
graf. Anna Sienkiewicz

Znowu pola białe.
Wiatr pędząc nie ma za co się złapać.
Dziurawce i szczawie odmawiają współpracy
  kuląc się z zimna.
Wszystko zacichło. Niebo skrzy się i mieni.

Nawet słońce nie budzi nikogo ze snu.
Mróz trzaska tak, że śnieżynki nie biorą się za ręce,
 wirując uciekają…
  a wieczorem…
  człowiek zapala świecę
  zaściela biały obrus na sianie
  i stawia dwanaście potraw…
Bóg się rodzi.

Oby w ciszy.
Oby tradycyjnie
Oby z rodziną
I pęka opłatek jak kolejny rok…

Joanna Królewska

Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399



Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejny numer biuletynu informacyjnego na-

szej Izby. Czas pełen zadań powoduje, że dzień bardzo szybko mija za kolejnym dniem, 
a rok zaczyna dobiegać końca. Bliskość Świąt Bożego Narodzenia tak rodzinnych 
i pełnych radości daje nam okazję do zadumy, refleksji, wyciszenia, a jednocześnie 
nabrania sił do zmagania się w następnych miesiącach ze zwykłą prozą życia. Bo czy 
nas pielęgniarki, pielęgniarzy, położnych może coś jeszcze zaskoczyć?

Ostatni w sięganiu po pochwały, honory ale pierwsi przy cierpiącym pacjencie, 
słabo wynagradzani ale ofiarni i rzetelni przy realizacji obowiązków, często kosztem 
własnego zdrowia i życia osobistego, podnoszący kwalifikacje często na własny 
koszt i we własnym czasie wolnym. Niech zatem ten świąteczny czas, siadając przy 
wigilijnym stole doda nam sił aby z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Życzę Wam Drogie Koleżanki i Koledzy powodzenia i sukcesów w pokonaniu barier, 
siły w dążeniu do celu i satysfakcji zawodowej, szczęścia osobistego i rodzinnego 
i dużo, dużo zdrowia!

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska



Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

1. GRATULACJE 
i podziękowania ----------------------------------------------------- 4

2. SZKOLENIA 
podyplomowe w OIPiP  ------------------------------------------  14

3. KALENDARIUM 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  ---------------------  24

4. STANOWISKA 
i opinie konsultantów  -------------------------------------------  34

5. INFORMACJE 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  ----------------------  80

6. KWALIFIKACJE 
zawodowe  --------------------------------------------------------  85

7. INFORMACJE 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  ----------------------  92

8. INFORMACJE 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  ------------------- 121

9. NOWE 
akty prawne  ---------------------------------------------------- 127

10. KĄCIK 
pielęgniarki i położnej  ---------------------------------------- 129 

11. POŻEGNANIA 
 ------------------------------------------------------------------  137

Spis treści



4

Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

G  
ratulacje 

Z ogromną radością przyjełam 
wiadomość o powołaniu Pani 

dr n. med. Reginy 
Sierżantowicz 

na Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa chi-
rurgicznego i operacyjnego

W imieniu własnym oraz ORPiP w Białymstoku składam 
serdeczne gratulacje wierząc, że ze swoją ogromną wiedzą me-
rytoryczną będzie Pani pełnić wzorowo funkcję Konsultanta 
Wojewódzkiego.

Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska

Gratulacje i podziękowania
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Gratulacje
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Białymstoku oraz swoim włas
nym składam serdeczne gratulacje Paniom:

dr Matyldzie 
Sierakowskiej 

wybranej ponownie na Przewodniczącą 
Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku

dr Beacie Olejnik 
mgr Annie German 

wce Przewodniczącym  
Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku

Jestem głęboko przekonana, że wybór Pań 
przyczyni się do rozwoju naukowego pie
lęgniarek na Podlasiu oraz popularyzacji 
wiedzy pielęgniarskiej i zawodu. Jedno
cześnie życzę realizacji dalszych planów 
i inicjatyw wspieranych dobrym zdrowiem 
i zasłużoną satysfakcją z zawodowych do
konań oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

graf. Anna Sienkiewicz

Gratulacje i podziękowania
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W imieniu Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku oraz swoim włas
nym składam serdeczne  

gratulacje 

Pani Agacie Panas
Konsultantowi Wojewódzkiemu
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 

paliatywnej

uzyskania tytułu  
Doktora Nauk Medycznych
Tematem rozprawy doktorskiej był:
Zespół metaboliczny u młodych do-
rosłych leczonych w dzieciństwie  
z powodu choroby nowotworowej

Gratulując życzę dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej i twórczo inpiru
jących wyzwań w zdobywaniu nowych 
horyzontów oraz pomyślności w życiu 

osobistym

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

graf. Anna Sienkiewicz

Gratulacje i podziękowania
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I  
nformacje Katolickiego Stowarzyszenia PiPP

Informacje Katolickiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek i Położnych Polskich  

w Białymstoku

Radość to modlitwa; 
Radość to siła; 
Radość to miłość,  
to sieć miłości, w którą można łowić 
dusze.
„Radosnego dawcę miłuje Bóg”  
(2 Kor 9,7)
Ten daje najwięcej, kto daje z radością.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

Boże Narodzenie - Bóg staje się człowiekiem z miłości do 
każdego z nas.

Dzieląc się opłatkiem życzę Wszystkim Pielęgniarkom, Pie-
lęgniarzom i Położnym oraz Waszym Najbliższym abyście  
z wiarą i miłością świętowali to Wydarzenie.

Niech te radosne święta odrodzą i ubogacą naszą wzajem-
ną miłość w rodzinie i w naszych zakładach pracy.

Niech Boże Dziecię w polskiej rodzinie będzie naszą 
wspólną nadzieją.

