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Szanowni Państwo,

Z radością mam przyjemność przekazać Państwu pierwszy w tym roku i pierwszy w VII Kadencji numer „Opolskiej Pielęgniarki 
i Położnej”. 

W bieżącym numerze wiele miejsca poświęcamy obradom VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz 
I posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Przedstawiamy obowiązującą od dnia 1 lutego uchwałę w sprawie wyso-
kości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Prezentujemy sylwetki Członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
wybranych na VII Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w listopadzie 2015 r. Przedstawiamy wykaz Pełnomocnych 
Przedstawicieli VII kadencji oraz składy osobowe powołanych komisji i zespołów problemowych działających przy naszej Izbie. 
Zamieszczamy także najważniejsze komunikaty dotyczące bieżącej działalności Izby. 

W Biuletynie przybliżamy sylwetki Pań Położnych - Laureatek  II edycji  kampanii społecznej zorganizowanej przez Akademię 
Malucha Alantan – konkurs na najlepszą położną w Polsce. 

Wraz z rozpoczęciem roku uzyskaliśmy nowe uprawnienia zawodowe. Od dnia 1 stycznia 2016 r. możemy wystawiać recepty 
na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wystawiać zlecenia i recepty na wyroby medyczne oraz 
skierowania na badania diagnostyczne. Powyższe nowe uprawniania zawodowe wprowadzone zostały na podstawie art. 15a ustawy  
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.). Szczegółowe regulacje zwią-
zane z nowymi uprawnieniami zawodowymi zostały zawarte w aktach wykonawczych do tej ustawy: 
• rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych 
(Dz.U., poz. 1739),
• rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne 
(Dz.U., poz. 1971).

Nowe uprawnienia zawodowe nabyły pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem pielęgniarskim (na poziomie studiów 
licencjackich i magisterskich) oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, które 
winny ukończyć stosowny kurs specjalistyczny. Aktualnie jest już zatwierdzony program kursu specjalistycznego pn. „Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. 

Ministerstwo Zdrowia w ramach kształcenia podyplomowego ze środków europejskich ogłosiło konkurs na realizację kursów 
m.in. w dziedzinach: ordynowania i wypisywania recept, pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo psychiatryczne i pielęgniar-
stwo geriatryczne. Czekamy na wyłonienie organizatorów kształcenia.

Od stycznia rozpoczęliśmy opiniowanie wniosków dotyczących podwyżek w POZ. Jest to bardzo ważny temat budzący wiele 
wątpliwości związanych z zasadami wypłat środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek, położnych, pielęgniarek me-
dycyny szkolnej w POZ. W związku z nowym obowiązującym od  dnia 13.01.2016 r. Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 2/2016/DSOZ 
zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podsta-
wowa opieka zdrowotna pojawiło się wiele wątpliwości związanych z zasadami wypłat dla pielęgniarek POZ. Prosimy pielęgniarki 
i położne o zgłaszanie wszystkich wątpliwości i problemów związanych z podwyżkami w POZ. Wszystkie poruszane problemy  
i kwestie związane z podziałem wysokością środków w miarę możliwości wyjaśniane są przez nas na bieżąco lub przekazywane do 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych do Warszawy z wnioskiem o załatwianie  na szczeblu krajowym. 

Zapraszamy do lektury!
Sabina Wiatkowska 

Pani Zofii Małas
w imieniu pielęgniarek i położnych województwa Opolskiego

w związku z wyborem do pełnienia funkcji
Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

składamy wyrazy najserdeczniejszych gratulacji i uznania.
Życzymy dużo sił, wytrwałości i satysfakcji w realizowaniu zawodowych planów

oraz szczęścia w życiu zawodowym i osobistym.

Pani Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Pani Ewie Janiuk – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek  i  Położnych

Panu Sebastianowi Irzykowskiemu – Wiceprezesowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Pani Joannie Walewander – Sekretarzowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pani Danucie Adamek – Skarbnikowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
w imieniu pielęgniarek i położnych województwa Opolskiego

składamy serdeczne gratulacje
w związku z wyborem do pełnienia funkcji w samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych.

Życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji, skuteczności w realizacji zamierzonych celów
oraz wszelkiej pomyślności.

    
Pani Kamilli Gólcz – Przewodniczącej Naczelnej Komisji Rewizyjnej,

Pani Beacie Rozner – Przewodniczącej Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
Pani Grażynie Rogali-Pawelczyk – Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych,

w imieniu pielęgniarek i położnych województwa Opolskiego
składamy wyrazy serdecznych gratulacji

w związku z wyborem do pełnienia funkcji w Organach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Życzymy wielu sukcesów i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.
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VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
W dniach 18-20 stycznia 2016 r., odbył się w Warsza-

wie, VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Go-
ściem honorowym Zjazdu był Minister Zdrowia Konstan-
ty Radziwiłł.

Delegatami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu uczestniczącymi w Zjeździe byli: Jarosław Czep-
czarz, Maria Grzeczna, Beata Guzak, Henryka Homętow-
ska, Ewa Janiuk, Urszula Kraszkiewicz, Mirosław Smo-
leń, Sabina Wiatkowska, Beata Wojciechowska. 

W pierwszej części Zjazdu nastąpiło uroczyste wrę-
czenie odznaczeń samorządowych, brązowych, srebrnych  
i złotych za zasługi dla samorządu zawodowego pielęgnia-
rek i położnych VI kadencji. Srebrną odznaką została od-
znaczona Pani Sabina Wiatkowska, Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu, za pracę 
w komisji kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy 
Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 
Jest to dla niej jak i dla środowiska pielęgniarek i położ-
nych Opolszczyzny duże wyróżnienie, a także docenienie  
zaangażowania wkładanego w pracę na rzecz samorządu 
zawodowego. Po oficjalnej części wręczenia odznaczeń 
samorządowych oraz wystąpieniu zaproszonych gości, 
przystąpiono do procedowania Zjazdu. Dokonano wyboru 
komisji mandatowej, przewodniczącego i pre-
zydium Zjazdu a następnie rozpoczęto obrady 
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych. Dokonano wyboru komisji zjazdowych: 
uchwał i wniosków, wyborczej, skrutacyj-
nej oraz przyjęto porządek obrad. Odczytano 
sprawozdania kadencyjne VI kadencji z dzia-
łalności Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie 
z działalności Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 
Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Po-
łożnych oraz podjęto uchwały  
o przyjęciu sprawozdań.  

W pierwszym dniu obrad 
Zjazdu dokonano wyboru Preze-
sa Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, Przewodniczącej 
Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 
Przewodniczącej Naczelnego 

Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. 

Decyzją delegatów VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych: 

Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
VII kadencji została Pani Zofia Małas, mgr zdrowia pu-
blicznego, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zacho-
wawczego i epidemiologicznego. W dwóch poprzednich 
kadencjach przewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. Przewodniczącą Naczel-
nej Komisji Rewizyjnej wybrana została Pani Kamilla 
Gólcz z OIPiP w Bydgoszczy. Przewodniczącą Naczel-
nego Sądu Pielęgniarek i Położnych została Pani Beata 
Rozner z OIPiP w Lublinie. Naczelnym Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
została Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk prezes NRPiP 
poprzedniej kadencji.

