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Szanowne Koleżanki i Koledzy
Za nami kolejny kwartał, kolejny maj, w którym jak co roku obchodziliś
my nasze święta: 8 maja Dzień Położnej i 12 maja Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarki.
W miesiącu maju odbywały się konferencje i spotkania - był to dobry czas,
by zastanowić się nad polską służbą zdrowia a w szczególny sposób warto
dostrzec i docenić codzienny wysiłek i starania polskich pielęgniarek i po
łożnych. Fakt, iż są to zawody o dużej wartości społecznej, a jednocześnie
cierpiące na brak kadry, potwierdza ranking - Barometr zawodów 2017, który
pokazał, że pielęgniarka i położna są na 3 miejscu najbardziej pożądanych
zawodów na rynku pracy. Pielęgniarka i położna to również jedne z naj
ważniejszych zawodów zaufania publicznego - takich, które rzeczywiście,
i w pełni zasadnie, cieszą się dużym zaufaniem Polaków (w 2013 roku 76%
badanych zadeklarowało, że ufa pielęgniarkom, położnym).
Dane z Centralnego Rejestru pokazują, że pielęgniarek w wieku emerytal
nym (powyżej 61 roku życia) jest 19,52%, natomiast młodych, które mogą ich
zastąpić jest tylko 5,53% (w wieku 21-30 lat). Za trzy lata liczba pielęgniarek
spadnie w Polsce o ponad 4 tysiące, a do 2035 roku - nawet o 16,5 tysiąca.
Czy pielęgniarka będzie wkrótce traktowana jako zawód zanikający?
Ile liczb trzeba jeszcze przytoczyć, ile rozmów przeprowadzić aby przekonać
nieprzekonanych aby dotrzeć do serc i umysłów decydentów. Perspektywa
widziana oczyma z za ministerialnych czy dyrektorskich biurek wygląda
zupełnie inaczej niż ta z za łóżka chorego, czy kiedyś się to zmieni?
Myślę że tak, problemów polskich pielęgniarek nie sposób dłużej igno
rować - prędzej czy później przełożą się one na poważny problem na skalę
całego społeczeństwa.
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku
Cecylia Dolińska
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Gratulacje
Niezmiernie miło nam poinformować,
że w dniu 21 marca 2017 r. został nadany Pani
dr n. med. Grażynie Kobus
stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu
na podstawie osiągnięcia naukowego na temat:

Uwarunkowania społeczno-etyczne współczesnej
transplantologii w północno-wschodniej Polsce
Szanowna Pani
Proszę przyjąć, przekazywane z ogromną radością, najlepsze
gratulacje i życzenia z okazji uzyskania stopnia naukowego
doktora habilitowanego. Życzymy kolejnych osiągnięć nau
kowych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Z wyrazami szacunku w imieniu ORPiP
Przewodnicząca Cecylia Dolińska

graf. mat OIPiP
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Z upływem lat życie nie staje się łatwiejsze,
ale może się stać pełniejsze i piękniejsze
Pielęgniarce Naczelnej
SPP ZOZ w Choroszczy
dr n. med. EWIE JASZCZOŁT
z okazji przejścia na emeryturę
wyrazy uznania i szacunku
oraz serdeczne podziękowanie za wieloletnią owocną
współpracę wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej
pomyślności, radości, a także realizacji swoich pasji
i zainteresowań w dalszym codziennym życiu składają
pielęgniarki i pielęgniarze
Zakładu
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku informuje, że Wojewoda
Podlaski w dniu 04.04.2017 r. powołał na
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
pielęgniarstwa diabetologicznego

Panią Krystynę Popławską
Pani Konsultant składamy serdeczne gratulacje,
życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji i wielu
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska

graf. mat OIPiP
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Najlepsze życzenia, to marzeń spełnienia.
Bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia?
Wiek emerytalny po to jest nam dany,
By realizować niespełnione plany.

Pani Ewie Budreckiej
Położnej Oddziałowej
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im J. Śniadeckiego w Białymstoku
Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią,
pełną poświęcenia pracę na rzecz pacjentów, za codzienny trud, okazaną życzliwość i cierpliwość.
Życzymy samych przyjemnych
dni i chwil wypełnionych miłością, samych miłych wspom
nień i realizacji wszystkich pasji.

Pielęgniarki i Położne SP ZOZ
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im J. Śniadeckiego w Białymstoku

6

graf. mat OIPiP

Biuletyn nr 102/2017 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Życzenia i gratulacje

W związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem
na emeryturę składamy najserdeczniejsze podziękowania
za długie lata wspólnej pracy Paniom:

Grażynie Kodź
Pielęgniarce Oddziału Neonatologii
z Patologią i Intensywną Terapią

Barbarze Urbanowicz
Pielęgniarce Oddziału Neurologii
Pododdział Udarowy

Celinie Fiedorowicz
Położnej Oddziału
Ginekologiczno- Położniczego
Żegnajcie, pisma, tabelki
konta, druki i rozliczenia,
Witajcie baaardzo późne wstawanie,
i bezustanne leniuchowanie.
Jedź na wycieczkę, może do Grecji,
Zaszalejcie trochę także w Wenecji,
Odwiedźcie Paryż lub Barcelonę,
Byście mogły wspominać chwile szalone.
Gdy szaleństwo Cię jednak znudzi,
I zatęsknisz trochę do ludzi,
Zapraszamy do nas serdecznie,
Odwiedzajcie nas często - koniecznie!

Pielęgniarki i Położne SP ZOZ
Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego
im J. Śniadeckiego w Białymstoku

graf. mat OIPiP

7

Biuletyn nr 102/2017 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Życzenia i gratulacje

W imieniu wszystkich pielęgniarek i położnych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku,
w związku z przejściem na emeryturę, składam
serdeczne podziękowania za wiele lat wspólnej
pracy Pani:

Lenie Puczkielewicz
- Pielęgniarce POZ

Życzę samych pogodnych dni, miłych wspomnień, realizacji wszystkich pasji i zainteresowań.
Naczelna Pielęgniarka
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
Krystyna Baranowska
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Szkolenia podyplomowe w Izbie trwają w dalszym ciągu i już
wszyscy się do nich przyzwyczailiśmy, mimo wielu emocji jakie
wzbudzały z chwilą ich uruchomienia. Wszystko już toczyło się
utartym szlakiem aż tu nagle nowa zmiana dotycząca rejestracji
w Systemie Monitorowania Kształcenia, jest to utrudnienie zarówno dla uczestników jak i organizatorów kształcenia informac
ja na temat rejestracji udostępniona jest na stronie NRPiP.
W ostatnim kwartale uczestnicy specjalizacji w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, której
organizatorem była OIPiP w Białymstoku zdali egzamin państwowy w Warszawie. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie
gratulujemy zdanego egzaminu i osiągnięcia bardzo wysokiego
wyniku (156,69) oraz uzyskania tytułu Specjalisty.
W miesiącu kwietniu zakończył się kurs specjalistyczny dla
pielęgniarek i położnych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa
oraz kurs kwalifikacyjny dla położnych pielęgniarstwo anestez
jologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii. Zakończyły się również specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa
geriatrycznego dla pielęgniarek i dwie edycje specjalizacji neonatologicznej dla pielęgniarek i położnych, uczestnicy odczekają
na egzamin państwowy, który odbędzie się w sesji jesiennej.
Trwa kurs specjalistyczny: wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych oraz szczepienia ochronne dla pielęgniarek. Kontynuowana jest specjalizacja - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej oraz Ginekologiczno
-położnicza.
Wzorem lat ubiegłych, będziemy w dalszym ciągu prowadzić
bezpłatne szkolenia dostosowane do potrzeb naszego środowiska. Wszystkie koleżanki i kolegów zachęcamy do odwiedzania
naszej strony internetowej, na której można znaleźć aktualne
informacje na temat szkoleń.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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W 2017 roku Ministerstwo Zdrowia dofinansuje minimum
2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które
rozpoczną specjalizację.
Organizatorów kształcenia wyłonimy w drodze postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres
trwania specjalizacji w 2017 roku wyniesie nie więcej niż 3 500 zł.
Poniżej zamieszczamy wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać
dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2017 r. w województwie
podlaskim z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji
w województwie.
Liczba
miejsc
/edycji

75/3

Lp.

Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w 2017 r.

1.

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

2.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

3.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

4.

REZERWA: Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

5.

REZERWA: Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Kurs kwalifikacyjny

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
w położnictwie i ginekologii dla położnych

Anna Aleksiejuk		
Katarzyna Betto		
Joanna Bortnik		
Justyna Bura		
Jolanta Daszuta		
Bożena Falkowska
Anna Grabowiecka
Sylwia Grygo		
Krystyna Jabłońska
Anna Jędrzejewska
Barbara Kalinowska
Danuta Konopko		
Agnieszka Kurzyna

Julita Balejko
Dorota Borowska
Julia Borysewicz
Joanna Burzyńska
Ewa Beata Dobrzyń
Marlena Falkowska
Joanna Ewelina Godlewska
Marta Jabłonowska
Barbara Jakimiec
Bożena Jurek
Agata Karpińska
Agata Wioleta Kisielewska
Agnieszka Kropiewnicka
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Zofia Makar		
Urszula Momotko		
Agata Jadwiga Nowik
Małgorzata Piechowska
Barbara Rogowska
Monika Sidorczuk		
Małgorzata Stefanowska
Maria Topór 		

Beata Milewska
Elżbieta Muśko
Katarzyna Padlewska
Marzena Rojewska-Stojak
Joanna Rusałowicz
Krystyna Steckiewicz
Paulina Szczygieł
Ewa Wiśniewicz

Kurs specjalistyczny

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
dla pielęgniarek i położnych
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Marta Aponowicz
Ewa Artemiuk		
Dorota Bychowska
Monika Bałdowska
Klaudia Bednarz		
Ewa Citkowska		
Ewa Chomicka		
Natalia Czerniawska
Eugenia Czołomiej
Barbara Dąbrowska
Marta Domalewska
Joanna Dryl 		
Patrycja Dziadel		
Irena Dzik		
Diana Falkowska		
Zofia Fiedorowicz		
Katarzyna Grygoruk
Elżbieta Halicka		
Barbara Jabłońska		
Alina Janiuk		

Agnieszka Andruszkiewicz
Ewelina Brzozowska
Tamara Borowik
Paulina Bobka
Dorota Cekało
Agata Chomczyk
Bożena Czech
Marta Czeszel
Małgorzata Monika Dakowicz
Helena Dołęgowska
Maria Dudel
Sławomira Drozd-Korowaj
Grażyna U. Dziemianowicz
Urszula Ejsmont
Karolina Magdalena Falkowska
Teresa Garbowska
Barbara Joanna Gburzyńska
Lucyna Hapunik
Justyna Karolina Hołownia
Małgorzata Ewa Jelska
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Beata Kawałko		
Dorota Klim		
Barbara Kulikowska
Joanna Kościuczuk
Ewelina Langer		
Irena Matwiejuk		
Teresa Ewa Mikołajczyk
Grażyna Najda 		
Iwona Niegierewicz
Sylwia Omelczuk		
Paula Purta		
Iwona Płaszczyk		
Ewa Urszula Pużuk
Joanna Rutkowska
Małgorzata Sadowska
Anna Sierżan		
Małgorzata Szmurło
Anna Sosnowska		
Natalia Wałuszko		
Iwona Wojszko		
Marta Tarasiuk		
Patrycja Tymosiak
Sylwia Trubowicz		
Halina Zajączkowska
Małgorzata Żmiejko

Urszula Kiszko
Beata Kuryłek
Marlena Kolańczyk
Gabriela Kozioł
Marta Lutostańska
Joanna Michniewicz
Paulina Monach
Teresa Barbara Nierodzik
Krystyna Nikołajczuk
Emilia Ostaszewska
Monika Perkowska
Paulina Puczko
Ewa Reszuta
Katarzyna Salachowska
Anna Siwicka
Monika Skalska-Bajda
Elżbieta Szymojko
Karolina Strapczuk
Jolanta Winnicka
Barbara Supruniuk
Justyna Tokarewicz
Monika Tomaczak-Gołąb
Paulina Zalewska
Paweł Żukowicki
Alicja Żurawska Karczewska

Wszystkim w/w koleżankom w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku składam serdeczne gratulacje,
życząc satysfakcji z tytułu podniesienia kwalifikacji, sukcesów
w pracy zawodowej, oraz pomyślności w życiu osobistym.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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zkolenia podyplomowe
Komunikat dla pielęgniarek i położnych
w sprawie uruchomienia Systemu monitorowania
kształcenia pracowników medycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1991 z późn. zm.) od dnia 1 maja
2017 r. zaczął obowiązywać System monitorowania kształcenia
pracowników medycznych (SMK).
SMK jest systemem teleinformatycznym wspomagającym
przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych,
w tym pielęgniarek i położnych.
Gromadzone w systemie informacje umożliwią podmiotom
zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie
tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania
w zakresie kadr medycznych, w systemie ochrony zdrowia oraz
ocenę jakości i skuteczności kształcenia.
W przypadku kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych będą w nim przetwarzane dane w oparciu o art. 67,
art. 71-73, art. 76-79, art. 80 i 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251
z późn.zm.) oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761). Oznacza to m.in., że
postępowania kwalifikacyjne na wszystkie rodzaje kształcenia,
rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r., będą odbywały się
wyłącznie za pośrednictwem systemu SMK.
W celu korzystania z SMK niezbędne będzie posiadanie:
1) dostępu do Internetu;
2) zainstalowanej wersji oprogramowania Java 7 z najnowszą
aktualizacją;
3) przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer
(najnowsze wersje).
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W celu dokonywania czynności w SMK niezbędne będzie:
1) założenie własnego konta w tym systemie, za pośrednictwem strony internetowej smk.ezdrowie.gov.pl,
2) uwierzytelnienie tożsamości, czego będzie można dokonać
na kilka sposobów:
- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu dostępne na stronie
epupap.gov.pl/wsp/portal);
lub
- przez właściwego organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzącego kształcenie;
lub
- przez właściwą, z uwagi na przynależność, okręgową izbą
pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek
i Położnych,
3) zweryfikowanie uprawnień - w tym celu należy złożyć
wniosek, za pośrednictwem SMK, do właściwej, z uwagi
na przynależność, okręgowej izby pielęgniarek i położnych.
Po dopełnieniu powyższych czynności możliwym będzie np.:
złożenie wniosku o zakwalifikowanie na konkretny rodzaj kształcenia, u wybranego organizatora.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy
kontaktować się z właściwą, z uwagi na przynależność, okręgową
izbą pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbą Pielęgniarek
i Położnych albo wybranym organizatorem kształcenia.
Maria Jolanta Królak
Dyrektor Centrum Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Jacek Chojnacki
Radca Prawny
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Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplo
mowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK

16

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017 r. Systemu
monitorowania kształcenia pracowników medycznych, Centrum
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przedstawia stanowisko dotyczące prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, uzgodnione z Departamentem
Prawnym oraz Departamentem Pielęgniarek i Położnych Minis
terstwa Zdrowia.
Kształcenie rozpoczęte do dnia 30 czerwca 2017 r.
będzie kontynuowane do chwili jego zakończenia na dotychczasowych zasadach.
Oznacza to, że jeśli Organizator prowadzi kształcenie na podstawie planów kształcenia oraz harmonogramów, w których
wskazał rozpoczęcie kształcenia do dnia 30 czerwca 2017 r.,
kontynuuje to kształcenie poza systemem SMK.
Kształcenie rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r.
będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem SMK.
Oznacza to, że plany kształcenia na II półrocze, tj. na okres od
dnia 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. będą przesyłane przez
organizatorów za pośrednictwem SMK. Plany te należy przesłać
do dnia 30 czerwca 2017 r.
Zamieszczenie planów w SMK, umożliwi zainteresowanym
pielęgniarkom i położnym składanie wniosków, o zakwalifikowanie do wybranego rodzaju kształcenia, które to wnioski od
dnia 1 lipca 2017 r., także będą składane za pośrednictwem SMK.
Kolejną czynnością będzie przesłanie harmonogramu kształcenia za pośrednictwem SMK, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kształcenia, po uprzednim dokonaniu kwalifikacji
uczestników za pośrednictwem SMK.
Maria Jolanta Królak
Jacek Chojnacki
Dyrektor Centrum Kształcenia
Radca Prawny
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
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S

zkolenia podyplomowe

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:
od 1 maja 2017 r. zmiany
w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

System monitorowania kształcenia pracowników medycznych
(SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:
◆ gromadzenie informacji pozwalających na określenie za
potrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia;
◆ monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników
medycznych;
◆ monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego
pracowników medycznych;
◆ wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia
pracowników medycznych;
◆ wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa
w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System
Informatyczny Rezydentur.
Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane
są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej.
Informacja dla pielęgniarek i położnych
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od
dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu monitorowania
kształcenia pracowników medycznych zwanego dalej SMK będą
przeprowadzane:
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◆ postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizac
ji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
◆ składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu pańs
twowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
◆ dostęp do Internetu,
◆ adres e-mail,
◆ zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą
aktualizacją,
◆ przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer
(najnowsze wersje).
Założenie konta w SMK.
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.
Należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć
załóż konto
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Informacja dla organizatorów kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych
Zmiany dotyczą również organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych o których mowa w art. 75 ust. 1
pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1251 ze zm.) którzy również za pomocą SMK będą składać wnioski o wpis, wpis zmiany danych, przesyłać informację
o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia
podyplomowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
◆ dostęp do Internetu,
◆ adres e-mail,
◆ zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą
aktualizacją,
◆ przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer
(najnowsze wersje).
I. Założenie konta w SMK.
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie - szczegóły jak należy założyć konto
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podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
II. Potwierdzenie danych podmiotu.
Po założeniu konta konieczne jest potwierdzenie danych podmiotu, będzie to możliwe na kilka sposobów:
◆ za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
◆ za pomocą darmowego podpisu potwierdzanego profilem
zaufanym ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu
zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/
portal) lub
◆ za pośrednictwem właściwej okręgowej izby pielęgniarek
i położnych lub Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
III. Weryfikacja uprawnień.
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację
uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych
za pomocą systemu SMK.
IV. Kierownicy specjalizacji.
Kierownicy Specjalizacji również będą zobligowani do posiadania konta w systemie SMK. W tym przypadku potwierdzenie
tożsamości będzie odbywać się na zasadach jak w przypadku
pielęgniarki i położnej. Natomiast weryfikacji uprawnień dokonywać będzie właściwy organizator kształcenia pielęgniarek
i położnych.
Pozostałe informacje
Odpowiedzialnym za budowę systemu i jego obsługę jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. http://www.
csioz.gov.pl
Od 1 maja 2016 r. SMK został uruchomiony dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla ww. grup zawodowych przygotowano instrukcję obsługi funkcjonalności systemu którą można
zobaczyć Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl:
W przypadku pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło także infolinię 22 597-09-21 czynną w godzinach 900 ÷ 1500
oraz skrzynkę e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl
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K

alendarium

01.03.2017 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.
07.03.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
08.03.2017 Posiedzenie Organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.
08.03.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
11.03.2017 XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku.
14.03.2017 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju
Zawodowego w Warszawie - uczestniczyła Sekretarz ORPiP
Beata Janina Olejnik.
14-15.03.2017 VI posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie - uczestniczyły Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz Beata Janina Olejnik.
15.03.2017 Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
17.03.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Psychiat
rycznego.
22.03.2017 Wizytacja 3 praktyk zawodowych w NZOZ ul. Gajowa 75 w Białymstoku - wizytację przeprowadziły Dorota
Rojsza i Beata Janina Olejnik.
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22-23.03.2017 Konferencja Nowoczesne rozwiązania dla pielęgniarek i położnych w procesie rejestrowania EDM zorganizowana przez firmę KAMSOFT w Warszawie - uczestniczyła
Wiceprzewodnicząca ORPiP Alina Jurczuk.
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23-24.03.2017 Konferencja Pielęgniarska Zarządzanie opieką
pielęgniarską w podmiotach leczniczych - uwarunkowania
prawne, a wyzwania praktyki zorganizowana przez Polskie
Towarzystwo Pielęgniarskie - uczestniczyła Sekretarz ORPiP
Beata Janina Olejnik.
28-29.03.2017 Szkolenie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, zastępców ORzOZ, pracowników biura
ORzOZ w Warszawie - Procedowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Prewencja wykroczeń zawodowych
aspekty prawne i organizacyjne - uczestniczyły Katarzyna
Drwal, Agata Jóźwiak, Alina Klimczuk.
29.03.2017 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.
30.03.2017 Spotkanie z nowo wybranym Dyrektorem Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
prof. dr hab. n. med. Anną Wasilewską - uczestniczyły
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz Beata
Janina Olejnik.
03.04.2017 Egzamin państwowy w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki dla pielęgniarek w Warszawie.
04.04.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
05.04.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
05.04.2017 Spotkanie Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych
w OIPiP w Białymstoku.
06.04.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu
wyłonienie kandydata na stanowisko Położnej Oddziałowej
Oddziału Ginekologicznego i Położniczo-Noworodkowego
SP ZOZ w Bielsku Podlaskim - przewodniczyła Barbara
Bebko Wiceprzewodnicząca ORPiP w Białymstoku.
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Serdecznie gratulujemy Pani Położnej Oddziałowej:
mgr Karolinie Rola-Paruk.

06.04.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz na
stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej SP ZOZ
w Bielsku Podlaskim - przewodniczyła Beata Janina Olejnik
Sekretarz ORPiP w Białymstoku.
Serdecznie gratulujemy Paniom Pielęgniarkom Oddziałowym: mgr Ewie Krzywobłockiej i mgr Joannie Gajko.

10.04.2017 Spotkanie z mł. asp. Marleną Połowianiuk i nadkom.
Maciejem Zakrzewskim Naczelnikiem Wydziału Prewencji
KWP w Białymstoku w sprawie Programu profilaktycznego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku „poMOC,
a nie przeMOC!” - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska.
11.04.2017 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku
18.04.2017 Spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
w sprawie sytuacji w szpitalach - uczestniczyła Dorota Rojsza
19.04.2017 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar
21.04.2017 Uroczyste otwarcie nowego oddziału NZOZ MD CARE
Sp. z o.o. w Dworakach Staśkach i Konferencja Naukowa
Problemy zdrowotne ludzi w wieku podeszłym - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska i Dorota Rojsza
21.04.2017 Spotkanie w CKPPiP dotyczące uruchomienia Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych
- uczestniczyła Skarbnik ORPiP Dorota Rodziewicz
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25.04.2017 Spotkanie Zespołu ds. Ochrony Zgromadzonego
Zasobu Archiwalnego - uczestniczyła Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska
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26.04.2017 Kontrola kompleksowa działalności OIPiP w Białymstoku w zakresie finansów i w sprawach gospodarczych
za I kwartał 2017 r.
27.04.2017 Jubileusz 60-lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - współorganizatorem była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
27.04.2017 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki organizowanego przez Centrum Edukacji Ekspert
w Białymstoku - uczestniczyła Elżbieta Sienkiewicz
28.04.2017 Szkolenie wprowadzające do metody zwanej grupami Balinta w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku dla pielęgniarek - uczestniczyły 24 osoby
28.04.2017 Konferencja naukowo-szkoleniowa: Zapobieganie
zakażeniom szpitalnym i oporności na antybiotyki na terenie
województwa podlaskiego w świetle problemu Klebsiella
pneumoniae New Delhi zorganizowana przez Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku - uczestniczyła Dorota Rojsza
28.04.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu
wyłonienie kandydatów na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych: II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia
Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii,
Kliniki Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki oraz Pielęgniarki Oddziałowej ds. operacyjnych
Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii A z Blokiem
Operacyjnym USK w Białymstoku - przewodniczyła Elżbieta Sienkiewicz
Serdecznie gratulujemy Paniom Pielęgniarkom Oddziałowym: mgr Annie Małgorzacie Klisz, mgr Ewie Bykowskiej, mgr Teresie Sawickiej.

09.05.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego
09.05.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu
wyłonienie kandydatów na stanowiska Pielęgniarek Od-
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działowych: Kliniki Urologii, Kliniki Neurochirurgii, Kliniki Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej, Kliniki Chirurgii
Klatki Piersiowej USK w Białymstoku - przewodniczyła
Dorota Rodziewicz.
Serdecznie gratulujemy Paniom Pielęgniarkom Oddziałowym: mgr Jolancie Teresie Łapińskiej, mgr Annie Raducha, mgr Helenie Bruszewskiej i Panu Pielęgniarzowi
Oddziałowemu mgr Jerzemu Lipskiemu.

10.05.2017 Posiedzenie Organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.
10.05.2017 Konferencja połączona z czepkowaniem w Wyższej
Szkole Medycznej w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
10.05.2017 Spotkanie z nowo wybranym Dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Panem
mgr Markiem Karpem - uczestniczyły Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska, Wiceprzewodnicząca Barbara
Bebko i Sekretarz Beata Janina Olejnik.
11.05.2017 Szkolenie nt. Monitorowania Systemu Kształcenia
w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyły
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska, Dorota Rojsza,
Mariola Bogdan.
12.05.2017 Obchody Dnia Pielęgniarki zorganizowane przez
Zarząd Regionu Podlaskiego Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
16.05.2017 Spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
16.05.2017 Spotkanie Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego
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16.05.2017 Podlaskie Forum Samorządów Zawodu Zaufania
Publicznego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku - uczestniczyły Przewodnicząca OR-
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PiP Cecylia Dolińska, Małgorzata Strankowska - Członek
Samorządu

16.05.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu
wyłonienie kandydatów na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych: Klinika Neurologii/Oddział Udarowy, Klinika
Dermatologii, Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii
z Pododdziałami Obserwacyjnym, zakażonych HIV i Chorych na AIDS.
Serdecznie gratulujemy Paniom Pielęgniarkom Oddziałowym: mgr Barbarze Kulikowskiej, Krystynie Koronieckiej, mgr Agnieszce Pankiewicz.

17.05.2017 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki w położnictwie i ginekologii organizowanego przez
OIPiP w Białymstoku.
17.05.2017 Inauguracja XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
zorganizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia
Dolińska.
17.05.2017 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.
18-21.05.2017 Odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth
Kübler-Ross zorganizowana przez Zakład Zintegrowanej
Opieki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
której współorganizatorem była Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku.
18.05.2017 Sesja Studenckich Kół Naukowy w ramach XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna
śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross - wśród prowadzących
były: Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz
Beata Janina Olejnik.
19.05.2017 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą Pelargos Mięśnie dna miednicy - jak je prawidłowo ćwiczyć
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w czasie ciąży i po porodzie, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci, ze szczególnym
uwzględnieniem napięcia mięśniowego - uczestniczyło 39
członków samorządu.

21.05.2017 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organizowanego przez NZOZ
OMNI-MED Zofia Stojak w Białymstoku - uczestniczyła
Elżbieta Sienkiewicz.
24.05.2017 Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.
24.05.2017 Posiedzenie Rady POW NFZ - uczestniczyła Dorota
Rojsza.
29.05.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu
wyłonienie kandydatów na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych: II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, III Oddziału
Gruźlicy i Chorób Płuc i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii z Pododdziałami Obserwacyjnym, zakażonych HIV
i Chorych na AIDS USK w Białymstoku - przewodniczyła
Beata Janina Olejnik.
Serdecznie gratulujemy Paniom Pielęgniarkom Oddziałowym: mgr Sylwii Ewie Orzechowskiej, mgr Alicji
Narbutowicz, mgr Izabeli Annie Malickiej.

30.05.2017 III Konferencja Pielęgniarek i Położnych Zdrowie
i uroda to nie tylko geny - uczestniczyło 109 osób.
05.04 - 26.04 - 10.05 Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych - podjęto 62 uchwały:
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1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
• wykreślenia z rejestru: 4 pielęgniarki, 1 pielęgniarz,
• wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 2 pielęg
niarki, 1 położna,
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano
do rejestru okręgowej izby: 10 pielęgniarek, 1 pielęg
niarz, 1 położna,
• wydanie duplikatu: 1 pielęgniarka,
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• wydanie nowego prawa wykonywania zawodu: 2 pielęgniarki.
2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
• wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 8 pielęgniarek, 2 pielęgniarzy, 1 położna,
• zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą: 1 pielęgniarka, 1 położna,
• wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 2 pielęgniarki.
3. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe:
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe - 5 uchwał (Centrum Edukacji
EKSPERT Małgorzata Piotrowska, Interrete Sp.z o.o.
Wrocław, Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA
Ostrołęka).
4. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat:
• skierowania na przeszkolenie: 4 pielęgniarki, 1 pielęg
niarz, 2 położne,
• zaliczenia przeszkolenia: 1 pielęgniarka.
5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez
członków OIPiP w Białymstoku - 2 uchwały (36 osób).
6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej
członkom samorządu:
• udzielenia zapomóg w przypadkach losowych: 1 uch
wała - 5 osób,
• udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomocowego: 1 uchwała - 2 osób.
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7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych
na stanowiska kierownicze - 1 uchwała (Białostockie
Centrum Onkologii).
8. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela
samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie
kształcenia podyplomowego - 1 uchwała (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach)
9. Uchwały w sprawie prowadzenia kształcenia w OIPiP
w Białymstoku - 1 uchwała.
10. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 4 uchwały.
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R

aport - Opieka zdrowotna w szkole
Warszawa 3 marca 2017 r.

