgorzata Żyńczak.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
uczestniczył w posiedzeniach Prezydium i Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
W roku sprawozdawczym Okręgowy Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej oraz jego Zastępcy 
wzięli udział w szkoleniu dotyczącym „Procedowa-
nia w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
c.d. Prewencja wykroczeń zawodowych na pielę-
gniarskich i położniczych stanowiskach pracy, ochro-
na danych osobowych, aspekty prawne i organizacyj-
ne” zorganizowanym przez Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie oraz w szkoleniu wewnętrznym 
zorganizowanym przez Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w Opolu i Inspektora 
Ochrony Danych w siedzibie Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu dotyczącym wdrażania 
przepisów z zakresu RODO w odniesieniu do czyn-
ności prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. Ponadto Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych uczestniczył w XXII Ogólnopolskiej 
Konferencji „Jakość w opiece zdrowotnej” w Kra-
kowie oraz XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich 
zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Pielę-

gniarskie oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.  
W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej w Opolu wpły-
nęło 9 spraw w tym: 1 przekazana przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, 2 przekazane przez Okręgową Izbę 
Lekarską w Opolu, 2 przekazane przez Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielę-
gniarek i Położnych, 3 złożone przez pacjentów oraz  
1 sprawa została wszczęta z urzędu. 
W 2018 roku, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej wraz z Zastępcami prowadził 13 
postępowań wyjaśniających i wydał 6 postanowień 
o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. W toku 
pozostało 7 postępowań wyjaśniających.
W okresie sprawozdawczym, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położ-
nych prowadził działalność prewencyjną na terenie 
Województwa Opolskiego na temat odpowiedzialno-
ści zawodowej pielęgniarek i położnych. Liczba pie-
lęgniarek i położnych objętych prewencją wynosiła 
201 osób.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
i jego Zastępcy w roku 2018 pełnili dyżury w siedzi-
bie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opo-
lu w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Maria Grzeczna
Biuro Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jest 
czynne codziennie: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek 
w godzinach 8:00-12:00 oraz w czwartek 12:00-16:00. 
Kontakt z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej 
jest telefoniczny pod numerem: 784 940 617, z Biurem 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej pod numerem 77 441 51 98, drogą elektroniczną 
adres e-mail: rzecznik@oipip.opole.pl oraz osobisty.

DOZ (Sieć Aptek Dbam o Zdrowie) Maraton Łódź 
2019, odbył się w niedzielę 7 kwietnia 2019. Na star-
cie stawiło się ponad 1,7 tys. maratończyków. W bie-
gu towarzyszącym na dystansie 10 km wystartowało 
ponad 3,5 tysiąca uczestników.

Sygnał do startu dali m.in. Prezydent Miasta Łodzi 
Hanna Zdanowska oraz Prezes Zarządu DOZ S.A. 
Alicja Koleśnik. Pierwszy na linię mety w Atlas Are-
nie wbiegł Getaye Gelawa który uzyskał czas: 2:14,39 
sek. i wyprzedził Andrzeja Rogiewicza oraz Ukraińca 

Yurija Rusyuka. Zwyciężczyni DOZ Maratonu Łódź 
przekroczyła linię mety po 2:39,11 sek. i była to Do-
minika Stelmach która pokonała Kenijkę BIWOTT 
GLADYS JEPKURUI oraz Katarzynę Pobłocką.

Atrakcją Maratonu była rywalizacja dwóch sztafet: 
„olimpijczycy zimowi” kontra „olimpijczycy letni”.

Kapitanem "ZIMOWYCH" był Mariusz Siudek - 
trzykrotny olimpijczyk medalista Mistrzostw Świa-
ta i Europy w łyżwiarstwie figurowym a kapitanem 
"LETNICH" Robert Korzeniowski czterokrotny 

DOZ Maraton Łódź 2019 
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Specjalistyczne certyfikowane ośrodki 
leczenia raka piersi - dlaczego powstają?

Joanna Orzęcka, Teresa Kowalska Noga - rehabilitantki, Sylwia Wójcik, Irena Olender – pielęgniarki 
Opolskie Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu

Chciałybyśmy przybliżyć Państwu temat działal-
ności „KAWIARENKI ONKOLOGICZNEJ”, któ-
ra działa przy Opolskim Centrum Onkologii. Są to 
cykliczne spotkania organizowane przez panie pie-
lęgniarki i rehabilitantki. Należałoby nadmienić, że 
spotkania te nie byłyby  możliwe bez zgody i wspar-
cia naszego Pana Dyrektora, Pani Pielęgniarki Na-
czelnej; która  wspiera nas od samego początku, jak 
również naszych lekarzy z Zespołu BCU. 