W drugim dniu Zjazdu dokonano wyboru członków Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, członków Naczel-
nej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu oraz 
Zastępców Naczelnego Rzecznika OZPiP. Pierwszy raz  
w historii naszego samorządu zawodowego wśród wybra-
nych członków do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie zostało wybranych dwoje delegatów  
z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu: Pani 
Ewa Janiuk, położna, jedna z założycielek i właścicie-
lek NZOZ Zdrowa Rodzina w Opolu oraz Pan Jarosław 
Czepczarz, pielęgniarz oddziałowy Oddziału Rehabili-
tacji Narządu Ruchu Opolskiego Centrum Rehabilitacji  
w Korfantowie. Jesteśmy z tego faktu dumni, iż Opolsz-
czyzna będzie reprezentowana w stolicy przez naszych 
przedstawicieli. Wybranym delegatom gratulujemy tak 
szacownej funkcji i życzymy owocnej pracy na rzecz pol-
skiego pielęgniarstwa i położnictwa. 

Podczas obrad Zjazdu dyskutowano także nad projek-
tami uchwał i wnioskami składanymi przez delegatów 
do komisji uchwał i wniosków. Długa dyskusja toczyła 
się w kwestii obowiązku odprowadzania składek człon-
kowskich. Mimo, iż obrady trwały od rana do późnych 
godzin nocnych, to każda przerwa była doskonałą oka-
zją do wymiany doświadczeń z delegatami z całej Polski, 
co uświadomiło nam, że nasze rozwiązania i pomysły na 
rzecz środowiska pielęgniarek i położnych w naszym wo-
jewództwie mogą stać się wzorcem do naśladowania przez 
inne Okręgowe Izby.

Delegaci na Zjazd
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Jest pierwszą osobą z Opolszczyzny, wybraną do naj-
wyższych władz samorządu pielęgniarek i położnych  
w ciągu 25 lat istnienia Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych.

Poniżej prezentujemy kilka informacji o nowej Wice-
prezes Naczelnej Rady.

Od roku 2000 - Kierownik NZOZ Zakład Usług Po-
łożniczo-Pielęgniarskich „Zdrowa Rodzina” (praca  
w środowisku, porody domowe, szkoła rodzenia, edukacja 
i promocja zdrowia kobiety i rodziny). Od roku 2006 - Die-
cezjalna Fundacja Obrony Życia – Dom Matki i Dziecka w 
Opolu (opieka medyczna i pedagogiczna). W latach 1996-
2000 pracuje w Zespole Opieki Zdrowotnej w Opolu po-
łożna poradni dla kobiet, położna środowiskowa/rodzinna.  
W latach 1989-1996 pracuje w Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Strzelcach Opolskich, położna traktu porodowego i od-
działu położniczego, położna szkoły rodzenia. W latach 
1985-1989 - Zakład Opieki Zdrowotnej w Prudniku, po-
łożna sali porodowej. Od roku 2011, posiada specjaliza-
cję w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych. 
W roku 2005, ukończyła Państwową Medyczną Wyższą 
Szkołę Zawodową w Opolu, Instytut Położnictwa. W roku 
2004 ukończyła Pedagogikę Opiekuńczą i Pracy Socjalnej 

Wydział Historyczno - Pedago-
giczny Uniwersytetu Opolskie-
go. Ukończyła liczne szkolenia  
i kursy, w tym: „Rola położnej  
w edukacji dzieci i młodzieży”, 
kurs kwalifikacyjny położnych 
środowiskowych/rodzinnych. Wi-
ceprzewodnicząca ORPiP w Opo-
lu IV kadencji, członek zespołu 
Położnych ORPiP w Opolu i NR-
PiP, ekspert NRPiP od IV kaden-
cji, członek zespołu powołanego 
do tworzenia koszyka świadczeń medycznych Minister-
stwa Zdrowia AOTM, członek grupy negocjacyjnej NRPiP 
z NFZ ds. podstawowej opieki zdrowotnej IV i V Kadencji, 
ekspert NRPiP w pracach zespołu powołanego przez Mi-
nistra Zdrowia do opracowania projektu Standardu Opieki 
Okołoporodowej w 2009 roku. Delegat na Zjazd Krajowy 
VI i VII kadencji. Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej VI Kadencji. Członek Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji. Organizator-
ka i współorganizatorka szkoleń i konferencji. Autorka 
wielu wydanych artykułów i innych publikacji.

Ewa Janiuk - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

I posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
W dniach 2-5 lutego 2016 r. w Warszawie odbyło się 

pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych. Naczelna Rada liczy 75 osób, w tym 45 Przewod-
niczących Okręgowych Izb oraz 30 Członków wybranych 
w czasie Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 

Z naszego województwa po raz pierwszy w historii sa-
morządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Naczel-
nej Radzie w Warszawie jest trzech przedstawicieli: Sabina 
Wiatkowska (Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu) oraz wybrani Członkowie: Ewa 
Janiuk (położna) i dr Jarosław Czepczarz (pielęgniarz 
oddziałowy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfan-
towie). Jest to ogromne wyróżnienie dla województwa 
opolskiego a szczególnie dla Przewodniczącej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu – mgr Sabiny 
Wiatkowskiej, której ogromny wkład pracy w poprzedniej 
kadencji NRPiP w Warszawie, umożliwił wybranie na-
szych delegatów do władz krajowych. We wcześniejszych 
kadencjach samorządu z naszego województwa mieliśmy 
przedstawicieli na szczeblu krajowym tylko w Organach: 
Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnym Sądzie Pielę-
gniarek i Położnych, Zastępców Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

W pierwszym dniu obrad po sprawach proceduralnych 

związanych z wyborem komisji (mandatowej, prezydium 
obrad, uchwał i wniosków, wyborczej, skrutacyjnej) przy-
stąpiono do wyboru:  Wiceprezesów, Skarbnika, Sekreta-
rza Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

W wyniku dokonanych wyborów do pełnienia funkcji 
Wiceprezesów wybrani zostali:

- Pani Mariola Łodzińska (OIPiP Radom)
- Pan Sebastian Iżykowski (OIPiP Słupsk)
- Pani Ewa Janiuk – położna (OIPiP Opole). 
Wybór Pani Ewy Janiuk na funkcję Wiceprezesa Na-

czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przyjęliśmy z wiel-
ką radością i dumą dla całego środowiska pielęgniarek  
i położnych województwa opolskiego.

Do pełnienia funkcji Skarbnika wybrana została Pani 
Danuta Adamek (OIPiP Kraków)

Do pełnienia funkcji Sekretarza wybrana została Pani 
Joanna Walewander (OIPiP Zamość). 

Również po raz pierwszy w historii samorządu w skład 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wy-
brana została Pani Sabina Wiatkowska. Prezydium Na-
czelnej  Rady liczy 18 osób (6 Osób Funkcyjnych oraz  
12 Członków). 

W czasie posiedzenia nastąpiło również spotkanie  
z panią Bożeną Czerwińską, redaktor naczelną Magazy-
nu Pielęgniarki i Położnej, która przedstawiła informację  
nt. Rady Programowej i regulaminu jej działania. 

Bardzo dużo dyskutowano na temat ogólnych warun-
ków umów POZ oraz problemów związanych z realizacją 
„podwyżek” dla pielęgniarek i położnych POZ. 

Podjęto stanowisko w sprawie projektu zarządzenia 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego 
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawiera-
nia i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne 
kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres 
świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży 
(KC).

