
Sprawozdanie z 36. zebrania delegatów EfCCNa, Paryż, Francja 19-20 marca 2016 r. 

W  zebraniu  uczestniczyli  delegaci  z:  Belgii,  Danii,  Finlandii,  Francji,  Niemiec,
Islandii,  Izraela,  Holandii,  Norwegii,  Polski,  Słowenii,  Hiszpanii,  Szwecji,  Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii, Cypru, Włoch, Chorwacji.
W  charakterze  obserwatora  w  zebraniu  uczestniczyli  obserwatorzy  z  Chorwacji,  Cypru,
Francji, Izraela, Włoch, Macedonii, Polski - dr Dorota Ozga delegat PTPAiIO do WFCCN
(Światowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Intensywnej Opieki). Obserwatorem zewnętrznym
była prof. Louis Rose z Kanady.
Zebranie  otworzyła  i  prowadziła  Bronagh  Blackwood  -  Prezydent  EfCCNa.  Zebranie
posiadało wymagane quorum. Plan zebrania, został przyjęty przez delegatów w głosowaniu
jawnym.  Nie  zgłoszono  również  uwag  do  protokołu  z  jesiennego  zebrania  delegatów  w
Krems, Austria. Został on przyjęty w drodze głosowania.  

Przebieg zebrania:
1. Anna  Kokko  vice  President  of  EfCCNa  przedstawiła  zmiany  zaproponowane  w

ostatecznej  wersji  dokumentu  przedstawiającego  nową  misję  i  strategię  działania
EfCCNa na lata 2015- 2020. Prace nad dokumentem - the EfCCNa Manual - trwają od
2014r. Jedną z procedur przyjętych w dokumencie jest prawo Zarządu EfCCNa do
anulowania delegatom prawa do głosowania do czasu wniesienia przez towarzystwo
narodowe  opłaty  członkowskiej.  Delegaci  przyjęli  zaproponowane  zmiany  w
głosowaniu jawnym. 

2. Towarzystwa Pielęgniarek Intensywnej Opieki z Macedonii i Irlandii zgłosiły swoje
wnioski  o  przyjęcie  w  poczet  członków  EfCCNa.  Przedstawicielka  z  Macedonii
przedstawiła  swoje  towarzystwo.  W  Macedonii  jest  około  1200  pielęgniarek
intensywnej opieki, a towarzystwo liczy około 150 członków. Natomiast w Irlandii
jest około 1000 pielęgniarek intensywnej opieki, a towarzystwo liczy 10 członków.
Wnioski obu towarzystw zostały przyjęte w drodze głosowania.

3. Liderzy poszczególnych grup problemowych przedstawiali stan zaawansowania prac
nad swoimi projektami

Projekt  -  Zaangażowanie  EfCCNa  w  działania  UE  i  ESNO  (European  Specialist
Nurses Organisations) - lider David Waters. Na każdym zebraniu delegatów EfCCNa
przedstawiane będą informacje dotyczące prac prowadzonych przez ESNO. Aktualnie
ESNO  pracuje  nad  stworzeniem  wspólnych  ram  kwalifikacji  dla  pielęgniarek
specjalistek  w  Europie.  Grupa  analizować  będzie  czy  opracowane  Kompetencje
EfCCNa  dla  europejskich  pielęgniarek  intensywnej  opieki  pasują  do  ram
wypracowanych przez ESNO.

Projekt – Współpraca handlowa/komercyjna – lider Elin Stefinak i inni. Grupa ma za
zadanie  pozyskanie  sponsorów  na  najbliższy  Kongres  w  Belfaście,  jak  również
opracowanie strategii pozyskania sponsorów długofalowych. Dyskusja toczyła się na
temat  czy  na  stronie  EfCCNa  powinniśmy  zamieszczać  ogłoszenia  rekrutujące
pielęgniarki  do  pracy  poza  granicami  Europy,  wiedząc,  że  w  Europie  brakuje
pielęgniarek. 

Projekt –przygotowanie standardów praktyki EfCCNa – lider Andreas Schaefer.
Grupa pracuje nad standardem - Zarządzanie bólem. Prace są w toku. 