Niech ten szczególny czas będzie czasem łaski, miłosier-
dzia i zawierzenia.

Niech towarzyszy Wam zdrowie, radość i optymizm.
Niech Mała Boża Dziecina błogosławi w trudnej, odpo-

wiedzialnej i służebnej pracy w Nowym 2014 Roku!

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek  
i Położnych Polskich 

Stanisława Zimnoch 
Prezes

Życzenia
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Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 
w Białymstoku istnieje od 1997 roku. Spotykamy się w każdą 
IV-tą niedzielę miesiąca w „Starym Kościele” przy Katedrze na 
mszy św. o godz. 14-tej. 

Asystentem kościelnym jest ks. Wojciech Rosłan. Po mszy św. 
jest odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego, następnie 
mamy  spotkania formacyjne.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, którym nie są obce 
wartości chrześcijańskie. Spotkania odbywają się w serdecznej 
i przyjaznej atmosferze. Uwierzcie, ten czas spędzony na eucha-
rystii i spotkaniach formacyjnych nie będzie zmarnowany.

„Czas przeznaczony na modlitwę  
i pogłębianie wiary nie jest czasem straconym” 

Św. Ojciec Pio

Zapraszamy również do pielgrzymowania z nami, szczegól-
nie na Jasną Górę - Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia 
w maju.

Kontakt w sprawie Stowarzyszenia i pielgrzymek:  
Stanisława Zimnoch,  

tel. 664-896-876

Życzenia
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S  
potkanie Pielęgniarek Seniorek

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na 
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” 

Józef Piłsudski
Dnia 26 listopada 2013 r. w siedzibie Naszej Izby z inicjatywy 

Przewodniczącej Cecylii Dolińskiej, odbyło się pierwsze spotkanie 
Pielęgniarek Seniorek, z których wiele pracowało w samorządzie 
pielęgniarek i położnych, zapisując pokaźną część swego życia na 
stronach rozwoju OIPiP w Białymstoku. Na sali konferencyjnej, 
przekształconej niemal w salę rodzinną, Panie mogły się łatwo 
przekonać, że są u siebie. Spotkanie nie mogło się odbyć bez pierw-
szej Przewodniczącej ORPiP Janiny Binkowskiej, która w dalszym 
ciągu wspiera nas dobrymi radami i dobrym słowem. Obecna była 
też Teresa Janicka, która piastowała funkcję sekretarza ORPiP 
w I kadencji. Gościliśmy Danutę Sieńczyło Przewodniczącą III 
kadencji, która była również Przewodniczącą Komitetu Organi-
zacyjnego Samorządu Zawodowego. To one tworzyły podwaliny 
Samorządu zawodowego w naszym regionie. 

Na spotkaniu była obecna również Stanisława Zimnoch Pre-
zes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych oraz 
Jad wiga Modzelewska była Przewodnicząca Zarządu Oddziału 
PTP, Alicja Dzierżko, Maria Zalewska, Irena Łoś oraz Beata 
Olejnik Skarbnik ORPiP, Elżbieta Niegierewicz Sekretarz, Anna 
Puchalska - Radca Prawny, Dorota Rojsza pracownik mery-
toryczny Izby. Przy kawie, herbacie i ciastkach wysłuchałyśmy 
sprawozdania Konsultanta Wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa 
Anny Kulikowskiej nt. Aktualnego stanu pielęgniarstwa w wo-
jewództwie podlaskim.

W miłej rodzinnej, serdecznej atmosferze szybko upłynął czas. 
Przewodnicząca gorąco podziękowała wszystkim za przybycie 
i zaprosiła na kolejne spotkanie połączone z uroczystym wręcze-
niem podziękowań Paniom, które odejdą na emeryturę w 2013 
roku.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Informacje OIPiP
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Pierwsze spotkanie Pielęgniarek Seniorek  
w Białostockiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

Informacje OIPiP
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P  
odlaskie Dni Medycyny Pracy

W dniach 11-14.09.2013 odbyły się Ogólnopolskie Dni Medy-
cyny Pracy, konferencji naukowo-szkoleniowej:

Ochrona zdrowia pracujących 
w systemie zdrowia publicznego

Podlaskie Dni Medycyny Pracy zostały uroczyście zainaugu-
rowane 11 września 2013 w Białymstoku w Pałacu Branickich. 
Główna część merytoryczna konferencji odbyła się Augustowie 
w Oficerskim Yacht Clubie RP Pacyfik WDW.

Konferencja o zasięgu ogólnopolskim adresowana była do le-
karzy, pielęgniarek, pracowników służb BHP oraz wszystkich 
zainteresowanych ochroną zdrowia pracujących.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Polskie To-
warzystwo Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku, Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Podlaski 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku.

Ze względu na tematykę konferencji, zaprosiliśmy przedstawi-
cieli lokalnych władz samorządowych i organizacji pozarządo-
wych. W konferencji uczestniczyło ok. 190 osób z następujących 
instytucji:

◆ Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,
◆ Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie,
◆ Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego  

w Sosnowcu,
◆ Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
◆ Uniwersytetu Jagiellońskiego,
◆ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
◆ Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 

w Gdyni,
◆ Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy (Kraków, Wroc-

ław, Łódź, Lublin, Płock, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Bia-
łystok, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Olsztyn, Rzeszów, 
Toruń, Kielce, Opole, Włocławek, Zielona Góra, Szczecin).