Instytut Matki i Dziecka
Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży
Pani Cecylia Dolińska
Przewodnicząca Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
Szanowna Pani Przewodnicząca,
przekazuję w załączeniu opracowany w Instytucie Matki i Dziecka
raport pn.: Nowe problemy i wyzwania w profilaktycznej opiece
zdrowotnej nad uczniami w szkole - 2017 r., z serdecznym podzię
kowaniem za współpracę i wkład Pań Pielęgniarek w przeprowadze
nie badań kwestionariuszowych.
Prezentowany raport ma służyć jako podstawa do opracowania
standardów i poradnika metodycznego dla pielęgniarek środowis
ka nauczania i wychowania a mamy nadzieję, że będzie przydatny
również w pracach samorządu pielęgniarek i położnych.
Zespół Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki
i Dziecka w ubiegłym roku rozpoczął pracę nad projektem opra
cowania znowelizowanej i uzupełnionej wersji standardów i meto
dyki pracy pielęgniarki szkolnej. Pierwszym etapem działania było
poznanie opinii pielęgniarek szkolnych na temat ich pracy, wypeł
niania przez nie standardów w opiece profilaktycznej nad uczniami
w szkole, a także trudności i potrzeb. Na podstawie badań ankieto
wych, dokonano diagnozy aktualnego stanu realizacji standardów
w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami w Polsce przez
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
Mamy nadzieję na kontynuację współpracy z Państwem w zakresie
kształtowania optymalnego kształtu profilaktycznej opieki zdrowot
nej nad uczniami.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Dr hab. med., prof. IMiD Anna Oblacińska
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I

nstytut Matki i Dziecka
Nowe problemy i wyzwania w profilaktycznej opiece
zdrowotnej nad uczniami w szkole
Raport z badań ankietowych
wśród pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania
w Polsce - Warszawa 2017

Raport wykonany w ramach zadania statutowego
Instytutu Matki i Dziecka w 2016 r. pt.:
Nowe problemy i wyzwania
w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami w szkole
Autorzy:
dr hab. n. med. prof. IMiD Anna Oblacińska - kier. zadania
dr n. med. Maria Jodkowska
mgr Wisława Ostręga
mgr Katarzyna Radiukiewicz
mgr Magdalena Stalmach
dr n. hum. Izabela Tabak
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Wprowadzenie
W 2016 roku mija 14 lat od opracowania standardów oraz poradników dla pielęgniarek i lekarzy sprawujących profilaktyczną
opiekę zdrowotną nad uczniami. W ciągu tego okresu nastąpiły
kilkakrotnie zmiany treści aktów prawnych dotyczących organizacji i zakresu profilaktycznej opieki nad uczniami. Pojawiły
się także nowe wyzwania dla działań pielęgniarek środowiska
nauczania i wychowania (pielęgniarek szkolnych) dotyczące między innymi opieki czynnej nad uczniami z chorobami przewlek
łymi, identyfikacji problemów społecznych i szkolnych uczniów,
w tym zjawiska przemocy w szkole, uzależnienia od mediów
interaktywnych itp.
Zespół Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki
i Dziecka rozpoczął pracę nad projektem opracowania znowe-
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lizowanej i uzupełnionej wersji standardów i metodyki pracy
pielęgniarki szkolnej. Pierwszym etapem działania było przeprowadzenie i analiza wyników badania ankietowego - poznanie
opinii pielęgniarek szkolnych na temat ich pracy, realizowania
przez nie standardów w opiece profilaktycznej nad uczniami
w szkole, a także trudności i potrzeb związanych z codzienną
pracą pielęgniarki szkolnej. Informacje te będą bardzo pomocne
przy opracowywaniu wymienionych wyżej poradników.
Metoda badania
Badanie zostało przeprowadzone na terenie działania 9 okręgowych izb pielęgniarek i położnych (OIPiP) znajdujących się
w różnych częściach Polski. Były to okręgowe izby z siedzibą
w Białymstoku, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie,
Poznaniu, Rzeszowie, Suwałkach, Warszawie i Włocławku. Objęto nim 640 pielęgniarek i higienistek szkolnych pracujących na
terenie wylosowanych OIPiP.
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, za pomocą
którego zebrano opinie na temat pracy pielęgniarek szkolnych,
zakresu i form ich działania, aktualnych problemów i potrzeb
w ich pracy, dotyczących opieki zdrowotnej nad uczniami.
Część I. Charakterystyka badanej grupy
Wśród badanych pielęgniarek przeważały osoby w wieku powyżej 50 lat. Średnia wieku wynosiła 54,9 lat, mediana to 56 lat,
a najstarsza badana osoba miała 75 lat.
Staż pracy pielęgniarek szkolnych był adekwatnie długi. W badanej grupie tylko 2,8% pielęgniarek posiada staż pracy poniżej
10 lat, natomiast 64,7% ma doświadczenie zawodowe ponad 30.
letnie (tab. 1).
Tab. 1. Długość stażu pracy w zawodzie badanych pielęgniarek
szkolnych (N=640)
Staż pracy ogólno-zawodowy
(w latach)

n

%

1-10

18

2,8

11-20

40

6,3

21-30

146

22,8
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Staż pracy ogólno-zawodowy
(w latach)

n

%

30->

414

64,7

Suma

618

96,6

22

3,4

640

100,0

Braki danych
Ogółem

Proporcjonalnie długi był również staż pracy pielęgniarek
w środowisku nauczania i wychowania. Więcej niż połowa z nich
posiada ponad 20. letnie doświadczenie w profilaktycznej opiece
zdrowotnej nad uczniami (tab. 2).
Tab. 2. Długość stażu pracy w środowisku nauczania i
wychowania badanych pielęgniarek szkolnych (N=640)
Staż pracy w środowisku nauczania i
wychowania
(w latach)

n

%

1-10

102

15,9

11-20

127

19,8

21-30

201

31,4

30->

153

23,9

Suma

583

91,1

57

8,9

640

100,0

Braki danych
Ogółem
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W badaniu nadreprezentowana była grupa higienistek szkolnych (24,4%). Związane jest to z faktem, iż w części wybranych do
badania województw (małopolskie, podkarpackie i pomorskie),
dłużej, niż w pozostałych, funkcjonowały policealne szkoły higienistek szkolnych. Jest tam więc więcej zatrudnionych higienistek,
niż w innych rejonach Polski.
W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód higienistki szkolnej jest pod kodem 325902.
Opis: Higienistka szkolna - osoba, która nadzoruje stan
sanitarny placówek nauczania i wychowania, stan zdrowia
i rozwoju uczniów oraz oświatę zdrowotną w szkolnictwie.
Wymagania: Higienistką szkolną może zostać osoba, która
posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie hi-

Biuletyn nr 102/2017 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Opieka pielęgniarska w szkole
gienistki szkolnej. Higienistką szkolną jest też osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną
z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom higienistki szkolnej. Po 5 latach pracy na stanowisku higienistki
szkolnej można zostać starszą higienistką szkolną.
Tab. 3. Zawód osób badanych (N=639)
Zawód

n

%

Pielęgniarka

475

74,2

Higienistka szkolna

156

24,4

Położna

8

1,3

Ogółem

639

99,9

Zdecydowana większość pielęgniarek (83,3%) zdobyła wykształcenie w liceum medycznym pielęgniarstwa lub policealnym
studium pielęgniarskim (tab. 4). Tak wysoki odsetek pielęgniarek
wykształconych w systemie licealnym (dominującym od końca
lat 60. do lat 90. XX wieku) jest związany z przedstawionym
w tab. 2. rozkładem wieku i stażu pracy badanych pielęgniarek. Zgodnie z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej
oraz standardami Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, od 2004
roku w Polsce pielęgniarki zdobywają uprawnienia zawodowe
wyłącznie w ramach studiów zawodowych (licencjackich) lub
magisterskich. Pielęgniarki posiadające wyższe wykształcenie
stanowiły 19,5% badanej grupy.
Tab. 4 Wykształcenie kierunkowe (N=640)
Rodzaj kształcenia

n

%

Studium higienistek

153

23,9

Liceum/studium pielęgniarskie

380

59,4

Studia licencjackie

68

10,6

Magisterskie pielęgniarskie

37

5,8

Magisterskie inne
Ogółem

20

3,1

640

100,0

Pielęgniarki zatrudnione w profilaktycznej opiece zdrowotnej
nad uczniami podnosiły swoje kwalifikacje w ramach kształcenia
podyplomowego. Obowiązkowy kurs kwalifikacyjny ukończyło
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85% respondentek a 10,9% posiada specjalizację w dziedzinie
pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Liczba osób,
które zadeklarowały ukończenie kursu kwalifikacyjnego wskazuje, że ukończyły go również niektóre z higienistek szkolnych
pomimo, że nie było to od nich formalnie wymagane. Obecnie na
terenie szkół szczepienia ochronne nie są wykonywane ale blis
ko połowa respondentek przeszkolona jest w zakresie szczepień
ochronnych. Pielęgniarki uczestniczą również w innych szkoleniach z zakresu medycyny szkolnej (57,7%) organizowanych
przez różne podmioty i w znacznej mierze ponoszą koszty tego
kształcenia (25%). Ogromną rolę w udostępnianiu szkoleń odgrywa samorząd zawodowy. Pielęgniarki zrzeszone w samorządzie
zawodowym organizują ¼ wszystkich szkoleń i współfinansują
swój udział w szkoleniach i konferencjach naukowych.
Praca zawodowa badanych pielęgniarek
Zdecydowana większość pielęgniarek (78,4%) była zatrudniona
w pełnym wymiarze czasu pracy i pracowała w niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej lub innych podmiotach leczniczych
prowadzonych przez pielęgniarki (63,7%). Indywidualną lub grupową praktykę zawodową prowadzi 17,8% pielęgniarek, a tylko
2,2% pracuje w podmiotach leczniczych prowadzonych przez
lekarzy.
Pielęgniarki obejmują swoją opieką po kilka szkół różnych typów (tab. 5 i 6.). „Rekordzistki” miały pod swoją opieką nawet
9 szkół. Najczęściej są to szkoły podstawowe i gimnazja (odpowiednio 70,8% i 60,6%), najrzadziej szkoły specjalne (13,8%) gdyż
jest ich najmniej w systemie edukacji.
Tab. 5. Miejsce udzielania świadczeń (N=640)
Miejsce udzielania świadczeń
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n

%

Szkoła podstawowa

453

70,8

Gimnazjum

388

60,6

Liceum

193

30,2

Technikum

152

23,8

Zasadnicza szkoła zawodowa

99

15,5

Szkoła specjalna

88

13,8
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Im mniejsza miejscowość, tym częściej jedna pielęgniarka miała pod swoją opieką więcej niż 1-2 szkoły (tab. 6.). Na wsi ponad
60% pielęgniarek obejmuje opieką więcej niż 3 szkoły.
Tab. 6. Liczba szkół, w których pracuje jedna pielęgniarka
(N=640), w zależności od wielkości miejscowości
Duże miasto

Liczba
szkół

n

Małe miasto

%

n

%

Wieś
n

%

1-2

230

69,3

134

58,3

50

30,9

3-5

98

29,5

88

38,3

99

61,1

6-9
Ogółem

4

1,2

8

3,5

13

8,0

332

100,0

230

100,0

162

100,0

Sytuacja ta związana jest również z liczbą uczniów, nad którymi pielęgniarka sprawuje opiekę zdrowotną. Według danych
Centrum Informacji Oświatowej szkoły wiejskie często są szkołami małymi z niedużą liczbą uczniów (40-150), co w powiązaniu
z wymaganą przez NFZ liczbą uczniów (min. 1 100) i niską stawką kapitacyjną na 1 ucznia (64,80 zł rocznie) powoduje konieczność skumulowania liczby podopiecznych poprzez pracę w kilku
szkołach. Wśród badanych pielęgniarek 3,3% obejmowało swoją
opieką ponad 1200 uczniów, a maksymalna liczba podopiecznych
przypadająca na jedną pielęgniarkę to 2 087 uczniów.
Tab. 7. Liczba uczniów pod opieką 1 pielęgniarki (N=640)
Liczba uczniów*

n

%

1÷300

63

9,8

301÷700

202

31,6

701÷1200

332

51,9

> 1201 (max = 2087)

21

3,3

618

96,6

22

3,4

640

100,0

Suma
Brak danych
Ogółem:

Szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
są na ogół szkołami niewielkimi (do 300 uczniów). Uczniowie
z niepełnosprawnościami uczęszczają również do szkół z klasami
integracyjnymi, a także są uczniami szkół powszechnych bez
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statusu integracyjnego. Zgodnie ze standardami i rozporządzeniem MZ w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży – liczba
uczniów na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkolną zależy
od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów oraz specyfiki danej szkoły i powinna być ustalana indywidualnie, lecz nie
powinna wynosić więcej niż 150 uczniów.
Tab. 8. Liczba uczniów z niepełnosprawnościami pod opieką
pielęgniarki szkolnej N=640
Liczba uczniów

n

1÷300

%

534

83,4

301÷700

2

0,3

> 701

0

0

563

83,8

Suma
Brak danych
Ogółem:

104

16,3

640

100,0

Większość pielęgniarek (83,8%) wśród swoich podopiecznych ma
uczniów z niepełnosprawnościami. Należy zaznaczyć, że w szkołach i klasach integracyjnych oraz w szkołach specjalnych wskaźnik
przeliczeniowy NFZ jest zależny od stopnia niepełnosprawności.
W szkołach, do których uczęszczają pojedynczy uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością, wskaźnik NFZ nie ulega zmianie.
Pielęgniarki realizują swoje zadania określone w rozporządzeniu MZ w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej,
o których mówi ustawa o systemie oświaty. Szkoła ma obowiązek
przygotowania gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarsk iej.
Jednak wiele szkół, szczególnie niewielkich, nie udostępnia takich pomieszczeń.
Tab. 9. Posiadanie przez szkoły, w których pielęgniarki
realizują świadczenia, gabinetów profilaktyki i pomocy
przedlekarskiej N=640

Gabinet w
szkole

36

Pierwsza
szkoła

Druga
szkoła

Trzecia
szkoła

Czwarta
szkoła

n

%

n

%

n

%

n

%

Samodzielny 566

88,4

277

43,3

109

17,0

37

5,8

Wspólny

48

7,5

80

12,5

46

7,2

14

2,2

Nie posiada

22

3,4

62

9,7

69

10,8

50

7,8
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W szkołach, które nie posiadają pomieszczeń przeznaczonych
na gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej pielęgniarki korzystały z innych pomieszczeń nie będących gabinetami, a część
z nich udzielała świadczeń na terenie przychodni POZ lub w innych miejscach.
Tab. 10. Inne miejsca udostępniane pielęgniarkom do realizacji
zadań N=640
Miejsce
udzielania
świadczeń

Pierwsza
szkoła

Druga
szkoła

Trzecia
szkoła

Czwarta
szkoła

n

%

n

%

n

%

n

%

Inne
pomieszczenie na
terenie
szkoły

24

3,8

57

8,9

54

8,4

38

5,9

Gabinet
POZ

13

2,0

12

1,9

5

0,8

4

0,6

Inne
miejsce

9

1,4

17

2,7

22

3,4

13

2,0

Pielęgniarki, w ramach stawki kapitacyjnej ponoszą koszty prowadzenia działalności (obowiązkowe ubezpieczenia, wyposażenie gabinetów itp.), a część pielęgniarek musi ponosić również
koszty wynajęcia gabinetu. Przy objęciu opieką większej liczby
szkół z małą liczbą uczniów, opłaty te powodują narastanie kosztów do poziomu nieopłacalności prowadzenia praktyki.
Tab. 11. Zasady udostępniania przez szkoły pomieszczeń na
gabinety profilaktyki i pomocy przedlekarskiej
Forma udostępniania

Pierwsza
szkoła

Druga
szkoła

Trzecia
szkoła
n

%

Czwarta
szkoła

n

%

n

%

n

%

Umowa
najmu

72

11,3

41

6,4

7

1,1

2

0,3

Umowa
użyczenia

54

8,4

26

4,1

11

1,7

5

0,8
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Pierwsza
szkoła

Forma udostępniania

Druga
szkoła

Trzecia
szkoła

Czwarta
szkoła

n

%

n

%

n

%

n

%

Umowa
użyczenia
nieodpłatnie

421

65,8

232

36,3

114

17,8

35

5,5

Udostępniony nieodpłatnie
bez umowy

58

9,1

46

7,2

21

3,3

11

1,7

Inaczej

2

0,3

3

0,5

2

0,3

1

0,2

Nie ma
gabinetu

18

2,8

47

7,3

54

8,4

36

5,6

Zgodnie z rozporządzeniem MZ i obowiązującymi standardami
w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami, pielęgniarki
na terenie szkoły realizują szereg procedur w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej. W szkole są jedynymi pracownikami
medycznymi i w przypadku wystąpienia problemów w pracy lub
innych trudnych sytuacji muszą samodzielnie znaleźć rozwiązanie problemu. Swoje dylematy próbują rozwiązywać wspólnie
z przełożonymi, pielęgniarkami z innych szkół lub w sekcjach
medycynyszkolnej funkcjonujących przy OIPiP.
Tab. 12. Osoby, do których pielęgniarki zwracają się w przypadku
problemów natury merytorycznej (N=640)
Źródło wsparcia

38

n

%

Kierownika zakładu

398

62,2

Pielęgniarek pracujących w innych
szkołach

287

44,8

Sekcji medycyny szkolnej

56

8,8

Specjalista medycyny szkolnej

28

4,4

Konsultanta w dziedzinie
Pielęgniarstwa Pediatrycznego

18

2,8

6

0,9

64

10,0

Nie wiem gdzie
Nie miałam takiej sytuacji
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Pomimo wielu trudności i niskiego wynagrodzenia, w szkołach
pracują pielęgniarki bardzo zaangażowane w swoją działalność.
Wskazuje na to ponadprzeciętny wskaźnik zadowolenia z pracy
w szkole. Ponad 2/3 respondentek (69,1%) określiło poziom zadowolenia powyżej 8 pkt. na skali dziesięciostopniowej.
Część II. Opieka profilaktyczna nad uczniami
na terenie szkoły
1. Przeprowadzanie testów przesiewowych
Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem przesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi
wynikami testów należy do podstawowych zadań pielęgniarki
szkolnej w ramach prowadzonej przez nią profilaktycznej opieki
zdrowotnej na terenie szkoły.
Prawie wszystkie (95,5%) badane pielęgniarki szkolne deklarowały, że testy przesiewowe wykonują w gabinecie profilaktyki
i pomocy przedlekarskiej w szkole, niecałe 3% (2,8%) w gabinecie
POZ.
Zdecydowana większość pielęgniarek szkolnych (84,7%) stosowała siatki centylowe Instytutu Matki i Dziecka do oceny rozwoju
fizycznego uczniów. Pozostałe korzystały z siatek centylowych
opracowanych w ramach projektu OLAF.
Trudności
Ponad 80% (80,5%) pielęgniarek nie miało problemów z wykonywaniem testów przesiewowych. Wśród pielęgniarek, które
zgłaszały różnego typu trudności:,
◆ prawie połowa (46%) wskazywała na trudności związane
z uzyskaniem zwolnienia uczniów z lekcji na czas wykonywania testów,
◆ 38% pielęgniarek podawało trudności wynikające ze stosowania przez pielęgniarkę szkolną i lekarza POZ różnych siatek
centylowych do oceny rozwoju fizycznego uczniów,
◆ 13% zgłaszało braki w wyposażeniu gabinetu w sprzęt do
wykonywania testów.
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2. Grupowa profilaktyka próchnicy zębów metodą
nadzorowanego szczotkowania zębów (tzw. fluoryzacja)
Prowadzenie grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą
nadzorowanego szczotkowania zębów (tzw. fluoryzacja) przez
pielęgniarki szkolne dotyczy uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
Trudności
Ponad 1/3 pielęgniarek (33,1%) pielęgniarek miała trudności
przy wykonywaniu fluoryzacji u uczniów. Najczęstsze to:
◆ niechęć uczniów do udziału we fluoryzacji (68,8%),
◆ trudności z uzyskaniem szczotek do zębów (52,9%),
◆ trudności związane ze zwalnianiem uczniów z lekcji na czas
fluoryzacji (29,4%),
◆ trudności wynikające z braku miejsca na przechowywanie
szczotek do zębów (17%).
3. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów
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Profilaktyczne badania lekarskie dotyczą uczniów w wybranych
klasach zgodnie z rozporządzeniem MZ. Wykonuje je lekarz
pediatra lub rodzinny opiekujący się uczniem w poradni POZ.
Zadaniem pielęgniarki szkolnej jest przygotowanie dokumentacji ucznia do tych badań, analiza oraz wykorzystanie wyników
badania lekarskiego do pracy z uczniami.
Nieco mniej niż połowa badanych pielęgniarek (48,%) zakupuje
i wydaje uczniom podlegającym badaniu bilansowemu, karty
profilaktycznego badania lekarskiego ucznia stanowiące obowiązującą dokumentację medyczną. Karty te, po wypełnieniu ich
przez nauczycieli, rodziców oraz wykonaniu przez pielęgniarki
testów przesiewowych, zostają wraz z uczniem przekazane do
lekarza POZ. Po dokonaniu badania bilansowego i wypełnieniu przez lekarza karty powinny zostać zwrócone pielęgniarce
szkolnej.
Według danych uzyskanych od ankietowanych pielęgniarek,
średni odsetek zwrotu kart profilaktycznego badania lekarskiego
w stosunku do kart wydanych uczniom wyniósł 85,2%. Połowa
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pielęgniarek (50,3%) oceniła, że w ich przypadku zwrot kart wyniósł 91-100%.
W opinii pielęgniarek, informacje przekazywane przez lekarza POZ, po wykonaniu bilansów zdrowia u poszczególnych
uczniów:
◆ zawierały kwalifikację lekarską do zajęć wychowania fizycznego (86,4% pielęgniarek),
◆ były bardzo przydatne w dalszej pracy z uczniami (85,3%
pielęgniarek),
◆ zakończone zostały postawieniem diagnozy lekarskiej (73,9%
pielęgniarek),
◆ zawierały zalecenia dla pielęgniarki szkolnej (36,7% pielęgniarek).
Powyższe odsetki świadczą o tym, że tylko nieco ponad 1/3
lekarzy po dokonaniu bilansu zdrowia, przekazuje pielęgniarce
informację zwrotną i zalecenia dotyczące badanego ucznia.
4. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do
wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca
z nauczycielami wychowania fizycznego
Po przeprowadzeniu profilaktycznego badania lekarskiego
ucznia i zwrocie karty badania pielęgniarce szkolnej, jej zadaniem jest przekazanie nauczycielowi wychowania fizycznego informacji o kwalifikacji lekarskiej ucznia do grupy na zajęciach
WF. Ponadto dokonuje ona, wspólnie z nauczycielem WF analizy
kwalifikacji uczniów do poszczególnych grup i odnotowuje to
w „Liście Klasowej”.
W badanej grupie 86,4% pielęgniarek przekazywało nauczycielom WF informacje o kwalifikacji do grupy WF, a 91,1%
dokonywało analizy kwalifikacji lekarskiej uczniów do zajęć
wychowania fizycznego (WF) z odnotowaniem w liście klasowej. Mniejszy odsetek pielęgniarek przekazujących informację
o kwalifikacji zdrowotnej uczniów do WF, niż dokonujących
analizy tej kwalifikacji z odnotowaniem w liście klasowej wskazuje, że część pielęgniarek dokonuje tej analizy bez udziału
nauczyciela WF.
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5. Szczepienia ochronne
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 2007 roku szczepienia ochronne uczniów nie są wykonywane przez pielęgniarki
na terenie szkoły. Przeprowadzane są one w poradniach POZ,
po kwalifikacji do szczepienia, dokonanej przez lekarza opiekującego się dzieckiem (uczniem). Tak więc, pielęgniarki szkolne
nie uczestniczą w przeprowadzaniu szczepień ochronnych. Wydaje się jednak, że powinny posiadać informacje o uodpornieniu
uczniów, którymi się opiekują.
Mniej niż ¼ pielęgniarek (23,9%) biorących udział w badaniu
ankietowym odnotowuje aktualne informacje o wykonanych
u uczniów szczepieniach ochronnych.
Informacje na ten temat czerpią one głównie z książeczki zdrowia dziecka a także z pisemnej informacji od rodziców.
Według opinii połowy pielęgniarek (50%) informują one rodziców o obowiązku wykonania w POZ szczepienia ochronnego
u uczniów w danych rocznikach. Najczęstszą formą przekazania
tych informacji jest informacja na tablicy ogłoszeń w szkole oraz
wpis do dzienniczka ucznia.
6. Prowadzenie edukacji zdrowotnej (EZ) uczniów i ich
rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach
profilaktyki i promocji zdrowia
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Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz
aktywne uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki
i promocji zdrowia należą do kluczowych zadań pielęgniarek
szkolnych.
W badanej grupie pielęgniarek, w ostatnich 12 miesiącach prawie wszystkie prowadziły EZ w różnych formach, jedynie 2% nie
realizowało tego zadania.
Edukację zdrowotną w odniesieniu do uczniów pielęgniarki
realizują poprzez:
◆ udział w programach profilaktycznych szkoły (75,9% pielęgniarek),
◆ prowadzenie zajęć z uczniami podczas lekcji (75,3%),
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◆ warsztaty dla uczniów z zakresu promocji zdrowia (74,7%),
podczas:
◆ lekcji wychowawczej (68,8% odpowiedzi pielęgniarek),
◆ lekcji WF (25,2%),
◆ lekcji biologii (17,7%),
◆ po zajęciach lekcyjnych (3,8%).
Natomiast edukacja zdrowotna rodziców prowadzona jest
podczas spotkań z nimi (63,6%) indywidualnie, lub przy okazji
okresowych zebrań rodziców (spotkań z wychowawcami klas)
oraz tzw. dni otwartych.
Pielęgniarki uczestniczyły również w radach pedagogicznych
(48,8%) co nie przełożyło się jednak na dobrą współpracę z gronem nauczycielskim, gdyż w opinii co piątej (21,6%) badanej
pielęgniarki istnieją trudności w prowadzeniu zbiorowej EZ
w szkole. Powodem jest:
◆ brak materiałów, do wykorzystania podczas przygotowywania i prowadzenia zajęć z uczniami (14,7%),
◆ niezadowalająca współpraca z dyrekcją i nauczycielami (2,3%).
Tematyka zajęć prowadzonych z uczniami, dotyczyła następujących zagadnień (w zależności od typu szkoły)
Tab. 13. Tematyka edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców,
realizowana przez pielęgniarki szkolne (odsetek
odpowiedzi)

68,9

66,9

38,6

35,6

61,6

61,5

36,6

33,4

zapobieganie wypadkom i urazom

56,3

47,5

28,0

24,2

gimnazjum
i szkoła ponadgimnazjalna

prawidłowe żywienie
zdrowy styl życia, w tym aktywność
fizyczna

Tematyka zajęć

szkoła
podstawowa

szkoła
podstawowa

Rodzice

gimnazjum
i szkoła. ponadgimnazjalna

Uczniowie
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gimnazjum
i szkoła. ponadgimnazjalna

szkoła
podstawowa

gimnazjum
i szkoła ponadgimnazjalna

Rodzice

szkoła
podstawowa

Uczniowie

zapobieganie agresji rówieśniczej

18,4

21,1

10,5

9,7

zapobieganie wszawicy

10,9

-

-

-

profilaktyka palenia papierosów, picia
alkoholu i stosowania innych substancji
psychoaktywnych