Projekt – Rozwój strony internetowej EfCCNa w celu promowania sztuki i nauki –
lider Irene Harth. Strona zmieniła się w wielu wymiarach, ale jeszcze potrzebuje dużo
dobrych zdjęć z oddziałów intensywnej terapii.  Prośba do wszystkich delegatów o
przesyłanie zdjęć z oddziałów OIT w swoich krajach. 

Projekt  –  Nauka  –  lider  dotychczasowy  Bronagh  Blackwood.  Kierowanie  grupą
przejmują Frederique i Julie.
Granty  EfCCNa  na  indywidualne  projekty  badawcze.  Wyniki  dotychczasowych
konkursów:
2014 – Zaburzenia snu i sedacja w OIT.
2015 – Badania nad delirium u pacjentów neurologicznych.
2016 – Potrzeby rodzin pacjentów z chorobami przewlekłymi leczonych w OIT.
Aplikacje na rok 2017 można przesyłać do dnia 1 września 2017 r. 

Projekt  –  Wymiana  pielęgniarek  –  Adriano  Frigonovic  przekazał  kierowanie
projektem  dla  Jelena.  Od  roku  2002,  już  25  pielęgniarek  skorzystało  z  projektu
wymiany pielęgniarek, w tym 5. z Polski.

Projekt  –  Critical  Care  Doctoral  European  Nurses  Group  -  CC-DEN  Grupa
Pielęgniarek  Intensywnej  Opieki  z  doktoratem.  Projektem  kieruje  Bronagh
Blackwood. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie odbyło się w Walencji w 2015r. W tej
chwili grupa liczy 48 członków. Następne spotkanie ma się odbyć 15 lutego 2017 w
Belfaście. Celem jest poznanie się wzajemne członków i poznanie obszarów swoich
badań, tak, aby nawiązać współpracę i prowadzić wspólne badania. 

4. Erasmus  plus  projekt  MultIcultural  Care  in  European  ICU  (MICE-ICU)
Wielokulturowa opieka w europejskich OIT (akronim - Mysz w OIT) – w imieniu
Polskiego  Towarzystwo  Pielęgniarek  Anestezjologicznych  i  Intensywnej  Opieki
Aleksandra  Gutysz-Wojnicka  przedstawiła  założenia  projektu  i  zwróciła  się  do
delegatów EfCCNa z prośbą o zgodę na udział ECCNa w projekcie, jako organizacji
partnerskiej.  Celem  projektu  MICE-ICU  jest  doskonalenie  wiedzy,  umiejętności  i
postaw  pielęgniarek  w  opiece  nad  pacjentem obcym  kulturowo  leczonym  w OIT
poprzez przygotowanie kursu z  zakresu pielęgniarstwa wielokulturowego.  Bronagh
Blackwood przedstawiła założenia projektu,  jako w pełni zgodne z misją EfCCNa.
Projekt zakłada czynny udział około 3 delegatów EfCCNa w pracach związanych z
realizacją projektu przez okres 2 lat. Wniosek o zgodę na udział w projekcie poddany
był głosowaniu, wszyscy delegaci wyrazili zgodę. W przypadku wygrania konkursu w
realizację projektu z ramienia EfCCNa zaangażowani będą Bronagh, Julie, Eva, Irene.

5. Sprawy finansowe – Drago Satosek
Kongres  EfCCNa  w  Walencji  przyniósł  zyski.  Składka  członkowska  EfCCNa  do
ESNO (European Specialist  Nurses  Organisations) w ciągu 5 ostatnich lat  wzrosła
dramatycznie. 
Drago zwrócił uwagę na fakt, ze niektóre towarzystwa narodowe wpłacając składkę
członkowską  do  EfCCNa  dzielą  koszty  transferu  pomiędzy  obie  strony,  wtedy
EfCCNa również pokrywa koszty przelewu z innego kraju i ponosi straty. Niektóre
kraje  natomiast  same  ponoszą  całkowite  koszty  przelewu  pieniędzy  za  granicę.
Delegaci  zostali  zobowiązani  do  wyjaśnienia,  w  jaki  sposób  odbywa  się  przelew
składki członkowskiej do EfCCNa i jakie będą decyzje w tej sprawie (sprawa będzie



omawiana w Ljubljanie).  W trakcie zebrania odbył się audyt księgi finansowej. Nie
stwierdzono uchybień.

6. Wizerunek  EfCCNa  na  zewnątrz  w  ostatnich  dwóch  latach  analizowała  Eva,
zdecydowano, że badanie będzie nadal kontynuowane.