Dni Medycyny Pracy
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◆ Oddział Kolejowej Medycyny Pracy,
◆ firmy farmaceutyczne: Medicover, PolPharMa, GSk, Sanofi-Pa-

Steur, Baxter oraz SoftMedica.
W trakcie konferencji wystąpiło 53 wykładowców oraz 18 pre-

legentów w sesji plakatowej.
Ogółem odbyło się 8 następujących sesji naukowych:
◆ Sesja plenarna,
◆ Choroby zakaźne,
◆ Choroby zawodowe,
◆ Medycyna podróży i pracy,
◆ Varia,
◆ Aktywność zawodowa pracowników 50+
◆ Problemy orzecznicze w pracy lekarza medycyny pracy,
◆ Sesja plakatowa.

Wszystkim prelegentom - w imieniu uczestników konferencji 
- serdecznie dziękujemy a uczestnikom dziękujemy za przyby-
cie.

Z uwagi na podjętą tematykę oraz szeroki przekrój odbiorców 
Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka 
Województwa Podlaskiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku oraz Burmistrza Miasta Augustów.

Informacja o konferencji ukazała się na stronie internetowej 
TVP Oddział w Białymstoku, Polskiego Radia Białystok, na ła-
mach miesięcznika „Praca i Zdrowie”, na stronie portalu inter-
netowego Medycyna Pracy, na stronie internetowej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku i Podlaskiego Wo-
jewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

mgr Zofia Jemieljańczuk 
asystent ds. promocji zdrowia 
Podlaski Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Białymstoku

Dni Medycyny Pracy
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Ogólnopolskie Dni Medycyny Pracy 
 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  

Ochrona zdrowia pracujących 
w systemie zdrowia publicznego

Dni Medycyny Pracy



Fot. materiały OIPiP

14

Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z zakończonych kursów podyp-
lomowych które odbywały się w siedzibie Izby.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie  
pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek (fot. 1)

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
opieki długoterminowej dla pielęgniarek (fot. 2)

Szkolenia podyplomowe



Fot. materiały OIPiP

15

Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Szkolenia podyplomowe

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie  
pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek (fot. 3)

Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu  
w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych (fot. 4)



Fot. materiały OIPiP
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Szkolenia podyplomowe

Kurs specjalistyczny - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla 
pielęgniarek i położnych (fot. 5)

Poniżej zamieszczamy listy absolwentów kolejnych kursów 
podyplomowych zorganizowanych przez Okręgową Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych, które zakończyły się już w tym roku

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek (fot. 1)
Celina Rutkowska  Maria Kordelewicz
Hanna Kłoczko  Halina Panas-Ferenc
Wioleta Łukaszuk  Alina Zasim
Joanna Siemieńczuk Elżbieta Tomczuk
Agnieszka Waszkiewicz Anna Skrobczyńska
Elżbieta Górecka  Iwona Małgorzata Gierejko
Teresa Gawina  Anetta Cilulko
Agnieszka Szpakowska Halina Szymaniuk
Joanna Weremijewicz Jolanta Chmielewska
Anna Polińska  Iwona Adamska
Agnieszka Szlesińska Anna Prokopowicz
Małgorzata Zasłonka Agnieszka Kosiłko
Anna Burak  Beata Olszewska
Anna Raducha  Helena Bruszewska
Krystyna Kucharewicz  Urszula Karna-Matyjaszek
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Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie

pielęgniarstwa opieki długoterminowej 
dla pielęgniarek (fot. 2)

Wiesława Andrzejczuk Beata Angielczyk
Irena Balcerzak  Emilia Bohojło
Wioletta Buchowiec Edyta Jolanta Budna
Dorota Bukłaha  Zofia Chojnacka
Katarzyna Czaban Iwona Małgorzata Czerwonka
Barbara Czech  Sławomira Drozd-Korowaj
Maria Ejsymont  Ewa Górska
Irena Jakoniuk  Agnieszka Edyta Kotula
Maria Kulaszewicz Jolanta Leszczuk
Agnieszka Litwińczuk Jolanta Ławreszuk
Małgorzata Zaleska Joanna Olechwierowicz
Agnieszka Płońska Agnieszka Rękawek
Ewa Siemieniuk  Irena Warpechowska
Urszula Beata Stefaniak Anna Małgorzata Storonowicz
Joanna Majtas Małgorzata Skumbin-Lenkiewicz

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie

pielęgniarstwa ratunkowego  
dla pielęgniarek (fot. 3)

realizowany w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne 
pielęgniarstwo sytemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie 
kształcenia podyplomowego” - współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Beata Andrzejewska Barbara Bondar
Anna Alina Citko  Emilia Choińska
Dorota Danowska  Danuta Dąbrowska
Teresa Gierej  Anna Jakubczyk

Szkolenia podyplomowe
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Iga Mąkowska   Wioletta Elżbieta Jasielczuk
Agata Jóźwiak  Monika Karpiuk
Jolanta Kraśnicka  Katarzyna Kozak-Zagubień
Anna Kupczewska Marta Koptewicz
Wioletta Krzyżanowska Jolanta Lewko
Katarzyna Łagoda  Joanna Łuba
Małgorzata Malinowska Radosław Nisio
Beata Olszewska  Emilia Panasiuk
Anna Palusińska  Agata Sacharewicz
Wiesława Samojlik Regina Sierżantowicz
Alina Stepanowicz Lucyna Stachjuk
Marta Tietiorka  Natalia Barbara Urbańska
Ewa Warchoł  Elżbieta Barbara Wojtach
Elżbieta Wiercińska

Kurs specjalistyczny

Monitorowanie dobrostanu płodu 
w czasie ciąży i podczas porodu 

dla położnych (fot. 4)