Spotkania  adresowane są do pacjentek z rozpo-
znanym rakiem piersi, które są w trakcie leczenia jak 
również po jego zakończeniu. Jest to jedna z chorób 
onkologicznych której leczenie powoduje często oka-
leczenie kobiety co może negatywnie wpływać na 
jej samopoczucie oraz przyczynia się do izolacji od 
bliskich i społeczeństwa. To właśnie spotkania któ-
re organizujemy mają za zadanie pomóc tym kobietą 
zaakceptować samą siebie, otworzyć się na innych; 
którzy są wokół nas i po skończonym leczeniu zacząć 
normalnie żyć. 

We wrześniu 2018 roku odbyło się pierwsze inau-
guracyjne spotkanie edukacyjno-informacyjne dla 
pacjentek. Tematem przewodnim tego spotkania była 

chęć pokazania naszym pacjentkom, jak można w sub-
telny sposób zastąpić brak włosów poprzez zastosowa-
nie peruk, chust i turbanów. Dzięki uprzejmości Pani 
Mirki ze sklepu medycznego, która była naszym go-
ściem, wspólnie z pacjentkami uczyłyśmy się mister-
nej sztuki wiązania chust. Podziwiałyśmy bieliznę dla 
kobiet po mastektomii, która w obecnych czasach nie 
ustępuje swoim pięknem tradycyjnej bieliźnie. 

Każde kolejne spotkanie starałyśmy się dostoso-
wywać do potrzeb pacjentek wychodząc naprzeciw 

Na zdj. od prawej rehabilitantka J. Orzęcka, pielęgniarki S. Wójcik i I. 
Olender, pierwsza od lewej rehabilitantka T. Kowalska Noga

Mistrz Olimpijski w chodzie sportowym. Olim-
pijczyków zimowych - jako tych mniej wybiega-
nych wspierał na pierwszej zmianie Yared Shegu-
mo - nasz Wicemistrz Europy w maratonie. Kolejne 
zmiany olimpijczyków zimowych to: wspomniany 
Mariusz Siudek, Dorota Siudek, Zbigniew Bródka 
(Mistrz Olimpijski w łyżwiarstwie szybkim), Kata-
rzyna Bachleda-Curuś (medalistka olimpijska w ły-
żwiarstwie szybkim), a na ostatniej zmianie wspierał 
biatlonista - Wicemistrz Olimpijski Tomasz Sikora. 

Olimpijczycy letni to Monika Pyrek - olimpijka z Syd-
ney, Aten, Pekinu i Londynu, Marek Plawgo - sprin-
ter i płotkarz, Adam Andrzej Wiercioch - szermierz, 
szpadzista, Wicemistrz Olimpijski oraz Grzegorz 
Sudoł - trzykrotny olimpijczyk. Wygrali „zimowi” z 
czasem 3:16:09, „letni” uzyskali czas 3:21:14

DOZ Maraton Łódź 2019 - WYNIKI
Klasyfikacja mężczyzn
1. Getaye Fisseha Gelaw (Etiopia) 2:14.39
2. Andrzej Rogiewicz (Polska) 2:18.30
3. Jurij Rusjuk (Ukraina) 2:18.35
Klasyfikacja kobiet
1. Dominika Stelmach (RK Athletics) 2:39.11
2. Gladys Jepkurui Biwott (Kenia) 2:57.04
3. Katarzyna Pobłocka (Polska) 3:04.29

W klasyfikacji branżowej medycznej pod patronatem 
DOZ Apteki, zwciężył reprezentujący Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu, Łukasz Tymków, 
który przekroczył metę z czasem netto 3:04.31 sek.

Poniżej prezentujemy strony w wynikami Maratonu.
http://live.sts-timing.pl/dozmaratonlodz2019/

http://live.sts-timing.pl/dozmaratonlodz2019/?dystans=1&filtr=medyczna-k
http://live.sts-timing.pl/dozmaratonlodz2019/?dystans=1&filtr=medyczna-m
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ich pytaniom i dylematom. Stąd zrodził się kolejny 
temat spotkania a mianowicie „ulgi i refundacje któ-
re przysługują pacjentkom leczonym z powodu  raka 
piersi”.

