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Drogie Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Za nami maj najkrótszy w nazwie - dla pielęgniarek i położnych to miesiąc szczegól-
ny ze względu na dwa święta - Dzień Położnej 8 maj i Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarki - święto obchodzone corocznie 12 maja ustanowione przez Między-
narodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku.

Tego samego dnia przypada rocznica urodzin Florence Nightingale, prekursorki 
nowoczesnego pielęgniarstwa.

W tym okresie organizujemy konferencje, spotkania, przyjmujemy życzenia, mó-
wimy o etosie zawodu, o roli i pozycji pielęgniarki, położnej w systemie opieki zdro-
wotnej. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej dla naszego środowiska 
jest także dniem zadumy i dniem lęku o przyszłość naszych zawodów.

Dziesięciolecia zaniedbań doprowadzają nas do buntu, protestów, niezadowolenia. 
Nieustannie przypominajmy parlamentarzystom oraz rządzącym aby nie ignorowali 
naszego środowiska, aby podejmowane decyzje, ustawy, uchwały, rozporządzenia 
służyły dobru społecznemu.

Jak co roku mamy nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą poprawę dla dobra 
naszych pacjentów i dla nas samych, nadzieję aż do następnego maja…

Życzy 

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska
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Gratulacje

Najserdeczniejsze gratulacje w imieniu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku oraz swoim własnym,  
wyrazy uznania dla wysiłku i wytrwałości 
w zgłębianiu wiedzy i umiejętności dla 

Pani

mgr Doroty Izabeli Piechockiej

w związku z uzyskaniem tytułu  
doktora nauk o zdrowiu

Tematem rozprawy doktorskiej była:

Częstość występowania mechanicznych 
urazów okołoporodowych noworodków 

w materiale Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w latach 2000-2008

Życzenia wielu sił twórczych w zdobywaniu 
nowych horyzontów wiedzy medycznej, 
zadowolenia, pomyślności oraz satysfakcji 
w pracy zawodowej i życiu osobistym

w imieniu ORPiP w Białymstoku składa

Przewodnicząca  
Cecylia Dolińska

graf. Anna Sienkiewicz

Gratulacje i podziękowania
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Gratulacje i podziękowania



Fot. materiały OIPiP
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B  
aza potencjalnych dawców szpiku

Podziękowania dla pielęgniarek

Fundacja dKMS PolSKa rozpoczęła swoją działalność 25 lutego 
2009 i do dnia dzisiejszego udało się zarejestrować i przebadać 
ponad 300 000 potencjalnych dawców. Fundacja DKMS Polska 
jest największą bazą potencjalnych dawców szpiku w Polsce. 400 
osób oddało już swoje komórki macierzyste dając nadzieję na 
nowe życie tym, którzy potrzebują tego najbardziej. 

W Polsce studiuje około 2 000 000 młodych ludzi i to zainspi-
rowało Fundację do stworzenia projektu „Studenci wspólnie 
przeciw białaczce”, którego celem jest zjednoczenie wszystkich 
studentów na rzecz ratowania życia ludzkiego.

Gratulacje i podziękowania
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26 Pań Pielęgniarek, członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku w dniach 17-18 kwietnia 2013 r. na 
Politechnice Białostockiej wspierało medycznie akcję w postaci 
pobierania krwi od potencjalnych dawców szpiku.

Podczas akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mog-
ły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców 
komórek macierzystych.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować oraz wyrazić szczere 
uznanie za zaangażowanie i wsparcie wszystkim Koleżankom, 
które wzięły udział w akcji organizowanej przez Fundację dKMS 
PolSKa.

Przewodnicząca 
 Cecylia Dolińska

Gratulacje i podziękowania
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B  
ieg na szpilkach

PODZIĘKOWANIA

25 maja 2013 roku w alFa centruM w Białymstoku przy ul. 
Świętojańskiej 15 odbył się Bieg na Szpilkach.

Akcję wspierała medycznie nasza koleżanka Paulina Monach, 
której bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej akcji.

Przewodnicząca 
 Cecylia Dolińska

Gratulacje i podziękowania
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Białystok, 07.05.2013

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
Komisja ds. Przyznawania  
Zapomóg w Przypadkach Losowych

Podziękowania

Na ręce Pani Małgorzaty Michalewicz - Prze-
wodniczącej Komisji ds. Przyznawania Zapo-
móg w Przypadkach Losowych, składam ser-
deczne podziękowanie wszystkim członkom 
komisji za pomoc wsparcie w tych bardzo 
trudnych chwilach mojego życia.

Pragnę wyznać, że przyznana zapomoga jest 
dla mnie nie tylko wsparciem finansowym ale 
i duchowym.

Świadomość, że nie jestem Sama tylko są 
Koleżanki i Koledzy, którzy przychodzą z po-
mocą dodaje mi wiary i siły w walce z ciężką 
chorobą.

Dziękuję z całego serca,
Teresa Brant

graf. Anna Sienkiewicz

Gratulacje i podziękowania
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K  
ursy w OIPiP

Sprawozdanie  
z kształcenia prowadzonego  
przez OIPiP w Białymstoku

Minęło kolejne półrocze i następna grupa naszych koleżanek 
mogła skorzystać z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. 

Szkolenia podyplomowe



Fot. materiały OIPiP

10

Biuletyn nr 86/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

W marcu zakończyły się 2 kursy kwalifikacyjne: w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pie
lęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek. 

Równocześnie rozpoczął się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek oraz kursy spec-
jalistyczne: szczepienia ochronne noworodka dla położnych oraz 
leczenie ran dla położnych. Oba kursy specjalistyczne zakończyły 
się w kwietniu. 

Szkolenia podyplomowe
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W kwietniu 30 pielęgniarek rozpoczęło szkolenie na kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoter
minowej, a w maju 30 kolejnych naszych koleżanek rozpoczęło 
kurs specjalistyczny szczepienia ochronne dla pielęgniarek.

W związku z brakiem zainteresowania nie udało się uruchomić 
kursu dokształcającego Alternatywne formy komunikacji. 

Możemy także pochwalić się wygranym przetargiem, tym ra-
zem na pakiet szkoleń finansowany ze środków unijnych: kurs 
specjalistyczny RKO i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęg
niarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, z którego skorzysta 35 
osób. Zajęcia rozpoczęły się w czerwcu.

Plan szkoleń na drugie półrocze 2013 r.

Dziedzina kształcenia Planowany termin rozpoczęcia

Szkolenia specjalizacyjne
Pielęgniarstwo operacyjne dla 

pielęgniarek
wrzesień 2013

Pielęgniarstwo anestezjologiczne  
i intensywnej opieki dla pielęgniarek

wrzesień 2013

Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo epidemiologiczne 

dla pielęgniarek i położnych
wrzesień 2013

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla 
pielęgniarek

październik 2013

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek

listopad 2013

Kursy specjalistyczne
Monitorowanie dobrostanu płodu 

w czasie ciąży i podczas porodu dla 
położnych

wrzesień 2013

Resuscytacja krążeniowo-oddecho-
wa noworodka dla pielęgniarek i 

położnych

wrzesień 2013

Wykonywanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego dla pielęg-

niarek i położnych 

październik 2013

Szkolenia podyplomowe
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Kontynuacja: 

1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego 
dla pielęgniarek

2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirur-
gicznego dla pielęgniarek

3. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece 
długoterminowej dla pielęgniarek

4. Pakiet: kurs specjalistyczny RKO i kurs kwalifikacyjny w 
dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek

5. Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne dla pielęgnia-
rek

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty.

Przewodnicząca Komisji  
ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  

Elżbieta Sienkiewicz

Szkolenia podyplomowe



Zaznacz, jaka ochrona jest ważna w Twojej praktyce pielęgniarskiej. Skontaktuj się z naszym doradcą ubezpieczeniowym,  
który dobierze odpowiednią dla Ciebie polisę.

Kompleksowy pakiet ubezpieczeń  
INTER dla medycyny

Wieloletnia współpraca ze środowiskiem pielęgniarek  
i położnych pokazała nam, że najlepsza jest kompleksowa 
ochrona ubezpieczeniowa obejmująca najważniejsze ryzyka  
w życiu zawodowym i prywatnym. Dlatego ujęliśmy je  
w jednym pakiecie, ale wybór zakresu ochrony  
pozostawiamy Tobie. 

   Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności 
Cywilnej – konieczne dla pielęgniarek i położnych 
pracujących na kontrakcie, prowadzących praktykę 
pielęgniarską i położniczą.

  Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności 
Cywilnej - rozszerza zakres ochrony dla posiadaczy 
ubezpieczenia obowiązkowego. Pozostałym 
pielęgniarkom i położonym zapewnia ochronę m.in.  
na wszystkie czynności medyczne.  

  Ochrona prawna dla osób wykonujących  
zawód medyczny (INTER Ochrona Prawna).

  Świadczenie pieniężne w przypadku przerwy 
w wykonywaniu zawodu (INTER Kontrakt).

  Ubezpieczenie skutków ekspozycji  
na materiał zakaźny (INTER Ochrona HIV/WZW).

  Ochrona majątku praktyki pielęgniarskiej  
i położniczej (INTER Partner).

  Ubezpieczenie w życiu prywatnym:  
dom, mieszkanie, turystyka, życie  
(INTER Lokum, INTER Tour, INTER Grupa).

INTER Polska to najlepsza ochrona ubezpieczeniowa Twoich indywidualnych potrzeb!
To tradycja i doświadczenie 20 lat współpracy ze środowiskiem medycznym.

TU INTER Polska S.A. 
Przedstawicielstwo w Białymstoku
ul. Lipowa 51
15-424 Białystok
tel. 85 653 75 63
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Odpowiedzialność cywilna a ubezpieczenie w życiu zawodowym i prywatnym
Wieloletnia współpraca ze środowiskiem pielęgniarek i położnych pokazała nam, 

że najlepsza jest kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa, dlatego w kolejnych wyda-
niach przybliżymy Wam najważniejsze ryzyka, jakie pojawiają się w życiu zawodowym 
i prywatnym oraz jak chronić się przed nimi. Tematem, od którego zaczynamy cykl 
informacji jest Odpowiedzialność Cywilna Pielęgniarki i Położnej.

Odpowiedzialność cywilna w zawodzie pielęgniarki i położnej
Zawód pielęgniarki i położnej, jako zawód zaufania społecznego obciążony jest 

dużym ryzykiem zawodowym. Stałe zaspokajanie potrzeb medycznych, pielęgnacja 
pacjentów, uczestnictwo w diagnozie i leczeniu, prowadzenie edukacji w zakresie 
profilaktyki narzucają dużą odpowiedzialność i niosą ze sobą ryzyko popełnienia 
błędów. Pielęgniarka i położna odpowiadają za szkody będące następstwem udzie-
lania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania 
świadczeń zdrowotnych.

Jakie ubezpieczenie wybrać, aby zapewnić sobie kompleksową ochronę ?

• ubezpieczenie obowiązkowe OC Pielęgniarek i Położnych

Jeżeli wykonujesz działalność leczniczą w formie indywidualnej, specjalistycznej 
lub grupowej praktyki, praktyki w miejscu wezwania, lub też w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem - potrzebujesz ubez-
pieczenia obowiązkowego OC Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą. 

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia 
OC, objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania osób 
objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone 
przy wykonywaniu czynności zawodowych. Suma gwarancyjna ubezpieczenia obo-
wiązkowego OC dla pielęgniarek i położnych wynosi 30 000 Euro na jedno zdarzenie 
i 150 000 Euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Obowiązkowe OC nie obejmuje szkód: 
- wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywa-

nia zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu - 
chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem 
prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia;

- polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, 
- polegających na zapłacie kar umownych, 
- powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów 

terroru.

Informacje
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Cywilnej – konieczne dla pielęgniarek i położnych 
pracujących na kontrakcie, prowadzących praktykę 
pielęgniarską i położniczą.
  Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności 
Cywilnej - rozszerza zakres ochrony dla posiadaczy 
ubezpieczenia obowiązkowego. Pozostałym 
pielęgniarkom i położonym zapewnia ochronę m.in.  
na wszystkie czynności medyczne.  
  Ochrona prawna dla osób wykonujących  
zawód medyczny (INTER Ochrona Prawna).
  Świadczenie pieniężne w przypadku przerwy 
w wykonywaniu zawodu (INTER Kontrakt).
  Ubezpieczenie skutków ekspozycji  
na materiał zakaźny (INTER Ochrona HIV/WZW).
  Ochrona majątku praktyki pielęgniarskiej  
i położniczej (INTER Partner).
  Ubezpieczenie w życiu prywatnym:  
dom, mieszkanie, turystyka, życie  
(INTER Lokum, INTER Tour, INTER Grupa).

INTER Polska to najlepsza ochrona ubezpieczeniowa Twoich indywidualnych potrzeb!
To tradycja i doświadczenie 20 lat współpracy ze środowiskiem medycznym.

TU INTER Polska S.A. 
Przedstawicielstwo w Białymstoku
ul. Lipowa 51
15-424 Białystok
tel. 85 653 75 63

ww
w.

int
erp

ols
ka

.pl
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• dobrowolne ubezpieczenie OC Pielęgniarek i Położnych

Ubezpieczenie dobrowolne zapewnia ochronę z tytułu:

- szkód w mieniu,
- szkód z tytułu posiadania mienia,
- szkód wyrządzonych w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowot-

nych na podstawie umowy o pracę (ważne dla zatrudnionych na podstawie umo-
wy o pracę w kontekście ich odpowiedzialności zgodnie z art. 119 i 120 KP). 

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zawodowego udzie-
lania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne gwarantujemy:

- wysokie sumy gwarancyjne w standardzie,
- możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej w zależności od potrzeb,
- indywidualne dopasowanie zakresu ubezpieczenia,
- ochronę ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i WZW,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej i posiadania mienia,
- atrakcyjne rabaty dla pielęgniarek i położnych korzystających z naszych ubez-

pieczeń majątkowych i zdrowotnych.

Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położnej to odpowiedzialność za 
szkodę, jaką może ona wyrządzić pacjentowi w czasie wykonywania 
czynności zawodowych, w szczególności podczas udzielania świadczeń 
zdrowotnych. 

Jest to także odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek niezgodnego 
z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Informacje



Fot. materiały OIPiP
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XXV  Okręgowy Zjazd PiP

W dniu 9 marca 2013 roku w Sali konferencyjnej Dziecięcego 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego odbył się XXV Okręgowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych  w Białymstoku. 

W zjeździe uczestniczyli Delegaci z terenu działania OIPiP 
w Białymstoku, a także zaproszeni goście wśród których obecna 
była sekretarz NRPiP - Pani Joanna Walewander. Obrady otwo-
rzyła jak i prowadziła Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
Cecylia Dolińska, w swoim wystąpieniu odniosła się zarów-
no do zagadnień, które będą przedmiotem obrad i do sytuacji 
w ochronie zdrowia.

Po oficjalnej części Zjazdu i wystąpieniu zaproszonych gości, 
Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności ORPiP 
za rok 2012, treść którego zamieszczamy na kolejnych stronach 
Biuletynu OIPiP.

XXV Okręgowy Zjazd PiP
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Podjęte zostały uchwały dotyczące zasad gospodarki finanso-
wej izby, uchwalony został budżet na bieżący rok, zatwierdzono 
roczne sprawozdania organów OIPiP w Białymstoku tj.

- Ireny Stepaniuk - Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej

- Agnieszki Molskiej -Przewodniczącej Okręgowego Sądu
- Barbary Choroszucha - Przewodniczącej Komisji Rewizyj-

nej
Odnosząc się do sytuacji w ochronie zdrowia, a w szczególnoś-

ci do sytuacji pielęgniarek i położnych zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych na terenie działania OIPiP w Białymstoku, 
podjęto dyskusję w obszarze kluczowych dla naszego środowiska 
problemów. 

Rezultatem tej dyskusji jest podjęcie przez Delegatów XXV 
OZPiP w Białymstoku 4 wniosków, 2 apeli i jednego stanowis-
ka, treści których zamieszczone są w tym numerze Biuletynu 
OIPiP.

Sekretarz Zjazdu 
Elżbieta Niegierewicz

XXV Okręgowy Zjazd PiP
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S  
prawozdanie ORPiP

Sprawozdanie z działalności  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku 

za 2012 rok

W 2012 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Polotnych w Bia-
łymstoku zgodnie z przyjętym przez XXIV Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych regulaminem odbyła 5 posiedzeń. 
Posiedzenia odbywały się jeden raz na kwartał oraz odbyły się 
4 posiedzenia pełnomocnych przedstawicieli samorządu z zak-
ładów pracy.