Anna Bałdowska  Małgorzata Bancerek
Beata Iwona Bogusz Elżbieta Ewa Borys
Urszula Czajkowska Ewa Beata Dobrzyń
Barbara Bożena Dzienis Kamila Fiedziukiewicz
Małgorzata Frankowska Ewa Gieniusz
Emilia Gromacka   Joanna Ewelina Godlewska
Ala Grzyb   Halina Januszkiewicz
Barbara Kalinowska Anna Kartaszow
Honorata Klicka  Anna Kordyńska
Helena Marczuk   Bożena E. Kulesza-Brończyk
Małgorzata Mogilewska Janina Porowska
Elżbieta Predko  Jolanta Bogusława Roszkowska
Sylwia Rząca  Ryszarda Sieńko

Szkolenia podyplomowe
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Bożena Sosnowska Halina Danuta Szczygieł
Dorota Szmurło  Ewa Wiśniewska

Kurs specjalistyczny

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka 
(Nr 01/07) dla pielęgniarek i położnych (fot. 5)

Magdalena Bokłaho Alicja Dubiec
Eugenia Dzielnik  Bożena Falkowska
Katarzyna Frąszczak Anna Grabowiecka
Małgorzata Jurczenia Irena Jurczuk
Bożena Jurek  Beata Karczewska
Dorota Klimczuk  Magdalena A. Kulmaczewska
Halina Kopczuk  Justyna Korzecka
Katarzyna Kropiewnicka Iwona Agnieszka Ladzińska
Agnieszka Łupińska Beata Maria Łupińska
Zofia Makar  Aneta Masajło
Jolanta Michaluk  Barbara Mierzwińska
Agata Ostasz  Alina Pawluczuk
Elżbieta Radziszewska Agnieszka Maria Rogowska
Ewa Tołoczko   Agnieszka Szyszko-Perłowska
Elżbieta Wasilko  Zofia Wnorowska

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

Przewodnicząca ORPiP 
 Cecylia Dolińska

Szkolenia podyplomowe
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Sprawozdanie z kształcenia 
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

Minął kolejny rok, w którym OIPiP w Białymstoku dokładała 
wszelkich starań, aby nasze Koleżanki i Koledzy mogli bezpłatnie 
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnego rodzaju 
formy kształcenia.

W pierwszym półroczu zakończyły się rozpoczęte w 2012 r. 
kursy specjalistyczne: Żywienie enteralne i parenteralne dla pie-
lęgniarek oraz kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek: w dzie-
dzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
i pielęgniarstwa rodzinnego. 

Rozpoczęły się także kolejne szkolenia. Położne mogły sko-
rzystać z trzech kursów specjalistycznych: Szczepienia ochronne 
noworodków, Leczenie ran, Monitorowanie dobrostanu płodu w 
czasie ciąży i podczas porodu. 

Dla pielęgniarek i położnych zostały przeprowadzone kursy 
specjalistyczne: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka 
i Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. 

Natomiast dla środowiska pielęgniarek były zorganizowane 
kursy: kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne oraz kursy kwa-
lifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej, 
dwie edycje kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego (jedna zakończona, druga będzie kontynuowana 
w 2014 r.) oraz w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i 
intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego (oba 
kursy będą zakończone w 2014 r.) 35 pielęgniarek mogło skorzy-
stać także ze szkolenia finansowanego ze środków unijnych w 
pakiecie obejmującym kurs specjalistyczny Resuscytacja krąże-
niowo - oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa ratunkowego w ramach Projektu Systemowego „Profesjo-
nalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce 
- wsparcie kształcenia podyplomowego” - współfinasowanego 

Szkolenia podyplomowe
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przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

OIPiP w Białymstoku wygrała także postępowanie przetar-
gowe na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego dla pielęgniarek, dzięki któremu 30 pielęgniarek 
operacyjnych będzie mogło się szkolić ze środków Ministra Zdro-
wia.

Przez cały 2013 rok kontynuowane były także zajęcia na szko-
leniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowaw-
czego dla pielęgniarek.

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

Słuchamy propozycji szkoleń ze środowiska i staramy sprostać 
zapotrzebowaniu na nie. 

 

Poniżej przedstawiamy plan szkoleń na 2014 r.
Dziedzina kształcenia Planowany termin rozpoczęcia

Szkolenia specjalizacyjne*

Pielęgniarstwo anestezjologiczne  
i intensywnej opieki dla pielęgniarek

wrzesień 2014

Pielęgniarstwo chirurgiczne  
dla pielęgniarek

wrzesień 2014

Pielęgniarstwo ginekologiczne  
dla położnych

wrzesień 2014

Pielęgniarstwo neonatologiczne  
dla pielęgniarek i położnych

wrzesień 2014

Pielęgniarstwo zachowawcze  
dla pielęgniarek

wrzesień 2014

Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo rodzinne  
dla pielęgniarek

kwiecień 2014

Pielęgniarstwo kardiologiczne maj 2014

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej wrzesień 2014

Pielęgniarstwo środowiska naucza-
nia i wychowania dla pielęgniarek

październik 2014

Szkolenia podyplomowe
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Pakiet obejmującym kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-od-
dechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego 
w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu 
ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowe-
go” - współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
(pozytywny wynik postępowania przetargowego)*

Kursy specjalistyczne

Szczepienia ochronne  
dla pielęgniarek

luty, kwiecień  2014

Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego  

dla pielęgniarek i położnych

styczeń, marzec 2014

Leczenie ran dla pielęgniarek kwiecień 2014

Resuscytacja  
krążeniowo-oddechowa noworodka  

dla pielęgniarek i położnych

maj 2014

Szczepienia ochronne noworodka maj 2014

Endoskopia dla pielęgniarek czerwiec 2014

Monitorowanie dobrostanu płodu  
w czasie ciąży i podczas porodu  

dla położnych

czerwiec 2014

Żywienie enteralne i parenteralne 
dla pielęgniarek

wrzesień 2014

Leczenie ran dla położnych październik 2014

Opieka nad pacjentem  
ze  stomią jelitową

listopad 2014

Projekt systemowy pn.: „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęg-
niar skiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem 
starzejącego się społeczeństwa” - współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (pozytywny wynik 
postępowania przetargowego)

Kursy dokształcające

Alternatywne formy komunikacji grudzień 2014 

* rozpoczęcie uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia postępo-
wania przetargowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia

Szkolenia podyplomowe
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Kontynuacja:

1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa za-
chowawczego i operacyjnego.