W październiku odbyło się kolejne cykliczne spo-
tkanie na którym miałyśmy przyjemność gościć Panią 
Kasię ze sklepu medycznego, która przygotowała dla 
naszych pacjentek wyczerpujące informacje doty-
czące różnych świadczeń o które mogą się ubiegać 
pacjentki onkologiczne w trakcie leczenia i po jego 
zakończeniu. 

Każda z pacjentek otrzymała również w wersji pa-
pierowej broszury informacyjne. 

Uczestniczące osoby były bardzo zainteresowane 
spotkaniem, które według nich było przydatne i owoc-
ne. Często informacje które są zawarte w ogólnodo-
stępnych broszurach o tej tematyce są zawiłe i nieja-
sno napisane. Pani Kasia natomiast w sposób bardzo 
dostępny i ciekawy przekazała Paniom wszystkie 
niezbędne informacje, które pomogą im ubiegać się  
o ważne dla nich ulgi i refundacje. Bardzo duże zain-
teresowanie kobiet tą tematyką zaowocowało kolej-
nym  spotkaniem w listopadzie.

„Kobiecość” to 
kolejny temat jak-
że bliski wszystkim 
paniom. Na grud-
niowym kawiaren-
kowym spotkaniu  
Panie z firmy Mary 
Kay uczyły nas jak 
dbać o skórę dło-

ni i twarzy oraz wykonywać makijaż podkreślający 
kobiecą urodę. Przedświąteczny klimat podkreślały 
oryginalne dekoracje stołu oraz słodki poczęstunek. 
Każda pacjentka miała swoje stanowisko do makija-
żu gdzie pod profesjonalną opieką Pani Karoliny mo-
gła nauczyć się właściwej pielęgnacji skóry twarzy 
oraz jak dbać o swoja urodę żeby zawsze być „piękną  
i młodą”.

Oprócz spotkań edukacyjnych które pomagają pa-
cjentkom radzić sobie z wieloma problemami dnia 
codziennego organizowane są również zajęcia w for-
mie zabawowej. Styczniowym wydarzeniem w na-
szej Onkologicznej Kawiarence była zabawa karna-
wałowa gdzie Panie mogły wyzwolić swoje emocje 
podczas  tańców i przeróżnych zabaw integracyjnych. 
Oryginalne karnawałowe gadżety, które nam towa-

rzyszyły podczas zabawy jak maski, nietuzinkowe  
peruki, kapelusze, zabawne okulary pozwoliły choć 
na chwilkę przenieść się w świat mody i kolorowego 
szaleństwa.

W lutym w naszej „Kawiarence Onkologicznej” 
odbyły się warsztaty z JOGI. Mieliśmy okazję gościć 
panią Małgorzatę Madej dyplomowanego nauczycie-
la jogi wg metody B.K.S.Iyengara. Pacjentki mogły 
doświadczyć na sobie że joga jest aktywnością dla 
każdego niezależnie od wieku ani dysfunkcji jakie 
posiadamy. Uczestniczące w zajęciach Panie poznały 
pozycje które wspomagają odpływ chłonki, rozcią-
gają klatkę piersiową, wzmacniają ciało, poprawiają 
mobilność, koncentrację oraz uczą umiejętności re-
laksowania się i redukowania stresu. 

Kawiarenka Onkologiczna jest ogólnodostępna dla 
wszystkich pacjentek których dotknęła choroba onko-
logiczna w szczególności rak piersi. Wystarczy tylko 
śledzić naszego onkologicznego facebooka na którym 
są zamieszczane informacje dotyczące kolejnych spo-
tkań oraz ich tematyki, a następnie skontaktować się 
z nami i wyrazić chęć uczestnictwa w naszych spo-
tkaniach. Mamy nadzieję że każdy znajdzie coś cie-
kawego dla siebie a wspólnie spędzony czas w naszej 
kawiarence sprawi że będziemy się świetnie razem 
bawić, poznawać nowych ludzi, zdobywać wiedzę 
oraz doświadczenie, które potrzebne jest w radzeniu 
sobie ze skutkami tej jakże podstępnej choroby. Spę-
dzony czas w miłej atmosferze będzie znakomitym 
początkiem kolejnych spotkań dotyczących dbania  
o nasze kobiece ciało i duszę. Bardzo serdecznie dzię-
kujemy osobom prowadzącym spotkania dla naszych 
pacjentek za zaangażowanie oraz poświęcenie swo-
jego wolnego czasu dla drugiego człowieka. Zapra-
szamy też do nas osoby które chciałyby podzielić się  
z nami swoimi umiejętnościami, wiedzą, doświadcze-
niem i wesprzeć nasze kolejne spotkania ciekawymi 
pomysłami które  będziemy zrealizować w naszej ka-
wiarence.  

