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dniu 5 września 2014 roku, w powakacyjnym integra-
cyjnym zebraniu członków Koła PTP i przedstawicielek 

innych towarzystw pielęgniarskich z terenu Łodzi, które odbyło 
się w nowej przestronnej siedzibie łódzkiej OIPiP przy ulicy Emilii 
Plater 34, uczestniczyło 30 osób, w tym – poza członkami Koła 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – koleżanki z Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej 
Opieki, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego 
oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neona-
tologicznych. Spotkanie było wynikiem pierwszych wspólnych 
działań wymienionych towarzystw tj. współorganizacji konfe-
rencji „Pielęgniarka i położna – przyjacielem pacjenta dorosłe-
go i dziecka”, zorganizowanej przez ORPiP w Łodzi, Komisję 
Kształcenia, Promocji i Rozwoju Zawodu.

 Spotkanie prowadziła Elżbieta Janiszewska – Przewod-
nicząca PTPAiIO – Oddział w Łodzi, która po powitaniu wszyst-
kich obecnych przedstawiła plan zebrania oraz poinformowała 
min: o obecnym składzie Zarządu Głównego PTPAiIO V kadencji 
w latach 2014–2018, przyjętym na V Walnym Zebraniu Dele-
gatów Oddziałów Regionalnych Towarzystwa, które odbyło 
się w Warszawie w dniu 22.03.2014 r., zatwierdzeniu nowego 
Statutu PTPAiIO, ukazaniu się pierwszego oficjalnego czaso-
pisma naukowego PTPAiIO „Pielęgniarstwo w Anestezjologii 
i Intensywnej Opiece” pod patronatem EfCCNa (Europejskiej 
Federacji Pielęgniarek Intensywnej Opieki) oraz zmianie wy-
dawcy tego czasopisma (kilka egzemplarzy pierwszego numeru 
udostępniono obecnym koleżankom). Omówiła również prace 
grupy roboczej ds. praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicz-
nym i intensywnej opieki PTPAiIO, dotyczących wydania reko-
mendacji na temat m.in. pielęgnacji pacjenta podczas zabiegów 
nerkozastępczych, pielęgnacji wkłucia centralnego, zakażenia 
oka w OIT, toalety jamy ustnej u noworodka oraz oceny bólu 
(skale) u pacjentów przebywających na oddziałach intensyw-
nej terapii oraz możliwości zgłaszania do rejestru zdarzeń nie-
pożądanych (wyraźnie zaznacza się potrzeba poznania opinii 
i opracowania zaleceń dotyczących zakresu interpretacji zapisów 
prawnych oraz kompetencji absolwentów poszczególnych po-
ziomów kształcenia pielęgniarek anestezjologicznych). Poinfor-
mowała także o planowanej na przyszły rok międzynarodowej 
konferencji i IX Zjeździe PTPAiIO. 

Ewa Kempińska – z Koła przy Zarządzie Oddziału PTP 
w Łodzi – przedstawiła „Prawne aspekty opieki długotermi-

nowej” – pokrótce omawiając Ustawę o działalności leczniczej 
oraz rozporządzenia MZ w sprawie: świadczeń gwarantowa-
nych; kierowania do zakładów opiekuńczych; świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (włącznie 
z Zarządzeniem Prezesa NFZ z grudnia 2013 r). Niekorzystne 
zmiany w przepisach, zwłaszcza dotyczące umów/cenników, 
potęgują problemy z zapewnieniem opieki długoterminowej, 
co podkreślały w żywej dyskusji koleżanki zwracając uwagę 
na brak pielęgniarek, funduszy i niedostateczną organizację/
przepływ informacji z zakresie zapewnienia długoterminowej 
opieki w naszym kraju, a szczególnie w Łodzi.

Barbara Kwintal w zastępstwie nieobecnej, a bardzo aktyw-
nej, Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa 
Ratunkowego – Beaty Barwińskiej – pokrótce przedstawiła 
poczynania PTPR. Biuro regionalne PTPR w Łodzi ma siedzibę 

przy WSRM – Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, ul. 
Sienkiewicza 137/141, a Zarząd Główny w Krakowie. Najbliż-
sze plany łódzkiego towarzystwa to udział w konferencjach 
naukowych, m.in. konferencji naukowo-szkoleniowej „Nagłe 
stany sercowo-naczyniowe – postępowanie ratunkowe – uraz… 
co dalej” w Krakowie w dniach 19–20.09.2014 r., konferen-
cji naukowo-szkoleniowej „Interdyscyplinarny wymiar zdro-
wia i choroby” oraz IV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym 
– „Współczesne problemy toksykologii klinicznej dla pielęg-
niarek i ratowników medycznych” w Nowym Sączu w dniach 
26–27.09.2014 r. oraz VII Ogólnopolskiej Konferencji Medycy-
ny Ratunkowej „Kopernik 2014”, która odbędzie się w dniach 
14–16.11.2014 r. w Łodzi. Inne formy aktywności PTPR w Łodzi 
to: działalność naukowo-dydaktyczna oraz współpraca z innymi  

towarzystwami, w tym z PTPAiIO, z którym ewentualnie zo-
stanie zorganizowana w niedalekiej przyszłości wspólna kon-
ferencja.