2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestez-
jologicznego i intensywnej opieki, oraz chirurgicznego dla 
pielęgniarek i epidemiologicznego dla pielęgniarek i po-
łożnych.

Ważna Informacja:

1. Formularze zgłoszeniowe na wyżej wymienione szkolenia 
są dostępne w biurze i na stronie internetowej okręgowej 
izby.

2. Wnioski nieczytelne, niekompletne, bez potwierdzenia 
o opłacaniu składek na OIPiP w Białymstoku nie będą 
przyjmowane.

3. Warunkiem  rozpatrzenia wniosku  jest aktualizacja da-
nych w Rejestrze Pielęgniarek i Położonych OIPiP.

4. Kursy, na które wpłynie zbyt mała liczba zgłoszeń nie 
będą realizowane.

5. OIPiP w Białymstoku zastrzega sobie prawo zmiany ter-
minów planowanych szkoleń.

6. Szczegółowe terminy kursów, będą systematycznie ogła-
szane na stronie internetowej.

7. Przypominamy, członek samorządu OIPiP w Białymstoku, 
regularnie opłacający składki może skorzystać z bezpłat-
nego szkolenia zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad 
kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia.

Przewodnicząca Komisji  
do spraw kształcenia 
Elżbieta Sienkiewicz

Szkolenia podyplomowe
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K  
alendarium

04.09.2013 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej 
i Pomocy Społecznej.

04.09.2013 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

05.09.2013 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

05.09.2013 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego - Pielęg-
niarstwo chirurgiczne prowadzonego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

10.09.2013 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

11.09.2013 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

11.09.2013 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Podlaskie dni medycyny pracy w Uniwersytecie Medycznym 
w Białymstoku.

11.09.2013 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany w Załączniku do Uchwały Nr 14/VI z dnia 08 

lutego 2012 roku w sprawie powołania i zatwierdzenia 
listy pełnomocnych przedstawicieli oraz udzielenia peł-
nomocnictw pełnomocnym przedstawicielom Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakładach pracy;

11.09.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 

17 koleżanek;
- przyznania zapomóg - pomoc otrzymało 5 pielęgniarek

Kalendarium OIPiP



25

Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wykreślono z rejestru kurs doskonalący •	 Podstawy 
prawa medycznego Nr 66 organizowany przez nZoZ 
oMni-Med Zofia Stojak,
wykreślono z rejestru kurs dokształcający •	 Stosowanie 
środków przymusu bezpośredniego Nr 65 organizowa-
ny przez nZoZ oMni-Med Zofia Stojak;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 1 specjalistyczną indywidualną •	
praktykę pielęgniarki,
wykreślono z rejestru 7 indywidualnych praktyk pie-•	
lęgniarskich;

- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-
żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - skierowano na 
przeszkolenie 1 pielęgniarkę;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 7 pielęgniarek i 5 położnych,
wykreślono z rejestru 1 pielęgniarkę,•	
wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę;•	

- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 
i położnych do udziału w komisjach kwalifikacyjnych 
i egzaminacyjnych do centruM edukacji ,,ekSPert” MałGo-
rZata PiotrowSka;

- powołania kierownika kursu specjalistycznego Wykona-
nie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla 
pielęgniarek i położnych organizowanego przez OIPiP 
w Białymstoku;

- powołania komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na 
kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo epidemiologiczne.

16-17.09.2013 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

Kalendarium OIPiP
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17.09.2013 Posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęg-
niarskiego.

18.09.2013 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk w uSk 
w BiałyMStoku nt. Aspekty etyczno-prawne w praktyce zawo-
dowej pielęgniarki/położnej - udział wzięło 93 osoby.

18.09.2013 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.
18.09.2013 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego.
19.09.2013 Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli.

19.09.2013 Konferencja regionalna w PodlaSkiM urZędZie woje-
wódZkiM w BiałyMStoku nt. Działania rządu oraz jednostek 
samorządu terytorialnego w kwestii zapobiegania przemocy 
w rodzinie i ze względu na płeć - uczestniczyła Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

24.09.2013 Wizytacja 2 indywidualnych praktyk pielęgniarek 
w Supraślu.

25.09.2013 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatek do zatrudnienia na stanowiskach Pielęgniarek 
Oddziałowych w SaModZielnyM PuBlicZnyM PSychiatrycZnyM 
ZoZ w choroSZcZy - przewodniczyła Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska.
Do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:
- Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynen-

cyjnych - Danuta Sawicka;
- Oddział Odwykowy o Wzmocnionym Zabezpieczeniu 

z Pododdziałem dla Sprawców Przestępstw Seksualnych 
- Barbara Kozłowska;

- II Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabez-
pieczeniu - Joanna Gryczewska;

- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Elżbieta Marci-
niak;

Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.

Kalendarium OIPiP
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25.09.2013 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa noworodka - prowadzonego 
przez OIPiP w Białymstoku.

25.09.2013 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Monito-
rowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu 
- prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

26.09.2013 Egzamin wstępny na kurs specjalistyczny - Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego - organizo-
wany przez OIPiP w Białymstoku.

26.09.2013 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk w uSk 
w BiałyMStoku nt. Prewencja wykroczeń zawodowych - udział 
wzięło 48 osób.