Omawiano także wnioski, które wpłynęły do komisji 
uchwał i wniosków. Posiedzenia Rady trwały od rana do 
późnych godzin wieczornych, był to więc czas pracy, dys-
kusji a także okazji do wymiany doświadczeń i informacji 
na szczeblu krajowym. 

Opracował: dr  Jarosław Czepczarz 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Przewodnicząca
Sabina Wiatkowska
E-mail: 
s.wiatkowska@oipip.opole.pl
Tel.: 883 394 056

Wiceprzewodnicząca
Elżbieta Mieszkowska
E-mail: e.mieszkowska@oipip.opole.pl
Tel.: 784 954 489  Dyżur: Wtorek: 15.30 – 19.00

Posiada długoletni staż pracy w zawodzie pielęgniarki, przez kilkanaście lat 
w Oddziale Chirurgii Ogólnej, obecnie na stanowisku Naczelnej Pielęgniar-
ki. Reprezentuje pielęgniarki i położne zatrudnione w Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w Opolu. Jako delegatka od początku istnienia samorządu zawodowego. 
W obecnej kadencji ponownie została członkiem Okręgowej Rady. Pełni 
funkcję Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu.

Wiceprzewodnicząca
Henryka Homętowska
E-mail: h.hometowska@oipip.opole.pl
Tel.: 883 394 048  Dyżur: Piątek: 13.30 – 19.00

Pracę zawodową rozpoczęła w Szpitalu MSWiA w Opolu na Bloku Opera-
cyjnym. Od wielu lat pracuje w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW  
w Głuchołazach, najpierw na stanowisku pielęgniarki odcinkowej, następ-
nie Pielęgniarki Oddziałowej obecnie na stanowisku Pielęgniarki Naczelnej. 
Jest pełnomocnikiem Dyrektora ds. Zarządzania Jakością. Wykształcenie: 
mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki, specjalizacja w dziedzinie organizacji 
i zarządzania, specjalizacja w dziedzinie epidemiologii. W ostatnich  latach 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa. W Okręgowej Radzie 
reprezentuje pielęgniarki SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głu-
chołazach, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych.

Pracuje w zawodzie ponad 20 lat. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu VI Kadencji (2011-2015). Wybrana przez 
Delegatów Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w listopadzie 2015 r. do 
pełnienia funkcji Przewodniczącej VII Kadencji na lata 2015 – 2019. Spe-
cjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgnia-
rek (egzamin zdany z wyróżnieniem Ministra Zdrowia). Ukończyła studia 
podyplomowe w dziedzinie: Przygotowania Pedagogicznego, Geriatrii  
i Opieki Długoterminowej, Prawa Medycznego i Bioetyki oraz studia pody-
plomowe dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.
Zaangażowana czynnie w pracę na rzecz krajowego Samorządu jako: Czło-
nek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie; Członek ko-
misji kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy Naczelnej Radzie Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie w pracach 
komisji z zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzajach: podstawowa opieka 
zdrowotna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki dłu-
goterminowej, opieka paliatywna i hospicyjna. Ceniony ekspert komisji 
kształcenia przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Zainteresowania: beletrystyka, podróże. 

Skarbnik
Mirosław Smoleń
E-mail: m.smolen@oipip.opole.pl
Tel.: 784 954 488  Dyżur: Środa: 15.00 – 19.00

Związany od 25 lat z SP ZOZ w Głubczycach. Aktualnie zatrudniony na 
stanowisku Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Wykształce-
nie: mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, licencjat pielęgniar-
stwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, stu-
dia podyplomowe. Menedżer ochrony zdrowia, aktualnie student, studiów 
II stopnia kierunek Pielęgniarstwo. Z samorządem pielęgniarskim zwią-
zany od początku istnienia, przez wszystkie kadencje delegat na Zjazd. 
Podczas IV kadencji Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Zainteresowania: książka, kino, podróże.
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Sekretarz
Wiesława Grabska
E-mail: w.grabska@oipip.opole.pl
Tel.: 784 940 674
Dyżur: Poniedziałek: 15.00 – 20.00
            Środa: 15.00 – 20.00

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
WCM w Opolu, związana z tym działem od początku pracy zawodowej tj. od 
01.09.1983 roku. W roku 2000 ukończyła oddział pielęgniarstwa na wydziale 
lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W roku następnym 
zdała egzamin specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicz-
nego i intensywnej opieki. Jest autorem programów, wykładowcą, kierow-
nikiem kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki. Zainicjowała założenie i jest 
Przewodniczącą Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjo-
logicznych i Intensywnej Opieki Województwa Opolskiego. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w naszym województwie. Ukoń-
czyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Służbie Zdrowia. Była 
członkiem ORPiP, pełniła funkcję zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, a przez ostatnią kadencję zgłębiała tajniki pracy sekretarza przy 
OIPiP. Dzięki ponownemu wyborowi na to stanowisko będzie to czynić na-
dal. W wolnym czasie ćwiczy Jogę i Aikido jest Członkiem Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Aikido, matką 27 letniej córki Martyny.

Członek Prezydium
Stefania Szewczuk
E-mail: s.szewczuk@oipip.opole.pl
Tel.: 784 954 482

W zawodzie pielęgniarki przepracowała 30 lat. W roku 1985, rozpoczęła 
pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Opolu, w Oddziale Onko-
logii Ogólnej. Następnym miejscem pracy było stanowisko pielęgniarki  
w Centralnej Sterylizatornii, kolejna praca została podjęta w Bloku Ope-
racyjnym na Stanowisku Pielęgniarki Instrumentariuszki, a następnie jako 
Pielęgniarka Anestezjologiczna. Od roku 1999 pracuje w Szpitalu Woje-
wódzkim w Opolu na stanowisku Pielęgniarki Specjalistki Zachowawczej 
w Oddziale Dermatologii, światłoterapii oraz Wojewódzkiej Poradni Skór-
no-Wenerologicznej. W latach 2008 do 2012, pełniła funkcję przewodni-
czącej OZZPiP w Szpitalu Wojewódzkim. Delegatem do Samorządu OIPiP 
w Opolu jest od 16 lat. W siódmej kadencji została wybrana do Rady,  
w której powierzono jej funkcję Przewodniczącej Komisji Do Spraw Eme-
rytek i Rencistek przy OIPiP w Opolu.

Członek Prezydium
Beata Guzak
E-mail: 
b.guzak@oipip.opole.pl
Tel.: 784 954 492

Dyplom pielęgniarki uzyskała w roku 1988, a w roku 1992 ukończyła Wydział Pielę-
gniarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest specjalistą z higieny i epidemiologii, 
z pielęgniarstwa w opiece długoterminowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Drogę 
zawodową rozpoczęła na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensyw-
nej Opieki Medycznej w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Następnie  
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Wałbrzychu na stanowisku pielęgniarki anestezjo-
logicznej - Blok Operacyjny. Od 1996 roku, zatrudniona w Brzeskim Centrum Medycz-
nym, początkowo na stanowisku asystenta ds. sanitarno-epidemiologicznych, a od roku 
2001 na stanowisku kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W latach 2011 – 2014, 
koordynator pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Była członkiem komitetu 
założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Zainicjo-
wała spotkania pielęgniarek epidemiologicznych województwa opolskiego w siedzibie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu; jest audytorem wewnętrznym ZSZJ 
oraz ekspertem w dziedzinie medycyny w  firmie wdrążającej i certyfikującej systemy za-
rządzania jakością; jest przewodniczącą zespołu pielęgniarek ds. opieki długoterminowej 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Konsultantem Wojewódzkim 
w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Opieka długotermi-
nowa, to dziedzina, w której od 15 lat aktywnie się realizuje biorąc udział w konferencjach 
o zasięgu regionalnym i krajowym, a także organizację warsztatów, spotkań naukowych  
i konferencji.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Członek Rady Krzysztof Parobczy
E-mail: k.parobczy@oipip.opole.pl

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, zatrudniony  
w PCM Prudnik, zainteresowania: wspinaczka górska i historia.