W 2012 roku odbyło się 5 posiedzeń Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych, na których podjęto 16 uchwał w sprawach:

- zwołania XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku powołania pełnomocnych przedsta-
wicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku w zakładach pracy;

- zasad kwalifikacji, organizacji i finansowania kosztów 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych or-
ganizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku;

- zatwierdzenia regulaminu dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymsto-
ku;

- pomocy materialnej dla członków samorządu Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;

- zmian w Załączniku do Uchwały Nr 15/VI Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 
2012 roku w sprawie zasad kwalifikacji, organizacji i finan-
sowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych organizowanego przez Okręgowa Izbę Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku;

- zmiany w Uchwale Nr 12/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek 

XXV Okręgowy Zjazd PiP
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i Położnych w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2011 roku 
w sprawie podziału czynności pomiędzy członków Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku;

- zmiany w Uchwale Nr 11/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2011 roku 
w sprawie ustalenia stanowisk pracy w Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;

- programu przeszkolenia pielęgniarek i położnych nie wy-
konujących zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat 
w okresie ostatnich 6 lat;

- wygaśnięcia mandatu członka organu Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Białymstoku;

- zmiany w Uchwale Nr 4/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku z dnia 22 października 2011 
roku w sprawie powołania i zasad działania komisji prob-
lemowych działających przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku;

- zmian w załączniku do Uchwały nr 16/VI z 11 kwietnia 
2012 roku w sprawie zatwierdzenia dofinansowania kosz-
tów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku;

- współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Bia łymstoku z Towarzystwem Ubezpieczeń Inter Pol-
SKa S.a.;

- przyznania nagród pieniężnych za aktywną pracę społecz-
ną na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych w roku 
2012;

- zwołania XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku;

- prowizorium budżetowego na rok 2013;
- apel w sprawie przestrzegania ustawowego obowiązku pra-

codawcy w zakresie udzielenia pielęgniarkom i położnym 
urlopu szkoleniowego;

- wniosek o powołanie na szczeblu krajowym Komisji/Ze-

XXV Okręgowy Zjazd PiP
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społu ds. Opieki Długoterminowej Domowej z udziałem 
ekspertów;

- wniosek w sprawie standardów postępowania w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii zawodu położnej oraz 
ujednolicenia programu kursu szezepień dla pielęgniarek 
i położnych.

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w okre-
sie od stycznia do grudnia 2012 roku w Białymstoku odbyło 12 
posiedzeń, na których podjęto 432 uchwały:

- 154 uchwał rejestrowych:
• wpisano do rejestru okręgowej izby 12 pielęgniarek,
• skreślono z rejestru 28 pielęgniarek i 4 położne,
• wydano duplikaty prawa wykonywania zawodu dwóm 

pielęgniarkom,
• przyznano prawo wykonywania zawodu 1 pielęgniarce 

cudzoziemce,
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano do 

rejestru okręgowej izby 99 pielęgniarek i 11 położnych,
• skierowano na staż adaptacyjny I pielęgniarkę cudzo-

ziemkę,
• jednej pielęgniarce odmówiono wydania prawa wyko-

nywania zawodu,
• anulowano 2 uchwały w sprawie wydania duplikatu pra-

wa wykonywania zawodu.
- 37 uchwał w sprawach rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą:
• wpisano do rejestru 44 praktyki wykonujące działalność 

leczniczą,
• skreślono 262 praktyki pielęgniarskie pielęgniarek i po-

łożnych,
• 20 uchwał w sprawach rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe,
• wpisano do rejestru 15 podmiotów prowadzących kształ-

cenie,
• skreślono z rejestry 4 podmioty prowadzące kształce-

nie,

XXV Okręgowy Zjazd PiP
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• dokonano jednej zmiany w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe.

- 19 uchwał w sprawie przeszkolenia po przerwie w wykony-
waniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:

• zaliczono przeszkolenie 12 pielęgniarkom,
• skierowano na przeszkolenie 7 pielęgniarek.

- 12 uchwal w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia 
podyplomowego:

• dofinansowanie uzyskało 447 koleżanek, 14 koleżankom 
odmówiono dofinansowanie ze względów regulamino-
wych.

- 4 uchwały w sprawie dofinansowania i organizacji szkoleń i 
konferencji członkom samorządu- łącznie na dofinansowanie 
szkoleń przeznaczono kwotę 195 796 zł.

- 18 uchwał w sprawie udzielenia pomocy materialnej członkom 
samorządu:

• w przypadkach losowych udzielono zapomogę 37 kole-
żankom - w łącznej kwocie 45 100zł

• z funduszu samopomocowego pomoc otrzymało 21 ko-
leżanek na ogólną kwotę 12 500 zł

- 7 uchwał w sprawie uruchomienia kształcenia w OIPiP w Bia-
łymstoku

- 17 uchwał w sprawach bieżącej działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych

Wszystkie uchwały podjęto na podstawie art. 32 ust. 2 Ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. nr 174, poz. 1038) oraz na podstawie uchwały nr 2/VI 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku z dnia 
22 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku do 
działania w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

Okręgowa Izba prowadzi Rejestr Pielęgniarek i Położnych
Na dzień 31.12 2012 roku znajdowało się w nim 6 747 członków 

w tym 6 004 pielęgniarek i 743 położne.

XXV Okręgowy Zjazd PiP
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W związku z obowiązująca Ustawą o działalności leczniczej 
(Dz.U. Nr 112, poz 654) indywidualne i grupowe praktyki pie-
lęgniarek i położnych wpisane są do rejestru podmiotów wy-
konywujących działalność leczniczą. Od czerwca 2012 roku 
rejestr ten zaczęliśmy prowadzić w wersji elektronicznej, na 
dzień 31.12.2012 r. wpisanych było 175 praktyki indywidualne 
pielęgniarek, 12 praktyk indywidualnych położnych, 40 praktyk 
specjalistycznych pielęgniarek, 2 praktyki specjalistyczne położ-
nych, 5 praktyk grupowych pielęgniarek, 1 praktyka grupowa 
pielęgniarsko-położnicza, 1 praktyka grupowa położnych.

W Rejestrze Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyp-
lomowe Pielęgniarek i Położnych, znajduje się 13 podmiotów 
prowadzących szkolenia, są to:

1. nIePublIczny zaKład oPIeKI zdrowotnej oMnI-Med, zoFIa 
StojaK. Białystok.

2. StowarzySzenIe PIelęgnIareK I Położnych na rzecz rozwoju, 
ProMocjI I doSKonalenIa zawodowego. Łomża.

3. Kora centruM SzKoleń, MareK wojda. Sopot.
4. PolSKIe centruM eduKacjI I analIz „ordo” SP. z o.o. Bia-

łystok.
5. ośrodeK doSKonalenIa Kadr „ProFeSja” e. boguSz, K. boguSz, 

a. dąbrówKa-bełbot. Białystok.
6. ośrodeK SzKolenIowy „eKSPert” danuta wIerzbIcKa. Bia-

łystok.
7. centruM eduKacjI „eKSPert” Małgorzata PIotrowSKa. Bia-

łystok.
8. SaModzIelny PublIczny zoz wojewódzKa Stacja PogotowIa 

ratunKowego. Białystok.
9. aKadeMIa KSztałcenIa uStawIcznego „lancet” SP. z o.o. 

Warszawa.
10. PodlaSKI ośrodeK Medycyny ratunKowej wojewódzKa I 

naMMouS SP. j. Białystok.
11. SaModzIelny PublIczny PSychIatryczny zoz IM. St. dereSza. 

Choroszcz.

XXV Okręgowy Zjazd PiP
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12. ośrodeK KSztałcenIa PodyPloMowego PIelęgnIareK I Położ-
nych „eduKacja” S.c. ewa baranowSKa, anna barbara MaSz-
KowSKa. Ełk.

13. Fundacja twórczych KobIet. Warszawa.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska Okręgowa 

Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w maju 2012 r. 
uruchomiła bezpłatne szkolenia podyplomowe dla członków 
samorządu.

W 2012 roku odbyły się następujące szkolenia:
- 2 edycje kursu specjalistycznego Wykonywanie i interpre

tacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek 
i położnych;

- 2 edycje kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne 
dla pielęgniarek;

- kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowooddechowa 
noworodka dla pielęgniarek i położnych;

- kurs specjalistyczny Endoskopia dla pielęgniarek;
- kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek;
- kurs specjalistyczny Żywienie enteralne i parenteralne 

dla pielęgniarek
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opera

cyjnego dla pielęgniarek położnych;
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epide

miologicznego dla pielęgniarek i położnych;
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa aneste

zjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek;
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzin

nego dla pielęgniarek,
a ponadto w wyniku wygranego postępowania przetargowego:

- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
zachowawczego dla pielęgniarek.

Z każdego rodzaju kształcenia mogło skorzystać 30 osób, w su-
mie w 2012 r. OIPiP w Białymstoku zorganizowała bezpłatne 
szkolenia dla 390 pielęgniarek i położnych z naszego regionu.

Realizując ustawowe zadania samorządu byliśmy współorgani-
zatorami konferencji, szkoleń i uczestniczyliśmy w spotkaniach, 

XXV Okręgowy Zjazd PiP
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uroczystościach, na które jako przedstawiciele samorządu byliś-
my zapraszani m. in:

1. Zorganizowanie z zarządem oddziału PTP w Białymsto-
ku konferencji nt: „Aspekty prawne wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej”.

2. Zorganizowanie z zakładem położnictwa i opieki położniczej 
Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku - konferencji 
naukowo-szkoleniowa nt.„Świadome macierzyństwo”.

3. Zorganizowanie we współpracy z firmą PelargoS szkoleń nt. 
„Masażu niemowlęcia”, „Rehabilitacji niemowlęcia i nowo
rodka w domu”, „Prawidłowe odżywianie kobiety w czasie 
ciąży i karmienia piersią”, „Nowe pespektywy dla ochrony 
skóry maluszka i jego mamy”, „Szczepienia  dylematy ro
dziców w praktyce i stany niepokoju u niemowląt i małych 
dzieci”.

4. Zorganizowanie we współpracy z firmą convatec szkolenia 
nt: „Leczenie ran przewlekłych”, z przedstawieniem opatrun-
ków firmy convatec i prezentacją nowości sprzętu stomijnego 
ConvaTec.

5. Udział w inauguracji projektu pod nazwą „Przebudowa i 
modernizacja lądowiska śmigłowców zlokalizowanego na 
terenie Szpitala w Hajnówce”.

6. Udział w inauguracjach roku akademickiego 2011/2012 na 
uczelniach kształcących na kierunku pielęgniarstwo i po-
łożnictwo.

7. Udział w spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim woje-
wództwa podlaskiego w ramach projektu „ Poprawa jakości 
dialogu społecznego w ramach struktur ochrony zdrowia 
w województwie podlaskim”.

8. Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej nt. „20 lat me
dycyny rodzinnej w Polsce” zorganizowanej przez zakład Me-
dycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego UMB.

9. Udział w uroczystym posiedzeniu senatu UMB w związku 
z nadaniem stopni i tytułów naukowych pracowników Uni-
wersytetu Medycznego w Białymstoku.
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10. Udział w uroczystym otwarciu Niepublicznej Stacji Dializ 
w MSWiA w Białymstoku.

11. Udział w konferencji naukowo-szkoleniowa nt. „Wybrane 
problemy zdrowotne mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej”.

12. Udział w VI Podlaskiej konferencji naukowo-szkoleniowej 
„Wyzwania Współczesnej Medycyny” zorganizowanej przez 
zakład zintegrowanej opieki medycznej UMB.

13. Uczestnictwo w VII Międzynarodowej konferencji nauko-
wo-szkoleniowej nt. „Życiodajna Śmierć  Pamięci Elizabeth 
KublerRoss” zorganizowanej przez Zakład Zintegrowanej 
Opieki Medycznej UMB.

14. Udział w X-leciu Samorządu Krajowego Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych w Białymstoku.

15. Udział w otwarciu Centrum Dydaktyczno-Naukowego UM 
Wydziału Nauk o Zdrowiu.

16. Udział w Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt „Zdrowie 
kobiety XXI wieku” w Hajnówce.

17. Udział w obchodach jubileuszu 50-lecia SP ZOZ w Bielsku 
Podlaskim.

18. Udział w konferencji zorganizowanej przez CKPPiP w War-
szawie nt. „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownic
twa medycznego w Polsce  wsparcie kształcenia podyplo
mowego”.

19. Udział w konferencji informacyjno-badawczej w Warszawie 
nt.: „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu 
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.

20. Udział w konferencji w Urzędzie Marszałkowym woje-
wództwa podlaskiego nt. „Zdrowie gwarancja aktywności 
zawodowej pracownika 50+”.

21. Udział w uroczystym posiedzeniu rady wydziału nauk 
o zdrowiu UM w Białymstoku - czapkowanie studentów 
II roku pielęgniarstwa i położnictwa wręczenie dyplomów 
absolwentom UM w Białymstoku.

22. Udział w spotkaniach opłatkowych organizowanych przez 
stowarzyszenia pielęgniarskie.
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W ramach obrony interesów zawodowych pielęgniarek i po-
łożnych przedstawiciele samorządu uczestniczyli w:

• Spotkaniu z Danielem Szutko - Koordynatorem Pracy 
Biura Wojewody Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

• Spotkaniu z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłuko-
wiczem, Aleksandrem Soplińskim - Podsekretarzem 
Stanu w MZ i Cezarym Rzemkiem - Podsekretarzem 
Stanu w MZ,

• Spotkaniu z Beatą Cholewką - Dyrektorem Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych i Jolantą Skolimow-
ska - Zastępcą Dyrektora Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych,

• posiedzeniach Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ, Rad Społecznych: Przychodni Lekarskiej SP 
ZOZ, USK, UDSK, MSWiA oraz Ośrodka Diagnostycz-
no-Badawczego Chorób Przenoszących Drogą Płciową,

• posiedzeniu Komisji Bioetycznej działającej w Okręgowej 
Izbie Lekarskiej.

W ramach współpracy ze stowarzyszeniami, w lokalu izby 
odbywały się spotkania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 
posiedzenie sekcji Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicz-
nych, walne zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Instrumentariuszek oraz spotkanie z Kadrą Kierowniczą zorgani-
zowane przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa.

Członkowie OIPiP uczestniczyli w pracach komisji kwalifika-
cyjnych i egzaminacyjnych różnych form kształcenia podyplo-
mowego zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów.

Przeprowadzono 20 postępowań konkursowych na pielęgniars-
kie i położnicze stanowiska kierownicze w podmiotach leczni-
czych.

Uczestniczono w dwóch posiedzeniach konkursowych na inne 
stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych.

Osoby zgłaszający się do biura OIPiP korzystały z porad praw-
nych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub po-
łożnej.
 Sekretarz                                        Przewodnicząca ORPiP 
 Elżbieta Niegierewicz                   dr n. med. Cecylia Dolińska
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S  
prawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIPiP

Sprawozdanie z działalności  
Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnej  
w Białymstoku 

za rok 2012

I. Skład osobowy Komisji:
Przewodnicząca:   Barbara Choroszucha
Wiceprzewodnicząca:  Małgorzata Brzósko
Sekretarz:    Alicja Łapińska
Członkowie:  Bożena Mikiewicz 
    Bożena Romanowska

II. Kadencyjność:
1. Liczba członków Komisji pełniących funkcję pierwszą ka-

dencję: 4
2. Liczba członków Komisji pełniących funkcję drugą ka-

dencję: 1

III. Komisja działa w oparciu o Regulamin Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej: tak/nie*

IV. Plan pracy Komisji na rok 2012 sporządzono: tak/nie*

V. Ilość posiedzeń Komisji: 4, 
w tym:
1. Zwołanych przez Przewodniczącą: 4
2. Zwołanych przez Komisję: 0
3. Zwołanych na wniosek Organu Izby: 0

VI. Członków Komisji powiadomiono o terminie posiedzeń 
na 7 dni przed terminem.
1. Powiadomienia zawierały informację o miejscu posiedze-

nia: tak/nie*
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2. Powiadomienia zawierały porządek obrad Komisji: tak/
nie*

3. Z posiedzeń Komisji sporządzono protokół: tak/nie*.

VII. Komisja przyjęła harmonogram kontroli na rok 2012 : 
tak/nie*

VIII. Ilość przeprowadzonych przez Komisję kontroli: 3, 
w tym:
1. Kontroli kompleksowych: 3
2. Kontroli cząstkowych: 0
3. Nieplanowanych kontroli kasy: 0
Kontrole przeprowadzono na podstawie Uchwał Komisji: 

tak/nie*
1. Uchwały określały termin kontroli: tak/nie*
2. Uchwały określały zakres kontroli: tak/nie*
3. Uchwały zawierały skład osobowy zespołu kontrolują-

cego: tak/nie*
4. Okręgową Radę powiadamiano o terminie kontroli na: 

7 dni przed terminem kontroli.
5. Z kontroli przeprowadzonych przez OKR sporządzano 

protokół: tak/nie*
6. Protokoły sporządzano w terminie:1 dnia od zakończe-

nia kontroli
7. Protokoły zawierały wnioski pokontrolne: tak/nie*
8. Protokoły zawierały zalecenia pokontrolne: tak/nie*
9. Zalecenia pokontrolne Komisja podejmowała w formie: 

pisemnej
10. Protokoły kontroli przedstawiono na posiedzeniach 

ORPiP: tak/nie*

Zakres przedmiotowy przeprowadzonych przez OKR kontro-
li:

- kompleksowa działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych w Białymstoku w zakresie finansów i w spra-
wach gospodarczych.
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Istotne wnioski i zalecenia pokontrolne:
- w przypadku braku pieczątki osoba podpisująca dokumenty 

powinna złożyć czytelny podpis.
1. Wnioski pokontrolne zostały wykonane: tak/nie*
2. Zalecenia pokontrolne zrealizowano: tak/nie*

IX. Frekwencja członków OKR uczestniczących:
1. W posiedzeniach Komisji: 90%
2. W kontrolach: 93%

X. Udział Przewodniczącej OKR w posiedzeniach:
1. Prezydium ORPiP: tak/nie* 58%
2. ORPiP: tak/nie* 40%

XI. Komisja Rewizyjna w dniu 21 lutego 2013 roku dokonała 
oceny bilansu za rok 2012 i nie wniosła zastrzeżeń do gospo-
darki finansowej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku w 2012 roku.