30.09.2013 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-
toryjnej Opiece Zdrowotnej.

02.10.2013 Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w uni-
werSytecie MedycZnyM w BiałyMStoku - uczestniczyła Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

02.10.2013 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

02.10.2013 Kontrola podmiotu prowadzącego kształcenie podyp lo-
mo we - centruM edukacji ,,ekSPert” MałGorZata PiotrowSka.

04.10.2013 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki 
Naczelnej w SP ZoZ wojewódZka Stacja PoGotowia ratun-
koweGo. Komisjom przewodniczyła Skarbnik ORPiP Beata 
Janina Olejnik.
Do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki Naczelnej ko-
misja konkursowa wytypowała Walentynę Dziemiań-
czuk. Nowo wybranej Pielęgniarce Naczelnej serdecznie 
gratulujemy.

04.10.2013 Szkolenie przeprowadzone przez zastępcę Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Ewę Budrecką 
w SP ZoZ wojewódZki SZPital ZeSPolony w Białymstoku 

Kalendarium OIPiP
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nt. Przypomnienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie dokumentacji medycznej oraz zapisu w kodeksie 
etyki zawodowej odnośnie obowiązującej dokumentacji 
medycznej - udział wzięły 34 osoby.

05.10.2013 Egzamin wstępny na Szkolenie Specjalizacyjne w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego - organizowane przez 
OIPiP w Białymstoku.

05.10.2013 Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w wyż-
SZej SZkole MedycZnej w BiałyMStoku - uczestniczyła Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

05.10.2013 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa rodzinnego organizowanego przez 
centruM edukacji ,,ekSPert” MałGorZata PiotrowSka - uczest-
niczyła Sekretarz ORPiP Elżbieta Niegierewicz.

05.10.2013 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepa-
niuk w OIPiP w Białymstoku na kursie kwalifikacyjnym 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego nt. Aspekty etycz-
no-prawne w praktyce zawodowej pielęgniarki/położnej 
- udział wzięło 28 osób.

07.10.2013 Spotkanie kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Anną Kulikowską.

08.10.2013 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

08.10.2013 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

09.10.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- prenumeraty czasopism na 2014 rok;
- współpracy ze środowiskiem pielęgniarek i położnych 

obcych państw;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 

19 koleżanek;

Kalendarium OIPiP
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- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 2 indywidualne praktyki pielęg-•	
niarskie;

- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-
żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:

skierowano na przeszkolenie 2 pielęgniarki,•	
zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce;•	

- wpisu pod nr 118 kursu specjalistycznego Komplekso-
wa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszy-
mi schorzeniami wieku podeszłego organizowany przez 
centruM edukacji „ekSPert” MałGorZata PiotrowSka;

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

- przyznania zapomóg - pomoc otrzymała 1 pielęgniarka;
- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 

i położnych do udziału w komisjach konkursowych 
w uniwerSyteckiM dZiecięcyM SZPitalu klinicZnyM w Białym-
stoku na stanowiska pielęgniarek oddziałowych;

- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 
i położnych do udziału w komisjach kwalifikacyjnych 
i egzaminacyjnych do centruM edukacji ,,ekSPert” MałGo-
rZata PiotrowSka;

- pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w szkole-
niu członków Okręgowej Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

09.10.2013 Kontrola podmiotu prowadzącego kształcenie po-
dyplomowe położnych PolSkie centruM edukacji i analiZ 
ordo.

09.10.2013 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 położnej.
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11.10.2013 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą Pe-
larGoS Cukrzyca ciążowa, Synbiotyki XXI wieku, Przyjaciele 
w bezpiecznej, skutecznej i wygodnej pielęgnacji dziecka od 
pierwszych lat życia i Ochrona karmienia piersią - nowe 
rozwiązania LOVI wspomagające laktację - uczestniczyło 
27 członków samorządu.

12.10.2013 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk 
w centruM edukacji „ekSPert” w Białymstoku na kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa ratunko-
wego nt. Aspekty etyczno-prawne w praktyce zawodowej 
pielęgniarki/położnej - udział wzięło 12 osób.

13.10.2013 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk 
w OIPiP w Białymstoku na szkoleniu specjalizacyjnym 
w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego nt. Aspekty 
etyczno-prawne w praktyce zawodowej pielęgniarki/po-
łożnej - udział wzięło 29 osób.

16.10.2013 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego - Pielęg-
niarstwo Opieki Długoterminowej - organizowany przez 
OIPiP w Białymstoku.

17.10.2013 Egzamin wstępny na kurs kwalifikacyjny - Pielęgniar-
stwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki - organizowany 
przez OIPiP w Białymstoku.

17.10.2013 Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarskiej Opieki Dłu-
goterminowej Domowej.

21.10.2013 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia w Naczelnej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

23.10.2013 Konferencja w centruM dydaktycZno-naukowyM wy-
dZiału nauk o Zdrowiu w uM w Białymstoku nt. Opieka nad 
osobami starszymi i przewlekle chorymi w Białymstoku 
- jaka jest? - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.
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23-24.10.2013 Szkolenie zorganizowane przez Naczelny Sąd 
Pielęgniarek i Położnych nt. Podstawy prawne funkcjo-
nowania okręgowych sądów pielęgniarek i położnych na 
podstawie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych 
oraz zasad funkcjonowania tych sądów - uczestniczyło 
2 członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

25.10.2013 Szkolenie przeprowadzone przez zastępcę Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beatę Bołdak 
w SP ZoZ BielSk PodlaSki nt. Odpowiedzialność zawodowa 
pielęgniarek i położnych - udział wzięło 30 osób.

