Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego w Mikołowie za lata 2013-2017

Mikołowskie Koło PTP skupia w swoich szeregach pielęgniarki i położne z terenu
powiatu mikołowskiego, które pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez
uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Aby osiągnąć ten cel koło PTP w Mikołowie prowadzi
działalność w kilku obszarach.

I Działania podnoszące stan wiedzy pielęgniarek
W latach 2013-2017 zostało zorganizowanych 6 szkoleń dla pielęgniarek o
różnorodnej tematyce.
Odbyły się szkolenia na temat :
 leczenia ran (metoda TIME) oraz opatrunki specjalistyczne, które prowadziła
pielęgniarka Katarzyna Sorek – w szkoleniu uczestniczyło 25 osób
 udary mózgowe . które prowadził lek. med. Piotr Loppe , liczba uczestników 20
 otępienie –diagnostyka i zaburzenia zachowania, prowadzone przez lek. med.
Marcina Sosnowskiego, liczba uczestników 6 osób
 pielęgnacja skóry wokół stomii , szkolenie prowadziła Anna Mańczyk, w szkoleniu
wzięło udział 18 osób
 leczenie ran trudno gojących się przy użyciu opatrunków specjalistycznych, szkolenie
prowadziła Katarzyna Rybicka, liczba uczestników 24 osoby
 Free Style Libre – nowy system pomiaru glikemii., które prowadziła Diana KiersztynRogala oraz sprawozdanie z Kongresu Pielęgniarek Polskich, które przekazała Anna
Głos. Liczba uczestników szkolenia - 16 osób.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony pielęgniarek, łącznie
uczestniczyło w nich 109 osób. Wykładowcy w przystępny sposób przedstawili zagadnienia
medyczne, przekazali materiały dydaktyczne i pokazowe próbki do wykorzystania w pracy z
pacjentem.
Koło PTP w Mikołowie kontynuowało prenumeratę „Magazynu Pielęgniarki i
Położnej” w ilości 3 sztuk, z informacji zawartych w czasopiśmie korzystają pielęgniarki z
oddziałów szpitalnych oraz lecznictwa otwartego. Magazyn jest przekazywany na
poszczególne oddziały i do poradni.
Koło PTP w Mikołowie posiada własną biblioteczkę, sukcesywnie uzupełnianą o
nowe pozycje. Z książek korzystają pielęgniarki studiujące na studiach pomostowych oraz
kończące kursy i specjalizacje.

II Spotkania integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz
posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Podczas kadencji 2013-2017 odbyły się 4 spotkania integracyjne z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.
 W roku 2013 odbyło się spotkanie w restauracji „Beczka Raju” połączone z
spotkaniem wyborczym. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby.
 W roku 2014 spotkałyśmy się na Kręgielni w Łaziskach Górnych , w spotkaniu wzięło
udział 25 osób.
 W roku 2015 ponownie spotkałyśmy się na kręgielni, w liczbie 26 osób.
 W roku 2016 bawiłyśmy się świetnie w Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w
Katowicach na przedstawieniu „Mayday 2”. Do teatru udało się 30 osób.
 W spotkaniach integracyjnych łącznie wzięły udział 104 osoby.
W roku 2014 odbyło się noworoczne spotkanie dla emerytek, zorganizowane razem z
OIPiP w Katowicach. Spotkanie odbyło się w Ośrodku w Łaziskach Górnych.
W latach 2013-2017 odbyło się 16 spotkań Zarządu Koła Terenowego PTP oraz 4
spotkania Komisji Rewizyjnej. Ze spotkań są sporządzone protokoły, na spotkaniach są
podejmowane bieżące uchwały oraz przekazywane informacje ze spotkań w Zarządzie
Wojewódzkim.

III Strona internetowa Koła Terenowego PTP w Mikołowie

W latach 2013-2017 funkcjonowała strona internetowa jako zakładka strony
www.szpital-mikolow.com.pl. Strona była na bieżąco uzupełniana o aktualności, na stronie są
zawarte informacje na temat historii Koła Mikołowskiego, działalności PTP, skład zarządu i
komisji rewizyjnej, sprawozdania merytoryczne z poprzednich lat oraz informacje jak można
zapisać się do PTP (wraz z deklaracją przystąpienia).