-

56,1

-

29,4

radzenie sobie ze stresem

-

30,0

-

13,8

problemy emocjonalne, w tym depresja

-

19,7

-

11,3

Tematyka zajęć

szczepienia ochronne

20,3

Część III. Moi uczniowie i ich zdrowie
Najczęstsze problemy zdrowotne uczniów w opinii pielęgniarek szkolnych oraz problemy zdrowotne sprawiające im
największą trudność w codziennej pracy przedstawiono w
tabeli 14 (pielęgniarki zakreślały maksymalnie trzy odpowiedzi). Zdaniem ponad połowy badanych pielęgniarek wypadki i
urazy uczniów stanowią najczęstszy problem. Kolejne problemy zdrowotne to: częste infekcje dróg oddechowych, otyłość,
stres i inne problemy emocjonalne (ponad 40% odpowiedzi
pielęgniarek).
Analiza problemów zdrowotnych uczniów sprawiających pielęgniarkom największe trudności w codziennej pracy w szkole
pokazała, że w kolejności występowania, jest to wszawica, stres
i inne problemy emocjonalne oraz wypadki i urazy (ponad 30%
odpowiedzi).
(Tabela 14. na kolejnej stronie)
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Tab. 14. Najczęstsze problemy zdrowotne uczniów w opinii
pielęgniarek szkolnych oraz problemy zdrowotne
sprawiające im największą trudność w codziennej pracy

Problem zdrowotny

Problemy zdroProblemy zdrowotne najczęściej
wotne uczniów
występujące u
sprawiające najuczniów w szkole większe trudności
w codziennej
pracy
% odpowiedzi

% odpowiedzi

Wypadki i urazy

51,1

30,2

Częste infekcje dróg oddechowych

48,3

20,2

Otyłość

43,3

21,6

Stres i inne problemy emocjonalne

42,5

33,6

Alergie, w tym astma oskrzelowa

37,2

13,0

Wszawica

32,2

39,5

Niedostatek aktywności fizycznej

14,8

10,2

Brak higieny osobistej, w tym mycia
rąk

13,1

10,3

Cukrzyca

12,0

Agresja

11,6

15,6

Zaburzenia zdrowia psychicznego

11,3

10,6

Zaburzenia układu nerwowego
(padaczki)

10,6

8,1

Niedostatek snu (senność w szkole,
przewlekłe zmęczenie)

9,4

6,9

Używanie substancji psychoaktywnych

3,3

5,9

Prawie 90% badanych pielęgniarek odpowiedziało, że prowadzi
poradnictwo czynne w odniesieniu do uczniów z problemami
zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi. Najczęstsze formy działań w ramach opieki czynnej (tab.15) to spotkania i rozmowy
z uczniami na terenie szkoły oraz kontakty z ich rodzicami w celu
przekazania informacji o uczniu (około 90% pielęgniarek). Ponad
¾ pielęgniarek wykonuje dodatkowe pomiary i badanie uczniów
poza terminami badań przesiewowych, a także prowadzi indywidualną edukację zdrowotną, dostosowaną do potrzeb wynikają-
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cych z problemów zdrowotnych ucznia. Najrzadszą formę opieki
czynnej ze strony pielęgniarek stanowiły odwiedziny ucznia w
domu rodzinnym (9% badanych pielęgniarek).
Tab. 15. Działania prowadzone przez pielęgniarki szkolne
w stosunku do uczniów z problemami zdrowotnymi
(N=640)
Rodzaj (forma) prowadzonych działań
wypowiedzi pielęgniarek

% odpowiedzi

Spotykam się z uczniami w szkole (wywiad, porady)

90,9

Kontaktuję się z rodzicami (telefonicznie, osobiście) przekazuję informacje o uczniu

87,8

Wykonuję dodatkowe pomiary (np. ciśnienia tętniczego,
poziomu glikemii)

79,5

Prowadzę indywidualną, dostosowaną do problemu
zdrowotnego ucznia, edukację zdrowotną

78,8

Kontaktuję się z rodzicami (telefonicznie, osobiście), aby
ustalić dalsze postępowanie z uczniem

68,8

Podaję leki według zlecenia lekarza prowadzącego

33,8

Kontaktuję się z lekarzami prowadzącymi

26,7

Odwiedzam uczniów w domu rodzinnym

8,9

Część IV. Potrzeby
Badane pielęgniarki wskazały, jakie działania ich zdaniem ułat
wiłyby realizację opieki zdrowotnej nad uczniami.
W tabeli 16 przedstawiono najważniejsze czynniki, które
mogłyby pomóc w realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami.
Zdaniem ponad połowy badanych pielęgniarek, najistotniejsze
główne potrzeby to:
◆ zwiększenie środków finansowych na realizację przez pielęgniarkę szkolną profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
uczniami ,
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◆ wydanie ustawy lub rozporządzenia, które ureguluje i doprecyzuje pozycję pielęgniarki w szkole,
◆ większa dostępność do materiałów edukacyjnych.
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Tab. 16. Szczegółowe czynniki, które mogą pomóc ułatwić
realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
uczniami
Czynniki ułatwiające realizację opieki zdrowotnej
nad uczniami (wybór nie więcej niż 3 czynników)

% odpowiedzi

Zmniejszenie liczby uczniów przypadających na jedną
pielęgniarkę

38,6

Bardziej elastyczna organizacja czasu przeznaczonego na
opiekę nad uczniami w kilku szkołach

25,6

Więcej szkoleń dostosowanych do działań pielęgniarki w
szkole

42,8

Większa dostępność do materiałów edukacyjnych

50,0

Prawne umocowanie standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami

34,8

Wydanie ustawy lub rozporządzenia, które ureguluje
pozycję pielęgniarki w szkole

57,7

Zwiększenie środków finansowych na realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami realizowanej
przez pielęgniarkę

65,6

Podsumowanie
Pielęgniarki szkolne to w znacznej większości grupa zawodowa
z bardzo długim stażem zawodowym, w wieku tuż przedemerytalnym lub emerytalnym. Są to jednakże dobrze wyszkolone
osoby, które pomimo wielu trudności takich jak: brak gabinetów,
sprzętu, czy zbyt duża liczba podopiecznych, uzyskują bardzo
wysoki poziom satysfakcji zawodowej. Prawie połowa pielęgniarek obejmuje opieką 3 i więcej szkół, a ze względu na rażąco niski
poziom finansowania przez NFZ mają pod opieką większą niż
zalecana liczbę uczniów. Zmiany w strukturze zatrudnienia można oczekiwać dopiero po poprawieniu poziomu finansowania.
Problemy w realizacji zadań pielęgniarki szkolnej w zakresie
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami udzielanej
na terenie szkoły
Oceniając trudności zgłaszane przez pielęgniarki, można
stwierdzić, że dominującym problemem są trudności w komu-
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nikacji interpersonalnej, w tym relacje i współpraca pielęgniarki
z dyrekcją i nauczycielami w szkole, komunikowanie się z lekarzem rodzinnym i z rodzicami.
Pielęgniarki podkreślają trudności ze zwalnianiem uczniów
z lekcji w celu wykonania określonych świadczeń zdrowotnych
(fluoryzacja, testy przesiewowe itp.). Mają też trudności przy wykonywaniu fluoryzacji u uczniów z powodu niechęci uczniów
do udziału we fluoryzacji, trudności związanych z uzyskaniem
szczotek do zębów i brakiem miejsca na ich przechowywanie
Pielęgniarki zgłaszały trudności związane z interpretacją testu
rozwoju fizycznego uczniów wynikające ze stosowania różnych
siatek centylowych przez pielęgniarkę i lekarza POZ, a także braki w wyposażeniu gabinetu w sprzęt i pomoce do wykonywania
testów przesiewowych.
Niepełny zwrot kart badania profilaktycznego uczniów do
pielęgniarki szkolnej oraz brak informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego uniemożliwia
prawidłowe planowanie indywidualnej opieki profilaktycznej
i przekazywanie nauczycielom WF informacji o kwalifikacji do
grupy na zajęciach WF.
Niedostateczne informacje u ¾ pielęgniarek na temat aktualnie wykonanych szczepień u uczniów powodują, że pielęgniarki
uchylają się od prowadzenia akcji informacyjnej dla uczniów
i rodziców na ten temat, a w szkołach ponadpodstawowych nie
prowadzą takiej akcji wcale.
Pielęgniarki mają trudności z uzyskaniem materiałów, do
wykorzystania podczas przygotowywania i prowadzenia zajęć
z uczniami w ramach edukacji zdrowotnej, nie mają też w tym
zakresie wsparcia ze strony dyrekcji szkoły i nauczycieli.
Zdaniem ponad połowy badanych pielęgniarek wypadki i urazy
uczniów stanowią najczęstszy problem. Kolejne problemy zdrowotne to: częste infekcje dróg oddechowych, otyłość, stres i inne
problemy emocjonalne (ponad 40% odpowiedzi pielęgniarek).
Analiza problemów zdrowotnych uczniów sprawiających pielęgniarkom największe trudności w codziennej pracy w szkole
pokazała, że wszawica, stres i inne problemy emocjonalne oraz
wypadki i urazy stanowią największe trudności.
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Wnioski
Postępujące zmiany społeczne, wzrost liczby problemów zdrowotnych wśród uczniów głównie natury psychoemocjonalnej,
w tym zagrożenia wynikające ze stosowania „nowych mediów”
stanowią nowe wyzwania dla pielęgniarek szkolnych, co może
stwarzać dodatkowe trudności ze względu na fakt, iż aktualnie
ta grupa zawodowa w znacznej większości to osoby z bardzo
długim stażem zawodowym, w wieku tuż przedemerytalnym
lub emerytalnym.
W planowanych opracowaniach metodycznych należy uwzględnić z jednej strony dostęp do doskonalenia zawodowego (zagadnienia dotyczące wiedzy fachowej), w tym stresu i innych
problemów emocjonalnych uczniów, wszawicy a także udzielania pomocy w wypadkach i nagłych zachorowaniach na terenie
szkoły. Z drugiej strony niezbędne jest wyposażenie pielęgniarek
w umiejętności komunikacyjne dostosowane do specyficznego
środowiska szkolnego. Należy dążyć do poprawy współpracy pielęgniarki szkolnej z nauczycielami i lepszej integracji pielęgniarki
ze społecznością szkolną a także do poprawy dialogu między
pielęgniarką szkolną a rodzicami i uczniami oraz lekarzami POZ.
W materiałach metodycznych powinny znaleźć się zalecenia
ukierunkowujące styl pracy pielęgniarki szkolnej, większe zaangażowanie w życie szkoły, jej bardziej aktywną rolę jako edukatora zdrowia oraz lepszą komunikację z uczniami i ich rodzicami.
Konieczne jest również podjęcie działań zmierzających do
uświadomienia dyrekcji szkoły, nauczycielom i lekarzom rodzinnym roli pielęgniarki szkolnej i konieczność ściślejszej współpracy.
Wnioski szczegółowe do uwzględnienia w opracowaniach
metodycznych.
1. Poprawa współpracy między pielęgniarką szkolną a rodzicami w zakresie przekazywania informacji dotyczących działań profilaktycznych w odniesieniu do dzieci (szczepienia),
realizowanych w POZ (wywiad, dokumentacja)
2. Włączenie edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej do edukacji zdrowotnej rodziców, zwłaszcza najmłodszych uczniów
(klasa I-III).
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3. Poprawa współpracy pielęgniarki szkolnej z państwową
inspekcją sanitarną w zakresie organizacji i treści edukacji
zdrowotnej w szkole.
4. Istnieje potrzeba opracowania nowoczesnych zasad prowadzenia edukacji zdrowotnej w grupie uczniów i rodziców,
w tym metodyki zająć warsztatowych
5. Zapisanie w metodologii testu przesiewowego do wykrywania
zaburzeń w rozwoju fizycznym, że po wykonaniu pomiarów
antropometrach uczniów i dokonaniu oceny na siatkach centylowych rozwoju fizycznego uczniów, pielęgniarka powinna
podać (zapisać w karcie badania ucznia) jakie siatki stosowała
do interpretacji wyników badania antropometrycznego.
6. Opracowania dla pielęgniarek szkolnych powinny uwzględniać zagadnienia dotyczące stresu i innych problemów emoc
jonalnych uczniów, wszawicy a także udzielania pomocy
w wypadkach i nagłych zachorowaniach na terenie szkoły.
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Jednak aby poprawić jakość profilaktycznej opieki nad uczniami najistotniejsze wydaje się podjęcie działań systemowych:
1. Wydanie ustawy lub rozporządzenia, które ureguluje pozycje
pielęgniarki w szkole.
2. Zwiększenie środków finansowych na realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami realizowanej przez
pielęgniarkę.
3. Prawne umocowanie standardów opieki nad uczniami.
4. Bardziej elastyczna organizacja czasu przeznaczonego na
opiekę nad kilkoma szkołami.
5. Zmniejszenie liczby uczniów przypadających na jedną pielęgniarkę.
6. Więcej szkoleń dostosowanych do działań pielęgniarki
w szkole.
Uwaga! Podniesienie rangi zawodu pielęgniarki szkolnej, poprawa finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez
pielęgniarki w szkole oraz lepszy dostęp tej grupy zawodowej do
szkoleń i podnoszenia kwalifikacji wydają się być czynnikami
niezbędnymi do pozyskania do tego zawodu młodszych, wykształconych kadr pielęgniarskich.
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Ś

wiadczenia pielęgniarskie
Nowe rozporządzenie
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Niniejsza publikacja przybliża najważniejsze przepisy nowego
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
W komentarzu zamieszczona została tabela prezentująca różnice pomiędzy rozporządzeniem z 2017 roku a przepisami rozporządzenia z 2007 roku.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2017 roku
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diag
nostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
- dalej r.ś.z.p. - obowiązuje od 23 marca 2017 roku.
Zastępuje ono rozporządzenie ministra zdrowia z 7 listopada
2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia
lekarskiego.
Rozporządzenie z 28 lutego 2017 roku jest aktem wykonawczym, wydanym na podstawie art. 6 ustawy z 15 lipca 2011 roku
o zawodach pielęgniarki i położnej.
Rozporządzenie określa:
1) rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą być
udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez
pielęgniarkę i położną;
2) wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocni-
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czych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki
i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego;
3) rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęg
niarkę i położną do celów diagnostycznych samodzielnie
bez zlecenia lekarskiego;
4) rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę;
5) wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną.
Rozporządzenie z 2017 r. charakteryzuje się inną konstrukcją
prawną, niż poprzedzające je rozporządzenie z 2007 r.
W § 2 r.ś.z.p. stwierdza się, że pielęgniarka lub położna może
udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po
ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, z uwzględnieniem uprawnień zastrzeżonych dla pielęgniarki położnej
odpowiednio w § 3 i§ 7 r.ś.z.p.
Różnice pomiędzy oboma aktami prawnymi ilustruje porównanie tabelaryczne zamieszczone na kolejnych stronach Biuletynu.
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Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.

1) zapobiegawczych obejmujących:
Uprawnienia pielęgniarki do wykonywa 1) zapobiegawczych obejmujących:
a) psychoedukację pacjentów z zaburzeniami
nia samodzielnie bez zlecenia lekarskie
a) prowadzenie poradnictwa w zakresie samo
psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin,
go świadczeń:
opieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnoś
jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym
cią w stosunku do człowieka chorego i jego
zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
rodziny,
pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada
b) psychoedukację chorych z zaburzeniami
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin,
psychiatrycznego, lub posiada tytuł magistra
pod warunkiem odbycia kursu specjalistycz
pielęgniarstwa,
nego,
b) prowadzenie edukacji osób chorych na cuk
c) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywie
rzycę i ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specja
nia dorosłych oraz dzieci zdrowych,
listyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada
d) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywie
tytuł specjalisty w dziedzicznie pielęgniarstwa,
nia dzieci chorych, pod warunkiem uzyskania
jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmo
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
wały treści kształcenia z tego zakresu, lub po
pediatrycznego
siada tytuł magistra pielęgniarstwa;
e) prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawo
wania opieki nad dziećmi z grup dyspanseryj
nych, pod warunkiem odbycia kursu kwalifi
kacyjnego w zakresie pielęgniarstwa w środo
wisku nauczania i wychowania lub uzyskania
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
pediatrycznego,
f) pielęgnację skóry i błon śluzowych z zastoso
waniem środków farmaceutycznych i materia
łów medycznych,

Uprawnienia

Różnice pomiędzy aktami prawnymi:
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Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.

2) diagnostycznych obejmujących:
2) diagnostycznych obejmujących:
a) wykonywanie badania fizykalnego, jeże
a) wykonywanie badania fizykalnego, pod wa
li ukończyła kurs specjalistyczny lub posia
runkiem uzyskania tytułu specjalisty w dzie
da tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniar
dzinie pielęgniarstwa,
stwa uzyskany po 2001 r., lub ukończyła studia
b) wykonywanie badania fizykalnego umożliwia
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniars
jącego wczesne wykrywanie chorób sutka, pod
two, które rozpoczęły się w roku akademickim
warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
2012/2013, lub posiada zaświadczenie o ukoń
c) kierowanie na badania diagnostyczne lub po
czeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Ad
bieranie materiałów do badań diagnostycz
vanced Physical Assessment,
nych, pod warunkiem uzyskania tytułu spec
b) wykonywanie standardowego, spoczynkowe
jalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
go badania elektrokardiograficznego i rozpo
d) kierowanie na badania lub pobieranie mate
znanie cech elektrokardiograficznych stanów
riałów do badań bakteriologicznych (mocz, kał,
chorobowych w stanach nagłego zagrożenia
plwocina, wymazy z nosa, gardła i narządów
zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjalis
płciowych i inne wydzieliny), pod warunkiem
tyczny w tym zakresie,
uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pie
lęgniarstwa,

g) wykonywanie szczepień ochronnych w ra
mach kalendarza szczepień i na zlecenie właś
ciwych jednostek organizacyjnych służby
zdrowia oraz wystawianie związanych z tym
zaświadczeń, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
h) organizację izolacji chorych zakaźnie w miejs
cach publicznych i w warunkach domowych

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
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Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
c) wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej po
branej przez kaniulę założoną uprzednio przez
lekarza w stanach nagłego zagrożenia zdro
wotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyj
ny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub spe
cjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego
zakresu,
d) ocenę i monitorowanie poziomu znieczulenia
pacjenta oraz poziomu zwiotczenia w trakcie
znieczulenia ogólnego, jeżeli ukończyła kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki lub
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielę
gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki;

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
e) wykonywanie testów diagnostycznych dla
oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi
i w moczu,
f) oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,
g) wykonywanie badań przesiewowych oraz
kierowanie do lekarzy, pod warunkiem odby
cia kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęg
niarstwa w środowisku nauczania i wychowa
nia lub w zakresie pielęgniarstwa środowisko
wego (rodzinnego),
h) wykonywanie EKG, pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego,
i) wykonywanie pulsoksymetrii,
j) wykonywanie pomiarów stężenia gazów bio
rących udział w procesie oddychania (gazo
metrii, kapnometrii), pod warunkiem odbycia
kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjolo
gii i intensywnej terapii,
k) ocenę wydolności oddechowej metodą spi
rometrii.
l) wstępną ocenę ciężkości urazów i organizację
bezpiecznego transportu chorego,
m) ocenę stopnia i powierzchni oparzeń oraz
podjęcie działań leczniczych w ramach pomo
cy przedlekarskiej, pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego,
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3) leczniczych obejmujących:
a) ustalanie diety w żywieniu ludzi chorych
w oparciu o obowiązujące w tym zakresie wy
tyczne,

n) ocenę stanu świadomości chorego z wykorzy
staniem właściwych metod oceny (schema
tów, klasyfikacji), pod warunkiem odbycia kur
su kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i
intensywnej terapii lub uzyskania tytułu spe
cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
o) ocenę poziomu znieczulenia pacjenta oraz re
laksometrię, pod warunkiem uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w za
kresie anestezjologii i intensywnej terapii,
p) prowadzenie bilansu wodnego,
q) ocenę stopnia przewodnienia pacjenta dia
lizowanego, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
r) ocenę i monitorowanie bólu oraz innych ob
jawów u przewlekle chorych objętych opieką
paliatywną oraz ocenę wydolności fizycznej
chorego, pod warunkiem odbycia kursu spec
jalistycznego,
s) ocenę jakości życia chorego objętego opie
ką paliatywną, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego;

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.

3) leczniczych obejmujących:
a) dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła
kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
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Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub spe
cjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego
zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniar
stwa,
b) doraźną modyfikację dawki leczniczej pro
duktu leczniczego przeciwbólowego i produk
tów leczniczych stosowanych w celu łagodze
nia bólu u osób objętych opieką paliatywną,
jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs
kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w
dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu
lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia
z tego zakresu,
c) przygotowanie pacjenta leczonego metoda
mi: Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewno
wa (CADO), Automatyczna Dializa Otrzewno
wa (ADO) i hemodializa oraz hiperalimentacja
oraz jego rodziny - do współudziału w prowa
dzonym leczeniu, jeżeli ukończyła kurs specja
listyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmo
wały treści kształcenia z tego zakresu, lub po
siada tytuł magistra pielęgniarstwa,

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
b) dobór i wykorzystanie różnych technik kar
mienia u chorych
b) dobór i wykorzystanie różnych technik kar
mienia u chorych,
c) zakładanie zgłębnika do żołądka i odbarcze
nie treści,
d) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem cie
pła i zimna,
e) zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i
usuwanie założonego cewnika,
f) płukanie pęcherza moczowego,
g) wykonywanie zabiegów doodbytniczych (le
watywa, wlewka, kroplówka),
h) dobór sposobów i opatrywanie oparzeń, ran,
odleżyn (do III° włącznie) oraz przetok, pod
warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
i) zdejmowanie szwów, pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego,
j) doraźne podawanie tlenu,
k) tlenoterapię, pod warunkiem uzyskania tytu
łu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
l) wykonywanie inhalacji,
m) stosowanie baniek lekarskich
n) wykonywanie kaniulacji żył obwodowych,
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Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
d) wykonywanie intubacji dotchawiczej w sta
nach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli
ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada ty
tuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, je
żeli program kursu lub specjalizacji obejmowa
ły treści kształcenia z tego zakresu,
e) podawanie produktów krwiopochodnych,
rekombinowanych koncentratów czynników
krzepnięcia oraz desmopresyny, w stanach na
głego zagrożenia zdrowotnego;

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
o) podawanie dożylne leków oraz kroplowe
przetaczanie dożylne płynów w ramach pos
tępowania w resuscytacji krążeniowo-odde
chowej według obowiązujących standardów
postępowania w stanach naglących, pod wa
runkiem odbycia kursu specjalistycznego,
p) doraźną modyfikację stałej dawki leczniczej
insuliny krótkodziałającej,
q) kroplowe przetaczanie dożylne płynów, po
dawanie dożylne leków (Heparinum, Natrium
Chloratum 0,9 %, Glucosum 5 %, Natrium
Chloratum 10 %, Calcium 10 %) oraz modyfi
kację ich dawki, w trakcie trwania dializy, zgod
nie z planem leczenia ustalonym dla danego
pacjenta oraz obowiązującymi w danym zakła
dzie opieki zdrowotnej standardami, pod wa
runkiem odbycia kursu specjalistycznego,
r) doraźną modyfikację dawki leczniczej leku
przeciwbólowego i leków stosowanych w ce
lu łagodzenia innych dokuczliwych objawów
(duszność, nudności, wymioty, lęk, delirium)
u chorych objętych opieką paliatywną, pod
warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
s) podawanie na zlecenie lekarskie dożylne, zew
nątrzoponowe i podskórne leków łagodzących
dokuczliwe objawy u chorych objętych
opieką paliatywną, z uwzględnieniem nowo-
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czesnych technik (stosowanie analgezji stero
wanej przez chorego - PCA, ciągłego podawa
nia leków i płynów podskórnie przy użyciu ze
stawu „Buterfly” oraz infuzorów), pod warun
kiem odbycia kursu specjalistycznego,
t) przygotowanie chorych (i ich rodzin) leczo
nych metodami: Ciągła Ambulatoryjna Dializa
Otrzewnowa (CADO), Automatyczna Dializa
Otrzewnowa (ADO) i hemodializa oraz hiper
alimentacja - do współudziału w prowadzo
nym leczeniu, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
u) wykonywanie intubacji dotchawiczej w sy
tuacjach nagłych, pod warunkiem uzyskania
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
v) wykonywanie defibrylacji, pod warunkiem od
bycia kursu specjalistycznego
w) zastosowanie unieruchomienia przy złama
niach kości i zwichnięciach oraz przygotowa
nie chorego do transportu,
x) zlecanie transportu chorego,
y) prowadzenie psychoterapii podstawowej
oraz wykorzystanie elementów psychoterapii
kwalifikowanej, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego;

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
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Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.

4) rehabilitacyjnych obejmujących
4) rehabilitacyjnych obejmujących:
a) rehabilitację pacjentów z zaburzeniami psy
a) prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w ce
chicznymi, jeżeli ukończyła kurs specjalistycz
lu zapobiegania powikłaniom wynikającym
ny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny
z unieruchomienia,
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
b) prowadzenie usprawniania ruchowego (siada
lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielę
nie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samo
gniarstwa, jeżeli program kursu lub specjaliza
obsługi)
cji obejmowały treści kształcenia z tego zakre
c) prowadzenie aktywizacji podopiecznych
su, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa.
z wykorzystaniem elementów terapii zajęcio
wej, pod warunkiem odbycia kursu specjalis
tycznego,
d) prowadzenie terapii kreatywnej i rehabilita
cji chorych wymagających opieki paliatyw
nej, pod warunkiem odbycia kursu specjalis
tycznego
e) prowadzenie instruktażu w zakresie treningu
pęcherza moczowego u chorych z problemem
nietrzymania moczu, pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego,
f) prowadzenie instruktażu w zakresie hartowa
nia i kształtowania kikuta amputowanej koń
czyny, pod warunkiem odbycia kursu specja
listycznego
g) rehabilitację podopiecznych z zaburzeniami
psychicznymi, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
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zumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8
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Uprawnienia

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.

