Mikołów, 15.01.2020r.

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w Mikołowie za rok 2019

1. Działania podnoszące stan wiedzy pielęgniarek

















Modernizacja strony internetowej PTP: dodanie zakładki Historia PTP na Śląsku i
w Mikołowie
W dniu 18.01.2019 roku odbyło się Spotkanie Noworoczne dla Emerytek PTP
oraz wykład dla członków PTP na temat „ Historia PTP na Śląsku i w Mikołowie”,
które poprowadziła mgr Sylwia Krybus przewodnicząca PTP w Mikołowie.
W spotkaniu uczestniczyło 14 osób oraz Prezes CZ w Mikołowie Władysław
Perchaluk
17.05.2019 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla członków PTP z okazji
Dnia Pielęgniarki w restauracji „Winner Bar” w Łaziskach Górnych, na którym
omówiono temat „ Kolagen a zdrowie” oraz przedstawiono produkty przez
przedstawicielkę Firmy Mariolę Kopańską. W spotkaniu uczestniczyło 20
członków PTP. Zaproszono członków PTP do aktywnego spędzenia czasu poprzez
udział w zawodach w Kręgielnii w Hali MOSiRu w Łaziskach Górnych
Członkowie PTP w Mikołowie uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki i Położnej w Teatrze Rozrywki, w Chorzowie, gdzie wręczono
Diamentowe Czepki naszym koleżankom: Dance Kuźnik, Izabeli Ryguła, Lidii
Więdłocha
Delegaci Koła Terenowego PTP w Mikołowie tj. Anna Głos, Irena Szołtysek,
Renata Wójcik uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji zorganizowanej przez
Oddział Wojewódzki PTP w Katowicach w Ustroniu, w dniu 18-19.10.2019 roku.
Temat konferencji „ Głos pielęgniarek – zdrowie dla wszystkich”
13.11.2019 roku mgr Anna Głos przeprowadziła szkolenie dotyczące konferencji
w Ustroniu: „ Głos pielęgniarek – zdrowie dla wszystkich. Relacja z konferencji
szkoleniowej Ustroń, zmiany w kształceniu pielęgniarek”. W spotkaniu
uczestniczyli członkowie PTP, a także studenci GWSH kierunek Pielęgniarstwo w
Katowicach
05.12.2019 roku odbyła się Wigilia dla emerytek PTP oraz szkolenie dla członków
PTP „ Szczepienia ochronne dla podróżujących”, które odbyło się w Mikołowie, a
poprowadziła Pielęgniarka Epidemiologiczna Kamila Kalitka-Ulman. W spotkaniu
uczestniczył dyrektor do spraw medycznych Jacek Czapla
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 współpracowało ze Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu w celu
rozpropagowania działalności edukacyjnej PTP w Szpitalu.

3. Spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

17.05.2019 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla członków PTP z
okazji Dnia Pielęgniarki w restauracji „Winner Bar” w Łaziskach Górnych, na którym
omówiono temat „ Kolagen a zdrowie” oraz przedstawiono produkty przez
przedstawicielkę Firmy. Zaproszono członków PTP do aktywnego spędzenia czasu
poprzez udział w zawodach w Kręgielnii w Hali MOSiRu w Łaziskach Górnych

4. Strona internetowa Koła PTP w Mikołowie
W roku 2019 Koło Terenowe zmodernizowało prowadzenie strony internetowej, która
funkcjonuje jako zakładka strony www.szpital-mikolow.com.pl. Na stronie są zawarte
bieżące informacje z działalności Koła, skład obecnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
oraz zdjęcia z imprez integracyjnych, które są okazją do miłych wspomnień. Dodano
zakładkę Historia PTP na Śląsku i w Mikołowie.

5. Wigilia dla emerytek PTP

W 2019 roku Koło Terenowe pamiętało o Emerytkach PTP w Mikołowie. Z okazji
Spotkania Noworocznego oraz Wigilii 2019 roku wysłano kartki świąteczne z
życzeniami oraz z zaproszeniem na spotkanie noworoczne.