Przewodnicząca  
Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

mgr Barbara Choroszucha
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S  
prawozdanie OROZ

Sprawozdanie z działalności  
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

za rok 2012

Zespół Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku pracował w następują-
cym składzie:

Okręgowy Rzecznik OZ:  Irena Stepaniuk
Zastępcy:    Katarzyna Maliszewska
 Hanna Maj  Lidia Szymańska
 Jolanta Lewko Ewa Budrecka
 Beata Bołdak

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej wpłynęło 7 skarg, w tym dotyczące:

1) naruszenia zasad wykonywania zawodu - 3 skargi
2) naruszenia zasad etyki zawodowej - 2 skargi
3) naruszenia praw pacjenta - 1 skarga
4) zagadnień nie należących do kompetencji Rzecznika  

- 1 skarga
W związku ze skargami przesłanymi do rozpatrzenia przez 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej prowa-
dzono postępowanie wyjaśniające w kwestii stwierdzenia cech 
przewinienia zawodowego:

ORzOZ 1/12 - postępowanie dotyczące rzekomego znęcania 
się przez pielęgniarkę nad niepełnosprawnymi psychicznie 
i fizycznie dziećmi. Postępowanie zawieszono do czasu za-
kończenia postępowania karnego prowadzonego o ten sam 
czyn. W sprawie przesłuchano 14 osób.

ORzOZ 2/12 - postępowanie dotyczące naruszenia prawa pac-
jenta do informacji oraz prawa do godności i intymności. 
Postępowanie wyjaśniające umorzono - brak cech przewi-
nienia zawodowego.
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ORzOZ 3/12 - postępowanie wszczęto na podstawie doniesie-
nia prasowego dotyczącego ucieczki 3 pacjentów z oddziału 
psychiatrycznego, w tym śmierć jednego z nich w trakcie 
samowolnego oddalenia się z oddziału. Postępowanie spraw-
dzające zakończono odmową wszczęcia postępowania wyjaś-
niającego - brak cech przewinienia zawodowego.

ORzOZ 4/12 - postępowanie dotyczące naruszenia zasad etyki 
zawodowej przez pielęgniarkę na stanowisku kierowniczym 
w procesie adaptacji pielęgniarki nowoprzyjętej do pracy. 
Postępowanie w toku.

ORzOZ 5/12 - postępowanie wszczęto na podstawie donie-
sienia prasowego, sprawa dotyczy zdarzenia niepożądanego 
tj. wypadnięcia pacjenta z okna szpitalnego z następstwem 
śmiertelnym. W sprawie toczy się równolegle postępowa-
nie karne w kwestii niedopełnienia obowiązku zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentowi przebywającemu w oddziale szpi-
talnym a także narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia 
i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Postępowanie w toku.

ORzOZ 6/12 - postępowanie w sprawie naruszenia zasad etyki 
zawodowej przez pielęgniarkę w stosunku do osoby odwie-
dzającej. Skarżący stawia pielęgniarce zarzut niekultural-
nego, aroganckiego a nawet wulgarnego zachowania wobec 
jego osoby. Postępowanie w toku.

ORzOZ 7/12 - skarga rozpatrzona na etapie postępowania 
sprawdzającego i zakończona odmową wszczęcia postę-
powania wyjaśniającego. Osoba skarżąca wycofała skargę 
w związku z tym, iż problemy poruszane w niej nie mieszczą 
się w zakresie kompetencji Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej.

ORzOZ 4/11 - postępowanie wyjaśniające wszczęto w 2011 r. 
w sprawie naruszenia zasad wykonywania zawodu poprzez 
ewentualne zaniedbania i brak staranności w wykonywaniu 
czynności zawodowych mogących skutkować narażeniem 
zdrowia i życia ciężarnej pacjentki. W dniu 29.06.2012 r. 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zawiesił 
postępowanie wyjaśniające. W sprawie toczy się postępowa-
nie karne.
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego 
Zastępcy realizując zadania z zakresu działań prewencyjnych 
przeprowadził szkolenia dla pielęgniarek i położnych z zakresu 
znajomości przepisów regulujących zasady wykonywania zawo-
du, zasad etyki zawodowej oraz praw pacjenta. W okresie spra-
wozdawczym przeszkolono 581 pielęgniarek i położnych.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego Za-
stępcy uczestniczyli:

1) w pracach 10 komisji zaliczających przeszkolenie po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu, sprawdzając i aktualizując 
wiedzę z zakresu zasad etyki zawodowej oraz przepisów i 
reguł wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,

2) w 4 posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych,

3) w 12 posiedzeniach Prezydium Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych,

4) w 5 posiedzeniach Zespołu Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej.

W każdą II i IV środę miesiąca w godz. 15-17°° w siedzibie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcy 
pełnili dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów. W trakcie 
dyżurów przyjmowano interesantów, analizowano akta spraw, 
przygotowywano pisma procesowe dotyczące postępowań w za-
kresie odpowiedzialności zawodowej.

Okręgowy Rzecznik  
Odpowiedzialności Zawodowej  

mgr Irena Stepaniuk
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S  
prawozdanie z działalności Okręgowego Sądu 

Sprawozdanie z działalności  
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku 

za rok 2012

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku pra-
cował w składzie:

Przewodnicząca:   Agnieszka Molska
Wiceprzewodniczące:  Bożenna Samujło 
    Iwona Kroteń
Sekretarz:    Agnieszka Olchin
Członkowie:   Zofia Gogołek 
    Eugenia Kalinowska
    Małgorzata Kujawa

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych nie wpłynęła ani jedna sprawa z zakresu odpowie-
dzialności zawodowej wniesiona przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej.

Odbyły się 3 posiedzenia Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych. Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w dniu 12 października br. uczestniczyli w szkoleniu przewodni-
czących i członków okręgowych sądów pielęgniarek i położnych 
zorganizowanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Łomży nt.: „Podstawy prawne funkcjonowania okręgowych 
sądów pielęgniarek i położnych oraz postępowanie przed okrę
gowym sądem I instancji”. 

W dniu 28 marca 2012 roku wspólnie z Okręgowym Rzeczni-
kiem Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadzono szkolenie 
w zakresie etyczno-prawnym dla pielęgniarek i położnych za-
trudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy 
ul. Świerkowej.
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Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w każ-
dą pierwszą i trzecią środę miesiąca pełnili dyżury w siedzibie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych według ustalonego 
harmonogramu pracy. 

Uczestniczono w posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

Obsługę kancelaryjną Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych zapewnia Katarzyna Rymarczyk pracownik biura Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Współpraca z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności 
Zawodowej oraz Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych układa 
się bardzo dobrze.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu  
Pielęgniarek i Położnych  

mgr Agnieszka Molska
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XXV  Okręgowy Zjazd PiP

APEL nr 1 
XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku 

z dnia 9 marca 2013 roku

w sprawie: 
przestrzegania ustawowego obowiązku pracodawcy w zak-
resie udzielania pielęgniarkom i położnym urlopu szkole-
niowego

skierowany do:
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
oraz lokalnych Parlamentarzystów

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku ponownie apelują o respektowanie ustawowego 
obowiązku udzielania pielęgniarkom i położnym podnoszącym 
kwalifikacje zawodowe urlopu szkoleniowego według norm za-
wartych w kodeksie pracy.

Uzasadnienie
Pomimo licznych apeli nadal w wielu placówkach medycznych 

nieudzielanie urlopu szkoleniowego przeznaczonego na podno-
szenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych jest 
zjawiskiem powszechnym. W konsekwencji, pielęgniarki i po-
łożne wykorzystują na cel kształcenia zawodowego przysługują-
cy im urlop wypoczynkowy. Takie postępowanie pracodawców 
ochrony zdrowia jest naganne i sprzeczne nie tylko z obowią-
zującymi przepisami prawa, lecz przede wszystkim z zasadami 
współżycia społecznego. Należy zatem bezzwłocznie zaniechać 
tych praktyk. 

             Sekretarz Zjazdu                         Przewodnicząca Zjazdu 
       Elżbieta Niegierewicz                   dr n. med. Cecylia Dolińska
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APEL nr 2 
XXV Okręgowego Zjazdu  
Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku

z dnia 9 marca 2013 roku

w sprawie:
warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych

skierowany do:
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
lokalnych Parlamentarzystów
Ministra Zdrowia 

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku apelują do Rządu i  Parlamentarzystów o wszczę-
cie  pilnych działań zmierzających do systemowego rozwiązania 
problemów warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych 
polskich. 

Godne życie obywateli Polski powinno stać się priorytetem 
działań każdego Rządu, a w przypadku grupy zawodowej pielęg-
niarek i położnych, które realizują tak istotne społecznie zadania 
wobec ludzi chorych i cierpiących nie może być odkładane na 
później. 

Płace pielęgniarek i położnych są w Polsce na żenująco niskim 
poziomie. Dla dobra pacjenta i dla dobra całej ochrony zdrowia 
oczekujemy podjęcia dialogu w powyżej przedstawionych spra-
wach, co zapobiegnie narastającej frustracji i niezadowoleniu tak 
licznej grupy zawodowej. 

            Sekretarz Zjazdu                         Przewodnicząca Zjazdu 
       Elżbieta Niegierewicz                   dr n. med. Cecylia Dolińska
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WNIOSEK nr 1 
XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku 

z dnia 9 marca 2013 roku  

w sprawie: 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęg-
niarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorstwami. 

skierowany do:
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku wnioskują o podjęcie działań, zmierzających do 
zmiany niekorzystnego dla środowiska pielęgniarek i położnych 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku 
(Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1545,) w sprawie sposobu ustalania mi
nimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w pod
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami.
Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 2 zapisano, że do ustalania minimalnej normy za-
trudnienia wlicza się zatrudnione w podmiocie pielęgniarki 
i położne oddziałowe i ich zastępców oraz pielęgniarki i po-
łożne koordynujące. Skutkuje to zawyżaniem stanu zatrudnie-
nia pielęgniarek i położnych zaangażowanych bezpośrednio 
w opiekę nad pacjentami w danej jednostce organizacyjnej. 
Wiadomą jest rzeczą, że wymienieni wyżej przedstawiciele 
kadry kierowniczej nie są w stanie sprawować bezpośredniej 
opieki nad pacjentami z powodu obarczenia ogromną liczbą 
zadań związanych z pełnioną funkcją. 

2. W § 2 ust. 1, ppkt 2 do obliczania średniego dobowego czasu 
wykonania świadczeń pielęgniarskich pośrednich wprowa-
dzono nieprecyzyjny zapis, pozwalający na dowolne, w za-
leżności od potrzeby pracodawcy ujmowanie tego czasu jako 
odsetka w zakresie od 10% do 25% średniego dobowego cza-
su świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich. Szeroka inter-
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pretacja tego zapisu pozwala na dokonywanie zmian norm 
zatrudnienia, które mogą skutkować zmniejszeniem liczby 
zatrudnionych pielęgniarek/położnych i doprowadzeniem, iż 
na dyżurze w oddziale szpitalnym może pozostać 1-osobowa 
obsada pielęgniarska.

3. W rozporządzeniu należy uwzględnić zapis zapewniający 
minimalną obsadę pielęgniarską na każdym dyżurze w licz-
bie minimum 2 pielęgniarki/położne w celu zapewnienia 
należytej opieki nad pacjentami i ich bezpieczeństwa.

4. W § 4 ust. 3 dotyczącego norm zatrudnienia w blokach opera-
cyjnych proponujemy zapis: minimalne normy zatrudnienia 
w bloku operacyjnym wynoszą  na 1 czynny stół operacyjny 
(1 pacjent) co najmniej 2 pielęgniarki/położne operacyjne. 
Brak takiego zapisu powoduje, iż w trakcie zabiegu operacyj-
nego czynności pielęgniarki pomagającej mogą być powie-
rzane są osobom niewykwalifikowanym i nieprzygotowanym 
zawodowo, np. salowym, sanitariuszom. Doprowadzić to 
może do rażącego naruszenia  reżimu sanitarno-epidemio-
logicznego.

            Sekretarz Zjazdu                         Przewodnicząca Zjazdu 
       Elżbieta Niegierewicz                   dr n. med. Cecylia Dolińska
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WNIOSEK nr 2 
XXV Okręgowego Zjazdu  
Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku

z dnia 9 marca 2013 roku  

w sprawie: 
wyszczególnienia w składach osobowych zespołów opera-
cyjnych pielęgniarek/położnych operacyjnych i ich kwa-
lifikacji w ramach podpisywanych umów o udzielanie 
świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

skierowany do:
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku wnioskują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych o podjęcie działań, zmierzających do  wyszczególnienia 
w składach osobowych zespołów operacyjnych pielęgniarek/po-
łożnych operacyjnych i ich kwalifikacji w ramach podpisywa-
nych umów o udzielanie świadczeń z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie kwalifikacji pielęgniarek operacyjnych zapewni 
kryterium różnicujące wysokość jednostek rozliczeniowych za 
świadczenia zdrowotne i wpłynie na poprawę jakości świadczeń 
zdrowotnych realizowanych przez podmioty lecznicze.

            Sekretarz Zjazdu                         Przewodnicząca Zjazdu 
       Elżbieta Niegierewicz                   dr n. med. Cecylia Dolińska
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WNIOSEK nr 3 
XXV Okręgowego Zjazdu  
Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku 

z dnia 9 marca 2013 roku  

w sprawie:
składek członkowskich

skierowany do:
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku  wnioskują o pilne przeprowadzenie zmian 
Uchwały Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 07.12.2011r. w sprawie wysokości składki członkowskiej 
oraz zasad jej podziału

Uzasadnienie

1. Poprzez wprowadzenie w § 2 odrębnego punktu określające-
go wysokość składki członkowskiej dla członków samorządu 
nie posiadających żadnych dochodów, tj. m.in. pielęgniarek 
i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu, ale 
nie pracujących i nie posiadających statusu  bezrobotnych 
(np. absolwenci, studenci) oraz wolontariuszy i osób duchow-
nych (zakonnice).

2. Ustalenie uprawnień okręgowemu zjazdowi pielęgniarek 
i położnych do umarzania składek pielęgniarkom i położ-
nym w określonej sytuacji socjalnej 1% od dochodów, a nie 
od przeciętnego wynagrodzenia.

Przyjęte dotychczas zasady naliczania składki członkowskiej 
(w § 2 ust. 1 pkt 3 w/w uchwały) miesięcznego wynagrodzenia dla 
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzed-
niego roku kalendarzowego, zrównują poniekąd pielęgniarki 
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i położne prowadzące działalność gospodarczą z osobami, które 
nie osiągają żadnych dochodów (jak absolwenci, studenci niepra-
cujący, wolontariusze, osoby zakonne, itp.) są nie tylko niespra-
wiedliwe, ale nie przystają do rzeczywistości. 

Zmieniają się m.in. przepisy ubezpieczeniowe, przepisy pracy 
dotyczące statusu bezrobotnych. Obowiązują przepisy o wo-
lontariacie, i dlatego wysokość składek  powinna być bardziej 
zróżnicowana, a przepisy w tym zakresie bardzo szczegółowe. 
Nie byłoby też niezgodności z prawem, gdyby zjazd upoważnił 
w określonych ściśle przypadkach okręgowe rady do umarzania 
składek, (tak jak jest to przyjęte w innych korporacjach zawo-
dowych).