1) ocenę stanu pacjenta w celu ustalenia postępo
wania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstą
pieniu od medycznych czynności ratunkowych;
2) układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego
stanu zdrowia lub odniesionych obrażeń;
3) podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawan
sowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszo
nych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art.
43 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym;
4) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg
oddechowych
5) przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie
drożności dróg oddechowych z zastosowaniem
w szczególności:
a) rurki ustno-gardłowej,
b) rurki nosowo-gardłowej,
c) maski krtaniowej,
d) rurki krtaniowej,
e) konikopunkcji, pod warunkiem odbycia do
datkowego kursu specjalistycznego;

h) wnioskowanie o objęcie opieką społeczną,
pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjne
go w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego
(rodzinnego)
1) ocenę stanu pacjenta;
2) układanie pacjenta w pozycji właściwej dla sta
nu pacjenta lub odniesionych obrażeń;
3) podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawan
sowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
4) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg
oddechowych;
5) przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie
drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w
szczególności:
a) rurki ustno-gardłowej,
b) rurki nosowo-gardłowej,
c) przyrządów nadgłośniowych,
d) konikopunkcji, jeżeli ukończyła kurs specja
listyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmo
wały treści kształcenia z tego zakresu;
6) odsysanie dróg oddechowych;
7) podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania
oddechu lub sztucznej wentylacji płuc

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
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Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi,
z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem
respiratora;
8) wykonywanie intubacji dotchawiczej lub pro
wadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zat
rzymaniu krążenia;
9) wykonywanie defibrylacji manualnej na pods
tawie EKG lub zapisu kardiomonitora;
10) wykonywanie defibrylacji zautomatyzowanej;
11) wykonywanie przezskórnej elektrostymulacji
serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów
niestabilnych hemodynamicznie;
12) wykonywanie kardiowersji w tachyarytmiach,
w przypadku pacjentów niestabilnych hemody
namicznie;
13) wykonywanie i ocena zapisu EKG;
14) monitorowanie czynności układu oddechowego;
15) monitorowanie czynności układu krążenia
metodami nieinwazyjnymi;
16) wykonywanie kaniulacji żył obwodowych oraz
żyły szyjnej zewnętrznej;
17) wykonywanie dojścia doszpikowego przy uży
ciu gotowego zestawu, jeżeli ukończyła kurs spec
jalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada ty
tuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli
program kursu lub specjalizacji obejmowały treści
kształcenia z tego zakresu;

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
6) odsysanie dróg oddechowych;
7) podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania
oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem
lub tlenem:
a) ręcznie - z użyciem:
- maski twarzowej,
- zastawki jednokierunkowej i worka oddecho
wego,
b) mechanicznie - z użyciem respiratora;
8) intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpoś
redniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta
lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających
oraz prowadzenie wentylacji zastępczej;
9) wykonanie EKG;
10) wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie
EKG
11) wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej;
12) monitorowanie czynności układu oddecho
wego;
13) monitorowanie czynności układu krążenia
metodami nieinwazyjnymi;
14) wykonanie kaniulacji żył obwodowych koń
czyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zew
nętrznej;
15) wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu
gotowego zestawu, pod warunkiem odbycia do
datkowego kursu specjalistycznego;
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Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
18) podawanie produktów leczniczych drogą do
żylną, domięśniową, podskórną, doustną, pod
językową, wziewną, dotchawiczą, doodbytni
czą oraz doszpikową (w przypadku podawania
produktów leczniczych drogą doszpikową, jeżeli
ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifi
kacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specja
lizacji obejmowały treści kształcenia z tego zak
resu);
19) odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia ja
my opłucnowej, jeżeli ukończyła kurs specjalis
tyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada ty
tuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli
program kursu lub specjalizacji obejmowały treści
kształcenia z tego zakresu;
20) oznaczanie parametrów krytycznych z uży
ciem dostępnego sprzętu;
21) opatrywanie ran;
22) tamowanie krwawień zewnętrznych;
23) unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń;
24) unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym
uwzględnieniem odcinka szyjnego;
25) przyjęcie porodu;
26) wykonywanie segregacji medycznej pierwot
nej i wtórnej;

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
16) podawanie leków drogą dożylną, domięśnio
wą, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytni
czą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu goto
wego zestawu (podawanie leków drogą doszpiko
wą pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu
specjalistycznego);
17) odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia ja
my opłucnowej, pod warunkiem odbycia dodat
kowego kursu specjalistycznego;
18) oznaczanie poziomu parametrów krytycznych
z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczegól
ności:
a) poziomu glukozy w surowicy,
b) poziomu elektrolitów w surowicy,
c) badania gazometrycznego krwi włośniczkowej;
19) opatrywanie ran;
20) tamowanie krwotoków;
21) unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym
uwzględnieniem odcinka szyjnego;
22) odebranie porodu nagłego w warunkach po
zaszpitalnych;
23) segregację medyczną w rozumieniu art. 43 ust.
2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym;
24) podejmowanie działań zabezpieczających
w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zda
rzenia;
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Uprawnienia pielęgniarki zatrudnio
nej lub pełniącej służbę w podmiotach
leczniczych będących jednostkami bu
dżetowymi, dla których podmiotem
tworzącym jest Minister Obrony Na
rodowej, i jednostkami wojskowymi do
wykonywania samodzielnie bez zlece
nia lekarskiego świadczeń zapobiegaw
czych i leczniczych obejmujących:

Uprawnienia
27) przygotowanie pacjenta do transportu i opie
ka medyczna podczas transportu;
28) wykonywanie pomiaru temperatury głębokiej;
29) podawanie pacjentowi produktów leczni
czych zamieszczonych w wykazie stanowiącym
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
30) podawanie produktów krwiopochodnych, re
kombinowanych koncentratów czynników krzep
nięcia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zag
rożenia zdrowotnego.

25) przygotowanie pacjenta i opieka medyczna
podczas transportu przez zespół ratownictwa
medycznego w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownic
twie Medycznym

1) wykonanie konikotomii;
2) wykonanie intubacji dotchawicznej w laryn
goskopii bezpośredniej przez usta lub przez nos,
z użyciem lub bez użycia środków zwiotczających
oraz prowadzenie wentylacji zastępczej w zależ
ności od wskazań terapeutycznych;
3) wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych;
4) wykonanie fasciotomii ratunkowej;
5) wykonanie blokady obwodowej nerwów kończyn;
6) wykonanie badania USG u pacjenta urazowego;
7) odbarczenie tamponady osierdzia u pacjenta
urazowego;
8) wykonanie drenażu jamy opłucnowej ze wska
zań życiowych;
9) tamowanie krwotoków z użyciem środków he
mostatycznych oraz opasek zaciskowych;

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
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10) płukanie żołądka, po zabezpieczeniu drożnoś
ci dróg oddechowych;
11) podawanie krwi, składników krwi i preparatów
krwiozastępczych pacjentom z objawami wstrzą
su hipowolemicznego, jeżeli ukończyła szkolenie
tego z zakresu;
12) ocenę prezentowanych przez pacjenta symp
tomów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psy
chicznych ze szczególnym uwzględnieniem symp
tomów reakcji na ciężki stres (zaburzenia nerwi
cowe związane ze stresem), w związku z procesem
diagnostyczno-leczniczym;
13) podejmowanie czynności w ramach osłony
epidemiologicznej i epizootycznej stanów osobo
wych wojsk oraz w zakresie medycznej ochrony
przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi,
radiologicznymi, nuklearnymi (Chemical Biologi
cal Radiological Nuclear - CBRN), według obowią
zujących instrukcji i standardów
14) podawanie produktów leczniczych oznaczo
nych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wy
posażenia wyrobów medycznych, wydawanych
bezpłatnie na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z
21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze
czypospolitej Polskiej, leków w auto strzykawkach
stanowiących indywidualne wyposażenie żołnierza
oraz produktów leczniczych zamieszczonych w wy-
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kazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Powyższe uprawnienia stosuje się pod warunkiem
ukończenia przez pielęgniarkę kursów dokształ
cających wojskowo-medycznych przeznaczonych
dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników cy
wilnych resortu obrony narodowej oraz szkolenia
w przypadku wykonywania świadczeń zdrowot
nych, o których mowa w pkt 11.
Świadczenia zdrowotne, o których mowa w pkt
1-14, realizowane są w warunkach sytuacji kryzyso
wych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jed
nostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Pielęgniarka może nie podjąć lub odstąpić od wy
konania świadczeń zdrowotnych, o których mowa
w pkt 1-14, w przypadku:
1) rozerwania ciała, dekapitacji;
2) rozległego zniszczenia czaszki i mózgu, ma
sywnego urazu uniemożliwiającego prowadze
nie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
3) oznak rozkładu gnilnego ciała lub stężenia po
śmiertnego, zwęglenia, asystolii utrzymującej
się powyżej 30 minut pomimo prowadzenia
resuscytacji krążeniowo-oddechowej wszyst
kimi metodami przyrządowymi i bezprzyrzą
dowymi, przy szerokich, niereagujących na
światło źrenicach

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
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1) diagnostycznych obejmujących:
Uprawnienia położnej do wykonywania 1) zapobiegawczych obejmujących:
a) wykonywanie badania fizykalnego, jeże
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
a) sprawowanie opieki przedkoncepcyjnej nad
li ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada
świadczeń:
kobietą w celu przygotowania jej do świado
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
mego planowania rodziny, sprawowania opieki
uzyskany po 2001 r., lub posiada dyplom ukoń
nad noworodkiem i niemowlęciem,
czenia studiów pierwszego stopnia na kierun
b) prowadzenie poradnictwa w zakresie przygo
ku położnictwo, które rozpoczęły się w roku
towania rodziny do pełnienia funkcji prokre
akademickim 2012/2013, lub posiada zaświad
acyjnej, pod warunkiem odbycia kursu specja
czenie o ukończeniu kursu z zakresu badania
listycznego,
fizykalnego Advanced Physical Assessment,
c) prowadzenie czynnego poradnictwa w odnie
sieniu do kobiet ciężarnych oraz kierowanie do b) wykonywanie standardowego, spoczynkowe
go badania elektrokardiograficznego i rozpo
lekarzy specjalistów,
znanie cech elektrokardiograficznych stanów
d) przygotowanie kobiet do prowadzenia samo
chorobowych w stanach nagłego zagrożenia
obserwacji we wszystkich okresach życia w ce
zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjali
lu wczesnego wykrywania i likwidacji czynni
styczny w tym zakresie,
ków ryzyka schorzeń nowotworowych,
c) wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej po
e) prowadzenie czynnego poradnictwa w od
branej przez kaniulę założoną uprzednio przez
niesieniu do kobiet ze schorzeniami ginekolo
lekarza w stanach nagłego zagrożenia zdro
gicznymi,
wotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyj
f) ustalanie diety w poszczególnych okresach ży
ny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie
cia kobiety, w ciąży fizjologicznej i ciąży wyso
pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub spe
kiego ryzyka,
cjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego
g) przeprowadzanie wizyt patronażowych u po
zakresu;
łożnicy i noworodka (niemowlęcia), h) prowa
dzenie poradnictwa w zakresie żywienia no
worodków i niemowląt zdrowych,

Uprawnienia
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Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.

2) leczniczych obejmujących:
2) diagnostycznych obejmujących:
a) pobieranie materiałów do badań i wykonywa a) dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończy
ła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny
nie testów diagnostycznych:
lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielę
- ciążowego,
gniarstwa, jeżeli program kursu lub specjaliza
- na obecność białka w moczu,
cji obejmowały treści kształcenia z tego zak
- oznaczenie poziomu glukozy we krwi,
resu, lub posiada tytuł magistra położnictwa,
b) kierowanie na badania diagnostyczne lub po
b) wykonywanie intubacji dotchawiczej w sta
bieranie materiałów do badań diagnostycz
nach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeże
nych,
li ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
c) pobieranie materiałów do badań bakterio
pielęgniarstwa anestezjologicznego i inten
logicznych (mocz, kał, plwocina, wydzielina
sywnej opieki w położnictwie i ginekologii,
z dróg rodnych, inne wydzieliny),
c) podawanie produktów krwiopochodnych,
d) wykonywanie badania fizykalnego, pod wa
rekombinowanych koncentratów czynników
runkiem uzyskania tytułu specjalisty w dzie
krzepnięcia oraz desmopresyny, w stanach na
dzinie pielęgniarstwa,
głego zagrożenia zdrowotnego,
e) wykonywanie badania fizykalnego umożliwia
jącego wczesne wykrywanie chorób sutka,

h) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywie
nia noworodków i niemowląt zdrowych,
i) pielęgnację skóry i błon śluzowych z zastoso
waniem środków farmaceutycznych i materia
łów medycznych,
j) wykonywanie szczepień ochronnych u nowo
rodków w ramach kalendarza szczepień, pod
warunkiem odbycia kursu specjalistycznego

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
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3) leczniczych obejmujących:
a) prowadzenie i przyjęcie porodu fizjologicznego,
b) prowadzenie porodu w wodzie, pod warun
kiem odbycia kursu specjalistycznego,
c) nacięcie, znieczulenie miejscowe i szycie kro
cza naciętego oraz pękniętego I° według obo
wiązujących standardów postępowania,

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
d) modyfikacja doraźnie dawki leku przeciw
bólowego, jeżeli ukończyła kurs specjalistycz
ny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub spe
cjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego
zakresu

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
f) wykonywanie i interpretację badań służących
do oceny stanu zdrowia płodu i ciężarnej, po
legających na:
- badaniu położniczym zewnętrznym,
- badaniu położniczym wewnętrznym,
- kardiotokografii,
g) wykonywanie pomiarów stężenia gazów bio
rących udział w procesie oddychania: gazome
trii, kapnometrii, pod warunkiem odbycia kur
su kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i
intensywnej terapii,
h) wykonywanie pulsoksymetrii,
i) ocenę stanu świadomości chorej z wykorzys
taniem właściwych metod oceny (schematów,
klasyfikacji), pod warunkiem uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
j) wykonywanie EKG, pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego,
k) prowadzenie bilansu wodnego;
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d) wykonywanie zabiegu Credego u noworodka,
e) zdjęcie szwów z krocza,
f) płukanie pochwy,
g) wykonywanie zabiegów doodbytniczych (le
watywa, wlewka, kroplówka),
h) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem
ciepła i zimna,
i) stosowanie baniek lekarskich,
j) wykonywanie inhalacji,
k) doraźne podawanie tlenu,
h) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem
ciepła i zimna,
i) stosowanie baniek lekarskich,
j) wykonywanie inhalacji,
k) doraźne podawanie tlenu,
l) tlenoterapię, pod warunkiem uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
m) zakładanie cewnika do pęcherza moczowego
i usuwanie założonego cewnika,
n) płukanie pęcherza moczowego,
o) dobór sposobów i opatrywanie ran, odleżyn
(do III° włącznie), pod warunkiem odbycia kur
su specjalistycznego,
p) zdejmowanie szwów z ran pooperacyjnych,
pod warunkiem odbycia kursu specjalistycz
nego,
q) wykonywanie kaniulacji żył obwodowych,

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
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Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
r) podawanie dożylne leków oraz kroplowe
przetaczanie dożylne płynów w ramach pos
tępowania w resuscytacji krążeniowo-odde
chowej według obowiązujących standardów
postępowania w stanach naglących, pod wa
runkiem odbycia kursu specjalistycznego,
s) doraźną modyfikację dawki leczniczej leku
przeciwbólowego w leczeniu choroby nowo
tworowej u chorych przewlekle, pod warun
kiem odbycia kursu specjalistycznego,
t) wykonywanie intubacji dotchawiczej w sy
tuacjach nagłych, pod warunkiem uzyskania
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
u) wykonywanie defibrylacji, pod warunkiem
odbycia kursu specjalistycznego,
v) udzielanie pomocy położniczej w nagłych
przypadkach przed przybyciem lekarza:
- udzielanie pomocy ręcznej w porodach mied
nicowych,
- ręczne wydobycie łożyska w przypadku krwo
toku (masaż macicy, zabieg Credego),
- tamponowanie pochwy w przypadku pęknię
cia szyjki macicy,
- obrót wewnętrzny w przypadku porodu bliź
niaczego, gdy po urodzeniu się pierwszego

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
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4) rehabilitacyjnych obejmujących:
a) ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu
i schorzeniach ginekologicznych,
b) prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w ce
lu zapobiegania powikłaniom wynikającym
z unieruchomienia,
c) prowadzenie usprawniania ruchowego (siada
nie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samo
obsługi),
d) aktywizację podopiecznych z wykorzysta
niem elementów terapii zajęciowej, pod wa
runkiem odbycia kursu specjalistycznego

płodu drugi znajduje się w położeniu
poprzecznym, a zawiodła próba wykonania
obrotu zewnętrznego,
w) zlecanie transportu chorego;

Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r.

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r.
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Rozporządzenie zawiera wykaz uprawnień dla pielęgniarek
zatrudnionych lub pełniących służbę w podmiotach leczniczych
będących jednostkami budżetowymi, dla których podmiotem
tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, i jednostkami wojskowymi.
W poprzednim rozporządzeniu nie było tych regulacji.
Zwrócić też należy uwagę, że wskazane w rozporządzeniu
uprawnienia pielęgniarek i położnych obejmują czynności, których wykonywanie wymaga odbycia odpowiedniego szkolenia
w ramach kształcenia podyplomowego w postaci kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a nawet specjalizacji.
Wyjątek zawiera § 11 r.ś.z.p., który stanowi, że pielęgniarka
i położna może pobierać do celów diagnostycznych bez zlecenia
lekarskiego każdy rodzaj materiału do badania, którego pobieranie wynika z uprawnień zawodowych nabytych w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego, w szczególności
krew żylną, mocz, ślinę, kał, włosy, wyskrobiny z paznokci, wymaz z górnych dróg oddechowych, wymaz z rany, wymaz z dróg
moczowych i narządów płciowych, wymaz z odbytu, wymaz
z oka, wymaz z policzka i wymazy cytologiczne.
Uprawnienia położnej zostały ograniczone do świadczeń diag
nostycznych i leczniczych.
Rozporządzenie zawiera:
1) wykaz produktów leczniczych, do stosowania których są
uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (załącznik nr 3);
2) wykaz środków pomocniczych, do stosowania których
są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez
zlecenia lekarskiego (załącznik nr 4);
3) wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną (załącznik nr 6);
wykazy w pkt 1-3 dotyczą obu grup zawodowych
4) wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentowi
przez pielęgniarkę systemu w ramach wykonywania medycznych czynności ratunkowych (załącznik nr 1);
5) wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentowi
przez pielęgniarki zatrudnione lub pełniące służbę w pod-
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miotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi,
dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, i jednostkami wojskowymi w warunkach
sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym
działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej (załącznik nr 2);
6) wykaz produktów leczniczych, do podania których, pac
jentowi bez zlecenia lekarskiego, uprawniona jest położna
w przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej, gdy
zwłoka w ich podaniu mogłaby spowodować stan nagłego
zagrożenia życia lub zdrowia matki lub dziecka (załącznik
nr 5).
Załącznik nr 1 - „Wykaz produktów leczniczych podawanych
pacjentowi przez pielęgniarkę systemu w ramach wykonywania medycznych czynności ratunkowych” jest odpowiednikiem załącznika nr 2 do rozporządzenia z 2007 r. „Wykaz
leków podawanych pacjentowi przez pielęgniarkę doraźnie
w nagłych wypadkach bez zlecenia lekarskiego” Aktualnie
obowiązujący załącznik nr 1 jest poszerzony o dodatkowych
19 pozycji, które nie widniały w poprzednim wykazie.
Załącznik nr 2 - „Wykaz produktów leczniczych podawanych
pacjentowi przez pielęgniarki zatrudnione lub pełniące służbę w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister
Obrony Narodowej, i jednostkami wojskowymi w warunkach
sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej”
jest nową pozycją, odnoszącą się wyłącznie do pielęgniarek
wykonujących zawód w podmiotach podlegających MON.
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Załącznik nr 3 - „Wykaz produktów leczniczych, do stosowania
których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie
bez zlecenia lekarskiego” jest odpowiednikiemzałącznika
nr 3 do rozporządzenia z 2007 r. „Wykaz leków, do których
podawania choremu bez zlecenia lekarza jest uprawniona
pielęgniarka i położna”.
Aktualnie obowiązujący załącznik nr 3 jest znacznie rozszerzony w porównaniu z poprzednim, ponieważ oprócz
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dodanych kilkunastu pozycji zawiera produkty lecznicze
oznaczone symbolem OTC określone w rozporządzeniu
Ministra Obrony Narodowej z 19.10.2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC,
wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych
wydawanych bezpłatnie.
Rozporządzenie to dotyczy osób, o których mowa w art.
69b ust. 3 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej tj. żołnierzy odbywających
zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub
ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą, terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie
lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów
medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z 20.05.2010 r.
o wyrobach medycznych, inne niż oznaczone znakiem „Rp”,
finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
Załącznik nr 4 - „Wykaz środków pomocniczych, do stosowania
których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie
bez zlecenia lekarskiego” nie ma odpowiednika w rozporządzeniu z 2007 r.
Załącznik nr 5 - „Wykaz produktów leczniczych, do podania
których, pacjentowi bez zlecenia lekarskiego, uprawniona
jest położna w przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu mogłaby spowodować
stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia matki lub dziecka” jest odpowiednikiem załącznika nr 5 do rozporządzenia
z 2007 r. „Wykaz leków, do których podawania choremu jest
uprawniona położna”.
Załącznik nr 6 - „Wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną”
jest odpowiednikiem zawartych w rozporządzeniu z 2007 r.
załączników: załącznika nr 1 „Rodzaje badań diagnostycznych i rodzaje materiałów do tych badań pobieranych przez
pielęgniarkę” oraz załącznika nr 4 „Rodzaje badań diagnos

75

Biuletyn nr 102/2017 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Zlecenia pielęgniarskie
tycznych i rodzaje materiałów do tych badań pobieranych
przez położną”.
Jednakże treść tych załączników różni się dość istotnie w porównaniu z aktualnie obowiązującym załącznikiem nr 6,
ponieważ poprzednie załączniki zawierały rodzaje badań
i rodzaje materiałów do tych badań, w podziale na zakresy
rodzajowe dla pielęgniarki i położnej, natomiast obecnie obowiązujący załącznik nr 6 zawiera wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę
i położną w podziale na badania przeprowadzane z zastosowaniem analizatorów, badania przeprowadzane za pomocą
szybkich testów diagnostycznych i badania przeprowadzane
z zastosowaniem innych urządzeń pomiarowych.
Iwona Choromańska
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nformacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Debata o problemach
współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce

27 marca 2017 roku, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbyła się debata
poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.
Organizatorem debaty był Minister Zdrowia wraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
Konferencja prasowa przed debatą
Debatę poprzedziła konferencja prasowa, podczas której Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wskazał na najważniejsze problemy związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki
i położonej oraz zapewnił, że „musimy pracować nad prestiżem
zawodów pielęgniarki i położnej, bo ten prestiż jest tym, co będzie
przyciągać nowe kadry”.
Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław
Gowin wyraził nadzieję, że „debata będzie ważnym krokiem
w poszukiwaniu harmonijnej współpracy między Ministerstwem
Zdrowia, całym rządem a środowiskiem pielęgniarek”.
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz wymieniła podstawowe problemy pielęgniarstwa, takie jak: zbyt mała liczba pielęgniarek i wysoka średnia wieku osób wykonujących ten zawód.
Zaznaczyła, że ogromną wagę powinno przywiązywać się do
kształcenia pielęgniarek, tłumacząc, że: „kształcenie wyższe jest
kształceniem właściwym dla tego zawodu”.
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas
przytoczyła statystki, z których wynika, że 42 tysiące pielęgniarek ma uprawnienie emerytalne i pracuje, a kolejne 40 tysięcy
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nabędzie te uprawnienie w przeciągu 2 lat, co stanowi ¼ stanu
pracujących pielęgniarek i położnych. Jednocześnie Zofia Małas
zauważyła, że zwiększyło się zainteresowania studiami pielęg
niarskimi, i podkreśliła, że: „musimy debatować, jaką dobrą
ofertę dać dla młodych pielęgniarek, aby chciały zostać w kraju,
w zawodzie.”
Program debaty
Debatę prowadziła Beata Cholewka, dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
Program uwzględniał następujące zagadnienia:
1. Problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce - diagnoza i propozycje rozwiązań.
2. Kształcenie - określenie kierunków działań - stan obecny
a model idealny.
3. Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji
świadczeń gwarantowanych „rozporządzenia koszykowe”
- projektowane zmiany.
4. Prestiż i promocja zawodu pielęgniarki i położnej - mechaniz
my motywujące do kształcenia i pracy w zawodach w Polsce.
5. Cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia częścią rozwiązań
systemowych i wsparciem opieki pielęgniarskiej.
Zapowiedź powstania zespołu ds. pielęgniarstwa
Podczas debaty Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że powstanie zespół ds. pielęgniarstwa, który opracuje rozwiązania, dzięki którym pielęgniarstwo będzie mogło
się rozwijać. W skład zespołu wejdą przedstawiciele środowiska
i organizacji pielęgniarek i położnych, przedstawiciele rządu,
eksperci, prawnicy. Na czele zespołu stanie wiceminister zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko.
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Kształcenie pielęgniarek i położnych
Ważną częścią dyskusji były kwestie związane z kształceniem
pielęgniarek i położonych. Minister Zdrowia zapewnił, że zos
tanie utrzymane kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie wyższym. Jednocześnie zapowiedział, że jest rozważane

Biuletyn nr 102/2017 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Informacje NRPiP
wprowadzanie profesji pomocniczych, np. asystentek, które nie
miałyby wykształcenia wyższego, a pomagałyby pielęgniarkom
w bezpośredniej opiece nad pacjentem.
W tej części debaty zostały poruszone następujące zagadnienia:
• powrót do limitowania miejsc na kierunkach pielęgniarstwo
i położnictwo w celu zapewnia środków finansowych na
kształcenie dla uczelni publicznych,
• konieczność dostosowania systemu kształcenia pielęgniarek
i położnych do realnych potrzeb ochrony systemu zdrowia
w różnych rodzajach świadczeń, w których niezbędne jest
posiadanie określonych kwalifikacji.
Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych
Kolejna część debaty była poświęcona normom zatrudnienia
pielęgniarek i położonych. W zgodnej opinii uczestników dyskusji, pielęgniarka i położna są ważnymi partnerami w zespole
terapeutycznym, od których wymaga się samodzielności i odpowiedzialności.
Uczestnicy debaty zauważają konieczność wypracowania nowych, bardziej optymalnych, rozwiązań. Obecnie obowiązujące
normy wpisane w rozporządzenia koszykowe nakładają na świadczeniodawców wymogi, które mogą być trudne do zrealizowania
w sytuacji braku pielęgniarek i położnych.
Cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia
Ostatnim punktem debaty były kwestie związane z cyfryzacją
w systemie ochrony zdrowia, która wpływa na jakość opieki pielęgniarskiej, poprawia bezpieczeństwo pacjenta oraz zapewnia
lepszą organizację pracy całego zespołu. Uczestniczy dyskusji
podkreślali zalety elektronicznej dokumentacji medycznej.
Ministerstwo Zdrowia otwarte na dialog
Debatę zakończyło wystąpienie wiceminister zdrowia Józefy
Szczurek-Żelazko, która zapewniła, że Ministerstwo Zdrowia
jest otwarte na dialog i szukanie rozwiązań akceptowalnych dla
wszystkich stron. Wiceminister podkreśliła, że pielęgniarki i położne współodpowiadają za dobro najwyższe, jakim jest życie
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i zdrowie człowieka. Sposób zaopiekowania się chorym przez
pielęgniarkę lub położną wpływa znacząco na społeczną opinię
o jakości opieki medycznej.
W debacie uczestniczyło ponad 300 osób, m. in. przedstawiciel
ministra edukacji narodowej, przedstawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, w tym samorządu zawodowego,
przedstawiciele związku zawodowego pielęgniarek i położnych
oraz stowarzyszeń pielęgniarskich, konsultanci krajowi i wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, przedstawiciele uczelni kształcących w zawodach pielęgniarki i położnej,
pracodawcy, przedstawiciele pielęgniarskiej kadry kierowniczej
w podmiotach leczniczych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty za udział w spotkaniu oraz zainteresowanie problemami współczesnego pielę niarstwa i położnictwa w Polsce.
Informacje ze strony MZ
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Trwają prace nad strategią
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce

