
Sprawozdanie z 37. zebrania delegatów EfCCNa, Lubljana, Słowenia, 8-9 października
2016 roku.

W zebraniu uczestniczyli delegaci z: 
Chorwacji Adriano Friganovic i Jelena Slijepcevic 
Danii Iben Tousgaard 
ESPNIC Irene Harth 
Finlandii Anne Kokko EfCCNa vice President i Kaissa Jakobsson 
Francji Daniel Benlahoues 
Niemiec Andreas Schafer 
Islandii Audur Sesselja Gylfadottir 
Izraela Julie Benbenisthy 
Włoch Sylvia Scelsi 
Holandii Frederique Paulus i Colette Ram 
Norwegii Elin Steffenak 
Słowenii Drago Satosek, Dejan Dobersek 
Serbii Bilijana Savic 
Hiszpanii Victor Gomez 
Szwecji Eva Barkestad i Eva Akerman 
Szwajcarii Paul vd Heiden 
Wielkiej Brytanii David Waters 
Polski Aleksandra Gutysz-Wojnicka.

W  zebraniu  uczestniczyli  w  charakterze  obserwatora  przedstawiciele  z  Cypru,  Słowenii,
Włoch i Polski - dr Dorota Ozga delegat PTPAiIO do WFCCN (Światowego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Intensywnej  Opieki). 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
wiosennego zebrania delegatów, które odbyło się w Paryżu. Protokół został on przyjęty w
drodze głosowania.  

Przebieg zebrania:
1. Anna  Kokko  vice  President  of  EfCCNa  przedstawiła  informacje  dotyczące

zbliżających  się  wyborów  do  Zarządu  EfCCNa.  Podczas  kolejnego  zebrania
delegatów w Belfaście odbędą się wybory na trzy stanowiska w Zarządzie EfCCNa:
Prezydenta EfCCNa, Skarbnika i członka Zarządu. 

Nominacje na poszczególne stanowiska mogą składać delegaci, jednocześnie nominowane 
osoby powinny wywodzić się z grona delegatów. Termin składania propozycji to 15 stycznia 
2017 roku. 

2. Drago Satosek skarbnik EfCCNa przedstawił bilans wydatków i zysków za rok 2016 
oraz zaprezentował plan budżetu na rok 2017. Zgromadzenie delegatów w drodze 
głosowania przyjęło plan budżetu na rok 2017. 



3. Liderzy poszczególnych projektów realizowanych w ramach EfCCNa przedstawili 
sprawozdania ze swojej działalności, etapu zaawansowania prac i planu dalszych 
aktywności. 

Projekt MICE-ICU - Aleksandra Gutysz-Wojnicka przekazała przewodniczenie temu 
projektowi Ewie Barkestad (powołana na koordynatora MICE–ICU w EfCCNa). Z ramienia 
EfCCNa w projekcie pracować będą Bronagh Blackwood and Julie Benbenishty (wymiar 
naukowy), Irene Harth (upowszechnianie i informowanie), Drago Satošek (sprawy finansowe)
i inne osoby w miarę potrzeby.

Adriano Friganovic – vice Prezydent WFCCN przedstawił aktualności dotyczące prac 
prowadzonych przez WFCCN (Światowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Intensywnej Opieki). 
Kongres WFCCN w Brisbane, Australia był dużym sukcesem. Podczas Kongresu 7 członków
WFCCN podpisało Deklarację w sprawie uznania potrzeb kulturowych ludzi 
dyskryminowanych i pokrzywdzonych w aktualnej rzeczywistości. 
WFCCN ustanowiła dwie formy członkostwa – kraje płacące składki i nieopłacające składek. 
Aktualnie do WFCCN należy 14 krajów płacących składki i 7 krajów niepłacących składek. 
Następny Kongres WFCCN odbędzie się w Rio de Janeiro, w listopadzie 2017 roku. 

Eva Barkestad – przedstawiła stan zaawansowania prac związanych z przygotowaniami do 7. 
Kongresu EfCCNa w Belfaście oraz wstępny program Kongresu i imprez towarzyszących. 
W przeddzień Kongresu odbędzie się spotkanie członków grupy Critical Care Doctoral 
European Nurses Group (CC-DEN). Spotkanie będzie prowadzone przez B Blackwood. CC-
DEN to grupa składająca się z pielęgniarek intensywnej opieki prowadzących badania 
naukowe z dziedzinie intensywnej opieki pielęgniarskiej. Warunkiem włączenia się w prace 
grupy jest posiadanie, co najmniej stopnia naukowego doktora. Celem działalności grupy jest 
wymiana informacji i współpraca w prowadzeniu badań naukowych. 

Andreas Schaeffer przedstawił wyniki pracy grupy ds. opracowania standardu zarządzania 
bólem u pacjentów w OIT. Rekomendacje są prawie gotowe. Będą przedstawione na 
Kongresie EfCCNa w Belfaście. 

Irene Harth z grupą pracują nad zmodernizowaniem strony internetowej EfCCNa i Facebooka
oraz opracowaniem nowych ulotek i materiałów promujących działalność EfCCNa. 

Frederique Paulus przewodniczy grupie rozstrzygającej konkurs na grant naukowy EfCCNa 
na projekt dotyczący badań w obszarze intensywnej opieki medycznej. Do konkursu 
zgłoszono pracę z Holandii dotyczącą obciążenia pracą pielęgniarek w OIT. W poprzednich 
latach wygrały praca z Wielkiej Brytanii - dotycząca potrzeb rodzin pacjentów przewlekle 
chorych, którzy są w fazie krytycznego zaostrzenia choroby oraz z Holandii - Dandelion: 
Danish Delirium Study on Neuro-intensive Care Patients.  Praca ta będzie przedstawiana 
podczas Kongresu EfCCNa w Belfaście. 



Eva Akerman przewodniczy zespołowi zajmującemu się pracami nad Strategią odzwyczajania
od respiratora. Koordynuje ona wielonarodowy projekt badawczy, który jest w trakcie 
realizacji. 

Jelena Slijepcevic jest nowym delegatem odpowiedzialnym za realizację projektu EfCCNa 
Exchange Program. 

Sylvia Seclsi z Włoch zwróciła się do zebranych delegatów o poparcie stanowiska 
przygotowanego przez SIAARTI (Włoskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Intensywnej Opieki) 
w sprawie wojny w Syrii i towarzyszącej jej tragedii humanitarnej i opublikowanie go w 
dostępnych mediach i stronie EfCCNa. Wniosek został przyjęty.  

Elin Steffenak będzie przewodniczyła grupie odpowiedzialnej za organizację Kongresu 
EfCCNa w 2019 roku. Elin poinformowała, że trzy kraje: Polska, Słowenia i Szwecja 
ubiegają się o organizację Kongresu w swoich krajach. Rozstrzygnięcie i wybór oferty nastąpi
w lutym 2017 roku, w Belfaście. 

Sprawozdanie sporządziła: Olsztyn, 12.11.2016 r.
Aleksandra Gutysz-Wojnicka
Delegat PTPAiIO do EfCCNa