7luty - marzec 2016 r.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Członek Rady
Edyta Burdzy
E-mail: e.burdzy@oipip.opole.pl

Położna, działalność zawodową rozpoczęła ponad 20 lat temu. Jednak ma-
rzenia o wykonywaniu takiego zawodu sięgają znacznie dalej, kiedy to jako 
mała dziewczynka ciągle komuś pomagała, pielęgnowała, pocieszała. Sto-
sownie do wieku były to oczywiście lalki i misie. Przyszedł jednak taki 
moment kiedy doszła do wniosku, że w dorosłym życiu nie chce robić nic 
innego. Złożyła dokumenty do Liceum Medycznego w Wieluniu i w 1992 
roku uzyskała dyplom pielęgniarki. Wówczas trudny rynek pracy zmotywo-
wał ją do dalszej nauki i w 1995r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe  
w Opolu, zdobywając dyplom położnej. To właśnie w tym zawodzie zna-
lazła pracę w opolskim szpitalu ginekologiczno - położniczym. Pierwsze 
kroki w zawodzie stawiała w oddziale Patologii Ciąży z Blokiem Porodo-
wym. Po roku pracy, rozpoczęła 19-letnią przygodę z neonatologią, wkła-
dając w nią całe swoje serce, nieustannie doskonaląc umiejętności w opie-
ce nad skrajnymi wcześniakami. W tym czasie zdobyła dyplom specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego oraz ukończyła studia I stopnia  
w Medycznej Szkole Zawodowej w Opolu. Obecnie pracuje w Izbie Przyjęć 
tego samego szpitala w Opolu.

Członek Rady
Jarosław Czepczarz
E-mail: j.czepczarz@oipip.opole.pl

Zatrudniony w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na stano-
wisku Oddziałowego Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu. Pracownik 
naukowo – dydaktyczny z tytułem doktora o specjalności medycyny spo-
łecznej z zakresu niepełnosprawności narządu ruchu i badań fizykalnych. 
Autor trzech pozycji książkowych i ponad trzydziestu publikacji krajowych 
i zagranicznych. Jedyny na Opolszczyźnie z certyfikatem Uniwersytetu Fi-
ladelfia (USA) -  trener oceny stanu zdrowia i badania fizykalnego. Jako 
jedyny w Polsce autor programu kursu dokształcającego z zakresu oceny 
stanu zdrowia i badań fizykalnych. Ceniony wykładowca i promotor prac 
licencjackich i magisterskich na wielu Wyższych Uczelniach. Recenzent 
kwartalnika Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Wydziału Pielęgniarstwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik specjalizacji z pielęgniarstwa za-
chowawczego. Prelegent wielu konferencji naukowych w kraju i zagranicą.

Członek Rady
Elżbieta Duda
E-mail: e.duda@oipip.opole.pl

Pielęgniarka, zawodowo związana z SP ZOZ Opolskim Centrum Onkologii 
w Opolu. Członek Okręgowej Rady III, VI i VII kadencji. W VI kadencji 
wiceprzewodnicząca, w VII przewodnicząca Komisji ds. jakości i rozwoju 
zawodowego pielęgniarek i położnych oraz członek Zespołu ds. sprzedaży 
obecnej siedziby Izby. Inicjator i koordynator napisanych i zrealizowanych 
programów kształcenia podyplomowego w zakresie kursów kwalifikacyj-
nych, specjalistycznych i dokształcających. Współorganizator wielu konfe-
rencji z pielęgniarstwa onkologicznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Onkologicznych i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. 
Od 2000 roku ekspert z zakresu akredytacji szpitali w Polsce. Specjalist-
ka z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego, absolwentka studiów po-
dyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia. Pasje: taniec towarzyski  
i aktywne a najchętniej ekstremalne formy wypoczynku.

Członek Rady
Małgorzata Krawczyk
E-mail: m.krawczyk@oipip.opole.pl

Ukończyła w roku 1984 Medyczne Studium Zawodowe w Opolu - wydział 
Położnych. W tym samym roku rozpoczęła pracę w SP ZOZ w Nysie, w od-
dziale ginekologiczno – położniczym. Od roku 2015r. pracuje na stanowi-
sku pielęgniarki epidemiologicznej. W trakcie pracy na bieżąco uzupełnia 
swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferen-
cjach naukowych. W roku 2000 ukończyła studia magisterskie na Uniwer-
sytecie Opolskim w dziedzinie pedagogiki pracy. W roku 2011 zdobyła tytuł 
specjalisty pielęgniarstwa położniczego. W tym też roku, zajęła III miejsce 
w Plebiscycie Opolski Hipokrates w kategorii pielęgniarka /położna. Anga-
żuje się w pracę społeczną na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych. 
Przez dwie kadencje była członkiem Okręgowego Sądu przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Obecnie jest członkiem Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
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Członek Rady
Anna Polaczek-Krupska
E-mail: a.polaczekkrupska@oipip.opole.pl

Pełni obowiązki Przełożonej Pielęgniarek oraz koordynatora szpitalnego ds. 
transplantacji narządów w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich. 
Pracę zawodową rozpoczęła w roku 2008 w Oddziale Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii w Strzelcach Opolskich, gdzie pracowała do września 2015r.
Ukończyła studia licencjackie w Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Me-
dycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, uzupełniające studia magi-
sterskie na Wydziale Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wro-
cławiu oraz studia podyplomowe koordynatorów przeszczepiania narządów 
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracę na rzecz samorządu 
zawodowego rozpoczyna w tej kadencji, w charakterze członka Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. W wolnym czasie odpoczywa aktywnie - 
zimą „ładuje swoje akumulatory” jeżdżąc na nartach.

Członek Rady
Katarzyna Strzelecka
E-mail: k.strzelecka@oipip.opole.pl

Przewodnicząca Komisji Socjalnej. Zawodowo pełni obowiązki naczelnej 
pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Dotychczasowa praca na 
rzecz samorządu zawodowego: delegat w IV i VI kadencji oraz członek 
Komisji Socjalnej w VI kadencji.