Środowiska medyczne podczas licznych konferencji oraz debat
alarmowały, iż przyszłość zawodów pielęgniarki i położnej jest
zagrożona.
Przedstawiciele NRPiP domagali się zamiast słów i deklaracji
konkretnych rozwiązań, które sprawią, iż warunki pracy i płac
pielęgniarek i położnych ulegną poprawie. Powołanie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła zespołu pracującego
nad strategią na rzecz rozwoju tych zawodów, to efekt ponad
rocznych zabiegań NRPiP.
- Problemów polskich pielęgniarek i położnych nie sposób dłużej
ignorować - tymi słowami Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, rozpoczęła w lutym br. cykl konferencji i spotkań współorganizowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, podczas których dyskutowano o najważniejszych kwestiach związanych z obecną kondycją polskiego
pielęgniarstwa i położnictwa. Celem spotkań było zwrócenie
większej uwagi na problemy tych zawodów, dopuszczenie do
głosu przedstawicieli środowisk medycznych, wspólne określenie
problemów oraz nakreślenie ich rozwiązań.
- Dużym osiągnięciem była dla nas marcowa debata, którą
współorganizowaliśmy wraz z Ministerstwem Zdrowia. Doprowadziła do dyskusji wszystkich zaangażowanych stron oraz do
uzyskania oficjalnego zapewnienia od Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, iż słowa zostaną przekute w czyny - mówi
Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Zgodnie z deklaracją złożoną podczas debaty, został powołany Zespół ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniars
twa i położnictwa w Polsce. Na jego czele stanęła Wiceminister
Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, a w jego skład weszli m.in.
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przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych, prawnicy
oraz przedstawiciele rządu.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 16 maja 2017 r. Zadowolenia
z powodu powołania zespołu nie ukrywała Wiceminister Zdrowia, zaś Minister Zdrowia podkreślił, iż w najpoważniejszym
problemem, z którym zmierzyć się będzie musiał zespół jest niedobór pielęgniarek i położnych. Powiedział: - Mam nadzieję, że
dzisiejsze rozpoczęcie prac nad strategią na rzecz pielęgniarstwa
i położnictwa w Polsce będzie rzeczywiście historycznym krokiem
w kierunku rozwiązania różnych problemów, które towarzyszą
wykonywaniu tych zawodów.
Wierzymy, że szereg konsultacji oraz powołanie Zespołu na
czele z Wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko to pierwszy poważny krok w stronę pozytywnych zmian w polskim pielęgniarstwie i położnictwie.
Informacje ze strony MZ
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- Standardy organizacji opieki okołoporodowej, które zostaną
opracowane, mają być co najmniej na takim poziomie jak obecne
- zapewnił w poniedziałek 6 marca 2017 roku Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej Minister
Zdrowia nie będzie już określał standardów postępowania medycznego, a jedynie standardy organizacyjne opieki zdrowotnej.
Według Ministerstwa Zdrowia, zmiany dotyczące standardów
uporządkują kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń.
Pod koniec lutego 2017 roku minister zdrowia powołał zespół,
który ma opracować projekt rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
- Zadaniem zespołu jest osiągniecie co najmniej takiego poziomu standardów organizacji opieki okołoporodowej, jakie
obowiązują w tej chwili - powiedział w poniedziałek 6 marca
2017 roku dziennikarzom Minister, pytany o standardy podczas poniedziałkowego briefingu dotyczącego szczepień przeciw
pneumokokom.
- Wiem, że jest wiele inicjatyw, które zmierzają ku podniesieniu jeszcze wyżej poprzeczki i zapewnieniu jeszcze lepszej opieki
okołoporodowej, zarówno rodzącym jak i nowo narodzonym
dzieciom. Myślę, że zespół, w którego skład wchodzą zarządzający szpitalami, specjaliści w zakresie ginekologii i położnictwa,
perinatologii i neonatologii oraz grupa osób reprezentujących
organizacje pozarządowe zajmujące się jakością opieki okołoporodowej, wypracuje coś, co będzie jeszcze lepsze od tego, co
mamy w tej chwili – dodał Radziwiłł.
Pytany, kiedy zespół zakończy prace, stwierdził, że „jest bardzo
dużo czasu”. Dotychczasowe standardy będą bowiem obowiązywały do czasu wydania nowego rozporządzenia - na co przewidziano czas maksymalnie do końca 2018 roku.
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- Myślę, że czasu jest wystarczająco dużo. Założenie jest takie,
że standardy będą co najmniej tak wysoko ustawione, jak w tej
chwili - stwierdził Minister. Dodał, że jeśli zespół doszedłby do
wniosku, że standardy mają zostać na poziomie, na którym są
w tej chwili, to takie pozostaną. Minister podkreślił jednocześ
nie, że medycyna się rozwija, możliwości organizacyjne służby
zdrowia też.
- Jakość opieki w bardzo wielu szpitalach poszła bardzo do
góry. Myślę, że w tego typu przepisach czy wymaganiach dob
rze jest zrobić od czasu do czasu taką analizę, z czym mamy
do czynienia i ewentualnie zdecydować o tym, by było jeszcze
lepiej - powiedział Radziwiłł.
Zmiana dotycząca standardów spotkała się z zastrzeżeniami
części środowisk, które sygnalizowały, że może ona doprowadzić
do pogorszenia jakości opieki nad kobietą w ciąży. Fundacja „Rodzić po Ludzku” przekonywała, że jeśli procedury medyczne będą
regulowane przez rekomendacje, to będzie to „miękkie prawo”,
bez mocy wiążącej.
Resort wyjaśniał, że standardy jako schematy postępowania,
opracowane na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, stanowią bardzo ważne wskazówki w codziennej praktyce lekarskiej.
Ministerstwo zaznaczało jednak, że nie powinny one stanowić
bezwzględnie obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się
do sytuacji przeciętnych, najczęściej występujących w medycynie.
Ministerstwo podawało, że zdarzają się sytuacje, w których dla
dobra pacjenta nie można ich zastosować. W takim przypadku pojawia się problem - wszelkie odstępstwa lekarza od tych
standardów mogą skutkować odpowiedzialnością kierownika
placówki medycznej lub personelu udzielającego świadczeń. Resort zaznaczał, że minister zdrowia będzie mógł ogłaszać w obwieszczeniu standardy postępowania medycznego opracowane
przez towarzystwa naukowe.
Minister zdrowia, pytany o obawy dotyczące zmian, ocenił
w poniedziałek 6 marca 2017 roku, że wynikały one z niezrozumienia.
- Standardy mogą być tylko lepsze, innej możliwości nie prze-
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Przewodniczącą zespołu ds. standardów okołoporodowych jest
Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. W jego skład
wchodzą między innymi konsultanci krajowi, przedstawiciele
towarzystw medycznych, resortu zdrowia i samorządów zawodowych (lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych).
W pracach będą także uczestniczyć przedstawiciele środowiska
społecznego, między innymi Fundacji Rodzić po Ludzku, Fundacji
Ius Medicinae i Stowarzyszenia na rzecz Naturalnego Rodzenia
i Karmienia.
Członkami zespołu są także: profesor Bogdan Chazan z Poradni Zdrowego Rodzicielstwa, kierownik Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka profesor Michał
Troszyński oraz dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii
dr Wojciech Puzyna.
Obecne standardy opieki okołoporodowej zostały przyjęte pod
koniec 2012 roku. Wskazano w nich między innymi, że personel
medyczny powinien szanować prywatność i poczucie intymności
kobiety oraz omówić z nią sposoby radzenia sobie z bólem. Położne i lekarze powinni zachęcać rodzącą do poruszania się podczas
pierwszego okresu porodu oraz do przyjmowania takich pozycji,
które są dla niej wygodne i przynoszą jej ulgę w odczuwaniu bólu.
Informacje ze strony MZ
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wpiera Fundację Razem
Radę!”.
W tym roku realizowany jest on pod hasłem:
Wyjdę ze szpitala i co dalej? Damy Radę!
Projekt ten zostały objęty przez NRPiP honorowym patronatem.
Jednym z pierwszych krytycznych momentów dla rodziny
- opiekuna jest wypis ze szpitala osoby niesamodzielnej. Osoby
te, bez wcześniejszego przygotowania, nie są gotowe, by odpowiednio zadbać o chorego. Dlatego to właśnie w szpitalu opiekun
nieformalny powinien zdobyć podstawową wiedzę, która ułatwi
mu opiekę nad bliską osobą w domu.
Celem Fundacji jest wspieranie tych rodzin poprzez edukację,
dostarczenie im niezbędnych informacji, m.in. jak wykonywać
podstawowe czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne, jak prowadzić profilaktykę przeciwodleżynową czy gdzie szukać pomocy
w systemie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Głównym celem projektu jest budowanie edukacyjnego wsparcia dla rodzin osób niesamodzielnych, które po wyjściu ze szpitala będą potrzebowały opieki ze strony bliskich. Tę wiedzę opiekunowie powinni otrzymać jeszcze w szpitalu, zanim pacjent
zostanie wypisany.
6 kwietnia 2017 roku odbyła się konferencja pod hasłem „Wychodzę ze szpitala i co dalej? Ogólnopolski projekt wsparcia dla
osób opiekujących się niesamodzielnymi pacjentami w domu”,
nad którym patronat honorowy sprawowała NRPiP, a także była
jej współorganizatorem.
Celem konferencji było przedstawienie, m.in. problemów, z jakimi mogą spotkać się opiekunowie nieformalni, jakie jest zapotrzebowanie na czynności pielęgnacyjne w opinii rodzin osób
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, a także jaka jest rola
szpitala jako ośrodka koordynującego.
zmieniamy świat, która od kilku lat realizuje projekt „Damy
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Do uczestnictwa w konferencji zostali zaproszeni reprezentanci
NRPiP, przedstawiciele OIPiP oraz dyrektorzy podmiotów leczniczych, pielęgniarki naczelne i oddziałowe z 50 szpitali.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych chce wspólnie z Fundacją R azem zmieniamy świat wspierać szpitale w realizacji zadania,
jakim jest edukowanie i przygotowanie rodzin i najbliższych do
opieki i pielęgnacji osób wychodzących ze szpitala. Najczęściej
to właśnie pielęgniarka jest pierwszą osobą, która radzi w jaki
sposób zajmować się chorym. Pielęgniarki mają świadomość
głównych problemów przed jakimi stają rodziny i potrafią skutecznie się komunikować.
Dużym edukacyjnym wsparciem dla rodziny opiekującej się
osobą niesamodzielną są bezpłatne materiały edukacyjne dos
tępne w ramach projektu „Damy Radę”.
W ciągu najbliższych lat Fundacja chce zwiększyć liczbę opiekunów, którzy będą przygotowani do opieki oraz pielęgnacji,
a także nawiązać współpracę z instytucjami, które również są
w kontakcie z opiekunami nieformalnymi.
Pierwszy etap projektu będzie realizowany do marca 2018 roku,
a drugi między kwietniem 2018 a grudniem 2018 roku.
- Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zapotrzebowanie na
opiekę będzie rosło i projekt będzie się rozwijał. Zapraszamy
szpitale i pracujące w nich pielęgniarki oraz pielęgniarki poz,
które są zainteresowane przystąpieniem do projektu - zachęca
Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Informacje NRPiP
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Z

lecenia lekarskie

Poniżej zamieszczamy korespondencję dotyczącą realizacji
zleceń lekarskich w domu chorego na podawanie leków.

Warszawa, dnia 21.11.2016 r.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
NIPIP-NRPIP-DM.002.231.2016.TK
Pani Izabela Obarska
Dyrektor Departamentu
Polityki Lekowej i Farmacji
Ministerstwa Zdrowia
Szanowna Pani Dyrektor

88

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się z uprzejmą
prośbą o wydanie opinii dotyczącej podawania w warunkach do
mowych produktów leczniczych zakwalifikowanych do kategorii
dostępności - Lz (Lecznictwo zamknięte) w Obwieszczeniu Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogło
szenia Urzędowego wykazu produktów leczniczych dopuszczonych
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wpływają zapytania
od pielęgniarek i położnych rodzinnych dotyczące wydawania przez
apteki ogólnodostępne leków z kategorią dostępności oznaczoną
„Lz” na recepty wystawiane dla pacjenta przez lekarzy ubezpieczenia
zdrowotnego do stosowania w domu pacjenta.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U.
z 2008 r. Nr 45, poz.271) określa kategorię dostępności produktu
leczniczego.
Zgodnie z art. 23a. ust. 1 . Produkty lecznicze dopuszczone do
obrotu otrzymują jedną z następujących kategorii dostępności:
1) wydawane bez przepisu lekarza - OTC;
2) wydawane z przepisu lekarza - Rp;
3) wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania - Rpz;
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4) wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub
substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach
- Rpw;
5) stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz.
Natomiast §3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada
2008 r., w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do po
szczególnych kategorii dostępności (Dz. U. Nr 206, poz 1292) mówi,
iż produkt leczniczy zalicza się do kategorii dostępności „stosowane
wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz”, w przypadku gdy z uwagi
na swe właściwości farmakologiczne, sposób podawania, wskazania,
innowacyjność lub ze względu na interes zdrowia publicznego jest
zarezerwowany dla leczenia, które może być przeprowadzone tylko
w lecznictwie zamkniętym.”
Obowiązujący Urzędowy rejestr produktów leczniczych, wyro
bów medycznych i produktów biobójczych charakteryzuje produkty
lecznicze pod względem ich kategorii dostępności. Klasyfikacja ta
ma istotne zastosowanie praktyczne, determinuje status prawny
produktu leczniczego oraz dopuszczenie leku do obrotu.
W związku z powyższym pielęgniarka rodzinna i położna rodzin
na otrzymując skierowanie na realizację zlecenia zawierającego lek
przeznaczony do stosowania wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
(np. B iodacyna roztwór do wstrzykiwań i infuzji) wystawionego na
receptę przez lekarza i wydanego przez aptekę, w oparciu o powyżej
przedstawione zapisy w aktach prawnych powinny odmówić wyko
nania zlecenia lekarskiego, a następnie wskazać innego świadczenio
dawcę, który jest uprawniony do wykonania powyższego zlecenia.
Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie proszę o zajęcie jednoz
nacznego stanowiska w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP
Zofia Małas
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Z

lecenia lekarskie
Warszawa, 17.03.2017

Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
PL0.4642.1.2.2017.JM
Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
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W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2017 r. znak: NIPIP
-NRPIPDM.002.47.2017.TK (także z 21 listopada 2016 r.) w sprawie
wydania opinii dotyczącej podawania w warunkach domowych
produktów leczniczych zakwalifikowanych do kategorii dostępności
- Lz (Lecznictwo zamknięte), proszę o przyjęcie poniższego.
Jeżeli produkt leczniczy, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z 6 wrze
śnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142), jest
zakwalifikowany do stosowania wyłącznie w lecznictwie zamknię
tym, to nie może być stosowany w innych warunkach. Lekarz nie
powinien wystawić recepty Lz poza leczeniem zamkniętym a apteki
ogólnodostępne nie powinny jej realizować. Jest to zarezerwowane
dla aptek szpitalnych. Natomiast pielęgniarka rodzinna i położna
rodzinna otrzymując skierowanie na realizację zlecenia zawierające
go lek przeznaczony do stosowania wyłącznie w lecznictwie zam
kniętym, powinny odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, jako
niezgodnego z przepisami prawa.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszcze
gólnych kategorii dostępności (Dz. U. z 2016 r. poz. 1769) podano
kryteria, zgodnie z którymi produkt leczniczy zalicza się do kategorii
dostępności ,,stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz”,
wskazując przy tym właściwości farmakologiczne, sposób podania,
wskazania, innowacyjność lub interes zdrowia publicznego.
Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
Ewa Warmińska
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nformacje - Główny Inspektorat Sanitarny

Korespondencja w sprawie klasyfikacji odpadów powstających
w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodzielnych
testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we
krwi za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo
odpadów ampułko-strzykawek.
Warszawa, dnia 2017-05-25
Główny Inspektorat Sanitarny
Departament Higieny Środowiska
GIS-HŚ-NS-4320-000391MP/17 SK 18170/2017

Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Szanowna Pani Prezes,
odpowiadając na pismo z dnia 13.02.2017 r., znak: NIMP-NRPIP
-DM.002.51.2017.TK, dotyczące klasyfikacji odpadów powstających
w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodzielnych tes
tów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi za
pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo też odpadów
ampułko-strzykawek, przesyłam uzyskane w przedmiotowej sprawie
stanowisko Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie
Środowiska z dnia 08.05.2017 r., znak: DGO-1.022.36.2017.MS, które
jest tożsame ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Z poważaniem
Dyrektor Departamentu Higieny Środowiska
Krystyna Radecka dr n. med.

W załączeniu:
Pismo z dnia 08.05.2017 r., znak: DG0-1.022.36.2017.MS Departa
mentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Zdrowia
Do wiadomości:
Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska
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I

nformacja - Ministerstwo Środowiska
Warszawa, dnia 08-05-2017 r.

Ministerstwo Środowiska
Departament Gospodarki Odpadami
DGO-1.022.36.2017.MS
Pani Krystyna Radecka
Dyrektor Departamentu
Higieny Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny
Szanowna Pani Dyrektor,
w związku z pismem z dnia 1 marca 2017 r. (znak: G1S-HŚ-NS4320-00039/MP/16) dotyczącym kwestii klasyfikacji odpadów pow
stających w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodziel
nych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we
krwi za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo też
odpadów ampułko-strzykawek, przedstawiam poniżej następujące
informacje:
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Definicja odpadów medycznych zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 8 usta
wy z dnia 12 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987
i z 2017 r. poz. 785) uniemożliwia zakwalifikowanie odpadów, o któ
rych mowa w pierwszym akapicie pisma jako odpadów medycz
nych. Definicja odpadów medycznych brzmi bowiem następująco:
przez odpady medyczne rozumie się odpady powstające w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań
i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Zaś odpady pow
stające w domu u pacjenta (z wyłączeniem zakaźnych odpadów
medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych powstających
w wyniku świadczenia usług na wezwanie - wówczas wytwórca
takich odpadów jest obowiązany do bezzwłocznego dostarczenia
wytworzonych odpadów do przystosowanych do tego celu pomiesz
czeń spełniających wymagania w zakresie magazynowania takich
odpadów) należy zakwalifikować jako odpady komunalne.
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W myśl definicji odpadów komunalnych zawartej w art. 3 ust.
1 pkt 7 ustawy z dnia 12 grudnia2014 r. o odpadach są to odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych. W związku z powyż
szym, odpady powstające w gospodarstwach domowych, w tym
np. strzykawki, igły wytworzone podczas iniekcji domowych lub
podobne należy traktować jako odpady komunalne.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy
maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z
późn. zm.), za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów
komunalnych odpowiedzialne są gminy, natomiast właściciele nieru
chomości, o których mowa w art. 6c ustawy, są obowiązani ponosić
na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z kolei w za
mian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość pozbywania
się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie
się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których
mowa w art. 6c ust. 1 i 2 ww. ustawy, przyjmowanie odpadów przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapew
nianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.
Odpady typu igły, strzykawki lub podobne, powstające w gospo
darstwach domowych powinny być klasyfikowane w grupie 20;
w celu ich prawidłowego zaklasyfikowania należałoby zastosować
kod ex 20 01 99 np. odpady wytworzone podczas iniekcji domowych
(zużyte igły, strzykawki), zgodnie z przepisami rozporządzenia Minis
tra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
Zasadniczo więc zapewnienie mieszkańcom możliwości pozby
wania się tych odpadów, w ramach ponoszonej opłaty za gospo
darowanie odpadami komunalnymi, należy do gminy. Oznacza to,
że gmina powinna wskazać miejsce gdzie można oddać tego typu
odpady - może to być np. punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
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Reasumując, w obecnym stanie prawnym nie jest możliwa inna
klasyfikacja odpadów powstających w domu w wyniku przeprowa
dzania badań stężenia cukru we krwi, odpadów igieł do penów czy
też odpadów ampułko-strzykawek.
Ewentualne zmiany w tym zakresie wymagają wprowadzenia zmian
na poziomie ustawowym. Jednocześnie informuję, że ewentualne
propozycje zmian w zakresie klasyfikacji odpadów, o których mowa
w niniejszym piśmie czy też w kontekście definicji odpadów medycz
nych zostaną poddane analizie na etapie kolejnej nowelizacji ustawy
z dnia 12 grudnia 2014 r. o odpadach.
Z poważaniem
Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
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S

zczepienia dzieci
Jak rozmawiać z rodzicami
o szczepieniach dzieci?

Pielęgniarki i położne są autorytetami w sprawach pielęgnacji
i opieki nad dziećmi, dlatego jednym z ważniejszych działań, które podejmują jest edukacja na rzecz zdrowia najmłodszych oraz
profilaktyki. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom
zakaźnym jest wykonywanie szczepień ochronnych, natomiast
ostateczną decyzję podejmują rodzice, dlatego niezmiernie ważne
jest udzielenie im odpowiednich informacji oraz porad.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych razem z Okręgowymi
Izbami Pielęgniarek i Położnych, przy wsparciu merytorycznym
GSK w ciągu minionego roku realizowała projekty dotyczące
skutecznej komunikacji pielęgniarek z rodzicami małych dzieci.
Rozmowa z zaniepokojonym rodzicem jest trudną sztuką,
wymagającą rzetelnej wiedzy, ale również umiejętności komunikacyjnych. Dlatego, podczas cyklu warsztatów pielęgniarki
i położne były przygotowywane do rozmowy z rodzicami na
temat wartości szczepień pediatrycznych, ale również jak zbudować poczucie zawodowej pewności i kompetencji w kontakcie
z pacjentem.
Za sprawą prowadzonych programów szczepień ochronnych,
zauważalne jest zmniejszenie zachorowalności na niektóre choroby zakaźne oraz liczba powikłań i zgonów po przebytych chorobach zakaźnych. Szczepienia ochronne to najbardziej skuteczna i efektywna metoda inwestowania w zdrowie społeczeństwa.
Dlatego przekazanie rodzicom rzetelnej wiedzy jest niezwykle
ważne, a warsztaty miały ułatwić budowanie dobrych relacji
opartych na zaufaniu do wiedzy pielęgniarki i położnej.
Większość szczepień ochronnych przypada na okres niemowlęcy. Niedojrzały system odpornościowy niemowlęcia nie jest
w stanie samodzielnie i skutecznie obronić się przed groźnymi
chorobami, a szczepienia dają mu maksymalną ochronę przed
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zakażeniem. Dzięki temu zostaną ochronione również inne dzieci
czy osoby dorosłe, które z przyczyn medycznych nie mogły same
zostać zaszczepione. Należy pamiętać, że szczepionki są pod stałym nadzorem, pod względem występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, co przekłada się na ich bezpieczeństwo.
Bycie profesjonalistą zobowiązuje do aktualizowania swojej
wiedzy merytorycznej na temat szczepień oraz umiejętności
prowadzenia rozmów i przekazywania rzetelnej wiedzy rodzicom. Dlatego również w tym roku odbywa się cykl warsztatów
dotyczący skutecznej komunikacji z rodzicami małych dzieci,
które pomogą zaspokoić wciąż pojawiające się wątpliwości oraz
rozwieją panujące mity.
Szczepienia ochronne to najbezpieczniejszy i najskuteczniejszy
sposób ochrony dziecka przed wieloma groźnymi chorobami!
Pragniemy po raz kolejny podkreślić, że szczepienia ochronne
to jedna z najskuteczniejszych, a czasem - jedyna forma zapobiegania chorobom zakaźnym. Powszechny obowiązek szczepień
zapewnia ochronę zarówno osobom zaszczepionym, jak i niezaszczepionym (tzw. odporność środowiskowa). W Polsce prawie
100% dzieci i młodzieży jest uodpornionych dzięki szczepieniom.
Szczepionki są bezpieczne
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Trudno znaleźć drugą grupę preparatów stosowanych w medycynie, która byłaby tak dobrze przebadana i tak bezpieczna, jak
szczepionki. To najlepiej sprawdzone preparaty farmaceutyczne
w Europie. Ich jakość podlega rygorystycznym badaniom, które
gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Trudno
więc zrozumieć, dlaczego - w czasach kiedy mamy bardzo dużą
szansę na to, aby całkowicie wyeliminować wiele niebezpiecznych
chorób zakaźnych - trwają dyskusje o tym, czy w ogóle warto
to robić!
Szczepienia ochronne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu
bezpieczeństwa epidemiologicznego w społeczeństwie.
Dzięki temu, że są obowiązkowe, udało się znacząco ograniczyć
- a w niektórych przypadkach nawet całkowicie wyeliminować
- zachorowania na groźne i potencjalnie śmiertelne choroby.
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Do czego może doprowadzić nieszczepienie dzieci
Rodzice, którzy nie szczepią swoich dzieci, muszą mieć świadomość, że im większa grupa niezaszczepionych osób w społeczeństwie, tym większe ryzyko wystąpienia epidemii chorób
zakaźnych. Konsekwencje ich decyzji mogą się pojawić w dalekiej
lub niedalekiej przyszłości.
Mogą być one dramatyczne szczególnie dla osób niezaszczepionych, które są bardziej narażone na choroby zakaźne i związane
z nimi powikłania. Przeciwnicy szczepionek biorą odpowiedzialność nie tylko za swoje dzieci, lecz także za te, które nie mogą
być szczepione ze względów medycznych.
Apelujemy do środowisk przeciwnych szczepieniom - o zdrowy
rozsądek. Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub niesprawdzonych informacji, budzi strach rodziców - w rzeczywistości jest
on całkowicie nieuzasadniony.
Przeciwnicy szczepień wskazują, że dzieci nieszczepione nie
chorują na choroby zakaźne. Dzieje się tak dlatego, że korzystają
z tzw. odporności środowiskowej budowanej przez większość
zaszczepionej populacji.
Twierdzą też, że w Polsce nie występują groźne epidemie
i dzieciom nieszczepionym nie grozi zachorowanie. Przykłady
zachorowań na choroby zakaźne (np. na odrę), jakie notowano
w ostatnim czasie w krajach europejskich, zaprzecza tej tezie.
Dobra sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju utrzymuje
się ze względu na bardzo wysoki procent osób uodpornionych
w wyniku szczepień.
Nie zrezygnujemy ze szczepień
Szczepienia to najskuteczniejszy sposób ochrony społeczeństwa przed epidemiami groźnych chorób zakaźnych. Dzięki nim
zwiększa się odporność całej populacji, więc nie możemy z nich
zrezygnować.
Informacje NRPiP
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Poniżej zamieszczamy korespondencję Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwem Zdrowia w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przewidzianych przepisami
rozporządzenia z dnia 14.10.2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2017 r.
Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DS.015.14.2016.MK
Pan Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
W związku z przedstawieniem w dniu 26 lipca 2016 r. założeń refor
my systemu opieki zdrowotnej zawartych w dokumencie „Narodowa
Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Pol
sce” Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się o informację
na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek
i położnych przewidzianych w przepisach rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) po dniu 31 grudnia 2017 r.
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W dniu 23 września 2015 r. w Warszawie zawarte zostało porozu
mienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęg
niarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Preze
sem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, zgodnie
z którym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu
na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i położnej realizującej
świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców posiadających
umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej miał wynieść:
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- 400,00 zł od dnia 1 września 2015 r. (od dnia 1 stycznia 2016 r.
w przypadku świadczeniodawców posiadających umowy o udzie
lanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna) do
dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- kolejne 400,00 zł (razem 800,00 zł) od dnia 1 września 2016 r. do
dnia 31 sierpnia 2017 r.
- kolejne 400,00 (razem 1 200,00 zł) zł od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2018 r.
- kolejne 400,00 zł (razem 1 600,00 zł) od dnia 1 września 2018 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uzgodniono przy tym (pkt 6 porozumienia), że ,przepisy znoweli
zowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej będą gwarantowały od dnia 1 września 2019 r. utrzymanie
średniego miesięcznego wzrostu wynagrodzeń w kwocie nie mniej
szej niż określona w ust. 4 pkt 4 oraz ust. 5 pkt 4 [porozumienia]”.
Na wspomniane podwyżki zabezpieczono środki finansowe w pla
nie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.
Powyższe uzgodnienia znalazły odzwierciedlenie w przepisach
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (§2-4), które jest obecnie
-zgodnie ze wspomnianym powyżej porozumieniem - konsekwent
nie realizowane. Przepisy rozporządzenia przewidują mechanizm
finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia średniego wzrostu
miesięcznego wynagrodzenia uprawnionych pielęgniarek i położnych
do 2019 r., przy czym mechanizm wprowadzony rozporządzeniem
został do tej pory uruchomiony za lata 2015/2016 i 2016/2017.
Jednocześnie ze wspomnianych na wstępie założeń reformy syste
mu opieki zdrowotnej wynika zamiar likwidacji z dniem 1 stycznia
2018 r. Narodowego Funduszu Zdrowia, którego zadania ma przejąć
Ministerstwo Zdrowia, a także zamiar zmiany sposobu finansowania
służby zdrowia, która po reformie ma być finansowana z budżetu
państwa, poprzez Państwowy Fundusz Celowy „Zdrowie”, którego
dysponentem ma być Minister Zdrowia.
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W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wdrożenie
w życie wspomnianych założeń reformy systemu opieki zdrowotnej
powinny zawierać kontynuację finansowania zobowiązań przewi
dzianych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14
października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogól
nych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Jednocześnie dokument „Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian
w systemie ochrony zdrowia w Polsce”, ani inne dostępne dokumenty
i wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia nie precyzują,
czy i w jaki sposób zobowiązania finansowe Narodowego Funduszu
Zdrowia wynikające z powołanych wyżej przepisów zostaną przejęte
przez Państwowy Fundusz Celowy „Zdrowie” (budżet państwa).
W związku z powyższym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
oczekuje pisemnej informacji na temat sposobu zabezpieczenia w bu
dżecie państwa po dniu 31 grudnia 2017 r. odpowiednich środków
finansowych na zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych,
obejmującego mechanizmy uregulowane w obowiązujących w chwili
obecnej przepisach prawa.
Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP
Zofia Małas
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O

dpowiedź Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia
PPK.0762.7.2017
Pan Sebastian Irzykowski
Wiceprezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Szanowny Panie Przewodniczący,
W odpowiedzi na pismo znak: NIPiP-NRPiP-DS.015.91.2017.MK
z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji na
temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek
i położnych przewidzianych przepisami rozporządzenia z dnia 14
października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogól
nych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 628) po dniu 31 grudnia 2017 r., uprzejmie
proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Realizacją porozumienia z dnia 23 września 2015 r. zawartego
pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem NFZ oraz Ogólnopolskim
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Radą
Pielęgniarek i Położnych, było wydanie przez Ministra Zdrowia roz
porządzenia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1146), zapewniającego dodatkowe środki finansowe na świadczenia
udzielane przez pielęgniarki i położne.
W ramach przedmiotowego rozporządzenia zapewniono coroczny
(do 2019 r.) wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęg
niarek w wysokości 400 zł rocznie (4 x 400) oraz wprowadzono me
chanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r.
Obecnie realizowana jest druga transza podwyżki, czyli 800 zł od
dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Zgodnie z rozpo
rządzeniem OWU kolejne etapy zapewniające dalszy średni wzrost
miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano:
1) od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. o 1200 zł,
2) od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. o 1600 zł.
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Poza tym rozporządzenie w sprawie OWU w celu zapewnienia
ciągłości podwyżek po dniu 31 sierpnia 2019 r. doprecyzowuje za
sady ustalania współczynnika korygującego, za pomocą którego od
1 września 2019 r. mają być ustalane kwoty przeznaczone na wzrost
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
Ponadto uprzejmie informuję, że w celu wprowadzenia gwaranto
wanego (podlegającego ochronie prawnej) poziomu najniższych wy
nagrodzeń zasadniczych oraz wyrównania dysproporcji płacowych
pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych. Projekt ten dyskutowany był już społecznie w ramach
konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień, a obecnie znajduje
się na etapie dalszych prac rządowych.
Przedmiotowy projekt zakłada podział pracowników medycznych
na 10 grup zawodowych i określenie dla poszczególnych grup współ
czynników pracy, wedle których obliczane ma być ich najniższe wy
nagrodzenie zasadnicze. Wśród wspomnianych grup wyodrębnione
zostały trzy grupy pielęgniarek i położnych, podzielone w oparciu
o kryterium poziomu wykształcenia oraz posiadanej specjalizacji wymaganych od danego pracownika na zajmowanym stanowisku.
Poniżej przedstawione zostało porównanie obecnych wynagrodzeń
ww. grup do ich planowanych („docelowych”) zgodnie z projekto
waną ustawą najniższych wynagrodzeń zasadniczych:
Grupa
zawodowa
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Pielęgniarka/ po
łożna z tytułem
magistra (na kie
runku pielęgniar
stwo lub położ
nictwo) ze specja
lizacją

Obecne wyNajniższe
Najniższe
nagrodzenie
wynagrodzenie wynagrodzenie
zasadnicze
zasadnicze brut- zasadnicze brutbrutto - średnia to do 31grudnia
to w 2021 r.
dla grupy
2019 r.
2 726 zł

4 095 zł

5 251 zł
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Grupa
zawodowa

Obecne wyNajniższe
Najniższe
nagrodzenie
wynagrodzenie wynagrodzenie
zasadnicze
zasadnicze brut- zasadnicze brutbrutto - średnia to do 31grudnia
to w 2021 r.
dla grupy
2019 r.

