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Sprawozdanie merytoryczne 
 z działalności Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  

w Mikołowie za rok 2018 
 
 
 

1. Działania podnoszące stan wiedzy pielęgniarek 
 

 
 W dniu 08.03.2018 roku, Sylwia Krybus zajęła III miejsce w II Etapie XIII 

Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2017 
 W dniu 05.04.2018 roku odbyło się szkolenie na temat „ Epidemiologia grypy – 

działania profilaktyczne”, które prowadziła dr Zofia Prażak pielęgniarka 
epidemiologiczna ze Szpitala Klinicznego w Katowicach przy ul. Francuskiej. 
Zgodnie z planem szkoleń w różnych placówkach naszego regionu w roku 2018, 
szkolenie odbyło się w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu. W szkoleniu 
uczestniczyło 14 osób  

 17.05.2018 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla członków PTP z okazji 
Dnia Pielęgniarki w restauracji „Salwator Park” w Mikołowie, na którym 
omówiono temat dotyczący „Bezdechu nocnego” oraz przedstawiono produkty 
przez przedstawicielkę Firmy Oriflame. W spotkaniu uczestniczyło 30 członków 
PTP 

 Delegaci Koła Terenowego PTP w Mikołowie uczestniczyli w Wojewódzkiej 
Konferencji zorganizowanej przez Oddział Wojewódzki PTP w Katowicach w 
Piekarach Śląskich, w dniu 06.06.2018 roku.  

 W konferencji uczestniczyli: Anna Głos, Sylwia Krybus oraz Członek Honorowy 
PTP w Mikołowie dr Maria Trzeciak. Tematem spotkania było: „ Budowanie 
autorytetu zawodowego w miejscu pracy w zespole interdyscyplinarnym”  

      Na ręce przewodniczącej Koła Terenowego w Mikołowie Sylwii Krybus oraz 
członka Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego w Mikołowie Anny Głos, 
wręczono podziękowania za szczególną społeczną wrażliwość i nieoceniony 
wkład w propagowaniu idei pielęgniarskich w społeczności lokalnej, a przede 
wszystkim za profesjonalizm w tworzeniu działań na rzecz rozwoju Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego  

 W grudniu odbyło się szkolenie „ Higieniczne mycie rąk”, które odbyło się w 
Mikołowie i Orzeszu 

 Koło Terenowe w Mikołowie prenumerowało ”Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 
oraz rozpowszechniało treści czasopisma na oddziały szpitalne i poradnie. 

 Koło Terenowe w Mikołowie posiada również własną biblioteczkę, z której 
korzystają pielęgniarki zatrudnione w szpitalu oraz w lecznictwie otwartym. 

 
 
 
 
 



 
 

2.Propagowanie zawodu pielęgniarskiego i działalności  Koła PTP 
 

Koło Terenowe propagowało zawód pielęgniarski poprzez wywieszenie na tablicach  
informacyjnych ulotek dotyczących możliwości kształcenia pielęgniarek oraz bieżącej 
działalności PTP, a także prenumerowało i rozpowszechniało do poszczególnych 
placówek czasopismo „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”.  

Koło PTP w Mikołowie rozpoczęło współpracę ze Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu 
w celu rozpropagowania działalności edukacyjnej PTP w Szpitalu, a także wśród 
mieszkańców miasta. 

 

3.   Spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
 

   
             17.05.2018 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla członków PTP z 
okazji Dnia Pielęgniarki w restauracji „Salwator Park” w Mikołowie, na którym 
omówiono temat dotyczący „Bezdechu nocnego” oraz przedstawiono produkty przez 
przedstawicielkę Firmy Oriflame  

 
 

 
4.   Strona internetowa Koła PTP w Mikołowie 
 

W roku 2018 Koło Terenowe kontynuowało prowadzenie strony internetowej, która 
funkcjonuje jako zakładka strony www.szpital-mikolow.com.pl. Na stronie są zawarte 
bieżące informacje z działalności Koła, krótki rys historyczny, skład obecnego Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej  oraz zdjęcia z imprez integracyjnych, które są okazją do miłych 
wspomnień. 

 
 
 
5. Wigilia dla emerytek PTP 
     
 

W 2018 roku Koło Terenowe pamiętało o Emerytkach PTP w Mikołowie. Z okazji 
Wigilii 2018 roku wysłano kartki świąteczne z życzeniami oraz z zaproszeniem na 
spotkanie noworoczne.  

 
 
 
 