            Sekretarz Zjazdu                         Przewodnicząca Zjazdu 
       Elżbieta Niegierewicz                   dr n. med. Cecylia Dolińska
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WNIOSEK nr 4 
XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku  
z dnia 9 marca 2013 roku  

w sprawie: 
standardów postępowania i procedur medycznych w anes-
tezjologii i intensywnej terapii

skierowany do:
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku wnioskują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych o podjęcie działań, zmierzających do zmiany zapisu 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 15) w sprawie standardów postępowania i 
procedur medycznych w anestezjologii i intensywnej terapii po-
zwalające na ustalenie obsady pielęgniarskiej w salach nadzoru 
poznieczuleniowego w liczbie minimum 1 pielęgniarka anestez-
jologiczna na 3 stanowiska pooperacyjne na każdej zmianie.
Uzasadnienie

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 
roku (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 15) w sprawie standardów postę
powania medycznego w dziedzinie  anestezjologii i intensywnej 
terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, za-
łącznik Nr 1 część I Warunki ogólne dla oddziału anestezjolo
gii i intensywnej terapii oraz oddziału anestezjologii w szpitalu 
przewiduje w organizacji udzielania świadczeń w pkt 4. Stosunek 
liczby pielęgniarek anestezjologicznych w sali nadzoru poznie-
czuleniowego na każdej zmianie do liczby faktycznie obłożonych 
stanowisk nadzoru nie powinien być niższy niż 1:4. Biorąc pod 
uwagę konieczność zapewnienia ciągłego monitorowania lub 
mechanicznego czy farmakologicznego wspomagania z powodu 
zagrożenia niewydolnością narządową powinien być spełniony 
wymóg taki jak w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, 
gdzie przy najniższym poziomie opieki zapewnia się co najmniej 
1 pielęgniarkę na 3 stanowiska intensywnej terapii na zmianę.
            Sekretarz Zjazdu                         Przewodnicząca Zjazdu 
       Elżbieta Niegierewicz                   dr n. med. Cecylia Dolińska
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STANOWISKO 
XXV Okręgowego Zjazdu  
Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku 

z dnia 9 marca 2013 roku  

w sprawie: 
umieszczenia na liście kierunków studiów objętych Progra-
mem „Kierunki Zamawiane” kierunku - Pielęgniarstwo

skierowany do:
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
lokalnych Parlamentarzystów

 Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w 
Białymstoku  stoją  na stanowisku włączenia kierunku studiów - 
pielęgniarstwo do listy kierunków objętych programem Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kierunki zamawiane”. 

Utworzenie listy kierunków zamawianych ma na celu zapew-
nienie wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych 
specjalistów w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla gospo-
darki.

Uzasadnienie

W gestii każdego Państwa leży zapewnienie wystarczających 
zasobów kadrowych, mogących świadczyć wysokiej jakości usłu-
gi pielęgniarskie. Dlatego należałoby podjąć niezbędne działania 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom przez wykształcenie 
odpowiednio do potrzeb systemu profesjonalnych kadr pielę-
gniarskich, które będą realizować opiekę nad pacjentem. Aby 
wyeliminować znaczny niedobór kadry pielęgniarskiej należy 
zainicjować zmiany mające na celu wpisanie strategii planowania 
zasobów w pielęgniarstwie jako element składowy w strategii 
dla zdrowia.
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Z uwagi na szczególną rolę jaką odgrywa rynek usług pielę-
gniarskich w jej kształtowaniu, poprzez swój bezpośredni wpływ 
na zdrowie społeczeństwa kierunek studiów – pielęgniarstwo 
powinien zostać zakwalifikowany do grupy kierunków zama-
wianych.

Wśród młodych ludzi trzeba uatrakcyjnić wizerunek pracy 
pielęgniarki, aby częściej wybierali oni tę ścieżkę kariery, za-
pewniając wstępującym do zawodu młodym kadrom przyjazne 
środowisko pracy.

            Sekretarz Zjazdu                         Przewodnicząca Zjazdu 
       Elżbieta Niegierewicz                   dr n. med. Cecylia Dolińska
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

W odpowiedzi na stanowisko podjęte na XXV OZPiP w Bia-
łymstoku Minister Zdrowia odpowiedział:

Warszawa, 31.05.2013 r.
Minister Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
prof. Barbara Kudrycka 
DKN.ZN.178.56.2013.2.EP

Pani  
dr n. med. Cecylia Dolińska 
Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W odpowiedzi na pismo nr ORPiP/XIX/39/2013 z dnia 27 marca 
2013 r. uprzejmie informuję, że kierunek pielęgniarstwo - jako wpi-
sujący się w obszar kluczowy PN. Obszar nauk medycznych w zak-
resie medycyny i opieki nad osobami starszymi: pielęgniarstwo, 
fizjoterapia, geriatria, medycyna oparta na terapii genowej - jest 
dofinansowany w obecnej perspektywie finansowej (2007-2013) 
w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego 
uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii 
Europa 2020. Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Kumulacja konkursów ogłaszanych w ramach ww. Priorytetu 
- zgodnie z założeniami programowymi - zaplanowana została 
na początku perspektywy finansowej 2007-2013. Zważywszy, 
że środki przewidziane na realizację ww. Priorytetu ulegają wy-
czerpaniu, niemożliwe jest ogłoszenie kolejnej edycji konkursu 
w Działaniu 4.3.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że obecnie dodanie kierunku 
pielęgniarstwo do listy kierunków zamawianych nie jest możliwe. 
Lista kierunków zamawianych jest listą zamkniętą, która w trakcie 
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działań nie może być modyfikowana. Ponadto należy wskazać, 
że idea kierunków zamawianych zakłada wypromowanie zmiany 
struktury kształcenia wobec tych kierunków studiów, na które 
liczba kandydatów jest niezadowalająca. 

Ze sprawozdań rekrutacyjnych przesłanych przez uczelnie do 
Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym (POL-on) wynika, że 
liczba kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo znacząco wzrosła - w 2011 r. liczba kandydatów 
wyniosła 6 042 (przyjęto 3 414 osób), natomiast w roku 2012 wy-
niosła już 7 646 (przyjęto 4 206 osób). W związku z powyższym 
nie ma żadnego uzasadnionego powodu aby program kierunków 
zamawianych rozszerzono o kierunki medyczne (pielęgniarstwo), 
które cieszą się dużym zainteresowaniem maturzystów.

Jednocześnie pragnę wskazać, że w toczących się obecnie pra-
cach nad przyszła perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 
planowane są działania ukierunkowane na podniesienie jakości 
usług opiekuńczych i medycznych, w tym dostosowanie kompe-
tencji odpowiednich kadr do zmian demograficznych. Zgodnie 
z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 r. Za-
łożeniami Umowy Partnerstwa podnoszenie jakości i dostępności 
podstawowych usług publicznych, w tym w obszarze zdrowia 
będzie realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego nr 9 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Z wyrazami szacunku 

Barbara Kudrycka
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P  
ismo Ministra Zdrowia

Warszawa, 2013-4-28 
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Pielęgniarek i Położnych 
MZ-PP-0762-8973-11/JJ/13

Przewodniczące/Przewodniczący 
Okręgowych Rad  
Pielęgniarek i Położnych 
wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi pismami przekazywanymi co roku przez 

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych zawierającymi stanowiska, 
apele i wnioski podejmowane przez Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek 
i Położnych, uprzejmie informuję, iż są one sukcesywnie analizo-
wane przez właściwe komórki Ministerstwa Zdrowia, inne resorty 
centralne oraz specjalistów w danych dziedzinach poruszanych 
tam zagadnień.

Stanowiska w poszczególnych zakresach tematycznych będą 
umieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zak-
ładce Pielęgniarki i Położne w części Współpraca z samorządem, 
Odpowiedzi na stanowiska i apele.

Z poważaniem 

Zca Dyrektora  
Departamentu Pielęgniarek i Położnych  

Jolanta Skolimowska
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K  
alendarium 

01.03.2013 Eliminacje wojewódzkie Konkursu ,,Pielęgniarka 
Roku” zorganizowane przez Zarząd Oddziału PTP w Bia-
łymstoku.

04.03.2013 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ MSW Bia-
łystok - uczestniczyła Skarbnik ORPiP Beata Janina Olej-
nik.

06.03.2013 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej 
i Pomocy Społecznej.

06.03.2013 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

06.03.2013 Egzamin wstępny kursu kwalifikacyjnego - Pielęg
niarstwo chirurgiczne dla  pielęgniarek prowadzonego przez 
OIPiP w Białymstoku.

06.03.2013 Szkolenie z zakresu obsługi systemu ,,Rejestr podmio
tów wykonujących działalność leczniczą” - uczestniczyła 
Dorota Rojsza.

08.03.2013 Konferencja naukowo-szkoleniowa ,,Problemy zawo
dowe pielęgniarek” zorganizowana przez Zarząd Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego w Białymstoku i Koło Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy SP Psychiatryczny 
ZOZ w Choroszczy.

08.03.2013 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

09.03.2013 XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w  Białymstoku.

12.03.2013 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kształcenia 
Podyplomowego.

Kalendarium OIPiP
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13.03.2013 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego - Leczenie 
ran dla położnych prowadzonego przez OIPiP w Białym-
stoku.

15.03.2013 Wręczenie certyFIKatu aKredytacyjnego dla SP ZOZ 
Hajnówka - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

18.03.2013 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą 
Pelargos „Poród w pozycjach wertykalnych”, ,,Sposób na 
alergię  pielęgnacja, leczenie, profilaktyka” i ,,Ochrona 
karmienia piersią  nowe rozwiązania lovI wspomagające 
laktację” - uczestniczyło 40 członków samorządu.

19-20.03.2013 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

20.03.2013 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

20.03.2013 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego - Pielęg
niarstwo anestezjologiczne i antensywnej opieki prowadzo-
nego przez OIPiP w Białymstoku.

23.03.2013 Szkolenie w wyżSzej SzKole Medycznej w Białymstoku 
dla pielęgniarek studiów licencjackich przeprowadzone 
przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Irenę Stepaniuk nt. ,,Odpowiedzialność zawodowa 
w świetle obowiązujących aktów prawnych” - udział wzięły 
64 osoby.

25.03.2013 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

26.03.2013 Wizytacja Grupowej Praktyki ,,zdrowIe” przy ul. 
Berlinga.

27.03.2013 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej.

27.03.2013 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kształcenia 
Podyplomowego.
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27.03.2013 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.
Podjęcie uchwały 
- w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr 14/VI 

z dnia 08 lutego 2012 roku w sprawie powołania i zat-
wierdzenia listy pełnomocnych przedstawicieli oraz 
udzielenia pełnomocnictw pełnomocnym przedstawi-
cielom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w zak-
ładach pracy.

27.03.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg – pomocy udzielono 8 pielęgniar-

kom;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymały 24 

koleżanki;
- rejestru pielęgniarek i położnych:

stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano • 
do rejestru 8 pielęgniarek i 1 położną,
wykreślono z rejestru 3 pielęgniarki,• 
wpisano do rejestru 2 pielęgniarki;• 

- rejestru  podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 6 indywidualnych praktyk pielęg-• 
niarek i 2 praktyki położnych,
dokonano 2 zmian w rejestrze  indywidualnych  prak-• 
tyk;

- skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywa-
niu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - 
skierowano na przeszkolenie 1 pielęgniarkę;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe;

wykreślono z rejestru kurs kwalifikacyjny nr 29 - • Pie
lęg niarstwo rodzinne organizowane przez nzoz oMnI 
-Med zoFIa StojaK,
wykreślono z rejestru  szkolenie specjalizacyjne nr 40 • 
- Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
organizowane przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Po-
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łożnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia 
Zawodowego w Łomży,
wpisano do rejestru Szkolenie specjalizacyjne nr 111 • 
w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i in
tensywnej opieki dla pielęgniarek,
wpisano do rejestru Kurs specjalistyczny nr 112 - • Re
sus cytacja krążeniowooddechowa organizowane przez 
nzoz oMnI - Med zoFIa StojaK,
wpisano do rejestru Kurs kwalifikacyjny nr 113 - • Pie
lęgniarstwo rodzinne organizowane przez nzoz oMnI 
- Med zoFIa StojaK;

- dofinansowania kosztów konferencji naukowo-szko-
leniowej ,,Życiodajna śmierć”;

- dofinansowania kosztów związanych z organizacją ogól-
nopolskiego kongresu onkologicznego w Białowieży;

- pokrycia kosztów  związanych z uczestnictwem w V 
Kra jowej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Pracy 
- ,,Zdrowie pracujących  Współczesne zagrożeni”;

- powołania kierownika na Kurs kwalifikacyjny opieki 
długoterminowej i zatwierdzenia komisji ds. jakości 
kształcenia podyplomowego.

04.04.2013 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego – Szcze
pienia ochronne noworodków prowadzonego przez OIPiP 
w Białymstoku.

06.04.2013 Szkolenie w nzoz oMnI-Med zoFIa StojaK w Bia-
łymstoku dla pielęgniarek uczestniczących w specjalizacji 
zachowawczej przeprowadzone przez Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk nt. 
,,Prewencja wykroczeń zawodowych na pielęgniarskich 
stanowiskach pracy” - udział wzięło 19 uczestników spe-
cjalizacji.

08.04.2013 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do  zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej w SP ZOZ 
MSW Białystok - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska.
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Do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała Lucynę Świerczewską. 
Serdecznie gratulujemy nowo wybranej oddziałowej.

08.04.2013 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ MSW w Bia-
łymstoku - uczestniczyła Beata Olejnik.

09.04.2013 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kształcenia 
Podyplomowego.

09.04.2013 Posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęg-
niarskiego.

10.04.2013 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

10.04.2013 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

10.04.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 34 

koleżanki;
- przyznania zapomóg - udzielono zapomogę jednej pie-

lęgniarce;
- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-

mowe - wpisano do rejestru kurs kwalifikacyjny nr 114 
w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgnia
rek organizowany przez centruM eduKacjI „eKSPert” Mał-
gorzata PIotrowSKa;

- rejestru pielęgniarek i położnych - skreślono z rejestru 
1 pielęgniarkę i 1 położną;

- przeprowadzenia wizytacji pielęgniarek lub położnych 
wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej 
wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą oraz kontroli podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych;

- zorganizowania warsztatów dla pielęgniarek i położnych 
we współpracy z Akademickim Kołem Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego;
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12.04.2013 Szkolenie z zakresu odpowiedzialności zawodowej 
dla studentów studiów pomostowych na kierunku Pie-
lęgniarstwa Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku 
przeprowadzone przez zastępcę Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Katarzynę Maliszewską 
- udział wzięło 99 uczestników.

16.04.2013 Konferencja Naukowa - Pielęgniarstwo: prawo  prak
tyka  etyka - zorganizowana przez Centrum Konferencyjno 
- Szkoleniowe BOSS w Warszawie - uczestniczyła zastępca 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Hanna Maj.

16.04.2013 Obrona doktoratu Doroty Izabeli Piechockiej - 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

17.04.2013 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.

17.04.2013 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

17-18.04.2013 Akcja Dnia Dawcy Szpiku zorganizowana na 
Politechnice Białostockiej  ,,Studenci wspólnie przeciw 
białaczce” - pobieranie krwi przez pielęgniarki.

 18.04.2013 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego - Pie
lęgniarstwo rodzinne prowadzonego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

19.04.2013 Egzamin wstępny na kurs kwalifikacyjny - Pielę
gniarstwo opieki długoterminowej organizowany przez 
OIPiP w Białymstoku.

20.04.2013 Szkolenie w Wyższej Szkole Medycznej w Białymsto-
ku dla pielęgniarek studiów licencjackich przeprowadzone 
przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Irenę Stepaniuk nt. ,,Aspekty prawne wykonywania 
zawodu pielęgniarki i położnej” - udział wzięło 27 osób.

21.04.2013  Szkolenie przeprowadzone przez zastępcę Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Jolantę 
Lewko nt. ,,Odpowiedzialność zawodowa na pielęgniarskich 
stanowiskach pracy” - udział wzięło 30 uczestniczek kursu 
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kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo chirurgiczne w OIPiP 
w Białymstoku. 

23.04.2013 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki 
Naczelnej i Pielęgniarek Oddziałowych w oddziałach: 
Wewnętrznym, Dziecięcym i Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym w SZ ZOZ Bielsk Podlaski - przewodniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska. 
Na stanowisko  Pielęgniarki Naczelnej wybrano Alinę 
Jurczuk. 
Do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:

Oddział Wewnętrzny - • Bożena Charytonowicz,
Oddział Dziecięcy - • Danuta Iwaniuk,
Szpitalny Oddział Ratunkowy - • Irena Smoktuno-
wicz.

Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.
24.04.2013 Kontrola podmiotu prowadzącego kształcenie podyp-

lomowe - Ośrodek Doskonalenia Kadr ,,ProFeSja”.
24.04.2013 Posiedzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ins-

trumentariuszek.
24.04.2013 Warsztaty dla pielęgniarek i położnych pracują-

cych w opiece stacjonarnej w OIPiP w Białymstoku nt. 
,,Komunikacja interpersonalna, uzależnienia, stosowanie 
przymusu bezpośredniego i aspekty etycznoprawne w odpo
wiedzialności zawodowej w codziennej praktyce zawodowej 
pielęgniarki i położnej”- uczestniczyło 47 osób.

24.04.2013 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego – Leczenie 
ran dla położnych prowadzonego przez OIPiP w Białym-
stoku.

25.04.2013 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatek do  zatrudnienia na stanowiskach Pielęgniarek 
Oddziałowych w oddziałach SP ZOZ Hajnówka. 
Komisjom przewodniczyły Cecylia Dolińska i Beata Olej-
nik.
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Do zatrudnienia na  stanowisku pielęgniarki oddziałowej 
na poszczególnych oddziałach komisja konkursowa wy-
typowała następujące osoby:

Oddział Chorób Wewnętrznych - • Mirosława Kar-
piuk,
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nef-• 
rologii - Helena Grygoruk,
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - • Helena Żochowska
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - • Alicja 
Sadokierska,
Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej - • Mi-
rosława Osipiuk,
Szpitalny Oddział Ratunkowy - • Alfreda Kowalska,
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z • rooming in 
- Halina Szerszunowicz.

Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.
26.04.2013 Spotkanie kadry kierowniczej pielęgniarek i położ-

nych w Suwałkach z Konsultantem Wojewódzkim w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Anna Kulikowską.

27.04.2013 Szkolenie w Wyższej Szkole Medycznej w Białym-
stoku dla pielęgniarek studiów licencjackich przeprowa-
dzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Irenę Stepaniuk nt. ,,Prawa pacjenta na gruncie 
ustawodawstwa polskiego” - udział wzięło 15 osób.

06.05.2013 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

07.05.2013 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kształcenia 
Podyplomowego.

07.05.2013 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

08.05.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
 Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg:
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z funduszu  losowego - pomoc otrzymało 6 pielęgnia-• 
rek,

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymały 52 
koleżanki;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano • 
do rejestru 3 pielęgniarki,
wykreślono z rejestru 2 pielęgniarki i 1 położną,• 
wydano prawo wykonywania zawodu 1 pielęgniarce;• 

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wpisano do rejestru Kurs dokształcający pod nr 115 • 
- Leczenie ran przewlekłych dla pielęgniarek organizo-
wany przez Stowarzyszenie Długoterminowej i Pomo-
cy Społecznej ,,doM Pod SłońceM” w Toruniu;
wpisano do rejestru pod nr 116 - • Szkolenie specjali
zacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
dla pielęgniarek organizowany przez Stowarzyszenie 
Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji 
i Doskonalenia Zawodowego w Łomży;
wpisano do rejestru pod nr 117 - • Kurs specjalistycz
ny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej 
w zakresie opieki geriatrycznej organizowany przez 
Centrum Edukacji „eKSPert” Małgorzata Piotrowska;

- powołania kierownika kształcenia podyplomowego 
i zat wierdzenia komisji ds. jakości kształcenia podyplo-
mowego;

- dofinansowania konferencji z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Pielęgniarki i pokrycia kosztów  związanych 
z uczestnictwem w szkoleniu ,,Ogólnopolskie Forum 
Praw Pacjenta 2013”.

12.05.2013 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resus
cytacja krążeniowooddechowa w Bielsku Podlaskim  rea-
lizowany przez Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej 
Wojewódzki i Nammous Spółka Jawna - uczestniczyła 
Elżbieta Sienkiewicz.
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15.05.2013 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

17.05.2013 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą 
PelargoS  „Rany i odparzenia  pielęgnacja i leczenie (no
worodek, niemowlę)”, ,,Kolka u niemowląt” – uczestniczyło 
36 członków samorządu.

22.05.2013 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego – Szcze
pienia ochronne dla pielęgniarek prowadzonego przez 
OIPiP w Białymstoku.

25.05.2013 Wsparcie medyczne ,,Biegu na szpilkach” w centruM 
alFa w Białymstoku z okazji Dnia Matki.

Kalendarium OIPiP



57

Biuletyn nr 86/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

S  
potkanie w Ministerstwie Zdrowia

Notatka ze spotkania  
w Zak ładzie Zamówień Publicznych  

przy Ministrze Zdrowia

w dniu 22 maja 2013 roku

Dnia 17 kwietnia 2013 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło 
się spotkanie mające na celu ustalenie priorytetowych dziedzin 
specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą finansowane 
ze środków budżetu państwa w roku 2013.

W spotkaniu wzięli udział:
a) przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych 

w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciele Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych,
c przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych,
d) przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-

nych,
e) przedstawiciele samorządu terytorialnego oddelegowani 

przez Marszałków Województw.
Po długich negocjacjach ustalono wykaz dziedzin prioryteto-

wych dla każdego z województw.
Ukazały się one następnie w Komunikacie ogłoszonym przez 

Ministra Zdrowia. Wykaz jest dostępny na stronie Ministerstwa 
Zdrowia pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/
wykazdziedzpip_20130509.pdf

Zgodnie z ustaleniami stron są to specjalizacje, na które jest 
największe zainteresowanie w grupie zawodowej pielęgniarek 
i położnych ze względu na zapotrzebowanie na rodzaj usług 
medycznych, politykę zdrowotną województw, deklarację pod-
miotów leczniczych o braku specjalistów w danej dziedzinie oraz 

Informacje i komunikaty
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programy zdrowotne zaplanowane i już realizowane przez Mi-
nisterstwo Zdrowia na terenie Polski.

Dofinansowanie ze strony Ministra Zdrowia dla każdej ze 
specjalizacji może wynieść maksymalnie kwotę 4 337 zł. Zapla-
nowano 1 850 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położ-
nych rozdzielonych na 16 województw w ilości zależnej od liczby 
zarejestrowanych pielęgniarek i położnych na terenie danego 
województwa w grudniu 2012 roku.

W dniu 22 maja 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie 
w Zak ładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele:

a) Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
b) ZZP przy Ministrze Zdrowia,
c) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-

łożnych w Warszawie,
d) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Na spotkaniu ustalano zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia dotyczących udzielenia zamówienia publicznego 
na wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia 
specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną 
się w roku 2013.

Do ogłoszenia ostatecznej wersji SIWZ uprawniony jest ZZP 
przy Ministrze Zdrowia.

Zostanie ona umieszczona na stronach internetowych Mini-
sterstwa Zdrowia oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej wraz z ogłoszeniem o zamówieniu publicz-
nym.

Termin składania ofert będzie wynosił około 20 dni o daty 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu publicznym w publi-
katorze unijnym TED.

Łączna wartość zamówienia publicznego na wybór organizato-
rów kształcenia przewidywana jest na kwotę 8 023 450 zł (1 850 
miejsc x 4 337 zł).

Zaplanowano, że maksymalna kwota współfinansowania kosz-
tów specjalizacji, jakiej może żądać organizator kształcenia od 
pielęgniarki lub położnej może wynieść do 1 163 zł (przy zało-
żeniu, że zgłosi się do przetargu z ofertą cenową wyższą od pro-
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ponowanej kwoty dofinansowania ze strony Ministra Zdrowia, 
czyli 4 337 zł) .Oznacza to też, że w praktyce będą odrzucane 
oferty organizatorów kształcenia droższe niż 5500 zł za 1 miejsce 
szkoleniowe.

Jeśli cena organizatora będzie równa kwocie 4337 zł lub mniej-
sza nie będzie on mógł żądać żadnej dopłaty od pielęgniarki 
i położnej przez cały okres trwania szkolenia specjalizacyjne-
go.

Ważnym ustaleniem jest fakt posiadania przez organizatora 
kształcenia ważnych dokumentów uprawniających go do pro-
wadzenia szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych 
na terenie Polski na dzień składania oferty.

Nie będą brane pod uwagę np. organizatorzy nie mający aktu-
alnego wpisu do Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe w danej OIPiP (lub NIPiP), jeśli taki wpis jest 
wymagany. Wykluczeniu podlegać będą oferty zawierające pro-
mesy takiego wpisu. Jest to duża zmiana w stosunku do ubieg-
łorocznych przetargów.

Nowością będzie także konieczność zatrudnienia na czas trwa-
nia szkolenia specjalizacyjnego osoby bezrobotnej skierowanej 
przez Powiatowy Urząd Pracy. Jest to tzw. klauzula społeczna, 
która wynika z ustawowej promocji zatrudnienia i instytucji 
rynku pracy.

Ogółem zostanie ogłoszonych 16 przetargów (dla każdego 
z województw) na 74 edycje szkoleń po 25 miejsc dla każdego 
rodzaju specjalizacji.

Wyjątkiem jest województwo świętokrzyskie. Tam zaplano-
wano przetarg na 2 edycje specjalizacji z pielęgniarstwa zacho-
wawczego (2 x 25= 50 miejsc szkoleniowych), na każdą z których 
organizatorzy składać będą musieli oddzielne oferty. Pozostałe 
specjalizacje w tym województwie (pielęgniarstwo anestezjolo-
giczne i intensywna opieka oraz pielęgniarstwo chirurgiczne) 
- podobnie ,jak w innych województwach - obejmują tylko 25 
miejsc szkoleniowych, które mogą być dofinansowane ze środków 
Funduszu Pracy.

Przyporządkowanie przetargu do danego województwa zwią-
zane jest z późniejszą realizacją szkolenia na terenie akurat tego 
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województwa. Nie ma jednak zakazu uczestniczenia w kwalifi-
kacjach do danej specjalizacji przez pielęgniarki i położne nie 
zamieszkujące danego województwa czy nie pracujące na jego 
terenie.

Uwaga: Powyższa notatka ma jedynie charakter informacyjny 
i jest skierowana wyłącznie do środowiska zawodowego pielęg-
niarek i położnych, które zamierzają przystąpić do podniesienia 
swoich kwalifikacji w ramach specjalizacji dofinansowanych ze 
środków budżetu państwa w roku 2013.

Notatkę sporządził: 
Tomasz Kaczmarek  

(członek Komisji Kształcenia przy NRPiP)
Poprawił: 

Marcin Kosmalski  
(asystent ds. prawnych w NIPiP)

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położ-
nych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2013 ze 
środków Funduszu Pracy:

Województwo podlaskie

1. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla 

pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek (rez.)
5. Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych (rez.)

Informacje i komunikaty
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B  
ezpłatne szkolenia OIPiP

Poniżej zamieszczamy listę absolwentów kursów podyplomo-
wych zorganizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych, które zakończyły się już w tym roku 

Kurs specjalistyczny 

Szczepienia ochronne noworodków  
(Nr 04/08) dla położnych

Krystyna A. Nowicka Anna Sidz
Aneta Mossakowska Katarzyna Sołomianko
Jolanta Litwińczuk Alina Galicka
Dorota Andryszuk Regina Monach
Anna Kurowska  Katarzyna Krajewska-Ferishah
Monika Bagińska  Jolanta Bagnowska
Barbara Bebko  Urszula Daniluk
Halina Monach  Anna Zajkowska
Maria Iwanowicz  Magdalena Kozioł
Anna Leosz  Krystyna Dziurdź
Joanna Babynko  Halina Zakarzecka
Anna Łukaszewicz Ewa Halina Sarosiek
Joanna Bortnik

Bezpłatne szkolenia
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Kurs specjalistyczny

Leczenie ran  
(Nr 12/07) dla położnych

Dorota Borowska   Helena Bronowicka
Zofia M. Budna  Joanna Cylwik
Jolanta Daszuta  Beata Anna Dzienis
Grażyna Głuszyńska Anna Luiza Harasiuk
Alina Janiuk  Jolanta Janowicz
Ewa Kozak  Agnieszka Krysiuk
Monika Kuryłowicz Barbara Lachowska
Teresa Markowska Maria Grażyna Milewska
Agata Jadwiga Nowik Maria Osińska
Barbara Anna Pac  Ewa Irena Piekutowska
Anna Płońska  Maria Palkowska
Maria B. Purzecka Wiesława Rybicka
Nina Sobiecka  Małgorzata Stefanowska
Beata Szczesiul-Klonek Barbara Wiszniewska
Agnieszka Wojno  Bożena Ziemczyk

Bezpłatne szkolenia
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Kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo rodzinne  
dla pielęgniarek

Irena Bakun  Halina Budrewicz
Mariola Agata Cimoch Barbara Cimoszuk
Anna Gawryluk  Joanna Henryka Grodzka
Małgorzata Kaczmarek Ewa Konończuk
Dorota T. Korolczuk Lucyna Kraszewska
Marta Krysztopowicz Joanna Łuba
Jadwiga Milanowska Agnieszka Mojkowska
Anna Mróz  Małgorzata Nalewajek
Teresa B. Nierodzik Anna Parfieniuk 
Helena Piekarska  Ewa Rajkowska
Edyta U. Rodakiewicz Wanda Sawko
Maria Siemienowicz Maria Teresa Sulima
Marianna K. Sutkowska Jadwiga Szostak
Maria Szot  Zofia Świętochowska
Elżbieta B. Wojtach Krystyna Zaniewska

Bezpłatne szkolenia
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Kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  
 dla pielęgniarek

Monika Aksiucik  Anna Mariola Biedrzycka
Ewa Bruszewska  Ewa Chomik
Anna Chylicka  Anna Alina Citko
Ewa Anna Dudar  Aleksander Gryszkiewicz
Anna Huryn  Teresa Jazykow
Ewa Kozłowska  Helena Kulbińska
Honorata Kuźmińska Elżbieta U. Marszałkowska-Redo
Edyta Mnich  Urszula Moniuszko
Agnieszka Muczko Bożena Beata Muszyńska
Katarzyna Nierodzik Ewa Ogonowska
Beata Piotrowska  Anna Rafałowska
Kamila Roszkowska Marta Sawicka
Ewa Skiba   Barbara Stankiewicz
Anna Supińska  Grażyna Todorczuk
Monika Zambrzycka Anna Żółkowska

Wszystkim w/w Koleżankom w imieniu Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku składam serdeczne gratulacje, 
życząc satysfakcji z tytułu podniesienia kwalifikacji, sukcesów 
w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobis tym.

Przewodnicząca 
 Cecylia Dolińska

Bezpłatne szkolenia
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O  
pinie Konsultantów

Opinia

w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci  
przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 

z dnia 12.04.2013 r.

Zakres świadczeń, który powinien być realizowany przez pielęg-
niarkę środowiska nauczania i wychowania, określa Załącznik 
nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.X.2010 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwaranto
wanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Podstawowe 
zadania mieszczą się w obszarze profilaktyki pierwszo- i dru-
gorzędowej. Jednakże pkt 4 ust. 2 Części I załącznika nr 4 do 
w/w rozporządzenia określa świadczenia w odniesieniu do dzieci 
z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w sposób nas-
tępujący:

„... sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewle-
kłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń 
pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekar-
skiego i w porozumieniu z lekarzem POZ, na której liście 
świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur 
leczniczych, koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie 
pobytu w szkole...”.

Co to oznacza?

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania nie tylko 
może, ale powinna wykonać zabieg/procedurę związaną z cew-
nikowaniem pęcherza moczowego u ucznia, jeśli uczeń ma 
stwierdzoną chorobę przewlekłą lub niepełnosprawność, a wy-
konanie tego zabiegu np. odbarczenie moczu, jest konieczne do 
wykonania w trakcie pobytu ucznia w szkole. Taki zabieg może 
być wykonany tylko na zlecenie lekarza POZ, na liście którego 
znajduje się uczeń i w porozumieniu z tym lekarzem, a nie na 

Opinie konsultantów
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zlecenie poradni specjalistycznej. Oczywiście niezależnie od zle-
cenia lekarskiego, powinna być zgłoszona prośba rodziców i ich 
zgoda oraz zgoda ucznia, jeśli skończył 16 lat.

Nie istnieje akt prawny, który ograniczałby kompetencje pielęg-
niarek do cewnikowania tylko dziewczynek i wyłączałby z tych 
kompetencji cewnikowanie chłopców. Pielęgniarki wykonujące 
zabiegi/procedury cewnikowania pęcherza u uczniów, powinny 
posiadać wiedzę i umiejętności w stosowaniu zabiegu cewniko-
wania pęcherza moczowego dzieci obojga płci.

Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, które nie 
wykonywały tych procedur, bądź ich umiejętności się zdezaktu-
alizowały (co jest rzeczą oczywistą, jeśli zabiegów nie wykonuje 
się na co dzień), wówczas powinny nabyć wiedzę i umiejętności 
w toku kształcenia podyplomowego. Może to być krótki kurs 
doskonalący, który zostanie zorganizowany na bazie najbliższego 
ośrodka pediatrycznego przez podmiot prowadzący kształce-
nie.

Krajowy Konsultant  
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego  

dr n. med. Krystyna PiskorzOgórek

Opinie konsultantów
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O  
pinie Konsultantów

Opinia

w sprawie podawania leku MethotreXat o nazwie MeteX 
drogą podskórną przez pielęgniarki  

podstawowej opieki zdrowotnej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 roku 
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me
dycznych wprowadziło na listę refundacyjną. lek MethotreXat o 
nazwie MeteX do stosowania podskórnego roztwór do wstrzyki-
wań w ampułkostrzykawce 50 mg/ml. Decyzja Ministra Zdrowia 
weszła w życie z dniem 1 lipca 2012 roku. 

Decyzja refundacyjna dotyczy lecznictwa otwartego i umoż-
liwia pacjentowi zakup leku na receptę w aptece. Dotychczas 
MethotreXat był refundowany w ramach programów terapeu-
tycznych i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 roku zmieniającym rozporządze-
nie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 
zdrowotnych w załączniku w części I „Wykaz świadczeń gwaran-
towanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych 
oraz warunki ich realizacji”. 

Obecnie po wprowadzeniu decyzji Ministra Zdrowia od 1 lipca 
2012 roku preparat MethotreXat o nazwie MeteX jest dostępny 
zarówno w programach terapeutycznych i jako produkt leczniczy 
dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych 
wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem 
klinicznym. Dostępność leku w ampułkostrzykawce stworzyła 
nowe możliwości leczenia, a przede wszystkim jest nowoczesnym 
rozwiązaniem technologicznym zarówno dla pacjenta jak i perso-
nelu medycznego. Jednocześnie jak każdy lek również i preparat 
MeteX może wywołać poważne działania niepożądane, również 
w przypadku podawania niewielkich jego dawek. Jednak o le-
czeniu danej jednostki chorobowej preparatem Metex decyduje 
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niewątpliwie lekarz. Decyzją lekarza o zastosowanym leczeniu 
jest również wydanie pisemnego zlecenia dla pielęgniarki na 
iniekcje zarówno w gabinecie pielęgniarki POZ jak i w domu 
chorego z dopisaniem klauzuli bez obecności lekarza.

Producent leku w ulotce informacyjnej podaje, że lek MeteX 
powinien być podawany przez lekarza lub pracownika ochrony 
zdrowia lub pod jego nadzorem. Podawanie leku MeteX w lecz-
nictwie otwartym a obwieszczonym w wykazie leków refun-
dowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych w części A I na dzień 
01 listopada 2012 jest wyraźnie zaznaczone, że lek przeznaczony 
do podawania podskórnego.

Mając na uwadze powyższe i obowiązujące przepisy lek Metho-
treXat o nazwie MeteX w dawce 50 mg/ml podskórnie na pisemne 
zlecenie lekarza specjalisty z zakresu reumatologii mogą podawać 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Olsztyn, 18 luty 2013 r.

Konsultant Krajowy  
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego  

Beata Ostrzycka

Opinie konsultantów



69

Biuletyn nr 86/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

O  
pinie Konsultantów

Opinia

Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa  
w sprawie pobierania i oznaczenia przez pielęgniarkę  

badań laboratoryjnych w oddziałach szpitalnych

Zgodnie z art. 4.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U.Nr 174, poz.1039) z dnia 15 lipca 2011 roku pielęgniarka 
rea lizuje zlecania lekarskie w procesie diagnostycznym, lecz-
niczym i rehabilitacyjnym. Samodzielne wykonywanie przez 
pielęgniarkę badań diagnostycznych zostało uregulowane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku 
w sprawie zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę 
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 
210, poz.1540). § 1 pkt 2 lit. c-h przywołanego rozporządzenia 
określa, że pielęgniarka uprawniona jest do wykonywania sa-
modzielnego bez zlecenia lekarskiego czynności wskazanych 
w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Należą do nich:

- kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie mate-
riału do badań diagnostycznych pod warunkiem uzyskania 
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

- kierowanie na badania lub pobieranie materiału do badań 
bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy z nosa, 
gardła i narządów płciowych i inne wydzieliny) pod warun-
kiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa,

- wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał 
ketonowych i glukozy we krwi i w moczu,

- oznaczenia glikemii za pomocą gleukometru,
- wykonywania pomiarów stężenia gazów biorących udział 

w procesie oddychania (gazometrii, kapnografii), pod wa-
runkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie aneste-
zjologii i intensywnej terapii.

Opinie konsultantów
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Załącznik nr 1 do przywołanego rozporządzenia wskazuje, że 
pielęgniarka jest uprawniona do samodzielnego pobierania krwi, 
ale nie jest uprawniona do samodzielnego wykonania badania 
krwi i materiałów oraz autoryzacji wyników badań. Zgodnie 
z art. 2 pkt 4 i art. 6 i 6a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. 
U. Nr 144, poz. 1529 z późniejszymi zmianami) do wykonania 
badania uprawniony jest wyłącznie diagnosta laboratoryjny lub 
lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie przydatnej w dia-
gnostyce, licencjat analityki medycznej oraz osoba posiadająca 
studia wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy i mając prawo do 
podjęcia kształcenia podyplomowego. Autoryzacje wyniku badań 
może przeprowadzić tylko i wyłącznie diagnosta lub lekarz z od-
powiednią specjalizacją. Pobrany przez pielęgniarkę materiał do 
badań powinien być przekazany do badań diagnostycznych.

Wykonywanie przez pielęgniarkę badań miedzy innymi tj. 
oznaczenie równowagi kwasowozasadowej, elektrolitów, jono-
gram w oddziałach szpitalnych stanowi naruszenie art. 6 usta-
wy o diagnostyce laboratoryjnej, który wskazuje, że czynności 
diagnostyki laboratoryjnej muszą być wykonywane w labora-
torium.

Kraków, 14.11.2012 r. 

dr hab. Maria Kózka

Opinie konsultantów
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O  
pinie Konsultantów

Opinia

Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 
sprawie podawania przez pielęgniarkę autoszczepionki

W związku z niejasnościami w sprawie podawania przez pie-
lęgniarki autoszczepionek przedstawiam stanowisko w przed-
miotowej sprawie.

1. Autoszczepionka nie jest szczepionka, pomimo zbliżo-
nej nazwy oraz jej mechanizmu działania. Szczepionki 
wykorzystuje się przede wszystkim w celu zapobiegania 
chorobom, a także w celach leczniczych. W przypadku 
wykonywania przez pielęgniarkę szczepień ochronnych 
oraz badań tuberkulinowych istnieje obowiązek ukoń-
czenia kursu specjalistycznego w tym zakresie (§ 7 Roz-
porządzenia MZ z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie 
wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad 
przeprowadzania i dokumentacji szczepień - Dz. U. z dnia 
30 grudnia 2002 roku). Uznając, że autoszczepionka nie jest 
ani szczepieniem ochronnym, ani badaniem tuberkulino-
wym należy przyjąć, że do jej podania pielęgniarka nie ma 
obowiązku ukończenia kursu specjalistycznego.

2. Autoszczepionka nie posiada statusu produktu leczniczego 
dopuszczonego do obrotu na terenie Polski zgodnie z Usta-
wa z 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381), 
stąd nie jest sprzedawana w aptekach. Autoszczepionka 
wytwarzana jest indywidualnie dla pojedynczego pacjen-
ta najczęściej przez laboratorium mikrobiologiczne nie-
będące wytwórcą produktów leczniczych w rozumieniu 
w/w ustawy, który nie posiada zezwolenia na produkcje 
i wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych. Wy-
nika z tego, że autoszczepionka nie jest dopuszczona do 
obrotu, nie podlega seryjnej kontroli jakości, mimo, iż nosi 
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cechy produktu immunologicznego w rozumieniu przywo-
łanej ustawy, która wymaga takiej kontroli. Ponadto au-
toszczepionka nie ma dołączonej instrukcji postępowania 
w przypadku wystąpienia działań niepożądanych. Leczenie 
autoszczepionkami jest dość kontrowersyjne, ze względu 
na brak jednoznacznych dowodów na efektywność i bez-
pieczeństwo ich stosowania. W wielu krajach europejskich 
autoszczepionki nie są podawane.

3. Podanie w Polsce autoszczepionki jest świadczeniem opieki 
zdrowotnej wykonywanym na zlecenie lekarza, niefinan-
sowanym ze środków publicznych.

4. Biorąc pod uwagę, że autoszczepionka nie jest produk-
tem leczniczym, może być użyta w lecznictwie jedynie 
w ramach eksperymentu medycznego, leczniczego. Praw-
ne ramy realizacji eksperymentu medycznego lecznicze-
go reguluje ustawa Prawo Farmaceutyczne oraz ustawy 
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 1996 roku (Dz. 
U.11.277.1634) i ustawa o zawodach pielęgniarki i położ
nej z 2011 roku (Dz.U.11.174.1039). Jeśli szczepionka wy-
twarzana jest na zlecenie lekarza w ramach eksperymentu 
leczniczego, wszyscy jego uczestnicy muszą wyrazić zgodę 
na udział w tym eksperymencie, po zapoznaniu się z celami 
i skutkami, oraz po wyrażeniu zgody na jego przeprowa-
dzenie przez niezależną komisję bioetyczną. Pielęgniarka 
lub inna osoba biorąca udział w eksperymencie ma prawo 
do odmowy uczestniczenia w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości. W odniesieniu do pielęgniarki regulują to 
zapisy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej tj.
- Art. 11.1. Pielęgniarka i położna wykonuje zawód z nale-

żytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 
poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpie-
czeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy 
medycznej.

- Art. 12.2. Pielęgniarka i położna mogą odmówić wy-
konania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego 
świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem 
lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, poddając nie-
zwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu 
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lub osobie zlecającej, chyba, że zachodzą okoliczności, 
o których mowa w ust.1.

- Art. 14.1. Pielęgniarka i położna mają prawo do uzyska-
nia pełnej informacji o celowości, planowanym przebie-
gu i dających się przewidzieć skutkach eksperymentu 
medycznego, w którym mają uczestniczyć.

Podsumowując należy stwierdzić, że pielęgniarka posiadająca 
prawo wykonywania zawodu na zlecenie lekarza może podać 
autoszczepionkę. 

Uznając jednak, że w wielu krajach Unii Europejskiej wy-
twarzanie autoszczepionek jest zabronione, nie jest to produkt 
leczniczy, brak dowodów na efektywność i bezpieczeństwo jej 
stosowania i może być użyta w lecznictwie jedynie w ramach 
eksperymentu medycznego leczniczego wymagającego zgody 
komisji bioetycznej i wszystkich jego uczestników pielęgniarka 
może odmówić jej podania.

Kraków, październik 2012 r. 

dr hab. Maria Kózka
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O  
pinie Konsultantów

Opinia

Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa 
w sprawie podawania przez pielęgniarki środków 

kontrastowych  
oraz wymaganych kwalifikacji pielęgniarek  

w tym zakresie

Zgodnie z art.4.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U. Nr 174, poz.1039) z dnia 15 lipca 2011 roku pielęgniarka 
realizuje zlecania lekarskie w procesie diagnostycznym, leczni-
czym i rehabilitacyjnym. Podawanie kontrastu choremu w trakcie 
badań diagnostycznych zostało określone w rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie bezpiecz
nego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 
rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 51, poz. 265), 
z którego wynika, że lekarz posiadający specjalizacje z medycyny 
nuklearnej lub będący w trakcie takiej specjalizacji może zlecić 
innym lekarzom, radiofarmaceutom, technikom elektroradio-
logii lub pielęgniarkom wykonywanie technicznych elementów 
procedur medycznych, w których używane są produkty radio-
farmaceutyczne. Lekarze ci sprawują nadzór nad wykonywa-
niem zleconych czynności. Natomiast minimalne wymagania 
dla jednostki ochrony zdrowia udzielającej świadczeń zdrowot-
nych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz 
diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nowotworowych 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
18 lutego 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 48, poz. 253). 

Z § 8 i 9 przywołanego rozporządzenia wynika, że jeżeli pro-
cedury tego wymagają, w jednostkach ochrony zdrowia, w pra-
cowniach rentgenowskich zatrudnia się pielęgniarki posiadające 
umiejętności w zakresie procedur zabiegowych, a także obsługi 
strzykawki automatycznej. W jednostkach ochrony zdrowia, 
w których wykonuje się procedury radiologii zabiegowej naczy-
niowej, zapewnia się podczas trwania procedury, opiekę anestez-
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jologiczną lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i inten-
sywnej terapii oraz pielęgniarki, która posiada tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki lub która ukończyła kurs kwalifikacyjny z tej dziedziny. 

W przypadku procedur radiologii zabiegowej nienaczyniowej 
udział tych osób określony jest opisem właściwej procedury usta-
lonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie 
art. 33g ust. 15 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo ato
mowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276).

Z przytoczonych aktów prawnych wynika, że pielęgniarka 
zatrudniona w PracownI toMograFII KoMPuterowej wykonuje zle-
cenia lekarskie w zakresie podawania środków kontrastowych 
w strzykawce automatycznej pod nadzorem lekarza posiadającego 
wymagane kwalifikacje.

Pielęgniarka nie posiada uprawnień do podawania leków, 
środków kontrastowych bezpośrednio dożylnie zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, dia
gnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, 
poz.1540). W przypadku procedur radiologii zabiegowej pielęg-
niarka powinna posiadać ukończone kształcenie podyplomowe 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 
2011 roku.

Kraków, listopad 2012 r. 

dr hab. Maria Kózka
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O  
pinie Konsultantów

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie Pielęgniarstwa  

Województwo Podlaskie

w sprawie delegowania pielęgniarek operacyjnych  
w trakcie dyżuru  

do zadań w innych oddziałach szpitalnych

Pielęgniarka operacyjna uprawniona jest do pielęgniarskiej 
asys ty do zabiegów operacyjnych/ inwazyjnych badań diagnos-
tycznych z uwzględnieniem zapewnienia pacjentowi bezpieczeń-
stwa oraz godności osobistej.

Działania swoje pielęgniarki operacyjne realizują w warun-
kach sali operacyjnej. Na całość realizacji opieki w bloku opera-
cyjnym składają się czynności w obszarach związanych z pracą 
pielęgniarki instrumentującej i pomagającej - przed operacją, 
w trakcie i po jej zakończeniu.

Kluczowe  znaczenie dla powodzenia planowanych / nagłych 
procedur zabiegowych mają też czynności przygotowawcze - wy-
konywane poza zabiegami; gwarantujące  im jakość na pożąda-
nym poziomie.

Czynności te wykonywane są w czasie oczekiwania na zabiegi 
- tj. gotowości do ich wykonania.

Sposób realizacji opieki przez pielęgniarki operacyjne we 
wszystkich wymienionych obszarach określają propozycje stan-
dardów i procedur prezentowane w literaturze fachowej, które 
należy dostosować do warunków danego bloku operacyjnego.

Rozwiązania organizacyjne (nakazujące / zezwalające) na prze-
mieszczanie się personelu szpitala pomiędzy obszarami o różnym 
ryzyku rozprzestrzeniania się zakażeń - jakimi są blok operacyj-
ny i inne oddziały - pomimo stosowania określonych procedur 
- powodują wzrost ryzyka transmisji zakażeń; co przed stawia 
w swych opiniach konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniar-
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stwa  Epidemiologicznego  oraz  literatura fachowa przedmio-
tu.

Wnioski :

1. Pielęgniarka operacyjna nie powinna w czasie dyżuru 
opuszczać bloku operacyjnego w celu realizacji zadań 
w innych obszarach pielęgniarstwa.

2. Formy realizacji dyżurów - w przypadkach przewidywanej 
znikomej ilości zabiegów operacyjnych podczas dyżurów 
popołudniowych i nocnych umożliwiają zapisy Ustawy 
o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Białystok, dn. 6 czerwca 2013 r.

mgr Anna Kulikowska  
Konsultant Wojewódzki  

w dz. Pielęgniarstwa
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P  
ismo Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 2013-06-07

Ministerstwo Zdrowia  
Departament Pielęgniarek i Położnych 
MZ-PP-079-8645-15/WK/13

Pani mgr Anna Kulikowska  
Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa  
w województwie podlaskim

Szanowana Pani Konsultant,

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej dotyczącej wskazania 
podstawy formalnej do stosowania w praktyce, przez podmioty 
lecznicze nie będące przedsiębiorcami, minimalnych norm za-
trudnienia pielęgniarek i położnych uprzejmie panią informuję, iż 
mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pie-
lęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545), kierownicy wskaza-
nych w rozporządzeniu podmiotów mają obowiązek określenia, 
wdrożenia oraz stosowania minimalnych norm zatrudnienia pie-
lęgniarek i położnych w kierowanych podmiotach, najpóźniej od 
1 kwietnia 2014 r.