Członek Rady
Stanisława Zawadzka
E-mail: s.zawadzka@oipip.opole.pl

W zawodzie pracuje już 38-my rok, jest pielęgniarką z powołania los  
i uznanie zawodu jest jej nadal bliski. Pracuje jako przełożona Pielęgniarek  
w Nysie, jest też nauczycielem zawodu, przez kilka kadencji była w OKRPiP.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu
pełni dyżur stacjonarny 

w siedzibie Okregowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu przy ul. Świerkowej 24
w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca w godzinach 15:00 - 17:00

oraz dyżur telefoniczny codziennie pod numerem telefonu 784 940 617 

Dyżur
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności

Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
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Pełnomocnicy VII kadencji:
1. Rejon powiatu opolskiego ziemskiego i grodzkiego

a) Podrejon Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
w Kup

 - Teresa Lisek 
b) Podrejon 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią
 - Anna Bielawska
c) Podrejon Caritas Diecezji Opolskiej
 - Irena Gruca
d) Podrejon WSZN im. św. Jadwigi w Opolu
 - Małgorzata Widera
e) Podrejon Szpital Św. Rocha w Ozimku
 - Wioletta Lewczak 
f) Podrejon Lecznictwo otwarte  Miasto Opole
 - Jolanta Grzyb
 - Anna Doszczątek
g) Podrejon Lecznictwo otwarte powiat ziemski i opolski
 - Ewa Janiuk
 - Małgorzata Bendkowska
h) Podrejon Pielęgniarki Medycyny Szkolnej
 - Elżbieta Michalska

2. Rejon powiatu namysłowskiego

 - Elżbieta Sobaszek
 - Justyna Chruszcz
3. Rejon powiatu kluczborskiego
 - Celina Skulska-Barańska
 - Kazimiera Celmerowska
4. Rejon powiatu oleskiego
 - Zdzisława Fałat
 - Beata Podsiedlik
5. Rejon powiatu krapkowickiego
 - Grażyna Wąsiołek
 - Małgorzata Żyńczak
6. Rejon powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
 - Ewa Chowańska
 - Beata Popek
7. Rejon powiatu głubczyckiego

a) Podrejon SWS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
im. Ks. J. Nathana w Branicach

 - Anna Marynowicz
b) Podrejon ROPS w Branicach
-  Marian Fuczek 

1. Komisja ds. refundacji kosztów kształcenia i dosko-
nalenia zawodowego.
Przewodnicząca – Elżbieta Mieszkowska
Członkowie: 

1.   Grzyb Jolanta
2.   Gruca Irena
3.   Kaźmierczak Katarzyna
4.   Lewczak Wioletta
5.   Siekierka Joanna
6.   Sobaszek Elżbieta
7.   Wangert Barbara
8.   Wąsiołek Grażyna
9.   Widera Małgorzata
10. Zborowska Aleksandra 

2. Komisja socjalna.
Przewodnicząca – Katarzyna Strzelecka
Członkowie: 

1.    Bendkowska Małgorzata
2.    Charyło Iwona
3.    Chowańska Ewa
4.    Chruszcz Justyna
5.    Fałat Zdzisława 
6.    Kloc Krystyna
7.    Misztal Renata
8.    Skulska – Barańska Celina
9.   Kowalkowska Bożena
10.  Marynowicz Anna

3. Komisja ds. jakości i rozwoju zawodowego pielę-
gniarek i położnych. 
Przewodnicząca – Elżbieta Duda
Członkowie: 

1.    Czepczarz Jarosław
2.    Guzak Beata
3.    Janiuk Ewa 
4.    Burdzy Edyta
5.    Białas Maria

4. Komisja ds. praktyk zawodowych. 
Przewodnicząca –  Henryka Homętowska 

Członkowie: 
1.    Gębuś-Dinter Krystyna
2.    Grabska Wiesława
3.    Grzyb Jolanta 
4.    Guzak Beata
5.    Kudaś Dorota
6.    Szewczuk Stefania
7.    Wangert Barbara
8.    Widera Małgorzata
9.    Krawczyk Małgorzata

5. Komisja ds. nadzoru nad organizatorami kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Przewodnicząca – Anna Polaczek-Krupska
Członkowie: 

1.    Ambrozik Halina
2.    Domaradzka – Kochanek Stanisława 
3.    Pisanecka Jadwiga
4.    Burdzy Edyta 
5.    Podsiedlik Beata
6.    Skowron Teresa 
7.    Parobczy Krzysztof

6. Komisja ds. przeszkolenia po przerwie w wykony-
waniu zawodu.
Przewodnicząca – Stanisława Zawadzka
Członkowie: 

1.    Burdzy Edyta 
2.    Bielawska Anna 
3.    Grabska Wiesława 
4.    Homętowska Henryka
5.    Lewicka Ewa 
6.    Mieszkowska Elżbieta
7.    Tkaczuk Aleksandra 
8.    Wiatkowska Sabina

7. Komisja redakcyjna biuletynu. 
Przewodnicząca –  Sabina Wiatkowska
Członkowie: 

1.    Aleksandra Tkaczuk
2.    Janiuk Ewa 
3.    Urszula Kraszkiewicz 

Komisje i składy osobowe
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8. Komisja ds. pielęgniarek i położnych emerytek  
i rencistek.  
Przewodnicząca – Stefania Szewczuk
Członkowie: 

1.    Grochal Anna 
2.    Kloc Krystyna

9. Komisja ds. współpracy z konsultantami wojewódzkimi. 
Przewodnicząca – Henryka Homętowska
Członkowie: 

1.    Białas Maria 
2.    Dyktyńska Ewa
3.    Gębuś-Dinter Krystyna
4.    Grzyb Jolanta
5.    Guzak Beata 
6.    Kudaś Dorota

7.    Sękowska Malwina
8.    Sołtys-Bolibrzuch Katarzyna
9.    Widera Małgorzata 
10.  Wojtalla Klaudia

10. Komisja ds. opiniowania podwyżek. 
Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Mieszkowska
Członkowie: 

1.    Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
2.    Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej Pielęgniarek i Położnych 
3.    Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek  
i Położnych
4. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

XI Konkurs „Pielęgniarka Roku” 
organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzy-
stwa  Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa

W dniu 5 lutego 2016 roku w Wojewódzkim Centrum Me-
dycznym - siedzibie Opolskiego Oddziału PTP odbyły się 
eliminacje drugiego etapu Konkursu, 
w którym wzięły udział koleżanki prezentujące wysoki 

poziom przygotowania zawodowego:
1. Marzena Jabłońska
2. Monika Maciura
3. Elżbieta Oliwa
4. Marta Ryk
5. Aneta Wojczyk
6. Sylwia Wójcik
Finalistką zakwalifikowaną do trzeciego etapu, który od-
będzie się w Warszawie została Pani Sylwia Wójcik pie-
lęgniarka Oddziału Chirurgii Onkologicznej Opolskiego 
Centrum Onkologii.
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestniczkom  
a finalistce życzymy powodzenia w Warszawie.