Pielęgniarka / po
łożna ze specjali
zacją

2 579 zł

2 847 zł

3 651 zł

Pielęgniarka / po
łożna bez specja
lizacji

2 369 zł

2 496 zł

3 201 zł

Projekt ustawy określa zasady, zgodnie z którymi pracodawcy
(podmioty lecznicze) obowiązani będą podwyższać wynagrodzenie
zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne do 31
grudnia 2021 r. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w
podmiotach leczniczych nie będzie mogło być niższe, niż najniższe
wynagrodzenie zasadnicze ustalone na dzień 31 grudnia 2021 r.
Od dnia 1 stycznia 2022 r. nie będzie ulegała zmianie wysokość
najniższych wynagrodzeń zasadniczych, która będzie pozostawała
na poziomie ustalonym na dzień 31 grudnia 2021 r.
Ponadto sposób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmującej
stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględniać powinien wzrost
miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej do
konany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793,
z późn. zm.).
Przepisy projektowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych stanowić będą
zatem nie tylko gwarancję stopniowego podwyższania najniższych
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ale również czynić zadość
postulatom usankcjonowania w akcie rangi ustawowej wzrostów
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zawartych obecnie tylko w ak
cie prawnym rangi rozporządzenia. Jednocześnie należy podkreślić,
że w przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawie z dnia 26
kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowot
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nej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), która
przewiduje utworzenie tzw. systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali), nie ma
postanowień zmieniających w zakresie zasad otrzymywania środków
na wzrosty wynagrodzeń przez pielęgniarki i położne.
Reasumując uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia - Pan Kon
stanty Radziwiłł wielokrotnie zapewniał, że niezależnie od rodzaju
płatnika i formy płatności, podwyżki wynikające z rozporządzenia
OWU będą realizowane. Natomiast projekt ustawy o sposobie ustala
nia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonu
jących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
zakłada uwzględnienie wzrostu miesięcznego wynagrodzenia danej
pielęgniarki i położnej zgodnie z przepisami rozporządzenia w spra
wie OWU.
Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
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O

dpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości
Warszawa, 24 marca 2017 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji
Wydział do spraw Służby Więziennej
Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Połoznych
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2017 r., znak: NIPiP-NRPiP
-DM.002.2.2017 zawierające prośbę o podjęcie działań zmierzających
do zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń
dla pielęgniarek, położnych zatrudnionych w więziennej służbie zdro
wia w ramach realizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowie
niu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”
(Dz. U z 2016 r. poz. 2176), uprzejmie przedstawiam, co następuje.
W ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Prog
ramu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, zagwaran
towane zostały środki na wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pra
cowników, w tym dla zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia
pielęgniarek i położnych. Wspomniana ustawa obejmuje realizację
m.in. takich przedsięwzięć jak: „Wzmocnienie systemu motywacyjne
go uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej przez podwyższenie
wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej” oraz „Wzrost konku
rencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej”.
W ramach realizacji powyższych przedsięwzięć planowane są dwie
podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej - od 1 stycz
nia 2017 r. i od 1 stycznia 2019 r. Przy wzroście od 1 stycznia 2017 r.
wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne wynagro
dzenie funkcjonariuszy Służby Więziennej o 0,18 (tj. z 3,01 do 3,19)
podwyżka wyniesie średnio 253 zł z funduszem nagród uznaniowych
i zapomóg.
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Obecnie trwa procedura legislacyjna umożliwiająca realizację pod
wyżki od dnia 1 stycznia 2017 r. Natomiast podwyżka planowana
od 1 stycznia 2019 r. przy wzroście wielokrotności kwoty bazowej,
stanowiącej przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy Służby Wię
ziennej o 0,22 (tj. z 3,19 do 3,41) wyniesie średnio 309 zł z funduszem
nagród uznaniowych i zapomóg.
Podkreślić należy, iż przedmiotowe przedsięwzięcia obejmują
swoim zakresem również pracowników. Istotnym jest, że pracowni
cy zatrudnieni w służbie więziennej, w tym pracownicy więziennej
służby zdrowia otrzymali podwyżkę wynagrodzeń z wyrównaniem
od 01.01.2017 r. średnio o 250 zł na etat.
Kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowany jest od 1 stycznia 2019 r.
i wyniesie średnio 300 zł na etat. Pragnę również nadmienić, że funk
cjonariusze i pracownicy zatrudnieni w Służbie Więziennej zostali
objęci wzrostem wynagrodzeń również w 2016 r.
Z poważaniem
Dyrektor Departamentu
Wykonania Orzeczeń i Probacji
Mirosław Przybylski
sędzia
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M

inimalne wynagrodzenie

Stanowisko Nr 7
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia
dla pielęgniarek i położnych
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku,
że należy wnioskować o zapisy w aktach prawnych gwarantujące wynagrodzenie minimalne dla pielęgniarek i położnych na
poziomie przeciętnego minimalnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale
poprzedniego roku ogłoszonego przez Prezesa GUS przy zachowaniu następującej krotności:
1) dla pielęgniarek/położnych - 1,5 przeciętnego minimalnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku
ogłoszonego przez Prezesa GUS.
2) dla pielęgniarek/położnych z tytułem magistra pielęgniars
twa, magistra położnictwa lub z tytułem specjalisty w danej
dziedzinie pielęgniarstwa - 1,75 przeciętnego minimalnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku
ogłoszonego przez Prezesa GUS.
3) dla pielęgniarek/położnych z tytułem magistra pielęgniarstwa , magistra położnictwa i z tytułem specjalisty w danej
dziedzinie pielęgniarstwa - 2,0 przeciętnego minimalnego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nag
ród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku ogłoszonego przez Prezesa GUS.
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas
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P

ostanowienie Trybunału Konstytucyjnego
Postanowienie
Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 16 marca 2016 r.
Tw 26/15

Skład orzekający
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Stanisław Rymar - przewodniczący i sprawozdawca,
Małgorzata Pyziak-Szafnicka,
Andrzej Rzepliński.
Teza
Odmówić nadania wnioskowi dalszego biegu.
Uzasadnienie
Sentencja

108

Po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku
Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” o zbadanie zgodności: § 2 ust. 4 pkt 1,
§ 3, § 4 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14
października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) oraz § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. poz. 1400, ze zm.) z:
1)art. 59 ust. 1 w zw. z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej,
2)art. 59 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z zw.
z art. 2 Konwencją (Nr 87) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw
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związkowych z dnia 9 lipca 1948 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29,
poz. 125 zał.),
3)art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. 2015, poz. 1881),
postanawia:
odmówić nadania wnioskowi dalszego biegu.
Uzasadnienie faktyczne
W dniu 2 listopada 2015 r. do Trybunału Konstytucyjnego
wpłynął wniosek Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” (dalej: KK NSZZ, wnioskodawca) o zbadanie zgodności: § 2 ust. 4 pkt 1, § 3, § 4 ust. 7 i 8
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.
1628; dalej: rozporządzenie zmieniające) oraz § 2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. poz. 1400, ze zm., dalej: rozporządzenie) z art. 59 ust. 1
w zw. z art. 32 Konstytucji, art. 59 ust. 4 Konstytucji z zw. z art.
2 Konwencją (Nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca
1948 r. (Dz. U. z 1958.29.125 zał.; dalej; Konwencja) i art. 1 ust. 3
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
2015.1881; dalej: ustawa o związkach zawodowych).
Uzasadnienie prawne
Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
1. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U.1064, ze zm.; dalej: ustawa o TK) wniosek złożony przez podmiot, o którym mowa
w art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji, Prezes Trybunału kieruje do wstępnego rozpoznania w celu rozstrzygnięcia, czy
spełnia wymagania warunkujące nadanie mu dalszego biegu.
W postępowaniu tym Trybunał Konstytucyjny w składzie
trzech sędziów bada, czy wniosek odpowiada wymogom
formalnym (art. 61 i art. 62 ustawy o TK), czy nie jest oczy-
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wiście bezzasadny (art. 77 ust. 3 pkt 3 ustawy o TK), a w
szczególności, czy pochodzi od uprawnionego podmiotu (art.
191 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 191 ust. 2 Konstytucji). Ponadto,
wstępne rozpoznanie zapobiega nadaniu biegu wnioskowi w
sytuacji, gdy postępowanie wszczęte przed Trybunałem Konstytucyjnym podlegałoby umorzeniu z powodu zbędności lub
niedopuszczalności wydania orzeczenia (art. 77 ust. 3 pkt 4
ustawy o TK), a także, jeżeli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem
orzeczenia (art. 77 ust. 4 pkt 5 ustawy o TK). Tym samym
wstępne rozpoznanie wniosku umożliwia - już w początkowej
fazie postępowania - wyeliminowanie spraw, które nie mogą
być przedmiotem merytorycznego rozstrzygania.
2. W rozpatrywanej sprawie zarzuty sformułowane przez wnioskodawcę dotyczą dwóch aktów prawnych. Wnioskodawca
kwestionuje zgodność § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia oraz
§ 2 ust. 4 pkt 1, § 3, § 4 ust. 7 i 8 rozporządzenia zmieniającego z art. 59 ust. 1 w zw. z art. 32 Konstytucji, art. 59 ust.
4 Konstytucji z zw. z art. 2 Konwencji i art. 1 ust. 3 ustawy
o związkach zawodowych.
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2.1. Zaskarżony przepis rozporządzenia stanowi, że świad
czen iodawca świadczeń opieki zdrowotnej w terminie
14 dni od dnia otrzymania zmian umów o udzielanie
tych świadczeń zawieranych przez dyrektora właściwe
go odd ziału wojewódzkiego NFZ i świadczeniodawcę,
przek az uje podpisane zmienione umowy wraz z kopią
uzgodn ionego, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie
pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy,
porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie
środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez
pielęgniarki i położne na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu
wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi
o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu.
2.2. Zaskarżone przepisy rozporządzenia zmieniającego stanowią:
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- że propozycję podziału środków na świadczenia opieki
zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne świadczeniodawca przekazuje związkom zawodowym pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki
i położne,
- że podział środków jest uwzględniany przez dyrektora
właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ,
- o podziale środków w latach 2016-2019 w zależności od
liczby pielęgniarek i położnych,
- o trybie zawierania umów o udzielanie środków opieki
zdrowotnej, w tym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2016-2019.
3. Wnioskodawca zarzuca zakwestionowanym przepisom,
że ogr aniczają wpływ na zawierane umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarkom i położnym niezrzeszonym w związkach zawodowych lub pielęgniarkom
i położnym zrzeszonym w związku zawodowym innym niż
zrzeszającym osoby wyłącznie tych dwóch zawodów.
4. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego tak sformułowany
zarzut jest oczywiście bezzasadny (art. 77 ust. 3 pkt 3 ustawy
o TK).
4.1. Trybunał podkreśla, że zakwestionowany przez wnios
kodawcę tryb ustalania warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej dotyczył sposobu konsultacji
treści tych umów w zakresie odnoszącym się do środków
na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Benefic
jentami przedmiotowych ustaleń - w części, objętej rozpatrywanym wnioskiem - były jedynie wskazane dwie grupy
zawodowe. Wnioskodawca, NSZZ Solidarność, wystąpił
więc w ochronie praw pracowniczych wyłącznie pielęgniarek i położnych.
4.2. Wziąwszy pod uwagę zakres zaskarżenia o oczywistej
bezzasadności zarzutów przemawia treść § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego oraz § 2 ust. 4 rozporządzenia.
4.2.1. Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego,
świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
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przekazuje propozycję podziału środków, po pierwsze,
związkom zawodowym pielęgniarek i położnych zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne, działającym
u świadczeniodawcy albo po drugie, upoważnionemu
przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jeżeli u danego świadczeniodawcy nie działają
związki zawodowe pielęgniarek i położnych zrzeszające
wyłącznie pielęgniarki i położne w celu zawarcia z przedstawicielami tych związków porozumienia w sprawie
podziału tych środków albo uzyskania pozytywnej opinii przedstawiciela tego samorządu w sprawie sposobu
ich podziału, w terminie 21 dni od dnia przekazania tej
propozycji.
4.2.2. Drugi z przepisów (§ 2 ust. 4 rozporządzenia) przewiduje podobne rozwiązanie i stanowi, że świadczeniodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekazuje
podpisane zmienione umowy wraz z kopią uzgodnionego, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki
i położne, działających u świadczeniodawcy, porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków
określonych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych,
z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi
o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu
albo z kopią pozytywnie zaopiniowanego przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych
przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek
i położnych sposobu podziału miesięcznie tych środków.
4.3. Jak wynika z powyższego, oba zakwestionowane rozporządzenia zapewniają wpływ na treść umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarkom
i położnym zarówno wtedy, gdy są członkami związku zawodowego zrzeszającego wyłącznie te dwie grupy
zawodowe, jak i wówczas gdy do takiego związku nie
należą. Przytoczone w pkt 4.2.1 i 4.2.2. uzasadnienia
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przepisy przewidują bowiem obowiązek konsultowania
treści umów z przedstawicielami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, który - zgodnie z art.
17 ust. 1 Konstytucji - reprezentuje osoby wykonujące
określone zawody zaufania publicznego.
4.4. Jak wynika z art. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.174.1038, ze zm.)
samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej,
jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega
tylko przepisom prawa, a przynależność pielęgniarek
i położnych do niego jest obowiązkowa (niezależnie od
możliwości zrzeszenia w związku zawodowym).
4.5. Analiza obecnego stanu prawnego pozwala zatem
wyprowadzić wniosek, że ochrona praw pracowniczych
pielęgniarek i położnych u określonego świadczeniodaw
cy usług medycznych w zakresie podziału środków na
wiorst wynagrodzeń jest realizowana albo przy udziale związku zawodowego zrzeszającego wyłącznie pielęgniarki i położne albo za pomocą pozytywnej opinii
podziału przeprowadzanych z przedstawicielami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jeśli u tego
świadczeniodawcy nie działają wskazane związki zawodowe.
5. Wziąwszy pod uwagę powyższe, a także mając na względzie,
że zarzuty wniosku odnoszą się wyłącznie do zagadnienia
konsultowania ze środowiskiem pielęgniarek i położnych
sposobu podziału środków pieniężnych na wynagrodzenia
dla tych dwóch grup zawodowych, Trybunał Konstytucyjny
stwierdza, że interesy pracownicze pielęgniarek i położnych
są chronione, a tym samym zarzuty wniosku należy ocenić
jako oczywiście bezzasadne (art. 77 ust. 3 pkt 3 ustawy o TK).
6. Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił odmówić nadania wnioskowi dalszego biegu.
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S

kierowania na realizację zleceń pielęgniarskich

Komunikat dla świadczeniodawców i lekarzy ubezpieczenia
zdrowotnego w sprawie obowiązujących zasad wystawiania
pacjentom skierowań na realizację zleceń

114

W związku ze zgłaszanymi przez środowisko pielęgniarek
i położnych, nieprawidłowościami przy wystawianiu przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań na zbiegi i iniekcje
pozostające w kompetencjach podstawowej opieki zdrowotnej,
Narodowy Funduszu Zdrowia przypomina i informuje:
Skierowania wystawiane świadczeniobiorcom na świadczenia
udzielane przez inne podmioty oraz skierowania na badania
diagnostyczne, konsultacje lub leczenie, stanowią indywidualną
dokumentację zewnętrzną pacjenta.
Zasady wystawiania skierowań określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) oraz odpowiednio:
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - dla podmiotów utworzonych przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych (Dz. U z 2016 r., poz. 249) i rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości - dla podmiotów udzielających świadczeń osobom pozbawionym wolności (Dz.U z 2016 r., poz. 258).
W świetle przepisów ww. aktów prawnych, przedmiotowe skierowania powinny być sporządzane w sposób czytelny i zawierać
następujące informacje:
- dane świadczeniodawcy i lekarza wystawiającego skierowanie,
- dane świadczeniobiorcy, którego dotyczy skierowanie,
- wskazanie rodzaju przedsiębiorstwa/ podmiotu, do którego
kieruje się pacjenta
- treść zlecenia,
- ewentualnie inne informacje medyczne dotyczące pacjenta/
procesu leczenia, istotne ze względu na treść zlecenia,
- datę wystawienia skierowania.
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Uwzględniając powyższe, zaleca się świadczeniodawcom opracowanie wzorów skierowań i ich stosowanie w bieżącej pracy,
a także sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ich wystawianiem.
Podkreśla się jednocześnie, że przypadki stwierdzenia przez
Fundusz nieprawidłowości przy wystawianiu skierowań, skutkujące brakiem możliwości udzielenia świadczeń objętych przedmiotem zlecenia, będą traktowane, jako naruszenie warunków
umowy i w procesie kontroli skutkować będą nakładaniem kar
umownych zgodnie z przepisami § 30 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.0 poz. 1400, z późn. zm).
Poniżej zamieszcza się jako przykład, wzór „Skierowania na
realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki
poz; położnej poz,. pielęgniarki szkolnej” określony załącznikiem
nr 5 do zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ w sprawie warunków
zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Informacje NFZ
(wzór na kolejnej stronie Biuletynu)
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Oznaczenie świadczeniodawcy
Nr umowy z NFZ
SKIEROWANIE NA REALIZACJĘ ZLECEŃ
pozostających w zakresie zadań
pielęgniarki poz; położnej poz; pielęgniarki szkolnej
Dane świadczeniobiorcy:
Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozpoznanie lekarskie (w języku polskim):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(do wypełnienia, jeśli jest wymagane zasadami sprawozdawczości
z realizacji świadczeń na podstawie odrębnych przepisów)
Zlecenie lekarskie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa zlecanego leku, dawkowanie i drogę podawania lub opis
zlecanego zabiegu oraz czasookres i częstotliwość wykonywania
i warunki (miejsce realizacji, inne):
Uwagi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miejscowość, data
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lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
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P

ismo Prezesa NFZ
Warszawa, dnia 28 marca 2017 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na pismo z 13.02.2017 r., znak: NIPiP-NRPiP
-DM.002.48.2017.TK w sprawie prośby o włączenie wzoru „Skierowa
nia na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki
poz,. położnej poz; pielęgniarki szkolnej” określonego dla świadczeń
lekarza poz załącznikiem nr 5 do obowiązującego zarządzenia w spra
wie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, oraz
o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidło
wości przy wystawianiu przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego,
zleceń na iniekcje i zabiegi, których wykonanie pozostaje w kompe
tencjach pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, uprzejmie
informuję:
Realizacja prośby Pani Prezes, w części dotyczącej wprowadzenia
wzoru ww. skierowania, jako dokumentu obowiązującego we wszyst
kich umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wykracza
poza kompetencje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej, określają przepi
sy rozporządzenia wydanego przez Ministra Zdrowia zgodnie z de
legacją art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2012 r. poz. 159, z późn.
zm.).
Narodowy Fundusz Zdrowia, warunkami umów zobowiązuje
świadczeniodawców do prowadzenia dokumentacji medycznej zgod
nie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku stwierdzenia w toku
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kontroli nieprawidłowości w tym zakresie, podejmuje działania dys
cyplinujące, do nakładania kar pieniężnych włącznie.
Dla wyeliminowania nieprawidłowości ważne jest zatem, aby zgło
szenia o nich, kierowane były do oddziału wojewódzkiego właści
wego ze względu na miejsce udzielania świadczeń podmiotu, który
wydał skierowanie, z podaniem danych tego podmiotu i lekarza
kierującego.
Przesłane przez Panią Prezes kserokopie przykładowych skierowań
na iniekcje i zabiegi, można uznać za ewidentne naruszenie warun
ków udzielania świadczeń a także sankcjonowanych ustawą, praw
pacjenta. Nie zawierają one informacji ani o pacjencie, którego doty
czą, ani o świadczeniodawcy, który je wystawił, zaś zapisy dotyczące
zleconej ordynacji są mało czytelne lub nieczytelne.
Uwzględniając powyższe, celem przeciwdziałania eskalacji prob
lemu, Centrala Funduszu zwróci się do dyrektorów oddziałów
wojewódzkich, o zamieszczenie w środowiskach informatycznych
wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami i Funduszem
(Portal świadczeniodawcy, SZOI) komunikatu przypominającego
o obowiązujących zasadach dotyczących prowadzenia dokumen
tacji zewnętrznej pacjenta, w tym wystawiania skierowań na zbiegi
i iniekcje, których wykonywanie pozostaje w kompetencjach pielęg
niarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej.
Z poważaniem
Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych
Maciej Miłkowski
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U

prawnienia pielęgniarki i położnej
Rola oraz uprawnienia pielęgniarki i położnej
w praktyce placówek leczniczych

W ostatnich tygodniach 2016 r. Krajowa Konsultantka w Dziedzinie Pielęgniarstwa zainicjowała przeszkolenie pielęgniarek
w zakresie realizacji zleceń pielęgniarskich. W czasie takich szkoleń, prowadzonych przez prelegentkę, okazało się, że pozycja,
kompetencje i uprawnienia pielęgniarek jako członków zespołu
terapeutycznego są rozumiane wadliwie. Pielęgniarki stanowią
najliczniejszą grupę tzw. białego personelu szpitali i bardzo liczną
grupę w podmiotach ambulatoryjnych. Odrębność zawodowa
pielęgniarek i położnych jest bardzo wyraźnie zaakcentowana
przepisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, jednak
stosowanie jej w praktyce bywa problematyczne. Wobec eskalacji
roszczeń pacjentów zasadne jest stałe podnoszenie świadomości
prawnej wszystkich grup zawodowych pracujących w ochronie
zdrowia w zakresie roli i uprawnień personelu pielęgniarskiego,
co docelowo ma doprowadzić to prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.
Zakres szkolenia obejmuje omówienie takich kwestii jak:
• charakter prawny i ochrona prawna zawodów pielęgniarki
i położnej;
• zakres kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych;
• relacje zawodowe lekarza i pielęgniarki;
• realizacja zleceń lekarskich, zasady wydawania zleceń lekarskich, prawo działania bez zlecenia lekarskiego;
• prawo odmowy wykonania zleceń lekarskich – podstawy
i wymagania formalne;
• udział pielęgniarek w tworzeniu dokumentacji medycznej.
Szkolenie adresowane jest do pielęgniarek i położnych, w tym
pielęgniarek i położnych funkcyjnych; do lekarzy oraz menadżerów podmiotów leczniczych.
Sieńko Agnieszka
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O

rdynacja pielęgniarska
Ordynacja pielęgniarska od 1 stycznia 2016 r.
- zakres praw i obowiązków