W celu udzielenia ewentualnej pomocy podmiotom leczniczym 
w kwestiach interpretacyjnych, w ślad za ww. rozporządzeniem, 
Minister Zdrowia zwrócił się do Wojewodów w tym również do 
Wojewody Podlaskiego (pismo znak: MZ-PP-075-8629-2/WK/13 z 
dnia 28 lutego 2013 r., aby każdy wg właściwości Wojewoda po-
informował kierowników podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą o możliwości skorzystania z wiedzy konsultanta woje-
wódzkiego w kwestiach określonych w rozporządzeniu.

Z poważaniem 
Zca Dyrektora Departamentu  

Pielęgniarek i Położnych  
Jolanta Skolimowska
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N  
owe akty prawne

1. Dz. U. 13.473 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r.
 w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie 

Informacji Medycznej

2. Dz. U. 13.463 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. 
w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej

3. Dz. U. 13.478 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wyso

kości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję pro
duktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy 
produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej 
nie pobiera się opłaty

4. Dz. U. 13.491 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych 

oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków 
recepturowych lub aptecznych

5. Dz. U. 13.502 z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników 

medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przeka
zywania przez usługodawców informacji o pracownikach 
medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej 

6. Dz. U. 13.489 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych 

Nowe akty prawne
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przez świadczeniodawców posiadających umowę z Naro
dowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych 
lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych 
z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

7. Dz. U. 13.514 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego 

Funduszu Zdrowia

8. Dz. U. 13.516 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. 
w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów tele

informatycznych umożliwiających realizację usług zwią
zanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list 
oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

9. Dz. U. 13.540 z dnia 9 maja 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedoz

wolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania 
w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych 
na opakowaniach kosmetyków  

10. Dz. U. 13.665 z dnia 10 czerwca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. 
w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania 

badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryj
nej

Nowe akty prawne
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P  
ismo Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Białystok, dn. 14.03.2013 rok

Ogólnopolskie  
Stowarzyszenie Instrumentariuszek  
ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok  
e-mail: osibialystok@tlen.pl

Szanowna Pani  
Grażyna Rogala-Pawelczyk  
Prezes Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych  
ul. Pory 78. Xp 02-757 Warszawa 

W związku z coraz bardziej pogarszającą się sytuacją pielęgniar-
stwa operacyjnego w Polsce po wejściu w życie Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
(Dz. U. 2012, poz. 1545) zwracamy się z prośbą o pilne zajęcie się 
problemami zgłaszanymi przez nasze środowisko. 

Brak zapisu - dwie pielęgniarki/położne operacyjne na jeden 
czynny stół operacyjny (jeden pacjent) powoduje duża dowolność 
w obliczaniu minimalnej obsady na bloku operacyjnym. Coraz częś-
ciej pielęgniarki operacyjne zatrudnione w blokach operacyjnych 
w trakcie dyżuru są oddelegowane do pracy na innym oddziale, 
a następnie w razie potrzeby wzywane do zabiegu operacyjne-
go. Nie uwzględnia się specyfiki pracy pielęgniarki operacyjnej, 
która podczas dyżuru pracuje w gotowości do podjęcia działań 
w obrębie bloku operacyjnego związanych z wieloma zadaniami 
dotyczącymi przygotowaniem do zabiegu operacyjne, postępo-
wania w trakcie i po zabiegu operacyjnym.

Praca pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym uznawa-
na jest za pracę w warunkach szczególnych. Świadcząc w czasie 
jednej zmiany pracę w oddziale i bloku operacyjnym narażona 
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jest na dodatkowe obciążenia i będzie w gorszej kondycji oraz 
gotowości do należytego wykonywania obowiązków. Skutkować 
to może większą liczbą występowania zdarzeń niepożądanych. 
Takie działanie nie zapewnia należytej jakości udzielanych świad-
czeń zdrowotnych przez dany podmiot.

Podczas podpisywania kontraktów z NFZ nie uwzględnia się 
pielęgniarek/położnych operacyjnych i ich kwalifikacji jako człon-
ków zespołu operacyjnego. Dlatego niezbędne jest określenie 
kwalifikacji pielęgniarek/położnych operacyjnych będącymi wy-
maganiami przy realizacji świadczeń zdrowotnych.

Wobec tak wielu problemów konieczne jest powołanie odręb-
nego konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opera-
cyjnego.

Jako stowarzyszenie reprezentujące całe środowisko pielęgniarek 
i położnych operacyjnych jesteśmy gotowe do współpracy i dzia-
łań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce. 

Obecnie pracujemy nad standardami ogólnymi dotyczącymi pie-
lęgniarstwa operacyjnego i po spotkaniu grupy roboczej w dniu 
8 kwietnia 2013 w Warszawie chciałybyśmy w maju spotkać się 
z przedstawicielami NIPiP.

 Z poważaniem: 
Prezes  

mgr Barbara Dąbrowska
 

Do wiadomości: 
1. Przewodniczące Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych
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L  
etnia Szkoła dla Pielęgniarek 2013 PTP

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego we 
współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach 
organizują Letnią Szkołę dla Pielęgniarek w Suwałkach. 

Zajęcia-warsztaty odbywać się będą z następujących tema-
tów:

1. Etyka w praktyce pielęgniarskiej (15-19.07.2013 r.)
2. Komunikacja i asertywność: Prawdę swą głoś spokojnie 

i jas no - jak być skutecznym i zadowolonym  w kontaktach 
z innymi ludźmi (15-19.07.2013 r.)

3. Wypalenie zawodowe - wiem co z tym zrobić (15-19.07.2013  r.)
4. Prawo medyczne dla pielęgniarek (15-19.07.2013 r.)

Tegoroczne warsztaty już po raz kolejny będą organizowane 
w przepięknym zakątku północno-wschodniej Polski, jakim jest 
Suwalszczyzna - kraina jezior z zespołami klasztorów wigierskich 
kamedułów i sejneńskich dominikanów, Kanałem Augustowskim 
i „jaćwieskim morzem” - potężnymi i krętymi Wigrami. 

Uczestnicy zamieszkają w malowniczo położonym nad Zale-
wem Arkadia - hotelu wIgry ośrodKa SPortu I reKreacjI w Su-
wałkach.

Poza zajęciami warsztatowymi będzie możliwość uczestnic-
twa w wycieczkach krajoznawczych.

Chętni mogą przybyć wcześniej, by uczestniczyć w SuwałKI blueS 
FeStIval, który odbywa się w dniach 11-13 lipca 2013 r. 

Miejsce warsztatów: 
PańStwowa wyżSza SzKoła zawodowa 
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 10

Komunikat I oraz karta uczestnictwa do pobrania na stronie 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego www.ptp.na1.pl

Informacje stowarzyszeń
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Pierwszeństwo w kwalifikacji mają członkowie PTP regularnie 
opłacający składkę.

Osobom zakwalifikowanym zostanie przesłany Komunikat II.

Organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego warsztaty, w ramach Letniej Szkoły dla Pie-
lęgniarek, mają już 21-letnią tradycję i nadal cieszą się dużym 
zainteresowaniem środowiska.

Jeżeli jeszcze nie byłeś jej uczestnikiem - masz szansę spotkać 
się z nami w 2013 r., a na pewno zechcesz to powtórzyć.

Warsztaty to - edukacja, wypoczynek, integracja

Warszawa, 2013 r.

Zarząd Główny  
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Informacje stowarzyszeń
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V  
 Krajowa Konferencja

V Krajowa Konferencja  
Pielęgniarek Medycyny Pracy  

pt. „Zdrowie Pracujących - Współczesne Zagrożenia”

która odbyła się w Gdańsku  
w dniach 24-26 kwietnia 2013 roku

Konferencja poświęcona była zagadnieniom prewencyjnym 
w środowiskach pracy. Tematy dotyczyły głównie pojawiających 
się zmian na rynku pracy i w związku z nimi rosnących zagrożeń 
zdrowotnych osób pracujących. Liczne wyniki prowadzonych 
badań naukowców przedstawiały uwagi i wnioski do realizacji 
w kierunku zwiększenia środków i właściwych zachowań w celu 
ochrony zdrowia i życia pracowników. W środowisku pracy co-
raz mniej jest tradycyjnych zagrożeń dla zdrowia w środowisku 
pracy a pojawiają się nowe związane z zastosowaniem nowocze-
snych technologii. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy powołała euroPejSKIe obSerwatorIuM ryzyKa (EOR), którego 
misją jest zidentyfikowanie pojawiających się i nowych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, w celu podniesienia aktu-
alności i skuteczności środków zapobiegawczych. 

Szczególne moje zainteresowanie wzbudziły materiały (prezen-
tacje i warsztaty) treści poruszającej charakterystykę czynników 
stanowiska pracy pielęgniarki i położnej oraz rosnące ryzyka 
zdrowotne w miejscu pracy. 

Praca w służbie zdrowia, szczególnie praca pielęgniarek, pielęg-
niarzy, położnych kojarzy się całościowo z pełną troski opieką 
nad pacjentem. Zawody te, poza pomaganiem innym ludziom, 
wiążą się także z licznymi zagrożeniami zdrowia. Narażenie 
na czynniki biologiczne i chemiczne w miejscu pracy, ciągła 
dyspozycyjność i odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjen-
tów, konieczność obsługi skomplikowanego i drogiego sprzętu 
medycznego oraz narażenie na agresję ze strony przełożonych, 

Informacje stowarzyszeń
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niezadowolonych pacjentów lub ich rodzin powoduje, że jest to 
praca bardzo obciążająca psychicznie. Dodatkowo, starzenie się 
społeczeństwa oraz kłopoty czy ograniczenia finansowe służ-
by zdrowia sprawiają, że w poradniach, szpitalach, sanatoriach 
i ośrodkach pomocy społecznej pojawia się coraz większa liczba 
pacjentów przy coraz mniejszej obsadzie personelu.

Wszystko to powoduje, że mimo postępu technicznego, narasta 
obciążenie fizyczne pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Obec-
nie za jedno z największych współczesnych wyzwań dla zdrowia 
zostały uznane zagrożenia psychospołeczne.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego można określić, które 
z czynników szkodliwych i/lub uciążliwych są najbardziej nie-
bezpieczne dla zdrowia pracujących. Niektórych zagrożeń można 
uniknąć poprzez podjęcie odpowiednich środków ze strony pra-
codawcy. Jeżeli zagrożenia są trudne do uniknięcia, możliwe jest 
zmniejszenie lub ograniczenie poziomu ich zagrożenia.

Maria Wasilewska  
pielęgniarka specjalista  

w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. 

Informacje stowarzyszeń
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S  
zkoły akuszerek

Działalność Instytutu Akuszeryjnego  
i Szkoły Akuszerek w Warszawie. 

Społeczne skutki kształcenia akuszerek  
w Królestwie Polskim

Warszawa wraz z centralną częścią Polski znalazła się po trze-
cim rozbiorze w 1795 roku pod panowaniem pruskim. Stan po-
łożnictwa na ziemiach polskich był niezadowalający. Ogromna 
nadumieralność niemowląt i kobiet w połogu, brak należycie 
sprawowanego nadzoru i pomocy położniczej niepokoił śro-
dowisko lekarzy warszawskich i nowe władze pruskie. Podjęto 
starania o założenie w Warszawie szkoły akuszerek. Wniosek 
ten został pozytywnie rozpatrzony przez administrację pruską. 
Nowo otwarta szkoła nazwana pierwotnie Szkołą Babienia, a po-
tocznie Instytutem Akuszeryjnym, Instytutem Położniczym lub 
Szkołą Akuszeryjną rozpoczęła swoją działalność we wrześ niu 
1802 roku w obrębie Szpitala Dzieciątka Jezus w budynku nr 
1397 przy ul. Marszałkowskiej. 

Nowa instytucja położnicza nie cieszyła się początkowo do-
brą opinią, była oczerniana przez kobiety pokątnie odbierające 
porody, obawiające się konkurencji wykształconych akuszerek 
zawodowych. Pierwszym nauczycielem i dyrektorem szkoły zo-
stał prof. Józef Czykierski (1777-1827), jego zastępcą dr Krys-
tian F. Taute. Wydano też w tym roku przepisy wzorowane na 
działającym w Magdeburgu podobnym instytucie. Przepisy te 
regulowały działalność szkoły i połączonego z nią zakładu po-
łożniczego. Instytut tak zorganizowany istniał do 1806 roku czyli 
do chwili wkroczenia wojsk napoleońskich do Warszawy.

Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego w wyniku dwuletnich 
starań warszawskiego środowiska lekarskiego w grudniu 1809 
roku powtórnie wznowiono działalność instytutu jako samo-
dzielnej placówki składającej się ze Szkoły Babienia i Zakładu 

Kącik pielęgniarki i położnej
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Położniczego, który mieścił się przy Rynku Nowego Miasta 315. 
W tym kształcie działał do 1818 roku. 

Z chwilą powstania Królestwa Kongresowego w 1815 roku 
rząd polski starał się o otworzenie w Warszawie nowej uczelni 
wyższej. W 1818 roku powstał w stolicy Królewski Uniwersytet 
Warszawski. W tym samym roku Instytut Akuszeryjny wraz ze 
Szkołą Akuszerek został wchłonięty przez uniwersytecki wydział 
lekarski. Tak więc merytoryczny nadzór nad Szkołą Akuszerek 
sprawowali lekarze uniwersyteccy. Instytut pełnił funkcję kliniki 
położniczej i internatu. Miał 12 łóżek położniczych i 12 miejsc 
dla uczennic. Mieścił się przy ul. Jezuickiej.

Od początku XIX wieku nauczanie w szkole odbywało się dwa 
razy w roku w turnusach 4 miesięcznych: od września do grudnia 
i od stycznia do kwietnia. Pierwszy był teoretyczny drugi prak-
tyczny, uczono m. in. na fantomach. Kandydatki rekrutowano 
niejednokrotnie pod przymusem. Pochodziły z pobliskich po-
wiatów, ale też z terenu dawnych ziem polskich. Zapotrzebowa-
nie na ich umiejętności było bardzo duże „chodziło tu bowiem 
najbardziej o zaopatrzenie prowincji w osoby uzdolnione do 
obsługi rodzących po wsiach i małych miasteczkach”. Nauka była 
bezpłatna, koszty utrzymania szkoły ponosiły władze departa-
mentu, pieczę nad kursantkami sprawowała położna przełożona. 
Pomyślne ukończenie szkoły i nabycie umiejętności w odbieraniu 
porodów gwarantowało uzyskanie patentu. Od grudnia 1809 r. do 
września 1818 roku szkołę opuściło 217 akuszerek w tym samym 
czasie do Instytutu przyjęto 565 kobiet w ciąży, z których w tym 
czasie zmarło tylko siedem. 

Po wybuchu powstania listopadowego Instytut Położniczy ist-
niał nadal, ale nauczanie akuszerek zawieszono w kwietniu 1831 
roku. Szkołę reaktywowano dopiero w 1833 r., dyrektorem został 
prof. Ignacy Fijałkowski, który odpowiadał za cały Instytut. 
Uczył położnictwa głównie studentów, miał też uczyć akuszerki 
położnictwa praktycznego i był zobowiązany do asystowania 
przy każdym skomplikowanym porodzie. Jego zastępcą został 
dr Wiktor Kochański, który w zakresie obowiązków miał na-
uczanie akuszerek w języku polskim i w języku niemieckim, miał 
też być obecny podczas każdego porodu, mieszkał w Instytucie. 
Przy klinice mieściło się też mieszkanie dla starszej akuszerki, 

Kącik pielęgniarki i położnej
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która sprawowała nadzór nad ciężarnymi, rodzącymi, kształciła 
uczennice, wyznaczała ich dyżury, zajmowała się też sprawami 
administracyjnymi, a przy licznych zajęciach obu profesorów, 
w praktyce odbierała większość porodów. Zajęcia dla akuszerek 
i studentów prowadził ten sam wykładowca, choć te wykłady 
różniły się poziomem wiedzy.