W imieniu Zarządu 
mgr Maria Grzeczna 
Prezes Oddziału PTP

w Opolu

na zdjęciu od lewej; M. Ryk, M. Maciura, M. Jabłońska, A. Wojczyk,  
S. Wójcik, E. Oliwa, M. Grzeczna, K. Wocka

1. Zespół ds. pielęgniarstwa opieki długoterminowej.
Przewodnicząca Zespołu – Beata Guzak
Członkowie:

1.    Gałka Czesława
2.    Nowakowska Jolanta
3.    Smoleń Mirosław
4.    Sybilska Mariola
5.    Wojciechowska Beata
6.    Żyńczak Małgorzata

2. Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej. 
Przewodnicząca Zespołu – Anna Doszczątek
Członkowie:

1.    Grzyb Jolanta
2.    Hytrek Alina
3.    Polańska Aleksandra
4.    Ruzik Bożena
5.    Siekierka Joanna

3. Zespół ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego.  
Przewodnicząca Zespołu – Anna Marynowicz
Członkowie:

1.    Bukała Agnieszka
2.    Gałka Czesława 
3.    Grubiak Halina
4.    Juszczak Katarzyna
5.    Kulińska Bożena
6.    Widera Małgorzata

4. Zespół ds. pielęgniarstwa pediatrycznego.
Przewodnicząca Zespołu - Krystyna Gębuś-Dinter
Członkowie:

1.    Matysiak Alicja
2.    Morzeńska Dobrosława
3.    Papciak Lidia
4.    Passoń Aurelia
5.    Schwierz Lidia 
6.    Sikorska-Stach Sylwia

5. Zespół ds. położnych. 
Przewodniczące Zespołu - Dorota Kudaś i Ewa Janiuk
Członkowie:

1.    Burdzy Edyta
2.    Krawczyk Małgorzata
3.    Krygier Katarzyna
4.    Passoń Aurelia
5.    Zimnal Grażyna

6. Zespół ds. medycyny szkolnej. 
Przewodnicząca Zespołu – Elżbieta Michalska
Członkowie:

1.    Artuna Sylwia
2.    Papierniak Jolanta
3.    Rabiega-Midura Łucja
4.    Szupryczyńska Aleksandra
5.    Trościńska Leokadia

7. Zespół ds. promocji zawodu pielęgniarki i położnej.
Przewodniczący Zespołu – Krzysztof Parobczy

Zespoły Problemowe:
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ZNAMY NAJLEPSZE POŁOŻNE W POLSCE W 2015 ROKU!
II EDYCJA KONKURSU „POŁOŻNA NA MEDAL” ROZSTRZYGNIĘTA

Zakończyła się II edycja kampanii społecznej zor-
ganizowanej przez Akademię Malucha Alantan pod 
patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Polskiego Towarzystwa Położnych, Fundacji Rodzić 
po Ludzku, Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni i portalu 
edukacjapacjenta.pl. Zwyciężczynią ogólnopolskiego 
konkursu – który odbył się w ramach wyżej wymienio-
nej kampanii – na najlepszą położną w Polsce została 
Martyna Mączka z Katowic.

- Położnictwo na przestrzeni ostatnich lat zmieniło swo-
je oblicze, a wraz z nim zmieniło się społeczne widzenie 
porodu i opieki okołoporodowej. Odradzająca się idea 
traktowania ciąży i porodu jako fizjologicznego procesu 
spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w syste-
mie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem z uwzględnie-
niem standardów opieki okołoporodowej – stwierdziła 
Leokadia Jędrzejewska, Konsultant krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

Celem kampanii był wzrost świadomości nowocze-
snych standardów opieki okołoporodowej wśród położ-
nych i pacjentek oraz podniesienie standardów pracy 
położnych w zgodzie z przyjętymi wymaganiami środo-
wiska i oczekiwaniami pacjentów oraz uświadomienie roli 
położnej, jej kompetencji i odpowiedzialności w oparciu  
o przyjęte standardy pracy jaką na co dzień wykonuje.

- Dla uzyskania dobrych relacji z kobietą niezbędna 
jest otwartość na współpracę i współdziałanie, empa-
tia, cierpliwość i wyrozumiałość, które powinny stać się 
wyznacznikami przyjaznego i profesjonalnego położnic-
twa. Spokojna i wzbudzająca zaufanie postawa położnej  
z pewnością pomoże kobiecie złagodzić lęk i stres związa-
ny z ciążą, porodem i połogiem i spowoduje, że narodziny 
dziecka staną się najważniejszym a zarazem najpiękniej-
szym wydarzeniem rodzinnym – dodaje Pani Konsultant.

W konkursie, który został przeprowadzony w ra-
mach kampanii wzięły udział 233 położne, na które od-
dano 9190 głosów. Najwięcej położnych wzięło udział 
w konkursie z województwa śląskiego (29 położnych), 
małopolskiego (27 położnych) i wielkopolskiego (24 po-
łożne). Natomiast najwięcej głosów na położne oddano 
w województwie małopolskim (1620 głosów), śląskim 
(1403 głosy) i dolnośląskim (1352 głosy).

- Na wszystkie oddane głosy patrzymy przez pryzmat 
jednego wielkiego dziękuję, zaadresowanego do wszyst-
kich położnych. Konkurs to szansa wyróżnienia osób, 
które swój zawód traktują jak misję i powołanie. To tym 
bardziej ważne, że położne swoją pracą pomagają w prze-
życiu jednego z najbardziej fascynujących momentów  
w życiu człowieka, narodzin – podkreśla Iwona Barańska 
z Akademii Malucha Alantan, organizatora kampanii 
i konkursu.

Kryteria oceny położnej zostały przygotowane  
w oparciu o rekomendacje Konsultanta krajowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położ-
niczego. Do udziału w konkursie zgłoszono zarówno po-
łożne, które prowadzą szkoły rodzenia, jak i te które przyj-
mują porody czy pracują na oddziałach noworodkowych.

- Wynik konkursu jest dla mnie ogromną niespodzian-
ką, wspaniałym zakończeniem bardzo udanego dla mnie 
zawodowo roku. Jestem poruszona, że tyle pań, którym 
miałam zaszczyt pomagać przy porodzie, postanowiło  
w taki sposób mi podziękować. Chcę podkreślić, że dzięki 
swojej pracy, która jest dla mnie przyjemnością, czuję się 
już dostatecznie wyróżniona. Rezultat konkursu utwierdził 
mnie w przekonaniu, że warto zabiegać o każdą rodzącą 
– o jej prawa, intymność i bezpieczeństwo – mówi Mar-
tyna Mączka, zwyciężczyni, która otrzymała aż 1067 
głosów i która swoją pasją do porodów realizuje w jednym 
z katowickich szpitali, zajmuje się indywidualną opieką 
okołoporodową oraz prowadzi spotkania w 2 szkołach ro-
dzenia (Katowice, Wodzisław Śląski). Dodatkowo pracuje 
w poradni w Chorzowie oraz jest w trakcie studiów dokto-
ranckich (obecnie III rok, SUM w Katowicach), podczas 
których zajęła się holistyczną opieką nad kobietą ciężarną, 
obserwując jak wpływa ona na wybrane parametry około-
porodowe.

Tuż za Martyną Mączką, uplasowała się Magdalena 
Kowalczyk-Perdek – położna z 13-letnim stażem zawo-
dowym, która na co dzien pracuje w stolicy Dolnego Ślą-
ska i na którą oddano 1051 głosów. – Nie spodziewałam 
się, że uda mi się zakwalifikować do pierwszej dziesiątki. 
Już sam fakt, dołączenia do grona położnych starających 
się o „medal” był dla mnie wielkim wydarzeniem i wielką 
wygraną. Jest mi bardzo miło, że tak wiele pacjentek od-
biera mnie pozytywnie, czego dowodem są tak liczne gło-
sy. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
pacjentkom i ich rodzinom za wsparcie i za głosy – komen-
tuje Magdalena Kowalczyk-Perdek.