Niniejsza publikacja przybliża najważniejsze zasady przysługującego od 1 stycznia 2016 r. prawa do ordynacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych przez pielęgniarki i położne.
W komentarzu wskazano między innymi podstawę prawną
nowego uprawnienia, podstawę prawną do wystawiania recept na
refundowane produkty lecznicze, przykładowy wykaz produktów, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne,
a także przybliżono zasady dokonywania wpisów w dokumentacji medycznej oraz zasady odpowiedzialności za ordynację
refundowanych produktów.
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1. Wstęp
Od 1 stycznia 2016 r. uprawnienie do ordynacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych, w tym również refundowanych,
zostało przyznane kolejnej grupie zawodów medycznych tj.
pielęgniarkom i położnym posiadającym dyplom ukończenia
studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo oraz pielęgniarkom i położnym posiadającym
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli ukończyły
kurs w tym zakresie.
Uprawnienie to związane jest z możliwością samodzielnego,
autonomicznego od woli lekarza prowadzenia farmakoterapii
pacjenta opartego na przeprowadzonym przez tę pielęgniarkę
badaniu przedmiotowym oraz wywiadzie. Z tego też względu
uposażono je również w prawo do wystawiania skierowań
na badania diagnostyczne, co ma na celu uposażanie pielęgniarki w wiedzę o rozpoznaniu i doborze właściwych do
tego rozpoznania leków. Powyższe kształtuje na nowo relacje
pacjenta z pielęgniarką (położną) w systemie ochrony zdrowia, statuując poradę pielęgniarską, której wynikiem może
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być ordynacja, a więc zalecenie pacjentowi przyjmowania
określonej farmakoterapii. Rozszerzenie uprawnień pielęgniarek (położnych) zwiększa dostępność pacjentów do leków,
poprzez stworzenie możliwości dokonywania wyboru, do
którego specjalisty chce się udać w celu otrzymania recepty.
2. Zakres uprawnienia
Uprawnienie pielęgniarek (położnych) do samodzielnej ordynacji wynika wprost z brzmienia art. 15a ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p.. Zostało ono jednak zawężone w stosunku do
uprawnienia przysługującego lekarzom. Przede wszystkim,
już w samej ustawie ustawodawca wyłączył spod tej możliwości leki zawierające substancje bardzo silnie działające,
środki odurzające i substancje psychotropowe. Jednocześnie
stworzona została delegacja ustawowa dla Ministra Zdrowia
na podstawie której tworzony jest wykaz substancji czynnych
zawartych w lekach, wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wykaz wyrobów
medycznych, które mogą być przedmiotem ordynacji pielęgniarskiej. W związku z tym, zakres jej uprawnień będzie
określony nie przez stan kliniczny pacjenta, a przez określone grupy leków zawierających w swoim składzie substancję
czynną wymienioną tym wykazie. Stąd też, na podstawie
analizy zakresu wskazań w stosunku, do których mogą być
zastosowane leki znajdujące się na wykazie, możliwe będzie
określenie granic kompetencyjnych pielęgniarki. W powyższej konstrukcji można dopatrzyć się pełnej analogi do rozwiązania przyjętego względem innej grupy zawodów medycznych, a więc felczera i starszego felczera, który również
posiada receptariusz substancji czynnych, w ramach którego
może dokonywać ordynacji leków.
Ustawodawca wskazując na katalog produktów mogących być
przedmiotem samodzielnej ordynacji wskazał w rozporządzeniu, że pielęgniarki (położne) powinny korzystać z wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik
do aktualnie obowiązującego obwieszczenia Prezesa Urzędu
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Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego
Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej, a w przypadku wystawienia
recepty na refundowany lek lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego - z aktualnie obowiązującego
tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Powyższe wskazuje, że przedmiotem ordynacji pielęgniarskiej nie mogą być produkty sprowadzane w ramach importu
docelowego, na podstawie art. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne.
Poza tak określonym zakresem uprawnienia do samodzielnej
ordynacji, dodatkowym uprawnieniem, które posiada pielęgniarka (położna) to prawo do prowadzenia kontynuacji farmakoterapii rozpoczętej przez lekarza (szerzej na ten temat
K. Urban i E. Warmińska, Kontynuacja farmakoterapii realizowana przez pielęgniarkę i położną od 1 stycznia 2016 r.).
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Należy jednak podkreślić, że uprawnienie do samodzielnej
ordynacji przysługiwać będzie pielęgniarkom (położnym)
dopiero po ukończeniu specjalistycznego kursu, zgodnie
z programem ułożonym i zaakceptowanym przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 3 listopada 2015 r. Celem kursu jest
uzyskanie przez pielęgniarkę (położną) wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych
przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.
W wyniku skończenia kursu pielęgniarka (położna) ma
nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także kompetencje społeczne związane z nowymi uprawnieniami. Wiedza
teoretyczna związana jest z zapoznaniem pielęgniarki (położnej) z regulacjami prawnymi w zakresie ordynowania
i kontynuacji zlecania leków i wyrobów medycznych oraz
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wiedzą w zakresie wskazań, przeciwwskazań
i skutków ordynowania wybranych produktów leczniczych,
wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego
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przeznaczenia żywieniowego. Wiedza praktyczna będzie
się natomiast sprowadzała do umiejętności doboru leków
oraz zamienników w odpowiednich dawkach, postaciach
i drogach podania do poszczególnych sytuacji klinicznych
pacjenta, umiejętności dokonania oceny stanu biopsychospołecznego pacjenta i jego rodziny/opiekunów w zakresie
potrzeb zapewnienia dostępu do refundowanych wyrobów
medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także prowadzenia dokumentacji
medycznej swoich czynności związanych z ordynowaniem
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Nabyte kompetencje
społeczne związane będą z przestrzeganiem praw pacjenta,
zasadami etyki zawodowej, koniecznością rozwijania swoich
umiejętności i wiedzy, jak i podejściem do relacji z przemysłem farmaceutycznym.
3. Wykaz
Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu
substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych
- dalej r.w.s.cz., w zakres uprawnień pielęgniarek (położnych)
wchodzą grupy leków:
1. przeciwwymiotne,
2. przeciwzakaźne do stosowania miejscowego,
3. ginekologiczne leki przeciwzakaźne,
4. stosowane w niedokrwistości,
5. przeciwzakaźne stosowane w chorobach gardła,
6. przeciwzakaźne stosowane w chorobach ucha i zatok,
7. przeciwzakaźne stosowane w chorobach dróg moczowych,
8. przeciwzakaźne stosowane w chorobach przyzębia
i tkanki okostnej,
9. przeciwzakaźne stosowane w chorobach skóry,
10. środki znieczulające działające miejscowo,
11. przeciwbólowe,
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12. anksjolityki,
13. przeciwpasożytnicze,
14. rozszerzające oskrzela,
15. witaminy,
16. płyny infuzyjne.
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Do każdej z powyższych grup leków ustawodawca przyporządkował określone substancję czynne oraz dodatkową kategorię „postać i droga podania”. W związku z powyższym,
dla pełnego zrozumienia systematyki tego wykazu konieczne
staje się sięgniecie do definicji podstawowego pojęcia dotyczącego leków, a więc „substancji czynnej”. Zgodnie z legalną
definicją zawartą w art. 2 pkt 38c ustawy z dnia 6 września
2001 r. - Prawo farmaceutyczne - dalej u.p.f., substancją
czynną jest substancja lub mieszanina substancji, która ma
zostać wykorzystana do wytworzenia produktu leczniczego
i która, użyta w jego produkcji, staje się składnikiem czynnym tego produktu przeznaczonym do wywołania działania
farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego
w celu przywrócenia, poprawy lub zmiany funkcji fizjologicznych lub do postawienia diagnozy medycznej.
Pojęcie substancji czynnej będzie miało swoje zasadnicze
znaczenie w odniesieniu do leków refundowanych, bowiem
omawiany wykaz nie zawiera nazw handlowych produktów
objętych refundacją, co sprawia, że to właśnie jedynie po substancji czynnej staje się możliwe ustalenie, czy dany lek jest
objęty refundacją. Pielęgniarka (położna) chcąc sprawdzić,
czy dany lek może podlegać refundacji musi zatem po dokonaniu wyboru substancji czynnej z rozporządzenia w sprawie
wykazu, podjąć próbę odnalezienia tej substancji w drugim
wierszu aktualnego na dzień wystawienia recepty obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Tam też znajdować
się będą nazwy handlowe produktów posiadających w swoim
składzie daną substancję czynną oraz wskazania refundacyjne, które wskazywać będą, w jakim przypadku dany produkt
może być zaordynowany jak produkt refundowany.
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Dokonując oceny wykazu grup leków można zauważyć, że
ustawodawca z uwagi na specyfikę świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez położne wyszczególnił jedną grupę leków
w odniesieniu, do której jedynie położne są uprawnione do
ordynacji, a mianowicie środki znieczulające działające miejscowo w postaci roztworu do wstrzykiwań.
W katalog środków spożywczych specjalnego przeznaczenia,
które mogą być ordynowane przez pielęgniarkę i położną
wchodzi obecnie jedynie dieta eliminacyjna mlekozastępcza
- hydrolizaty białek mleka.
Wyroby medyczne, które mogą być przedmiotem ordynacji
to:
1. Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10
sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren),
2. Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych,
3. Cewniki zewnętrzne,
4. Cewniki urologiczne,
5. Cewniki jednorazowe urologiczne lub w równowartości
ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne,
6. Worki do zbiórki moczu z odpływem,
7. Worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii lub
w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny
(np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.),
8. Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia
w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich
kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub
inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie,
pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do
ochrony skóry wokół stomii,
9. Środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne),
10. Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy,
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11. Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku
wrodzonego braku w obrębie podudzia,
12. Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku
wrodzonego braku w obrębie uda,
13. Majteczki po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym,
14. Peruka,
15. Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku
wrodzonego braku w obrębie przedramienia,
16. Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku
wrodzonego braku w obrębie ramienia,
17. Pończocha kikutowa po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku kończyny górnej,
18. Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna,
19. Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy
piankowych),
20. Kula łokciowa ze stopniową regulacją,
21. Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu,
22. Kula pachowa,
23. Trójnóg albo czwórnóg,
24. Laska dla niewidomych (biała),
25. Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie,
26. Opatrunki (emplastrii),
27. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi.
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Katalog produktów, które może ordynować pielęgniarka
(położna) jest bardzo ograniczony. Uznać jednak należy, że
w miarę postępowania szkolenia pielęgniarek (położnych)
w zakresie samodzielnej ordynacji będzie on podlegał rozszerzaniu przypisując im kolejne grupy produktów, po które
pacjent będzie mógł się do niej zwrócić. Ich dobór powinien
uwzględniać wiedzę i kompetencje pielęgniarek nie tylko
w stosunku do ordynowanego leku, ale także w zakresie
wiedzy do postawienia diagnozy dotyczącej stanu klinicznego pacjenta i stwierdzenie czy w danej sytuacji będący
adresatem preskrypcji pacjent ma wskazania refundacyjne
uprawniające do wypisania recepty z odpowiednim poziomem odpłatności. Jest to o tyle istotne, że niektóra farmako-
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terapia wymaga wcześniej dokonania dodatkowych badań do
przeprowadzenia, których pielęgniarka może być nieuprawniona lub których nie może zlecić. W takiej sytuacji pacjent
musiałby być ponownie odesłany do lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, który następnie dawałby pacjentowi skierowanie na badanie lub kierowałby go do lekarza specjalisty.
Takie postępowanie wpłynęłoby negatywnie nie tylko na
podstawowe założenie proponowanych zmian - skrócenie
kolejek, ale także na wizerunek pielęgniarki, której ustawodawca niewłaściwie określiłby kompetencje. W przypadku
niewłaściwego określenia leków, które mogą stać się przedmiotem ordynacji pielęgniarki (położnej) może się pojawić
sytuacja sztucznego podziału populacji pacjentów, którzy
będą mogli otrzymać leki wyłącznie od lekarza oraz na te
grupy chorych, które będą mogły dokonać wyboru między
lekarzem i pielęgniarką.
4. Leki dla seniorów 75+
Dokonując znalizy nowego uprawnienia pielęgniarek do samodzielnej ordynacji należy odnieść go do ustawy z dnia 18
marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.ś.o., która wprowadziała nowe
uprawnienie zwane pod nazwą leki 75+. Sensem tej regulacji
jest stworzenie mechanizmu redukcyjnego dopłatę pacjeta,
do poziomu bezpłatnego względem określonej grupy leków
dedykowanej dla populacji która jest kwalifikowana parametrem określonego wieku - 75. Konstruując nowe uprawnienie,
które niewątpliwie będzie skutkować zwięszeniem wydatków
publicznych, ustawodawca racjonalnie przewidział mechanizmy, które pozwolą na monitorowanie wymiaru realizacji
tego uprawnienia. Jednym z podstawowych mechanizmów
jest skonkretyzowanie osób uprawnionych do ordynacji leków dla pacjentów 75 +, a zatem wyszczególnienie spośród
wszystkich uprawnionych do przepisywania recept na leki
refundowane, określonych grup osób uprawnionych do ordynacji leków dla seniorów Zgodnie z wprowadzonym w art. 1
u.z.u.ś.o., brmieniem art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
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ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z.: Świadczeniobiorcom,
po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie,
o którym mowa w art. 37 ust. 1 u.r.l., ustalonym w sposób
określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa
w art. 55 ust. 2a u.ś.o.z., pielęgniarkę podstawowej opieki
zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania
zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił
receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. A zatem jedną z trzech
grup osób uprawnionych jest pielegniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Pojęcie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, zostało zdefiniowane w art. 5 pkt 25 u.ś.o.z., który
powiązuje status tej pielęgniarki z ukończeniem szkolenia
specjalizacyjnego oraz posiadaniem lub funkcjonowaniem
u świadczeniodawcy, który zawarł z Funduszem umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Odnosząc zatem
uprawnienie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej do
samodzielnej ordynacji leków które będą w wykazie leków dla
pacjentów seniorów należy przyjąć że będzie to możliwe przy
spełnieniu warunku współistnienia danego leku zarówno
w tym wykazie jak i wykazie pielęgniarskim zawierającym
wymienione powyżej substancję czynne. Powyższe ograniczenie nie dotyczy pielęgniarek kontynuujących o których
mowa w art. 15 ust. 2 u.z.p.p. (szerzej: „Uprawnienia i zasady
wystawiania recept dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku
życia”).
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5. Porady receptowe
Analogicznie jak ma to miejsce w stosunku do lekarzy, pielęgniarki (położne) uzyskały uprawnienie również do wys
tawiania recept, bez koniczności uprzedniego osobistego
badania fizykalnego pacjenta, a więc również bez osobistej
styczności z pacjentem (art. 15b ust. 2 u.z.p.p.). Należy jednak
pamiętać, że uprawnienie to jest ograniczone do przypadków,
gdy jest to niezbędne do kontynuacji leczenia i uzasadnione
stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji
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medycznej (szerzej na ten temat K. Urban i E. Warmińska
Wizyty receptowe i recepty zaoczne od 1 stycznia 2015 r.).
6. Narzędzia diagnostyczne pielęgniarek i położnych
Ustawodawca rozszerzając uprawnienia pielęgniarek i położnych do ordynacji leków musiał uposażyć je w możliwość
sięgania do narzędzi diagnostycznych, które stworzą podstawę do dokonywania wyboru określonego leku, dostosowanego do potrzeb pacjenta wynikających z ustalonego obrazu
klinicznego. Wspomniane narzędzia diagnostyczne można
podzielić na dwie kategorie: podstawowe oraz kwalifikowane.
Do pierwszej zaliczyć należy badania fizykalne pacjenta oraz
możliwość zebrania od niego wywiadu. Badanie przedmiotowe będzie nastawione na ustalenie przez samą pielęgniarkę
(położną) obiektywnych objawów choroby pacjenta, wywiad
natomiast będzie miał na celu ustalenie subiektywnych objawów, które definiuje sam pacjent. Pamiętać należy, że obydwie te formy diagnostyki nie zafunkcjonują, w przypadku
tzw. porady receptowej, która ze swej natury nie przewiduje
prowadzenia badania.
Do grupy drugiej zaliczyć należy formy diagnostyki, które enumeratywnie wymienia załącznik nr 4 do r.w.s.cz.,
a które związane są z prawem do wystawiania skierowania
na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym
medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań
wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. Zgodnie z § 4
r.w.s.cz., Minister Zdrowia w załączniku 4 do r.w.s.cz. ustalił
wykaz takich badań diagnostycznych. Wymienione w tym
załączniku formy diagnostyki wyznaczają granice uprawnień
pielęgniarki (położnej) do wystawienia skierowań. Istotny
jest tutaj sposób systematyki omawianego załącznika, który
podzielony został na formy diagnostyki, od których zlecania
uprawnione są zarówno pielęgniarki i położne, jak i te, które przyporządkowane zostały jedynie jednej z powyższych
grup zawodowych. Systematyka badań diagnostycznych
sprowadza się do wyrażenia rodzajów badań, a następnie
wymieniu w obrębie tego rodzaju nazwy określonego badania
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diagnostycznego. Wskazać należy, że we wspólnej perspektywie pielęgniarek i położnych w załączniku nr 4 wymieniono
następujące rodzaje badań:
1) hematologiczne,
2) biochemiczne i immunochemiczne,
3) układu krzepnięcia,
4) moczu,
5) kału,
6) mikrobiologiczne,
7) z zakresu serologii grup krwi,
8) elektrokardiograficzne,
9) inne.
Jednocześnie pielęgniarki zostały uposażone w możliwość
zlecania badań radiologicznych, a położne do badania mik
robiologiczne wydzieliny z dróg rodnych.
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7. Dokumentacja medyczna
Rodzaj wpisów, które będzie dokonywać pielęgniarka (położna) będzie analogiczny do wpisów dokonywanych przez
lekarza na okoliczność porady ambulatoryjnej. Pielęgniarka
(położna) powinna zawrzeć tam wpisy dotyczące realizacji
poszczególnych czynności mających znaczenie dla prowadzonego przez nią procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Stosując analogię do porady ambulatoryjnej konieczne jest więc
poczynienie wpisu na okoliczności daty porady ambulatoryjnej lub wizyty domowej, dane z wywiadu i badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego
lub urazu, informację o zleconych badaniach diagnostycznych lub konsultacjach, adnotacje o zaleconych zabiegach
oraz produktach leczniczych wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych, w ilościach odpowiadających ilościom
zapisanym na receptach wydanych pacjentowi, oryginał lub
kopię wyników badań diagnostycznych lub konsultacji lub
ich dokładny opis, opis udzielonych świadczeń zdrowotnych.
Jak każdy rodzaj dokumentacji medycznej winien być on
autoryzowany poprzez naniesienie danych określających:
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nazwisko i imię, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania
zawodu oraz podpis.
Najistotniejszym elementem i jednocześnie sprawiającym
największe problemy w praktyce, jest konieczność wykazania
zasadności dokonania ordynacji. Zasadność ustalana jest
poprzez dokonanie w oparciu o wpisy w dokumentacji medycznej zestawienia obrazu klinicznego pacjenta, z podjętą
decyzją medyczną związaną z prowadzoną wobec pacjenta
farmakoterapią (szerzej na ten temat K. Urban i E. Warmińska, Zasadność ordynacji lekarskiej w świetle nowych
ogólnych warunków umów od 1 stycznia 2016 r.).
8. Podstawa do wystawiania recept na refundowane produkty
Znaczącą nowością wprowadzoną do systemu ochrony zdrowia w zakresie, w jakim jest on finansowany ze środków
publicznych, jest zniesienie konieczności zawierania przez
pielęgniarki (położne) umów z Narodowym Funduszem
Zdrowia, które to umowy jeszcze do niedawna były podstawą
do uzyskania uprawnienia do wystawiania recept na refundowane produkty. Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - dalej u.r.l. wprowadzoną ustawą z dnia 9 października 2015 r.
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
oraz niektórych innych ustaw, każda pielęgniarka (położna)
posiadająca prawo wykonywania zawodu będzie uprawniona
do ordynacji refundowanych produktów (szerzej na ten temat
K. Urban, E. Warmińska, Brak umów z lekarzami).
Spoza grona osób uprawnionych do wystawiania recept na
refundowane produkty są czasowo wyłączone pielęgniarki
(położne) w stosunku, do których zapadł prawomocny wyrok za przestępstwo tj. przyjęcie korzyści majątkowej lub
osobistej (art. 54 ust. 2, 3 i 5 u.r.l.), sprzedajność - art. 228
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - dalej k.k.,
przekupstwo (art. 229 k.k.), płatna protekcja (230 k.k.), oszustwo (286 k.k.) oraz łapownictwo menedżerskie (art. 296a
k.k.). Przy pierwszym skazaniu na okres jednego roku, przy
drugim i kolejnym natomiast na okres trzech lat.
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9. Prawo do wystawiania recept dla siebie i dla rodziny
Pomimo, że przepisy nie stanowią o tym wprost, uznać należy, że pielęgniarki (położne) będą miały także prawo do
wystawiania recept dla siebie i dla rodziny.
Uprawnienie to będzie jednak mieściło się w granicach
uprawnienia pielęgniarki (położnej) do samodzielnej ordynacji. W celu realizacji tego uprawnienia powinny one także
prowadzić dokumentację medyczną, przynajmniej w uproszczonej formie, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku
lekarzy.
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10. Odpowiedzialność z tytuł ordynacji refundowanych produktów
Zakres odpowiedzialności pielęgniarek i położnych za dokonywaną ordynacją będzie zróżnicowany w zależności czy
będzie ona realizowała swoje prawo do ordynacji w ramach
wykonywania czynności u świadczeniodawcy, zgodnie z zawartą przez niego umową z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, czy też poza
taką umową.
W pierwszym przypadku odpowiedzialność ta będzie badana w ramach prawidłowego wykonywania umowy przez
świadczeniodawcę i to on będzie podmiotem podlegającym
kontroli i odpowiadającym za ewentualne błędy, zgodnie
z zawartą umową - w szczególności zgodnie z § 31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
Inaczej będzie się natomiast kształtowała odpowiedzialność
pielęgniarek (położnych) ordynujących poza świadczeniodawcą. W takim bowiem przypadku pielęgniarki (położne)
samodzielnie odpowiadają za właściwe postawienie rozpoz
nania powiązanego z podjęciem decyzji o prowadzonej wobec
pacjenta farmakoterapii i odzwierciedleniem niezbędnych
informacji potwierdzającej zasadność ordynacji w dokumentacji medycznej. W tym zakresie podlegają one kontroli na
podstawie art. 48 u.r.l. i stosowanego odpowiednio art. 64
ust. 1-10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
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opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
które określają sposób i zakres prowadzonej wobec nich kontroli. Ocena prawidłowości działań podejmowanych przez
pielęgniarkę (położną) oparta jest na sprawdzeniu, czy:
a) wypisywała recepty, w okresie, gdy była do tego uprawniona, oraz w zakresie swoich uprawnień,
b) wypisanie recepty było uzasadnione udokumentowanymi względami medycznymi,
c) recepta była wystawiona zgodnie z uprawnieniami pac
jenta,
d) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny była wypisany zgodnie
ze wskazaniami refundacyjnymi, wynikającymi z aktualnego wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych.
Urban Krzysztof