IV Działalność zewnętrzna członków Koła mikołowskiego.

Członkinie Koła Mikołowskiego : Anna Głos, Sylwia Krybus oraz Małgorzata Rochel
są równocześnie członkami Zarządu Oddziału Śląskiego PTP w Katowicach i systematycznie
uczestniczą w spotkaniach, zjazdach i konferencjach naukowych.
W dniu 12.09.2013 roku odbył się Zjazd Wojewódzki w Katowicach, z Koła
mikołowskiego uczestniczyło w nim 7 delegatek.
W tym samym roku , 22-23 listopada odbył się Zjazd Krajowy w Warszawie, w
którym udział wzięły 2 delegatki : Sylwia Krybus i Małgorzata Rochel . Na Zjeździe
otrzymały również odznaki „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

W dniach 12-14 czerwca 2014 roku odbył Kongres Pielęgniarek Polskich w Krakowie.
Koło Mikołowskie reprezentowały 3 delegatki: Sylwia Krybus, Barbara Kubica i Małgorzata
Rochel.
W listopadzie 2014 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy , w którym
uczestniczyła Sylwia Krybus.
W kwietniu 2014 roku zostały przeprowadzone 4 pogadanki dla uczniów I klas Szkoły
Podstawowej nr 5 w Mikołowie na temat mycia rąk. Pogadanki prowadziła Małgorzata
Rochel, uczniowie oprócz wysłuchania wykładu mieli możliwość kontroli umycia rąk w
lampie fluorescencyjnej W pogadankach wzięło udział 84 dzieci.
Udział członków Koła Terenowego PTP w Mikołowie (7 osób) w konferencji
zorganizowanej przez Oddział Wojewódzki PTP w Katowicach w dniu 15.05.2015 pt.
”Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian: efektywna opieka i racjonalne koszty”.
Koleżanki Nowak Danuta i Ludwichowska Barbara wzięły udział w seminarium pt
”Asertywność jako forma konstruktywnego porozumiewania”, które odbyło się w dniach 1214 listopada 2015 roku w Ustroniu.
Członkowie Koła Terenowego PTP w Mikołowie uczestniczyli w konferencji
zorganizowanej przez Oddział Wojewódzki PTP w Katowicach w dniu 07.06.2016r. Temat
konferencji : Pielęgniarki są siłą sprawczą na rzecz zmian poprzez zwiększenie elastyczności i
odporności systemów opieki zdrowotnej. Na konferencji Odznaki ICN otrzymały : Sylwia
Krybus i Anna Głos.
Koleżanka Anna Głos uczestniczyła w Kongresie Pielęgniarek Polskich, który odbył
się w dniach 15-17 września 2016 roku w Warszawie. Z Kongresu przedstawiła sprawozdanie
na szkoleniu w dniu 20.03.2017 roku.

V Podsumowanie

Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Mikołowie prowadzi
działalność zgodną ze statutem PTP, systematycznie zachęca swoich członków do
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych poprzez:
 organizację szkoleń na terenie Mikołowa
 przekazywanie informacji na temat konferencji i zjazdów
 możliwość korzystania przez członków Koła z literatury fachowej.
Koło zachęca również pielęgniarki nie zrzeszone do przystąpienia do PTP poprzez
rozmowy indywidualne oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w szpitalu treści
dotyczących działalności PTP.
Koło w Mikołowie zrzesza obecnie 68 członków, w tym 2 emerytki.
W skład Zarządu Koła Terenowego PTP w Mikołowie w latach 2013-2017 wchodzili:
 Rochel Małgorzata – przewodnicząca
 Kubica Barbara – wiceprzewodnicząca
 Korus Anna - sekretarz
 Krybus Sylwia – skarbnik

 Wójcik Renata – członek
Skład Komisji Rewizyjnej:
 Musioł Ewa– przewodnicząca
 Głos Anna – sekretarz
 Marcisz Krystyna – członek
Chciałabym złożyć całemu ustępującemu Zarządowi podziękowania za włożony trud i
zaangażowanie w pracę PTP. Nowemu Zarządowi życzę dużo nowych pomysłów,
wytrwałości w dążeniu do założonych celów oraz satysfakcji z działalności w Polskim
Towarzystwie Pielęgniarskim..