Trzecie miejsce przypadło krakowskiej położnej  
z 27-letnim stażem pracy – Lucynie Mirzyńskiej, która 
otrzymała 960 głosów i udział w konkursie zadedykowała 
swoim pacjentkom: To podium to wasze serce do mnie, to 
wasza pamięć, gdyby nie wy nie byłoby mnie tutaj. Taka 
położna, jakie ma pacjentki – jesteście świadome i wyma-
gające, bo takie macie prawo, aby otoczyć swoje Szczę-
ście jak najlepszą opieką. Mój zawód daje mi możliwość 
uczestnictwa w chwilach wielkiego szczęścia, niesamowi-
tych emocji, trudu uczenia się macierzyństwa. To zaszczyt 
móc być waszą położną. Cieszę się, że mogę przedstawić 
pracę położnej rodzinnej według standardów opieki oko-
łoporodowej, to dla mnie najważniejszy cel konkursu – do-
daje Lucyna Mirzyńska.
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Znamy już wy-
niki ogólnopol-
skiego konkursu 
na najlepszą położ-
ną w Polsce. Była 
to II edycja kam-
panii społecznej 
zorganizowanej 
przez Akademię 
Malucha Alantan, 
pod patronatem 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego To-
warzystwa Położnych, Fundacji Rodzić po Ludzku, Sto-
warzyszenia Dobrze Urodzeni, portalu edukacjapacjenta.
pl oraz magazynu Nowy Gabinet Ginekologiczny i portalu 
e-ginekologia.pl.

Celem kampanii jest wyłonienie położnych, które  
w sposób szczególny wyróżniły się podejściem do pacjen-
ta, empatią, współdziałaniem, cierpliwością i wyrozumia-
łością. Nie bez znaczenia jest fakt, że mogą tego dokonać 
jedynie same podopieczne typując swoją położną i oddać 
na nią jedynie jeden głos. Poprzez te działania kampania 
ma doprowadzić do wzrostu świadomości położnych, no-
woczesnych standardów opieki okołoporodowej i pod-
niesienie standardów pracy w zgodzie z przyjętymi wy-
maganiami środowiska i oczekiwaniami pacjentów oraz 
uświadomienie roli położnej, jej kom-
petencji i odpowiedzialności w opar-
ciu o przyjęte standardy pracy jaką na 
co dzień wykonuje. 

W województwie opolskim pierw-
szą pozycję zajęła Barbara Kokot. 

Absolwentka Medycznego Studium 
Zawodowego Wydziału Położnictwa 
w Opolu (rok ukończenia 2004 ), spe-
cjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego. Swoją pracę zawo-
dową rozpoczęła stażem zawodowym 
w Szpitalu Położniczo-Ginekologicz-
nym i Noworodków w Opolu. Od po-
łowy 2010 roku pracuje jako położ-
na podstawowej opieki zdrowotnej  
w Zdrowej Rodzinie w Opolu,  obej-
mując swoją opieką kobiety, ciężarne, 
matki, noworodki i ich rodziny głów-
nie z gmin Dobrzeń Wielki, Popielów 
i częściowo z Opola. 

Zawsze szczery uśmiech gości na 
jej twarzy. Z wielkim entuzjazmem przyjmuje nowe wy-
zwania, sumiennie dbając by były realizowane możliwie 
najskuteczniej. Niesamowita entuzjastka zawodu położ-
nej, otwarta na ludzi i zdobywanie nowych doświadczeń. 
W życiu rodzinnym wspaniała żona i mama dwójki dzieci, 
którym poświęca mnóstwo uwagi i serca. Będąc dosko-
nałym organizatorem czasu potrafi odnajdować nowe dla 
siebie obszary i rozwijać różne pasje jak chociażby ostat-

nimi czasy szydełkowanie w czasie wolnym, którego nie 
ma za wiele.

Drugie miejsce na liście zajęła Joanna Dziurzyńska. 
Także absolwentka opolskiej szkoły kształcącej położne 
– Medycznego Studium Zawodowego, które to ukończy-
ła w roku 1989. Jest specjalistką pielęgniarstwa położni-
czo-ginekologicznego. Swoją pracę zaczynała w oddziale 
ginekologii aseptycznej w Szpitalu Położniczo-Ginekolo-
gicznym i Noworodków w Opolu. W otwartej opiece zdro-
wotnej pracuje od 1997 roku. Jako położna środowiskowa/
rodzinna realizuje się od 1999 roku. Jako jedna z pierw-
szych znalazła się w zespole położnych Zdrowej Rodziny 
i nieprzerwanie od  2000 roku stanowi jego trzon, pracu-
jąc głównie na terenie Opola. Lubi wyzwania i doskonale 
odnajduje się w nowych, niejednokrotnie trudnych sytu-
acjach. Według koleżanek profesjonalistka w „każdym 
calu”.  Przez podopieczne, poza uznaniem poprzednich 
walorów odbierana jako „dobra dusza”, zawsze wspiera-
jąca w potrzebie. Prywatnie- mama dorosłej córki, która 
jest jej niesamowitą chlubą. Ciekawa życia i świata swój 
czas wolny spędza razem z najbliższą rodziną podróżując 
po świecie. 

Co ciekawe, obydwie niemalże tymi samymi słowami 
z wielkim entuzjazmem mówią o swojej pracy! Nie tyl-
ko z ich słów ale i czynów wynika, że naprawdę ją lubią  

i czerpią z niej satysfakcję. Określa-
ją ją jako bardzo ciekawą, pełną wy-
zwań, w której każdy dzień niesie ze 
sobą wielką niewiadomą. Za każdym 
razem gdy spotykają nową rodzinę 
towarzyszy jej inna historia i wła-
śnie to jest wspaniałe, że choć przez 
chwilę stają się jej częścią. Wielkim 
wyzwaniem jest zdobycie zaufania, 
tym bardziej że koniecznym jest nie-
jednokrotnie spenetrowanie bardzo 
intymnych zakątków życia tych pod-
opiecznych. Tym większa satysfakcja 
i radość gdy czują się przydatnymi  
w niesieniu pomocy.  

Cały zespół Zdrowej Rodziny czu-
je się dumny z tak wspaniałego osią-
gnięcia koleżanek i by dać temu wy-
raz uhonorował je podczas jednego 
ze wspólnych szkoleń pamiątkowymi 
statuetkami i kwiatami. Wspaniałym 
położnym podarowano bukiety mają-

ce kojarzyć się z symboliką tak kochanego zawodu- czer-
wonego paska na białym tle. Na statuetkach wygrawero-
wane zostało motto towarzyszące wszystkim położnym 
zespołu: „Jeżeli czegoś chcesz – znajdziesz sposób, jeże-
li nie chcesz – znajdziesz powód”. 

Za tworzenie tak wspaniałego wizerunku położnej – 
słowa uznania!  
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Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana 
pielęgniarka lub położna. 
§ 2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:

1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie 
umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego; 

2) przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospo-
darczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

3) 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłasza-
nego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonują-
cych zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki 
zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 
1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. 

2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska po-
winna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

§ 3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgo-
wej izby pielęgniarek i położnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 
§ 4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgo-

wej izbie której są członkiem.*
3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
4) przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
5) pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami 

osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu. 
6) będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują 

zawodu,
7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS - bez stosunku pracy.
8) niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

§ 5. 1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 4% sumy 
uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 
2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu 
na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
§ 6. Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa 
izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).
§ 7. Traci moc Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 
7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.
*dotyczy osób niewykonujących zawodu , które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie 
z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze. 