29.10.2013 Egzamin wstępny na kurs kwalifikacyjnego - Pie-
lęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - prowadzony 
przez OIPiP w Białymstoku.

30.10.2013 Obrona doktoratu Agaty Panas pt. Zespół metabolicz-
ny u młodych dorosłych leczonych w dzieciństwie z powodu 
choroby nowotworowej - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

04.11.2013 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ MSW Białystok 
- uczestniczyła Skarbnik ORPiP Beata Janina Olejnik.

06.11.2013 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

07.11.2013 Posiedzenie Komisji Konkursowych mających na celu 
wyłonienie kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Prze-
łożonej Pielęgniarek w SP ZoZ wojewódZki SZPital ZeSPolony 
w BiałyMStoku - komisji przewodniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.
Do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki przełożonej 
komisja konkursowa wytypowała Bożennę Samujło.
Nowo wybranej Pielęgniarce Przełożonej serdecznie gra-
tulujemy.

12.11.2013 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

13.11.2013 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.
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13.11.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- zorganizowania spotkania pielęgniarek i położnych 

emerytek;
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-

czą;
- przyznania zapomóg z funduszu losowego;
- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 

i położnych do udziału w komisjach kwalifikacyjnych 
i egzaminacyjnych;

- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 
i położnych do udziału w komisjach konkursowych

- zorganizowania warsztatów dla pielęgniarek we współ-
pracy z Kołem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
przy SP ZOZ w Choroszczy.

19.11.2013 Szkolenie przeprowadzone przez zastępcę Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beatę Bołdak 
w SP ZoZ BielSk PodlaSki nt. Odpowiedzialność zawodowa 
pielęgniarek i położnych - udział wzięło 13 osób.

20.11.2013 Szkolenie przeprowadzone przez zastępcę Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beatę Bołdak 
w SP ZOZ Bielsk Podlaski nt. Odpowiedzialność zawodowa 
pielęgniarek i położnych - udział wzięło 13 osób.

20.11.2013 Posiedzenie Sądu Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku.

20.11.2013 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

20.11.2013 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Ratunkowego prowadzonego w ramach 
Projektu Systemowego Profesjonalne pielęgniarstwo systemu 
ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia 
podyplomowego wspófinansowane przez unię euroPejSką 
Z euroPejSkieGo funduSZu SPołecZneGo prowadzonego przez 
OIPiP w Białymstoku.
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20.11.2013 Obrady Konwentu Przewodniczących Okręgowych 
Rad Pielęgniarek i Położnych w Naczelnej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

21.11.2013 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki 
Oddziałowej w SP ZoZ Mońki - przewodniczyła Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
Do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała Danutę Konopko na 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Noworodkami.
Nowo wybranej oddziałowej serdecznie gratulujemy.

21.11.2013 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej.

26.11.2013 Spotkanie integracyjne w OIPiP w Białymstoku 
z pielęgniarkami i położnymi emerytkami.

27.11.2013 Posiedzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ins-
trumentariuszek.

28.11.2013 Otwarcie zmodernizowanego budynku w SP PSychia-
trycZny Zakład oPieki Zdrowotnej - uczestniczyła Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

29.11.2013 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Wojewódz-
kim narodoweGo funduSZu Zdrowia w Białymstoku - uczest-
niczyła Dorota Rojsza.

29.11.2013 Uroczyste posiedzenie rady wydZiału nauk o Zdro-
wiu uniwerSytetu MedycZneGo w BiałyMStoku - czepkowanie 
studentów II roku pielęgniarstwa i położnictwa, wręczenie 
dyplomów absolwentom uczelni- uczestniczyła Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
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Opinie i stanowiska konsultantów

O  
pinia Krajowego Konsultanta

Opinia Krajowego Konsultanta  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  

w sprawie przechowywania leków rozcieńczonych  
w warunkach domowych z dnia 12.04.2013 r.

W związku z zapytaniami dotyczącymi podawania dzieciom 
leków, wymagających rozcieńczenia w warunkach domowych, 
uprzejmie wyjaśniam, że przechowywanie każdego leku po 
rozpuszczeniu, jest określone w ulotce dołączonej do leku lub 
w karcie charakterystyki produktu. Producent leku określa czas 
przechowywania i warunki w jakich lek po rozpuszczeniu może 
być przechowywany. Pielęgniarka podając pacjentowi (dziecku) 
lek, odpowiada m.in. za to w jakich warunkach i jak długo po 
rozcieńczeniu ten lek był przechowywany. Obowiązkiem pielęg-
niarek powinno być zawsze zapoznanie się z zawartymi w ulotce 
do leku (lub w karcie charakterystyki produktu) wskazaniami, 
przeciwwskazaniami, reakcjami niepożądanymi oraz warun-
kami przechowywania i zasadami przygotowywania leku do 
podania.

Co do zasad przechowywania leku przez rodziców w domu - 
jeśli rodzice zostali poinformowani przez pielęgniarkę, jak prze-
chowywać niewykorzystaną dawkę leku, zabezpieczonego przez 
pielęgniarkę jałową nasadką i oznaczonego godziną, datą rozcień-
czenia, a czas przechowywania jest zgodny z czasem określonym 
przez producenta oraz nie ma podejrzeń, że rodzice niewłaściwie 
go przechowywali, wówczas nie widzę przeszkód, aby taki lek 
podać dziecku.

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek  
Konsultant Krajowy  

w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
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S  
tanowisko Konsultantów Krajowych

24 września 2013 roku

Szanowni Państwo,
Z inicjatywy Konsultantów Krajowych ds. Pielęgniarstwa, reali-

zujących zadania w Radzie ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie przy 
CSIOZ, zostało podpisane Stanowisko dotyczące implementacji 
ICNP® do praktyki pielęgniarskiej.