7. Sekretarz  EfCCNa  poinformowała  o  wynikach  wyborów  na  stanowisko  członka
zarządu EfCCNa ds. unijnych i delegata do ESNO, wyjaśniła, że zgodnie ze statutem
EfCCNa głosowanie w tej kwestii nie było potrzebne. Zgłoszono dwóch kandydatów,
ale  zgodę  na  udział  w  wyborach  przyjął  tylko  1  kandydat.  Dawid  Waters  został
wybrany na stanowisko członka zarządu ds. unijnych.
W roku 2017 odbędą się wybory na stanowisko członka Zarządu EfCCNa, ponieważ
kończy się kadencja Evy.

8. Kongres EfCCNa 2017, Belfast 
Opłata rejestracyjna na Kongres 360 Euro. 
Komitet  naukowy  składa  się  z  15  osób.  Będzie  decydował  o  tym  czy  praca
prezentowana  będzie  ustnie  czy  w  formie  plakatu.  Każdego  dnia  będzie  wykład
plenarny, 3 sesje równoległe, jeden warsztat i jedno sympozjum.
Sesja – 6. prezentacji po 15 min
Sympozjum (jednotematyczne) – 4 prezentacje po 15 min i 30 min dyskusji (musi być
osoba prowadząca)
Warsztaty – 1,5 h sesji interaktywnej
Master classes – wykład eksperta 2 x 45 min
Plakaty
Propozycje tematów sesji:
Sesja mieszana pediatria/dorośli
Sympozjum na temat demencji
SCREAM, warsztaty symulacji

Nagrody: Najlepsza praca i najlepszy poster 
Najlepsza  praca  wybierana  będzie  przez  komitet  naukowy  Kongresu  w  trzech
kategoriach: Nauka, Praktyka, Edukacja
Najlepszy plakat wybierany będzie przez zwiedzających/uczestników kongresu.
Nagrodami będą bilety na Kongres EfCCNa w 2019 roku.

Lunch  Prezydentów/Prezesów  towarzystw  narodowych  zrzeszonych  w  EfCCNa
odbędzie się na zaproszenie Bronagh Blackwood – Prezydenta EfCCNa.

9. 2017  EfCCNa  Fellows  stypendium  –  nagroda  dla  zasłużonego  członka  zarządu/
delegata EfCCNa, który miał duży wkład w rozwój i umacnianie pozycji EfCCNa.
Nagroda przyznawana w czasie Kongresu od 2008 roku. Każdy delegat lub członek
zarządu EfCCNa może zgłosić  kandydata,  złożyć wniosek i  uzasadnienie.  Wyboru
dokonuje  powołany  przez  EfCCNa  zespół.  Termin  składania  zgłoszeń  mija  30
września 2016 r. 

10. EfCCNa Kongres w 2019 r. Wybór miejsca przyszłego Kongresu uzależniony będzie
uwarunkowaniami  lokalnymi,  kosztami  i  dostępnością  miejsca.  Zainteresowanie
współpracą przy organizacji następnego Kongresu EfCCNa należy pilnie zgłaszać do
Zarządu EfCCNa (najpóźniej do 1 września 2016r.)

11. Informacje z WFCCN



WFCCN zrzesza 42 kraje na 6 kontynentach. W Seulu, Korea wybrano nowy Zarząd. 
Adriano Frigonovic został vice Prezydentem WFCCN.

12. Powołano mentorów wybranych z dotychczasowych delegatów EfCCNa dla nowych 
przedstawicieli, którzy dołączyli do grona delegatów EFCCNa. Aleksandra Gutysz-
Wojnicka została powołana na mentora Audur Sesselja Gylfadottir z Islandii.

13. Nadchodzące wybory do Zarządu EfCCNa
2017 – wybory 

członka Zarządu ds. organizacji Kongresów
Prezydenta
Skarbnika

2018 – wybory
Vice Prezydenta
Sekretarza  

14. Następne spotkanie zarządu i delegatów EfCCNa odbędzie się w Ljubljanie, Słowenia 
w dniach 8-9 października 2016 r.

Sprawozdanie sporządziła: Olsztyn, 5.07.2016 r.
Aleksandra Gutysz-Wojnicka
Delegat PTPAiIO do EfCCNa