Aleksandra Matczak – Prezes Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarek i Położnych Neonatologicznych PTPiPN – przedsta-
wiła działania Towarzystwa, które powstało w odpowiedzi na 
potrzeby dynamicznie rozwijającej się neonatologii. Zebranie 
założycielskie odbyło się 24.05.2013 r. w Łodzi w Instytucie 
Centrum Zdrowia Matki Polki z  inicjatywy pielęgniarek 
i położnych pracujących w Klinice Intensywnej Terapii i Wad 
Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz Klinice Neo-
natologii. Proces nadania numeru KRS został zakończony 23 
października 2013 r. Pierwszym ważnym celem PTPiPN było 
umieszczenie odrębnej specjalizacji z neonatologii dla pie-
lęgniarek i położnych w projekcie rozporządzenia MZ z dnia 
09.01.2012 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz 
dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. Po-
wyższy cel udało się zrealizować – w Łodzi trwa druga edycja 
szkolenia specjalizacyjnego. Ważnymi zadaniami są również 
starania o powołanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa neonatologicznego, działalność naukowa oraz 
organizowanie konferencji. Wszystkie przedsięwzięcia zmierzają 
w kierunku wywalczenia należnego miejsca dla pielęgniarki/
położnej w zespole terapeutycznym, edukowania oraz sprawo-
wania opieki i udzielania wsparcia pacjentom i ich rodzinom 
w środowisku domowym.

Na zakończenie zebrania odbyła się prezentacja przedsta-
wiciela firmy Braun – Alicji Ścibor. Wymieniła podczas pre-
zentacji pt.: „Bezpieczna farmakoterapia infuzyjna” zwracając 
uwagę na leki wysokiego (i najwyższego) ryzyka (których listę 
można znaleźć w Internecie), np. skoncentrowany roztwór KCl. 
Firma Braun ponadto produkuje Amikacin, Gentamycynę, To-
bramycynę (nowość na polskim rynku), Fluconal, Paracetamol. 
Piotr Czarnecki omówił również: „Zarządzanie ryzykiem 
w odniesieniu do punktów krytycznych na przebiegu linii na-
czyniowej”. Prelegent wymienił produkty m.in.: jednorazowy 
sprzęt anestezjologiczny, pompy infuzyjne, bezpieczne kaniu-
le, bezpieczny zamknięty system do podawania cytostatyków/
chemioterapii, bezpieczne pojemniki do płynów infuzyjnych, 
system do przygotowania/podawania leków, w tym gotowe 
strzykawki do przepłukiwania, z zastawkami hemostatycznymi 

– są to przykłady całkowicie bezpiecznego sprzętu, zgodnego 
z wytycznymi (Dyrektywą Europejską i  rozporządzeniem 
MZ w sprawie BHP…), o którym można znaleźć informacje 
na stronach internetowych www.stopzakluciom.pl oraz www. 
bezpiecznalinianaczyniowa.pl.

Zebranie integracyjne członków poszczególnych towarzystw 
naukowych działających w Łodzi i województwie łódzkim było 
wspaniałą okazją do nawiązania kontaktów między organiza-
cjami, poznania ich działalności i problemów oraz – miejmy 
nadzieję – rozpoczęcia dalszej owocnej współpracy.

mgr Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz
PTP Oddział w Łodzi

Sprawozdanie ze spotkania integracyjnego przedstawicieli 
towarzystw pielęgniarskich działających w Łodzi i woj. łódzkim
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Podziękowanie dla Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala im.  
dr. W. Biegańskiego w Łodzi

Kierownikowi Oddziału Chorób 
Wewnętrznych B II – dr n. med. 
Annie Binkowskiej, lekarzom 
– pani Magdalenie Białoskulskiej, 
Magdalenie Żółtobrockiej, starszemu 
technikowi elektroradiologii Justynie 
Adamczyk, paniom pielęgniarkom na czele 
z oddziałową Marzeną Gruszczyńską 
za profesjonalną i fachową opiekę w czasie 
pobytu na oddziale mojego 
męża Eugeniusza

wdzięczna emerytowana pielęgniarka
Ala Błażejko

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie 
na ręce panów kierowników dr n. med. 
Piotra Ziemniaka oraz zastępcy  
dr n. m. Piotra Maciaszczyka, zespołowi 
bloku operacyjnego  – anestezjologom, 
instrumentariuszkom Kutnowskiego 
Szpitala Samorządowego (Szpital 
Przyjazny Pacjentom 2014) za fachowo 
przeprowadzoną operację, leczenie oraz 
miłą atmosferę, paniom pielęgniarkom, 
zabiegowym, opatrunkowym – „kochanym 
aniołom” – na czele z oddziałową mgr 
Lidią Walicką, paniom salowym. Tyle 
w nich wszystkich życzliwości i uśmiechu 
w opiece nad mężem Eugeniuszem. Takim 
personelem można się poszczycić, ale 
trzeba też pamiętać o duchowym wsparciu 
dla księdza mgr Romana Bogdana 
Wójcika – opiekuna chorych. 
Jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni.

małżonkowie Błażejko 
– Ala emerytowana pielęgniarka z Łodzi