Już planowane są kolejne ciekawe formy spędzenia 
z nami wolnego czasu w naszej kawiarence onkolo-
gicznej jak np. „artystyczne warsztaty wykonywania 
ozdób wielkanocnych”.
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WARTO WIEDZIEĆ

Aleksandra Bryś, pielęgniarka koordynująca w Krapkowickim 
Centrum Zdrowia Sp z o.o. w dziale diagnostyki obrazowej.

Narzędziem nieodłącznym w pracy podologa to 
oczywiście skalpel. Najczęściej używam rozmiaru 23 
lub 24. Skalpela używam do opracowania modzeli. 

Zaczynając pracę ze stopami, niestety nie wiedzia-
łam co to jest modzel. Wiele osób myli modzele z od-
ciskami albo „kurzajkami” .

Modzele - rozwijają się w miejscach stopy narażo-
nych na wzmożone ciśnienie jako fizjologiczna reak-
cja obronna stopy na nadmierne obciążenie.

Po lewej zdjęcie stopy pacjentki z wieloletnią cukrzycą.  
Na środku po oczyszczeniu - skalpel nr 24. 
Po prawej zdjęcie po miesiącu. 

Oczywiście każda „stopa cukrzycowa” wymaga 
zastosowania odpowiednio dobranego opatrunku spe-
cjalistycznego. To podstawowa i pierwsza czynność, 
a druga bardzo ważna to „odciążenie”. 

Żeby móc taki modzel usunąć w gabinecie, trzeba 
go wcześniej zmiękczyć. Istnieją specjalne preparaty 
podologiczne, które przykładamy na parę minut we-
dług instrukcji producenta, następnie skórę dezynfe-
kujemy i usuwamy zrogowaciały naskórek. Jeżeli nie 
ma ran możemy skórę delikatnie sfrezować frezem. 

• http://www.camillen.pl/
• https://kerpro.pl/
• https://sklep.podologiczny.pl/

Powyżej strony internetowe firm, które mają  
w swojej ofercie płyny zmiękczające modzele, nośni-
ki oraz kapturki ścierne. 

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ zaczynając pra-
cę ze stopami nie wiedziałam gdzie i czego szukać. 
Może komuś się przyda?

Ale co dalej? Pacjent wychodzi od nas… bez odpo-
wiedniej edukacji i PROFILAKTYKI, a za 6 mie-
sięcy wraca z problemami.

A za kolejne parę miesięcy dochodzi do amputacji…! 
Takim małym sukcesem jest to, że dzięki pracy pie-
lęgniarki zajmującej się specjalistyczną pielęgnacją 
stóp, ten pacjent chodził na własnych nogach jeszcze 
przez parę lat zanim doszło do amputacji. 

Pamiętajmy aby zawsze edukować naszych pacjen-
tów diabetologicznych. Każda wizyta ma im przypo-
minać o odpowiedniej pielęgnacji stóp, odpowiednim 
obuwiu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu glikemii. 

Marzeniem byłoby w Polsce, aby działalność po-
dologiczna była refundowana przez NFZ. Tak jak  
u naszych zachodnich sąsiadów, wówczas pacjent  
z cukrzycą mógłby systematycznie przychodzić do 
gabinetu co 4-6 tygodni i mieć oglądane stopy, ob-
cinane paznokcie, usuwane odciski i modzele. Taniej 
jest zapobiegać niż leczyć. Niestety tak nie jest. 

Poniżej link z ośrodkami które już leczą zespół sto-
py cukrzycowej, ale podkreślę leczą…

https://www.mp.pl/cukrzyca/leczenie/170491,lista
-osrodkow-leczenia-zespolu-stopy-cukrzycowej
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Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska  – pracownik administracyjno-biurowy
Beata Gawlikowska  – pracownik administracyjno-biurowy  
Liliana Maciak – księgowa 
Agnieszka Burzyńska – dział PWZ, Biuro Rzecznika
Dominika Rygiel – dział ewidencji składek