Wysokość składki członkowskiej

Wysokość składki członkowskiej:
 w miesiącu styczniu 2016 r. wynosi 42,80 zł miesięcznie,
 od miesiąca lutego 2016 r. wynosi 32,10 zł miesięcznie.
Dotyczy pielęgniarek, położnych:
wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawo-
dowej, innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podsta-
wie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub wykonujących zawód wyłącznie na podstawie 
umowy zlecenia), pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych).
Termin płatności do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

W związku z komunikatami Prezesa GUS informujemy o wysokości pobieranych 
opłat i wysokości składki:

Wysokość opłaty  za wpis do rejestru podmiotów prowadzących  kształcenie 
podyplomowe - 248 zł;

Wysokość opłaty za wpis do rejestru praktyk - 83 zł, za zmianę we wpisie - 41,50 zł
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PLAN BEZPŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU W 2016 ROKU

Nazwa kursu            Ilość edycji
1. Diabetologia dla pielęgniarek           2
2. Profilaktyka zakażeń szpitalnych dla pielęgniarek i położnych       2
3. Opieka pielęgniarska/położnicza nad pacjentami onkologicznymi       3
4. Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych dla pielęgniarek i położnych     2
5. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek i położnych    2
6.Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi wywołanymi użyciem alkoholu dla pielęgniarek i położnych  1
7.Obsługa implantowanego portu naczyniowego - dożylnego dla pielęgniarek i położnych    5

PLAN BEZPŁATNYCH KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU W 2016 ROKU

Nazwa kursu            Ilość edycji 
1. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych      10
2.  Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych        10

PLAN KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH  ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU W 2016 ROKU

Nazwa kursu            Ilość edycji
1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych   6
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych      6
3. Leczenie ran dla pielęgniarek           2
4. Leczenie ran dla położnych           1
5. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek         1
6. Szczepienia ochronne dla położnych          1

PLAN KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU W 2016 ROKU

Nazwa kursu            Ilość edycji 
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek      2
2. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek         1
3. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych          1
4. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek        1
5. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek         1
6. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek         1

Opole, 22.01.2016 r.
Opracowała: Komisja ds. Jakości i Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. 

NABÓR NA KURSY W ROKU 2016
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu in-

formuje, że prowadzi nabór na kursy w 2016 r., zgodnie  
z przyjętym planem szkoleń na 2016 r. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w poszczególnych 
kursach proszone są o przysyłanie wypełnionych formula-
rzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie oipip.opole.pl/
Regulaminy/ Refundacja kosztów kształcenia i doskonale-
nia zawodowego lub w biurze Okręgowej Izby. 

Zapisy i bliższe informacje pod numerem telefonu:
77 455 09 57 w. 21 lub 784 954 491

lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu, ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!
Dodatkowe informacje:
• Jeżeli chcesz być pierwszą/ym na liście przyjętych nie 

zwlekaj ze złożeniem wypełnionego formularza zgłosze-
nia, zrób to teraz za pomocą poczty elektronicznej, trady-
cyjnej lub osobiście!!!
• Warunkiem uruchomienia danego kursu jest zebranie mi-
nimum 25 osobowej grupy.
• Kursy realizowane będą na podstawie kolejności zgłoszeń.
• W zależności od ilości chętnych osób istnieje możliwość 
organizacji i przeprowadzenia kursu w poszczególnych 
powiatach – najbliżej miejsca pracy i zamieszkania.
• Gwarantujemy atrakcyjne ceny, możliwość wpłaty w ra-
tach oraz wysoką jakość szkoleń!
• Dla osób będących członkami OIPiP w Opolu oraz opła-
cających regularnie składki przez okres co najmniej 2 lat 
poprzedzających złożenie wniosku przyznawana jest re-
fundacja zgodnie z Regulaminem Refundacji Kosztów 
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.
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Kontakt:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole
tel.: 77 455 09 57, tel./fax: 77 456 94 67, tel. kom.: 883 394 045
e-mail: biuro@oipip.opole.pl
www.oipip.opole.pl

NIP: 754-13-06-694
Konto: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6           
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

Wydawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Redakcja biuletynu: Przewodnicząca: Sabina Wiatkowska, Członkowie: Aleksandra Tkaczuk, Janiuk Ewa, Urszula Kraszkiewicz 
Redaktor Naczelny: Wiesław Duda, tel. 601 688 692, e-mail: wduda1@op.pl
druk i skład: Eurocent, 45-049 Opole, ul. Dwernickiego 4, tel. 77 44 10 777, biuro@eurocent.opole.pl
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów 
i nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.

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  
Maria Skoberla  – księgowa 
Agnieszka Burzyńska – dział CRPiP, Biuro Rzecznika

Z głębokim żalem i smutkiem, żegnamy Mariolę Witek, która od nas odeszła. Była jedną  
z nas, zawsze uśmiechnięta, pełna życia radości oraz miłości. Była wspaniałą, żoną, mat-
ką, koleżanką i przyjaciółką.
Jaka była? Każdy kto miał możliwość poznać Ją, doskonale wie, że była życzliwa, po-
godna, potrafiąca wsłuchać się w problemy innych. Wyciągając swoją pomocną dłoń do 
każdego, kto potrzebował pomocy. Żyjąca dla innych, dla rodziny, znajomych, przyjaciół, 
jakże często zapominając o sobie. Choroba dopadła ją niespodziewanie po raz kolejny  
i niestety ostatni raz. Wspierali ją najbliżsi, rodzina, przyjaciele. 
Marioli już nie ma wśród nas fizycznie, lecz na zawsze pozostanie w naszych sercach, 
pamięci i wielu wspomnieniach.
Gdy umiera ktoś, kogo kochamy, lubimy, szanujemy, wtedy umiera także jakaś cząstka  
w nas samych.
Mariolu, dla nas i tak wygrałaś tę walkę, bo walczyłaś bardzo dzielnie do samego końca.    
„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej”.
Zawsze będziesz w naszych sercach i pamięci.
Koleżanki i koledzy ze 116 Szpitala Wojskowego w Opolu. 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaprasza do składania wniosków
o dofinansowanie w ramach Funduszu Szkoleniowo-Konferencyjno-Integracyjnego w 2016 r.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:
• organizację szkoleń, seminariów i sympozjów dla członków OIPiP,
• organizację konferencji, kongresów dla członków OIPiP,
• organizację spotkań integracyjnych z okazji święta pielęgniarek, położnych, itp.
Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2016 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 
oipip.opole.pl/Regulaminy/Fundusz Szkoleniowo-Konferencyjno-Integracyjny.

KOMUNIKAT
UCZESTNICY KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU 

 „PRZYJAZNY I KOMPETENTNY PERSONEL MEDYCZNY” PRZEZ EUROLOGISTICS  S.C.
Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o kontakt wszystkie osoby,
które w latach od 01.01.2009  r. do 30.06.2010 r.
ukończyły w ramach projektu „Przyjazny i kompetentny personel medyczny” 
organizowanego przez Eurologistics s.c., następujące kursy specjalistyczne:
- Elektrokardiografia (EKG)
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO).
Prosimy o kontakt z działem szkoleń OIPiP, tel. 77 455 09 57, 784 954 491, e-mail: szkolenia@oipip.opole.pl.

KOMUNIKAT 
FUNDUSZ SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNO-INTEGRACYJNY