Warmińska Ewa,
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Pytanie
Czy zgodne z prawem jest zatrudnienie pielęgniarki w stacji
dializ, jako pielęgniarki dializacyjnej, na umowę zlecenie?
Pielęgniarka taka wykonywałaby czynności zgodnie z wyz
naczonym grafikiem pracy, w konkretnej lokalizacji, konk
retnych godzinach.
Czy możliwe jest zawarcie umowy zlecenia na taki rodzaj pracy
w przypadku np. czasowej nieobecności innej pielęgniarki na
umowie o pracę podczas choroby?
Czy taka umowa nie ma charakteru umowy o pracę?
Jakie inne formy zatrudnienia można wykorzystać w przypadku, gdy potrzebna jest pielęgniarka na np. dwa tygodnie?
Jeżeli możliwe jest zatrudnienie na umowę zlecenia, to jakie
zapisy powinna mieć taka umowa?
Odpowiedź
Odpowiedź zawarta jest w uzasadnieniu.
Uzasadnienie
Ustawa z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dalej u.z.p.p., w art. 19 ust. 1 u.z.p.p. stanowi, że pielęgniarka
i położna mogą wykonywać zawód:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5
ust. 2 pkt 2 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.
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Jak zatem wskazuje wyżej powołany przepis ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej pielęgniarka ma prawo wykonywać zawód
w oparciu o różne podstawy prawne. W przypadku pielęgniarki
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wykonującej świadczenia pielęgniarskie w stacji dializ wymagane
jest przede wszystkim posiadanie przez pielęgniarkę stosownych
kwalifikacji, w tym przypadku jest to warunek ukończenia kursu
kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią”.
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Wskazane w pytaniu cechy stosunku umownego tj. wykonywanie przez pielęgniarkę czynności zgodnie z wyznaczonym grafikiem pracy,
w konkretnej lokalizacji, konkretnych godzinach, mogą być uznane za umowę o pracę, pod warunkiem, że praca ta wykonywana
jest też pod kierownictwem pracodawcy.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 ustawy z 26.06.1974 r.
Kodeks pracy - dalej k.p. - przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca
- do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 maja 2016 r. sygn. akt I PK
139/15 stwierdził, że „Zasadnicze znaczenie w procesie sądowego
badania, czy dany stosunek prawny jest stosunkiem pracy, ma
ustalenie, czy praca wykonywana w ramach badanego stosunku
prawnego faktycznie ma cechy wymienione w art. 22 § 1 k.p.
Z art. 22 § 11 k.p. wynika bowiem, że sąd w pierwszej kolejności
bada, czy dana praca jest zatrudnieniem w warunkach określonych w art. 22 § 1 k.p., a art. 22 § 12 k.p. stanowi dla pełnej
jasności, że w razie wykonywania pracy w warunkach określonych w § 1 tego artykułu nie jest dopuszczalne zastąpienie
umowy o pracę umową cywilnoprawną”.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych jest
dość jednolite odnośnie interpretacji art. 22 § 1 k.p.
Podkreślić należy jednak, że każda umowa jako indywidualnie
określony stosunek prawny podlega stosownej weryfikacji. Oznaczać to może, że umowy, które nawet są podobne do siebie, nie
zawsze będą tożsamymi. W wyroku z dnia 11 września 2013 r.
sygn. akt II PK 372/12 Sąd Najwyższy stwierdził, że „W umowie
zlecenia mogą wystąpić cechy kierownictwa i podporządkowania,
choć nie takie same, jak w zależności właściwej dla stosunku
pracy (art. 22 § 1 i § 11 k.p. oraz art. 750 ustawy z 23.04.1964 r.
- Kodeks cywilny;”.
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W przypadku nieobecności pielęgniarki spowodowanej jej
chorobą możliwe jest także zawarcie umowy o pracę z inną pielęgniarką na tzw. zastępstwo. Jednakże umowy na zastępstwo
stosuje się zazwyczaj w przypadku dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności pracownika. Co do istoty, umowy na zastępstwo
zaliczane są jednak do najmniej korzystnych umów o pracę.
Reasumując, dopuszczalne jest zawarcie umowy zlecenia z pielęgniarką, nawet na krótki czas.
Umowa zlecenia, jako umowa cywilnoprawna, powinna zawierać podstawowe elementy, takie jak oznaczenie stron, przedmiot
umowy, miejsce i czas jej zawarcia, okres obowiązywania umowy,
wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady wyliczenia wynagradzania zleceniobiorcy, terminy wypłaty wynagrodzenia, odpowiedzialność zleceniobiorcy za ewentualne szkody wyrządzone
przez niego w związku z wykonywaniem umowy itp.
Umowa taka może też zawierać postanowienia dotyczące ewentualnych kar umownych.
Materiały z portalu LEX
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Pytanie
Czy można zatrudnić ratownika medycznego w trakcie studiów
pielęgniarskich do pracy w POZ (przychodnia) do pełnienia obowiązków tzw. pielęgniarki praktyki?
Odpowiedź
Nie, przepisy nie przewidują możliwości wykonywania zawodu
pielęgniarki, a zatem i zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki,
przez osobę będącą dopiero w trakcie uzyskiwania uprawnień
do wykonywania tego zawodu, bez względu na inne posiadane
przez tą osobę kwalifikacje.
Uzasadnienie
Zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki warunkowane jest
posiadaniem przez osobę zatrudnioną przede wszystkim prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, bez względu na to, czy
z konkretnym zatrudnieniem związane są dalej idące wymagania
kwalifikacyjne czy też nie. Jak wynika bowiem z art. 4 ustawy
z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p.
wykonywanie zawodu pielęgniarki polega m.in. na udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, w tym realizacji zleceń lekarskich
w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki posiada zaś, zgodnie z art. 26 pkt 1
u.z.p.p., wyłącznie osoba posiadająca świadectwo lub dyplom
ukończenia szkoły pielęgniarskiej, stwierdzone - po spełnieniu
również pozostałych warunków wynikających z tego przepisu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych (art. 37 u.z.p.p.).
Przepisy nie przewidują możliwości wykonywania zawodu
pielęgniarki, a zatem i zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki,
przez osobę będącą dopiero w trakcie uzyskiwania uprawnień
do wykonywania tego zawodu, bez względu na inne posiadane
przez tą osobę kwalifikacje.
Iwona Kaczorowska-Kossowska
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Pytanie
Czy zlecenie lekarskie do pielęgniarki POZ na podanie leku np.
we wstrzyknięciu domięśniowym ma określony termin realizacji?
Jeżeli pacjent zgłasza się do pielęgniarki z lekiem po 5 tygod
niach od dnia wystawienia zlecenia, jak powinna postąpić pielęgniarka?
Odpowiedź
Odpowiedź zawarta jest w uzasadnieniu.
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Uzasadnienie
Artykuł 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty - dalej u.z.l.l.d., stanowi, że to lekarz
orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobis
tym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności. Po dokonaniu badania pacjenta, postawieniu diagnozy, lekarz rozpoczyna terapię,
w ramach której, w oparciu o przepis art. 45 ust. 1 u.z.l.l.d., może
ordynować leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które są dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej
Polskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oraz
wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych . Zatem, to lekarz decyduje
o sposobie leczenia.
Jeżeli pacjent zgłasza się do pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) po 5 tygodniach od dnia wystawienia zlecenia
i z treści tego zlecenia nie wynika, że może, bądź powinno ono
być zrealizowane po 5 tygodniach od dnia jego wystawienia, pielęgniarka powinna odmówić wykonania świadczenia, pouczając
pacjenta o konieczności zwrócenia się do lekarza o wystawienie
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nowego, aktualnego zlecenia, adekwatnego do stanu jego zdrowia.
Pomocniczo można wskazać tu na przepisy rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich - dalej r.r.l. Paragraf 17 r.r.l. określa maksymalne terminy
realizacji recept lekarskich, w zależności od rodzaju produktu
leczniczego przepisanego przez lekarza. Co do zasady są to terminy 30 lub 7 dniowe (dla antybiotyku w postaci preparatów do
stosowania wewnętrznego i parenteralnego). Przepisy te przewidują zatem stosunkowo krótki termin realizacji recept, co może
wskazywać, iż podanie stosownego leku pacjentowi nie może być
realizowane po dłuższej przerwie. Jest to niewątpliwie związane
z istotą samego procesu leczenia.
Zwrócić należy też uwagę na przepis art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, który stanowi,
że pielęgniarka i położna wykonują zawód, z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw
pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności.
Tak więc, pielęgniarka POZ, w sytuacji opisanej w pytaniu, kierując się dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta, powinna
odmówić udzielenia świadczenia, jeżeli ze zlecenia lekarskiego
nie wynika jednoznacznie, iż ma być ono zrealizowane po 5 tygodniach od dnia wystawienia.
Materiały z portalu LEX
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Pytanie
Jaki akt prawy reguluje sposób tworzenia kodu kreskowego
z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na recepcie?
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października
2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne jest tylko informacja o algorytmie tworzenia kodu kreskowego
dotyczącego numeru recepty - a nie ma algorytmu kodu kreskowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
Odpowiedź
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28
października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne odnosi się do kodu kresowego dla numeru
prawa wykonywania zawodu w ust. 4 i 6.
Sposób budowania tego kodu podlega natomiast zasadom ogólnym, które mogą być przedmiotem regulacji Polskich Norm.
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Uzasadnienie
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 paź
dziernika 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne - dalej r.r.w. określa sposób konstruowania
kodu kresowego dla numeru prawa wykonywania zawodu w ust.
4 i 6.
Zgodnie bowiem z pkt 3 załącznika numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b r.r.w., jest
przedstawiany jako ciąg dziesięciu cyfr, z których:
1) cyfra pierwsza ma wartość „3”;
2) cyfra druga ma wartość „0” dla numeru, o którym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b r.r.w.;
3) cyfry od trzeciej do dziewiątej przyjmują wartość odpowiedniego numeru, przy czym, jeżeli w identyfikatorze
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pojawiają się litery, są one pomijane, natomiast jeżeli odpowiedni numer jest krótszy niż 7 znaków, poprzedza się
go odpowiednią liczbą zer;
4) cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II niniejszego załącznika .
Natomiast ust. 4 mówi, iż dane, o których mowa w ust. 1-3
niniejszego załącznika (a zatem odnosi się on m.in. do numeru PWZ, gdyż o nim mowa w ust. 3), mogą być przedstawiane
w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg trzydziestu cyfr,
opisanych w dalszej części tego ustępu.
Z kolei ust. 6 stanowi, iż dane, o których mowa w ust. 2 i 3
załącznika (czyli m.in. numer PWZ), mogą być przedstawiane
w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg osiemnastu wskazanych w tym ustępie cyfr.
Szczegółowe wymagania odnośnie kodu kresowego przedstawiono w ust. 7 wyłącznie w odniesieniu do numeru recepty. Nie
oznacza to jednak, iż zamieszczenie tej danej w postaci kodu
kresowego jest niedopuszczalne - oznacza jedynie, że w przypadku pozostałych danych, w tym PWZ, sposób budowania kodu
kresowego podlega zasadom ogólnym, w przeciwieństwie do numeru recepty, którego przedstawienie w postaci kodu kreskowego
nastąpić może wyłącznie w oparciu o wskazania zawarte w ust.
7 załącznika.
Zasady ogólne konstruowania kodów kreskowych nie zostały
określone w przepisach prawa, mogą być natomiast przedmiotem
regulacji Polskich Norm.
Iwona Kaczorowska-Kossowska
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Pytanie:
Zgodnie z zapisami art. 50 ustawy o działalności leczniczej:
1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek. Minimalne normy
ustala kierownik tego podmiotu po zasięgnięciu opinii:
1) kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi
określonymi w regulaminie organizacyjnym;
2) przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz
związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu. Sposób ich wyliczenia określono
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Czy wyliczona minimalna norma zatrudnienia (w ilości etatów)
musi być przestrzegana w odniesieniu do każdego dnia w roku,
średniej w danym miesiącu?
Czy może to być średnia w danym roku?
Przykład: minimalna norma: 10 etatów, w styczniu 8 etatów,
w pozostałych miesiącach 11 etatów.
Czy spełniono wymogi określone w minimalnej normie zatrudnienia?
Odpowiedź
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W przypadku minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
liczona minimalna norma zatrudnienia (w ilości etatów) musi
być przestrzegana w odniesieniu do każdego dnia w roku, przez
cały okres obowiązywania norm ustalonych przez kierownika
tego podmiotu.
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Uzasadnienie
Artykuł 50 ust. 1 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
- dalej u.dz.l. - stanowi, że podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek.
Minimalne normy ustala kierownik tego podmiotu po zasięgnięciu opinii:
1) kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi
określonymi w regulaminie organizacyjnym;
2) przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz
związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu.
Zgodnie z art. 50 ust. 2 u.dz.l. minister właściwy do spraw
zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych związków zawodowych, określi,
w drodze rozporządzenia, sposób ustalania minimalnych norm
zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach określonych w ust. 1,
mając na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.
W oparciu o powyższy przepis ustawy, Minister Zdrowia wydał
rozporządzenie z 28.12.2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami - dalej r.m.n.z.p.
W myśl postanowień § 1 ust. 1 r.m.n.z.p. przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, wykonującym
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, uwzględnia się:
1) zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym
świadczeń profilaktycznych;
2) liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku;
3) wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu i łączności;
4) harmonogram czasu pracy;
5) średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas
dyspozycyjny, o których mowa w § 2 r.m.n.z.p.;
6) właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta;
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7) liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii
opieki;
8) stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub
komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń
zdrowotnych.
Przepisy § 3 i § 4 r.m.n.z.p. odnoszą się do sposobu wyliczania
norm zatrudnienia w szczególnych rodzajach działalności (anes
tezjologia i intensywna terapia, neonatologia, szpitalny oddział
ratunkowy, blok operacyjny, świadczenia z zakresu leczenia uzależnień).
Zgodnie z § 6 r.m.n.z.p. w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne przy ustalaniu minimalnych norm uwzględnia się:
1) wielkość i rozległość terytorialną oraz strukturę demog
raficzną i narażenia środowiskowe charakterystyczne dla
obszaru działania tego podmiotu;
2) zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym
świadczeń profilaktycznych, z uwzględnieniem świadczeń
zdrowotnych udzielanych w miejscu zamieszkania, nauki
lub pobytu pacjenta;
3) liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku;
4) wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu i łączności;
5) harmonogram czasu pracy;
6) wykonywane obowiązki związane z prowadzeniem kształcenia podyplomowego;
7) stan zatrudnienia i organizacji pracy w komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdrowotnych.
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Jak wynika z treści wyżej wskazanych przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, minimalne normy zatrudnienia ustala
się, przyjmując za podstawę między innymi liczbę pacjentów
w danym roku, sprzęt i aparaturę medyczną, jaką dysponuje dany
podmiot, harmonogramy pracy itp. Zatem, wyliczone normy
minimalnego zatrudnienia zostają ustalone, w oparciu o dane
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uzyskane w danym roku. W związku z powyższym, normy te
są stałe przez cały okres ich obowiązywania, które ustala się co
najmniej jeden raz na trzy lata.
Z żadnego przepisu rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami nie
wynika obowiązek lub nawet możliwość ustalenia minimalnych
norm w podziale na poszczególne miesiące kalendarzowe.
Podkreślić należy, że normy te stanowią minimum zatrudnienia pielęgniarek i położnych w danym podmiocie leczniczym.
Iwona Choromańska
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Pytanie
Kto opiniuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych ustalonych w szpitalu?
- Przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych działający w naszym szpitalu, czy tez należy projekt norm przesłać
okręgowej radzie?
Odpowiedź
Minimalne normy zatrudnienia w podmiocie leczniczym opiniuje przedstawiciel okręgowej izby pielęgniarek i położnych
zatrudniony w danym podmiocie.
Uzasadnienie
Artykuł 50 ust. 1 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej - dalej u.dz.l. - stanowi, że podmiot leczniczy niebędący
przedsiębiorcą stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek. Minimalne normy ustala kierownik tego podmiotu po
zasięgnięciu opinii:
1) kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi
określonymi w regulaminie organizacyjnym;
2) przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz
związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu.
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W związku z faktem, iż w każdym podmiocie leczniczym powinien być wybrany przedstawiciel okręgowej izby pielęgniarek
i położnych, do jego zadań winno należeć między innymi opiniowanie projektów dokumentów ustalających normy zatrudnienia
pielęgniarek i położnych.
Ustawa z 1.07.2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
- dalej u.s.z.p.p. - w art. 4 ust. 2 pkt 19 u.s.z.p.p. stanowi, że do
zadań samorządu należy też wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, niż te, na które wskazuje art. 4
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u.z.s.p.p. Do odrębnych przepisów należy zakwalifikować przepis
art. 50 ust. 1 pkt 2 u.dz.l.
Artykuł 50 ust. 1 pkt 2 u.dz.l. skierowany jest do przedstawicieli
organów samorządu działających na terenie danego podmiotu, a
nie do organów samorządu, w rejonie którego prowadzi działalność podmiot leczniczy. Jednakże podnieść należy, że zdarzają
się takie sytuacje, gdzie przed ustaleniem norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych, kierownik podmiotu leczniczego zasięga opinii okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Jednakże
nie jest to wymóg ustawowy.
W dniu 14 marca 2013 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa wydał zalecenia w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.12.2012 r. w sprawie sposobu
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
w których zaleca powołanie w każdym podmiocie leczniczym
zespołu pielęgniarek i położnych (najlepiej wspólnie z przedstawicielami samorządu i związków zawodowych), który to zespół
dokona oceny ustalonych przez kierownika norm zatrudnienia.
Iwona Choromańska
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Pytanie
Jakie kwalifikacje powinna posiadać pielęgniarka zatrudniona
w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)?
Odpowiedź
Odpowiedź zawarta jest w uzasadnieniu.
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Uzasadnienie
Ustawa z 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- dalej u.p.r.m. - w art. 3 pkt 6 u.p.r.m. pod pojęciem pielęgniarki
systemu definiuje pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub
specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii,
a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą
co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności,
oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.
Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.11.2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego - dalej r.s.o.r. - w § 13
r.s.o.r. stanowi, że minimalne zasoby kadrowe oddziału stanowią:
1) ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem);
2) pielęgniarka oddziałowa, będąca pielęgniarką systemu;
3) lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej jeden
lekarz systemu przebywający stale w oddziale;
4) pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbędnej
do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.09.2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
- dalej r.ś.g.r.m. - regulując warunki realizacji świadczeń gwa-
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rantowanych, w tym dotyczących personelu medycznego, określa
je w załącznikach 1-3 do r.ś.g.r.m. Odnosząc się do kwalifikacji
zawodowych, rozporządzenie odsyła do ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym.
Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w załączniku nr 3 „Warunki szczegółowe realizacji
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego” cz.
I poz. 47 odnośnie personelu odwołuje się do przepisów ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Tak więc przepisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie wymagają zatrudniania w SOR wyłącznie pielęgniarek systemu, dopuszczają również zatrudnianie pielęgniarek
nieposiadających takiego statusu.
Jednakże podkreślić należy, iż zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy
z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej pielęgniarka i
położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.
Powyższe oznacza, że wskazanym byłoby, aby pielęgniarka pracując w SOR początkowo bez wymaganych specjalistycznych
kwalifikacji, ukończyła co najmniej kurs kwalifikacyjny w jednej
z następujących dziedzin pielęgniarstwa: ratunkowego, anestez
jologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii,
w celu uzyskania statusu pielęgniarki systemu.
Iwona Choromańska
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Pytanie
Jakie szkolenia uprawniają pielęgniarkę do wykonywania immunoterapii?
Czy pielęgniarka z kursem szczepień może wykonywać immunoterapię pod nadzorem lekarza?
Odpowiedź
Środek immunoterapeutyczny jest lekiem i jako taki nie może
być ordynowany przez pielęgniarkę.
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Uzasadnienie
W sprawie objętej przedmiotem pytania Naczelna Izba Pielęgniarek i położnych opublikowała opinię Konsultanta Krajowego
w dziedzinie pielęgniarstwa, z której wynika, że pielęgniarka
nie jest uprawniona, bez względu na kwalifikacje, do podawania
tego typu leków.
Konsultant wskazuje między innymi, że leczenie odczulające
wykonuje się preparatami do alergernowej immunoterapii swoistej, które są lekami silnie działającym, bowiem istnieje możliwość występowania po ich podaniu powikłań takich jak wstrząs
anafilaktyczny i zgon. Wskazaniem do ich podawania są wybrane
choroby alergiczne.[...]
Biorąc pod uwagę zagrożenia związane z leczeniem Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Alergologicznego opracował
szczegółowe warunki prowadzenia alergenowej immunoterapii swoistej, które zostały zamieszczone w części I Standardów
w alergologii.
Zgodnie z zasadami kontraktowania świadczeń zdrowotnych
podawanie alergenowej immunoterapii wchodzi w zakres badania lekarskiego i należy do uprawnień lekarza. W konkluzji
Konsultant wskazuje, że prezentowane stanowisko jest zgodne
ze stanowiskiem konsultanta krajowego oraz województwa małopolskiego w dziedzinie alergologii.
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Opinia została sporządzona w lutym 2013 r. przez dr hab. Marię Kózkę - Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa a publikowana na: http://www.nipip.pl.
Obecnie opinia jest już niedostępna, ale znajduje ona dalsze
potwierdzenie w opinii Wojewódzkiej Konsultantki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Województwa Śląskiego, mgr piel. Danuty
Sternal.
Opinia jest dostępna pod adresem http://www.izbapiel.katowice.pl/
Agnieszka Sieńko
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Pytanie
Wobec występujących rozbieżności interpretacyjnych art. 26
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
Czy okres niezdolności do pracy, urlop macierzyński, urlop
wypoczynkowy, urlop wychowawczy (okresy te występują bezpośrednio po sobie i stanowią łącznie okres dłuższy niż 5 lat
w okresie ostatnich 6 lat) stanowią okres niewykonywania zawodu przez pielęgniarkę?
Czy każdy ze wskazanych okresów należy uznać za okres nie
wykonywania zawodu pielęgniarki?
Odpowiedź
W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa okres
niezdolności do pracy, który rozumiem, że jest spowodowany
chorobą pracownika, urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy,
urlop wychowawczy, nawet jeżeli okresy te występują bezpośrednio po sobie i stanowią łącznie okres dłuższy niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat, nie stanowią okresu niewykonywania zawodu
pielęgniarki, z uwagi na treść art. 26 ust. 2b ustawy z 15.07.2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p., który stanowi, że okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub
stosunku, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 u.z.p.p., albo
porozumienia - w przypadku wykonywania zawodu w ramach
wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.
Uzasadnienie
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Artykuł 4 ust. 1 u.z.p.p. stanowi, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
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1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pac
jentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.z.p.p. za wykonywanie zawodu pielęg
niarki uważa się również:
1) nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej, wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek
i położnych lub nauczanie innych zawodów medycznych,
których programy kształcenia wymagają współudziału
pielęgniarki lub położnej;
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;
3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych;
4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach
administracyjnych, na których wykonuje się czynności
związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków pub
licznych w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane
z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
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6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których
zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
7) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Minis
terstwie Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, na
których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;
8) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach
Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez
podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;
9) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych
w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem up
rawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;
10) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub
klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
11) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu
pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz
samorządu;
12) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej
poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika
obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej
organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest
związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
Ustawodawca w art. 19 ust. 1 u.z.p.p. dopuszcza następujące
formy wykonywania zawodu przez pielęgniarkę i położną:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5
ust. 2 pkt 2 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.
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Artykuł 26 ust. 1 u.z.p.p. stanowi, że pielęgniarka lub położna,
które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat
w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę
pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do
wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej,
legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik
podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.
Wprowadzony z dniem 3 listopada 2015 r. na mocy przepisów
ustawy z 11.09.2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej oraz niektórych innych ustaw, art. 26 ust. 2b u.z.p.p.
określa jednoznacznie, że okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których mowa w art. 19
ust. 1 pkt 1-3, albo porozumienia - w przypadku wykonywania
zawodu w ramach wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub
zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.
W oparciu o art. 26 ust. 4 u.z.p.p. Naczelna Rada Pielęgniarek
i Położnych podjęła uchwałę Nr 135/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia
ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz
zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie
wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat. Niniejsza uchwała została zmieniona Uchwałą nr
352/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24
czerwca 2015 r., a następnie uchwałą nr 380/VI/2015 Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r.
W rozdziale II pkt 3 załącznika 1 do uchwały Nr 135/VI/2013
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r.,
w brzmieniu obowiązującym od dnia 16 grudnia 2015 r., sprecyzowano, że:
„Niewykonywaniem zawodu obligującym pielęgniarkę lub
położną do odbycia przeszkolenia jest nie podejmowanie
czynności zawodowych przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat od:
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- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o
których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
albo
- porozumienia - w przypadku wykonywania zawodu w
ramach wolontariatu,
oraz
z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.
Okres przeszkolenia wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.”
W przeciwieństwie do poprzedniego brzmienia pkt 3 załącznika nr 1, w aktualnie obowiązującej wersji zabrakło okresu urlopu
wychowawczego i urlopu bezpłatnego, które nie były zaliczane
dotychczas do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub
położnej.
W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa okres niezdolności do pracy, który rozumiem, że jest spowodowany chorobą pracownika, urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy, urlop
wychowawczy, nawet jeżeli okresy te występują bezpośrednio po
sobie i stanowią łącznie okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich
6 lat, nie stanowią okresu niewykonywania zawodu pielęgniarki.
Iwona Choromańska
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Pytanie
Czy pielęgniarce zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakcie) od 1 lipca 2016 r. przysługuje dodatek
finansowy na podstawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń
zdrowotnych?
Szpital - świadczeniodawca, nie wykazał wyżej wymienionej
osoby do płatnika NFZ dopiero od 1 marca 2017 r.
Odpowiedź
Jeżeli dana pielęgniarka nie została ujęta w wykazie przedstawionym NFZ do dnia 14 sierpnia 2016 r., nie jest ona objęta środkami finansowymi na wzrost wynagrodzeń za okres 1 września
2016 r. - 31 sierpnia 2017 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, środki na zwiększenie wynagrodzeń przekazywane są po przedstawieniu przez świadczeniodawcę informacji
o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, i realizujących
świadczenia opieki zdrowotnej, przy czym dane te obejmują m.in.
numer PWZ pielęgniarki.
Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a następnie jego nowelizacje
- dokonane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14.10.2015 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.z.o.w.u.
- wskazywały terminy, w jakich następować winno przekazywanie do NFZ danych, w oparciu o które następnie dokonywano
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zmiany umowy uwzględniające zwiększenie środków na wynag
rodzenia.
Przypadały one odpowiednio: na 14 sierpnia 2016 r. (dot. stanu
zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2016 r.) oraz 14 sierpnia 2017 r.
(dot. stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2017 r.) - § 4 ust. 2
pkt 1 i 2 r.z.o.w.u.
Na podstawie tychże informacji dyrektor właściwego OW NFZ
przekazuje, zgodnie z § 4 ust. 4 r.z.o.w.u., środki na zwiększenie
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w okresie 1 września
2016 r. - 31 sierpnia 2017 r., a następnie 1 września 2017 r. - 31
sierpnia 2018 r.
Wobec tego, jeżeli dana pielęgniarka nie została ujęta w wykazie
przedstawionym NFZ do dnia 14 sierpnia 2016 r., nie będzie ona
objęta środkami finansowymi na wzrost wynagrodzeń za okres
1 września 2016 r. - 31 sierpnia 2017 r.
Odrębnym zagadnieniem jest natomiast to, czy niewykazanie
jej w okresie wcześniejszym było prawidłowe i czy świadczeniodawca nie ponosi ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec pielęgniarki z tego tytułu.
Iwona Kaczorowska-Kossowska

158

Biuletyn nr 102/2017 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Warto wiedzieć

O

pinia radcy prawnego

Pytanie
Do której grupy, według projektu ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, należy zaliczyć pielęgniarkę z tytułem zawodowym np. magistra resocjalizacji, magistra promocji
zdrowia, magistra socjologii, magistra zarządzania i marketingu?
Odpowiedź
Zgodnie z załącznikiem do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych -WSPÓŁCZYNNIKI PRACY - pielęgniarki zostały
podzielone na 3 grupy:
1. pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku
pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją;
2. pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją;
3. pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji.
Zatem pielęgniarkę z tytułem zawodowym magistra innym
niż na kierunku położnictwo lub pielęgniarstwo np. magistra
resocjalizacji, magistra promocji zdrowia, magistra socjologii,
magistra zarządzania i marketingu, nie można zaliczyć dopierwszej z grup, ale do drugiej lub trzeciej w zależności od tego, czy
posiada specjalizację czy też nie.
Uzasadnienie
Zgodnie z projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt
z dnia 09.01.2017 r.), ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego (art. 1).
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Zgodnie z projektowanym art. 3 najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.
Zgodnie z załącznikiem do projektu ustawy -WSPÓŁCZYNNIKI PRACY - pielęgniarki zostały podzielone na 3 grupy:
1. pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku
pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją;
2. pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją;
3. pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji.
Zatem w stosunku do pierwotnego projektu zawężono grupę
pierwszą do osób posiadających tytuł magistra, ale tylko na kierunkach położnictwo lub pielęgniarstwo.
Reasumując, pielęgniarkę z tytułem zawodowym innym niż na
kierunku położnictwo lub pielęgniarstwo np. magistra resocjalizacji, magistra promocji zdrowia, magistra socjologii, magistra
zarządzania i marketingu, nie można zaliczyć dopierwszej z grup
ale do drugiej lub trzeciej w zależności od tego, czy posiada spec
jalizację czy też nie.
Monika Kwiatkowska
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Pytanie
Czy pielęgniarka zatrudniona w zakładzie opieki zdrowotnej
na umowę zlecenie winna mieć ubezpieczenie OC?
Odpowiedź
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach indywidualnej lub
grupowej praktyki musi posiadać ubezpieczenie OC, niezależnie
od tego na jakiej podstawie współpracuje z podmiotem leczniczym.
Pielęgniarka wykonująca swój zawód nie w ramach ww. praktyki nie musi posiadać ubezpieczenia OC, ale winna je mieć jeśli
umowa zlecenia nakłada na nią taki obowiązek.
Uzasadnienie
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną lub grupową praktykę jest obowiązana zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 19 ust. 1 pkt 7 oraz art. 19 ust.
5 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.).
Natomiast pielęgniarka wykonująca swój zawód nie w ramach
ww. praktyki nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia OC.
Jednakże zleceniodawca (podmiot leczniczy) może w umowie
zlecenia zawrzeć zapisy zobowiązujące pielęgniarkę do posiadania takiego ubezpieczenia, wówczas powinna je mieć.
Jedynie na marginesie należy wskazać, że pielęgniarka zawsze
może zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia OC, niezależnie od tego w jakiej formie wykonuje zawód i czy musi posiadać
obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Monika Kwiatkowska
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Pożegnania

Gdy smutek boli,
a słowa zbyt małe,
by rozpacz wypowiedzieć
-zostaje tylko milczenie
pełne gorących łez
i bliskości osieroconych serc

16 grudnia 2016 roku
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci naszej koleżanki
śp. KRYSTYNY WILCZEWSKIEJ
Pracę zawodową rozpoczęła 01.07.1979 roku w
SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
im J. Śniadeckiego w Białymstoku w Oddziale
Chirurgii.
Z pasją i ogromnym oddaniem wykonywała
swój zawód. Niosła ciepło i ulgę w cierpieniu.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie
bo mimo wszystko - pozostaje się
w czyjeś pamięci i czyimś czekaniu...

Pielęgniarki i Położne SP ZOZ
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im J. Śniadeckiego w Białymstoku
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Informacje

B

iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat biura
czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godz. 730-1500 a w środy w godz. 730-1700
tel. 85 747-00-16 w. 32, tel/fax 85 744-11-09
Działalność merytoryczna:
praktyki indywidualne i grupowe, rejestr podmiotów
prowadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu
wtorek, środa i czwartek w godz. 730-1500
tel: 85 747-00-16 w. 34
w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie
(kontrole)
Rejestr pielęgniarek i położnych,
uznawanie kwalifikacji na potrzeby pracy za granicą
od wtorku do piątku w godz. 730-1500
tel. 85 747-00-16 w. 33
Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 900-1200
środa w godz. 1300-1700
tel: 85 747-00-16 w. 36
Biblioteka - lokal nr 21:
poniedziałek i piątek w godz. 900-1400
tel: 85 747-00-17
Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia
książek telefonicznie w godzinach pracy biblioteki,
a odbiór w pozostałe dni tygodnia
w godzinach pracy biura.
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dziedzina

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo
anestezjologiczne
i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo
chirurgiczne
i operacyjne

Pielęgniarstwo
epidemiologiczne

Pielęgniarstwo
ginekologiczne
i położnicze

Pielęgniarstwo
onkologiczne

Pielęgniarstwo
opieki paliatywnej

lp

1

2

3

4

5

6

7

Agata Panas
dr n. o zdr.
mgr piel.

Raisa Sapieżyńska
mgr piel.

Elżbieta Wasilko
mgr piel.

Krystyna Łapuć-Seweryn
mgr piel.

Regina Sierżantowicz
dr n. med.
mgr piel.

Jerzy Lipski
mgr piel.

Agnieszka Krynicka
mgr piel.

imię i nazwisko

Dziedziny Pielęgniarstwa i Połoznictwa
Konsultanci Wojewódzcy - województwo podlaskie
adres / kontakt

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku; Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej; ul. J. Waszyngtona 17;
15-274 Białystok; tel. 85 745-08-47 85 745-08-42; fax 85 745-08-46; e-mail: agata.panas.plg@wp.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku; Klinika Perinatologii i
Położnictwa ze Szkołą Rodzenia, Sala Porodowa; ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A; 15-276 Białystok; tel. 85 746-83-56; faks 85 746-86-05;
e-mail: elzbieta.wasilko@gmail.com
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie; ul. Ogrodowa 12; 15-027 Białystok; tel. 85 664-67-51; fax 85 664-67-83;
e-mail: chemia.piel@onkologia.bialystok.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku; Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych; ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A; 15-276 Białystok
tel. 85 746-82-53; fax 85 746-88-80; e-mail: kls@umwb.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego; ul. Szpitalna 37; 15-295 Białystok; tel. 85 686-50-78, fax 85
686-50-77; e-mail: renatasierz@wp.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A; 15-276 Białystok;
tel. 85 746-80-03, fax 85 746-88-80
e-mail: a.krynicka21@wp.pl
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku; Klinika Neurochirurgii;
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A; 15-276 Białystok; tel. 85 746-82-15; fax
85 746-86-26; e-mail: j-lipski@gazeta.pl
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Konsultanci

13

12

11

10

9

8

lp

„HELP HANDS” R. Zajkowska Spółka Jawna;
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne Zajkowscy”
ul. Warszawska 9, lok. 4, 15-682 Białystok tel. 85 873-04-74;
faks 85 873-03-74; e-mail: renatazajkowska@gmail.com
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy;
Plac Z. Brodowicza 1; 16-070 Choroszcz;
tel. 85 719-10-91 w. 367; fax 85 719-28-00
e-mail: nadziejasolowiej@gmail.com

Renata Zajkowska
mgr piel.

Nadzieja Sołowiej
dr n. med.
mgr piel.

Urszula Jakubowska
mgr piel.

Dorota Rojsza
mgr piel.

Krystyna Popławska
piel. dypl.

Pielęgniarstwo
przewlekle chorych
i niepełnosprawnych

Pielęgniarstwo
psychiatryczne

Pielęgniarstwo
ratunkowe

Pielęgniarstwo
rodzinne

Pielęgniarstwo
diabetologiczne

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Poradnia Diabetologiczna
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok
tel. 85 831-77-91; faks 85 744-76-11
e-mail: kpoplawska58@wp.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 lok. 19, 15-097 Białystok
tel. 85 747 00 16 fax 85 744 11 09
e-mail: rojszad@poczta.onet.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii
ul. M. Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok
tel. 85 7468743, fax 85 7468880, 693 826 600
e-mail: ula.jak@poczta.onet.pl

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku; Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej;
ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok; tel. 85 745-07-13; fax 85 742-38-41;
e-mail: chrzanowska.urszula@wp.pl

adres / kontakt

Urszula Chrzanowska
dr n. o zdr.
mgr piel.

imię i nazwisko

Pielęgniarstwo
pediatryczne

dziedzina
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Konsultanci
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Informacje

D

yżury

Radca Prawny OIPiP
poniedziałki - godz. 1200 -1500
w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP
pełni dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca
w godzinach 1500 -1700 w Biurze OIPiP
(tel. 85 747-00-16)
Przewodniczący Okręgowego Sądu PiP
pełni dyżury 2 razy w miesiącu - w pierwszą i trzecią
środę miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
(tel. 85 747-00-16)
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
Agnieszka Krynicka pełni dyżury w pierwszy wtorek
miesiąca, w godzinach 1400 -1500 w Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
Spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu
(tel. 85 746-80-03)
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Informacje

W

ydawca:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19
tel. 85 747-00-16, tel/fax 85 744-11-09
www.oipip.bialystok.pl
e-mail: izba@oipip.bialystok.pl
nakład Biuletynu 1120 egz. + egzemplarze obowiązkowe
Biuletyn redagują:
B. Olejnik; A. Sienkiewicz
Redaktor odpowiedzialny:
Cecylia Dolińska
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów,
skrótów, korekt redakcyjnych i poprawek stylistycznych
w opracowaniach autorskich.
Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.

I

nformacja

Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:
www.oipip.bialystok.pl
e-mail: izba@oipip.bialystok.pl
Nazwa i numer rachunku bankowego:
Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
PKO BP SA I Oddział w Białymstoku
21 1020 1332 0000 1702 0026 1180
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