W Instytucie nadal było 12 łóżek. Od kandydatek wymaga-
no umiejętności pisania i czytania, wieku 20-40 a nawet 45 lat, 
dobrego stanu zdrowia, przyjmowano kobiety z Warszawy i z 
prowincji, warszawianki musiały liczyć na własne utrzymanie 
i zakwaterowanie. Kandydatki spoza stolicy, które niekoniecznie 
musiały były na tzw. uposażeniu rządowym, ale musiały przed-
łożyć świadectwo ubóstwa poświadczone przez stosowne wła-
dze, świadectwem moralności i orzeczeniem o stanie zdrowia. 
Bezpłatnie kształcono 12 kobiet. Ponad 8 miejsc przeznaczonych 
było dla uczennic, które za naukę płaciły. Starano się przyjmować 
kandydatki spoza Warszawy, z terenów wiejskich, aby poprawić 
tam stan opieki położniczej. 

O rozpoczęciu rekrutacji do szkoły informowano w prasie, 
publikowano także imienne listy akuszerek kończących szkołę. 
Szkoła w początkach swojej działalności miała kłopoty z doborem 
kandydatek, kandydatki do zawodu wzorem pruskim kierowano 
pod przymusem, odpowiedzialny za to był starosta i lekarz po-
wiatowy.  Przymus do nauki był potrzebny jedynie na początku 
działalności szkoły, później już kandydatki przyjeżdżały same, 
a po ukończeniu szkoły publicznie w gazetach składały podzię-
kowania swoim nauczycielom.

Starsze wiekiem kandydatki, mężatki, wdowy, kobiety mające 
już praktykę akuszeryjną uczyły się 6 miesięcy, pozostałe zaś 
odbywały kurs 12-miesięczny. Naukę podzielono na 2 semestry, 
wykładano teorię 4 godziny tygodniowo i prowadzono 5 godzin 
ćwiczeń na fantomie, a czasami na zwłokach kobiet. 

W programie zajęć teoretycznych uczono budowy ciała kobie-
ty zjawisk fizjologicznych zachodzących w czasie ciąży, porodu 
i połogu, zdrowia i choroby kobiety. Na zajęciach praktycznych 
doskonalono sprawność manualną, uczono znajomości przebiegu 
porodu prawidłowego i patologicznego, pielęgnacji noworodka, 
uczono także pielęgnowania chorych. W latach 1823-1826 na-
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ukę w Instytucie rozpoczęło 82 uczennice „wyegzaminowano 
46, połowa z nich uczyła się na koszt państwa, nagrodzono 5 
uczennic”.

W 1839 roku wydłużono czas kształcenia akuszerek do 1,5 
roku, odtąd dwa pierwsze semestry poświęcono teorii, w trzecim 
łączono teorię z praktyką. Każda z uczennic zobowiązana była do 
samodzielnego odebrania 30 porodów i uczestniczenia przy 100 
innych. Zasady końcowego egzaminowania nie uległy zmianie, 
kobiety kształcone na koszt państwa w przypadku niezdania 
egzaminu traciły przywilej dalszej bezpłatnej nauki.

W końcu lat 30 XIX w. włączono Instytut w strukturę szpitala 
Dzieciątka Jezus jako jeden z jego oddziałów. Został umieszczony 
w prawym skrzydle budynku „w pomieszczeniach wygodnych, 
obszernych i czystych”. Przy Instytucie pozostawała nadal Szko-
ła Akuszeryjna, którą nadal kierował prof. Ignacy Fijałkowski. 
W nowym kształcie organizacyjnym Instytut rozpoczął swoją 
działalność 14 sierpnia 1840 roku i otwierał się  nowy etap na-
uczania położnictwa w Królestwie w II połowie XIX wieku.

Społeczne skutki kształcenia akuszerek  
w Królestwie Polskim

Nie wiadomo z jakich środowisk pochodziły akuszerki, nie ma 
bliższych danych na ten temat. Na podstawie tylko samych imion 
i nazwisk nie można z całą pewnością określić ich pochodzenia 
społecznego. Wiadomo jednak, że już od czasów Księstwa War-
szawskiego następowało powolne usamodzielnianie się kobiet  
pochodzenia szlacheckiego, które musiały z przyczyn ekonomicz-
nych opuścić środowisko wiejskie i przenieść się do miasta. Aby 
się w nim utrzymać musiały podjąć pracę, aby nie żyć w nędzy 
lub nie stoczyć się na margines społeczny. 

Mogła to być jedna z przyczyn podejmowania nauki zawodu 
położnej przez te kobiety, gdyż zawód ten dawał samodzielność 
i utrzymanie. Zdobycie wykształcenia medycznego było wyróż-
nieniem, jakiego nie mogły uzyskać inne kobiety w ówczesnym 
społeczeństwie. Na początku XIX wieku nawet w zamożnych 
rodzinach wykształcenie jakie mogły uzyskać kobiety było bar-
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dzo skromne, przygotowywało do roli dobrej matki, żony i go-
spodyni. 

Za dobre wykształcenie ówczesnej kobiety uważano umie-
jętność pisania i czytania, podstawy matematyki, wiadomości 
o świecie. Uważano, że gruntowne wykształcenie nie powinno 
być dla kobiety celem, a przedmioty takie jak fizyka, chemia, 
prawo są im niepotrzebne, a fizjologia i anatomia nawet niebez-
pieczne. Przedmioty te mogły bowiem stać się „źródłem niepo
koju dla trwożliwego umysłu i zbyt tkliwego niewiasty serca”. 

Polskie władze oświatowe w 1826 roku uważały, że kobiety nie 
powinny pracować „w zawodzie prac i usług publicznych, nie do 
kierowania sprawami ważnymi”. Jak z powyższego wynika zdo-
bywanie i praktykowanie zawodu akuszerki sprzyjało procesowi 
emancypacji kobiet.

Waldemar Barszczewski

Kącik pielęgniarki i położnej
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E  
tyka pielęgniarska?

Kodeks Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej jest zbiorem za-
sad, jakiemu powinni być wierni przedstawiciele tego zawodu.

Pielęgniarstwo jest jednym z zawodów zaufania społecznego, 
dlatego szczególnie tutaj etyka nie powinna stanowić jedynie 
zbioru teoretycznych dyrektyw. Jakiś czas temu zachowanie 
standardów etycznych oznaczało dla pielęgniarek i położnych 
posłuszeństwo lekarzowi i lojalność wobec szpitala. W warun-
kach niezwykle szybkiego postępu, wiedzy i techniki medycznej 
pielęgniarstwo XXI wieku tworzy swój nowy wizerunek. Etyczne 
postępowanie zależy po części od zdolności ludzi do rozpozna-
wania zaistniałych w danej sytuacji problemów moralnych, od 
umiejętności podejmowania etycznych działań, gdy są one ko-
nieczne oraz od osobistego zaangażowania i prawdziwej chęci 
osiągnięcia satysfakcji moralnej (Johnstone 1999). Otwierają się 
nowe dziedziny wiedzy pielęgniarskiej, zmianie ulega zakres 
działań, przeobrażeniom uległa także rola społeczno  -zawodowa 
pielęgniarki i położnej. Przedstawiciele zawodu zaufania spo-
łecznego pełnią swoje funkcje zawodowe w sposób świadomy, 
kompetentny i odpowiedzialny. Podejmują wysiłek na rzecz roz-
woju pielęgniarskiej etyki zawodowej w połączeniu z dążeniem 
do określenia i wyjaśnienia istoty pielęgnowania. Poprzez swoją 
postawę rozszerzają daleko idącą samodzielność i odpowiedzial-
ność zawodową.

 Głównym celem i zadaniem pielęgniarki jest niesienie po-
mocy i opieki ludziom potrzebującym. Chory jest człowiekiem 
bezsilnym, słabym, nagim, przykutym do łóżka. Cóż może zro-
bić człowiek, którego symbolami jest uzależnienie, bezsilność, 
cierpienie - więzienie bez krat. 

Pielęgniarstwo XXI wieku poprzez proces pielęgnowania do-
chodzi do zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej. Pielęgno-
wanie chorego to nie tylko res pektowanie etyki, moralności i 
wartości ale także udzielenie swojej siły, inteligencji, zapewnie-
nie poczucia bezpieczeństwa, poszanowanie intymności i prze-
strzeganie praw do umierania w spokoju i godności. Realizacja 
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tych założeń w ogromnym stopniu zależy od poziomu etycznego 
pielęgniarki, od wrażliwości na potrzeby innych ludzi, życzli-
wości, zrozumienia i cierpliwości. Kodeks dla pielęgniarek jest 
przewodnikiem w podejmowaniu trudnych decyzji, jest doku-
mentem żywym. Uwzględnia zmiany jakie występują w ludzkich 
zachowaniach, w zmieniającym się społeczeństwie. 

 Dylematy występujące w obecnych środowiskach pielęgniar-
skich dotyczą: odpowiedzialności za zgłaszanie niekompetenc-
ji innych pracowników ochrony zdrowia, szacunku dla życia 
i godności pacjenta, sprawdzenie pielęgniarki za przekazywanie 
własnych funkcji komu innemu, odpowiedzialności w stosunku 
do pacjenta, kompetencji zawodowych, nie dyskryminowania 
żadnego pacjenta, obowiązku chronienia prywatności pacjenta, 
relacji pielęgniarki ze współpracownikami, równouprawnienia 
pacjentów oraz potrzeb chronienia pacjenta przed krzywdą. 

Obserwujemy ciągły wzrost oczekiwań wobec pielęgniarek 
i ich niskie miejsce w hierarchii społecznej i systemie opieki 
zdrowotnej. Pozostaje bez odpowiedzi pytanie: skoro wyma-
gania etyczne wobec pielęgniarek są tak ogromne, czy etyczne 
jest skazywanie ich na trudne warunki pracy i niską płace, na 
niedocenianie i pog łębiającą się pauperyzacje?  Czy oglądanie 
każdej wypracowanej złotówki, brak środków na doskonalenie 
zawodowe godziwy wypoczynek jest wobec pielęgniarki jako 
człowieka etyczne…..?  Pielęgniarki nie są siostrami zakonnymi, 
są nieludzko zmęczone z krwi i kości. Nie wszystkie pielęgniarki 
w sytuacji przewlekłej zapaści systemu ochrony zdrowia potrafią 
oprzeć się głębokiej flustracji prowadzącej do obniżenia jakości 
ich pracy czy wręcz zawodowego wyczerpania. Nieraz na swojej 
drodze pielęgniarki napotykają dylematy moralne w których 
dokonanie właściwego wyboru jest trudne, niemal niemożliwe. 
Wówczas stają naprzeciw siebie różne wartości. Wtedy dokona-
nie wyboru powiązane jest z kosztami moralnymi, a czasem ze 
stratą finansową. 

Nie wystarczy wiedzieć, iż nasz zawód ma kodeks etyki, za 
mało również by od czasu do czas przeczytać przypominając 
sobie jego treść . Pielęgniarstwo to zawód którego przedstawiciele 
prezentują specyficzną postawę zawodową, wysoki poziom kom-
petencji i postępowanie zgodne z normami etycznymi. Sprzyja 
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rozwojowi własnemu poprzez zdobywanie wiedzy o człowieku w 
kontakcie z innymi ludźmi, zwłaszcza cierpiącymi oraz poprzez 
obcowanie z ich słabością, strachem, często beznadziejnością 
jak też przez ciągłe dokonywanie wyboru, który nieodłącznie 
towarzyszy każdemu naszemu działaniu. Pielęgniarstwo jest 
zawodem szczególnym, być przy osobie która walczy z chorobą, 
cierpi i niejednokrotnie traci nadzieję na zwycięstwo jest chyba 
jedną z najtrudniejszych umiejętności. Po ukończeniu szkoły 
każda z nas chce być dobrą pielęgniarką. Czy wystarczy tylko 
być? Jak nadać sens własnemu byciu? „Być(…) świadomością 
osoby nieświadomej, miłością życia dla samobójcy, ręką osoby 
jej pozbawionej, oczyma osoby niewidzącej, środkiem poruszania 
dla dziecka, wiedzą i ufnością dla matki i ustami dla tych którzy 
są za słabi aby mówić”. Najdoskonalsza aparatura nie zastąpi 
uśmiechu, uścisku dłoni, życzliwej rozmowy… pielęgniarki. 

Często rodzą się pytania po skończonym dyżurze: Czy postąpi-
łam słusznie, właściwie ? Może powinnam zachować się inaczej? 
,,Etyka jest jedna, sytuacji w życiu zawodowym i prywatnym bar
dzo wiele i w tej mnogości postaw, oczekiwań czy praw i sposobów 
rożnych osób i grup społecznych nie może zatracić się zasadnicza 
idea zawodu medycznego, zawodu pielęgniarki i położnej bo   
dobro człowieka stanowi wartość najważniejszą”.

Urszula Jakubowska 
Przewodnicząca Komisji  

ds. Opieki Stacjonarnej OIPiP 

Kącik pielęgniarki i położnej
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„Żegnamy się z Tobą na krótką chwilę, 
jaką jest życie”

25 marca 2013 roku na zawsze odeszła nasza 
koleżanka

Halina Poczopko
urodzona 28 lipca 1929 roku

Po uzyskaniu w 1956 roku Dyplomu Położnej rozpo-
częła pracę jako nauczyciel zawodu w Państwowej 
Szkole Położnych w Białymstoku, a po dziewięciu 
latach została zatrudniona w Państwowym Szpita-
lu Klinicznym w Białymstoku, gdzie pracowała do 
chwili przejścia na emeryturę, tj. do końca 1989 r.
Wybrała zawód z tradycjami rodzinnymi, w którym 
się spełniała przez ponad trzydzieści lat. Kochała 
ludzi, a pracując z nimi dzieliła się swoją wrażliwością 
i profesjonalizmem. Pamiętamy ją jako osobę kole-
żeńską, pracowitą, ciepłą i dobrą. Zawsze pomocną 
i uśmiechniętą. Ogromną przyjemność sprawiało jej 
czytanie książek, a pasję stanowiło rozwiązywanie 
krzyżówek.
Za wzorową pracę otrzymała w 1984 roku - Medal 
40-lecia Polski Ludowej. W 1989 r. została także 
odznaczona Odznaką Honorową „Za wzorową pracę 
w Służbie Zdrowia”.
Z żalem pożegnało Ją grono koleżanek z pracy 
i przyjaciół.

Żegnają Położne i Pielęgniarki  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku

graf. Anna Sienkiewicz

Pożegnania
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I  
nformacja

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku przy-
pomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 
2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1038) pielęgniarka i położna posiadająca prawo wykonywa-
nia zawodu ma obowiązek ustawowy do regularnego opłacania 
składek na samorząd zawodowy.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować 
wszczę ciem procedury w trybie przepisów o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji.

Przypominamy, iż każda pielęgniarka i położna złożyła pisem ne 
oświadczenie o znajomości powyższych przepisów, które jest 
w posiadaniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Informacje
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I  
nformacja

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Przypominamy wszystkim pielęgniarkom i położnym, człon-
kom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
o konieczności zgłaszania do biura izby wszelkich zmian doty-
czących:

1. nazwiska
2. miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji
3. miejsca zatrudnienia
4. uzyskania specjalizacji, stopni i tytułów naukowych
5. nabycia prawa do emerytury lub renty
6. zaprzestania wykonywania zawodu.

Aktualne dane w rejestrze pozwolą na udokumentowanie 
nieprzer wanego okresu wykonywania zawodu, naliczenia od-
powiedniej wysokości składki członkowskiej lub stwierdzenie 
ustania obowiązku jej opłacania.

Wszelkie zmiany muszą być podane na piśmie.
Informacji szczegółowych udziela Dział Rejestru:

tel. 85 7470016 wew. 33

Podstawa prawna art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 
roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 roku 
Nr 174, poz. 1038)

Informacje
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UWAGA !

Dni dodatkowo wolne  
w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku w roku 2013

 
 16 sierpnia 2013
 24 grudnia 2013
Soboty pracujące w biurze  
OIPiP w Białymstoku w roku 2013
 
 24 sierpnia 2013
 7 grudnia 2013

Podstawa prawna:
Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu pracy

Informacje
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DYŻURY:

Radca Prawny OIPiP

wtorki - godz. 1300-1500  
w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)

Konsultant Wojewódzki mgr Anna Kulikowska

pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca  
w godzinach 1300-14³⁰ w siedzibie OIPiP 
(tel. 601 569 700)

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)

Informacje
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BIURO 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 pro-
wadzących 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
Kasa będzie nieczynna od 1 do 15 lipca 2013 roku.

Biblioteka - lokal nr 3: 
poniedziałek i piątek w godz. 900-1400 
tel: 85 747 00 17
Biblioteka będzie nieczynna w dniach od 28 czerwca do 5 
września 2013 roku.
Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia książek 
telefonicznie w godzinach pracy biblioteki, a odbiór  
w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy biura;

Informacje
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Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:

www.oipip.bialystok.pl
e-mail: izba@oipip.bialystok.pl

Adres i aktualne numery telefonów

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 15-097 Białystok

tel. 85 747-00-16 i tel/fax  85 744-11-09

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

Informacje
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WYDAWCA:
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
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów,  
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