Przesyłam w załączeniu otrzymany dokument, zawierający waż-
ne dla środowiska informacje licząc na dalsze działania w tym 
zakresie.

Jednocześnie informuję, że Rekomendacja Rady ds. e-zdrowia 
w Pielęgniarstwie, dot. wzorów dokumentacji elektronicznej, zo-
stanie Państwu udostępniona w najbliższych dniach.

Z poważaniem

dr n. o zdr. mgr piel. 
Dorota Kilańska

◆ Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzyna-
rodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®)

◆ Koordynator ICNP® w Polsce, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Zarząd 
Główny

◆ Przewodnicząca Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie, Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Opinie i stanowiska konsultantówOpinie i stanowiska konsultantów
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S  
tanowisko Konsultantów Krajowych

w dziedzinach:

pielęgniarstwa onkologicznego, pielęgniarstwa przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa rodzinnego, 

pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej, pielęgniarstwa psychiatrycznego

w sprawie stosowania 
Klasyfikacji ICNP® w praktyce klinicznej

Mając na uwadze
1. Postanowienia Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) 

z dnia 22 maja 2005 r. i z 20 maja 2013 r.
2. Stanowisko XV KZD Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-

skiego
3. Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z czerw-

ca 2011 r.
4. Stanowisko Krajowego Zjazdu Delegatów NIPiP

a także

5. Komunikat Ministra Zdrowia, Międzynarodowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego z dnia 3 lipca 2012 r.

6. Stanowisko Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek 
w sprawie zapewnienia ciągłości opieki w transgranicznej 
opiece zdrowotnej

7. Informację WHO dotyczącą włączenia ICNP® do Rodziny 
Klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako 
narzędzia do opisywania praktyki pielęgniarskiej

8. Działania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w zakre-
sie wdrożenia usług Telepielęgniarstwa

9. Rekomendację nr 1/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Rady ds. 
e-zdrowia w Pielęgniarstwie, przy Centrum Systemów In-
formacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie projektu elektro-
nicznej dokumentacji medycznej w pielęgniarstwie

Opinie i stanowiska konsultantów
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10. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komi-
tetu Regionów, Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 
2012-2020 - Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku, 
Bruksela, dnia 6.12.2012, gdzie zapisano, „(...)W przypadku 
specjalistów (pracowników medycznych i naukowych) działa-
nia te będą polegać przede wszystkim na opracowaniu, opar-
ciu o dowody naukowe, wytycznych dla praktyki klinicznej 
w zakresie telemedycyny, ze szczególnym uwzględnieniem 
pielęgniarek i pielęgniarzy oraz pracowników opieki społecz-
nej (...) w zakresie telemedycyny i kształtowania umiejętności 
cyfrowych w zakresie e-zdrowia - „Telepielęgniarstwo”

a ponadto

1. European Interoperability Framework 2.0 (Europejskie Ramy 
Interoperacyjności dla europejskich usług użyteczności pu-
blicznej”, 16/12/2010, do komunikatu Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku interopera-
cyjności europejskich usług użytecznościpublicznej”)

2. Ustawę o informatyzacji podmiotów publicznych z dnia 12 
lutego 2010 r., o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych 
innych ustaw.

3. Dyrektywę 24/2010/UE w sprawie praw pacjenta w trans-
granicznej opiece zdrowotnej,

4. Normę EN 13606-4; 2009 Informatyka w ochronie zdrowia. 
Przesyłanie elektronicznych dokumentów zdrowotnych - 
część 4: Bezpieczeństwo Dyrektywa UE (95/46/EC) dotycząca 
ochrony danych Rekomendacja 97/5 Rady Europy dotycząca 
ochrony danych medycznych.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia Krajowych Ram Interoperacyj-
ności oraz minimalnych wymagań dla rejestrów publicz-
nych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz. U.2012.526)

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
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w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r, o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 
641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Wyrażamy pełne poparcie dla działań środowiska pielęgniar-
skiego na rzecz wprowadzenia Międzynarodowej Klasyfikacji 
Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® jako obowiązującej na terenie 
kraju.

Zastosowanie ICNP® umożliwi:
•	 uporządkowanie	 systemu	 dokładnych,	 przejrzystych,	

ujednoliconych pojęć funkcjonujących w pielęgniarstwie 
i stworzenie wspólnego języka dla pielęgniarstwa o zasięgu 
krajowym a także międzynarodowym,

•	określenie	standardów	i	procedur	pielęgniarskich,	które	
będą spójne z obowiązującymi w całym kraju ale też kra-
jach UE.

•	zapewnienie	wysokiej	jakości	opieki	zdrowotnej	oraz	bez-
pieczeństwa pacjenta,

•	zastosowanie	ujednoliconego	systemu	wskaźników	opieki	
pielęgniarskiej, który pozwoli na zbadanie ciągłości i ja-
kości świadczonej opieki,

•	poprawę	komunikacji	pomiędzy	specjalistami	opieki	zdro-
wotnej, która zapewni skuteczne mechanizmy wymiany 
informacji,

•	identyfikację	ról	i	obowiązków	określonych	dla	pielęgniarek	
odpowiednio do poziomu wykształcenia,

•	propagowanie	autonomii	zawodowej	pielęgniarek	poprzez	
rozwijanie możliwości zarządzania ochroną zdrowia i pro-
wadzenia badań,

•	znacząco	umożliwi	rozwój	naukowy	oraz	profesjonalizację	
pielęgniarstwa,

•	opracowanie	systemu	oceny	rezultatów	opieki	pielęgniar-
skiej,

•	powołanie	formalnej	sieci	umożliwiającej	wymianę	naj-
lepszych praktyk,

Opinie i stanowiska konsultantów
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•	multidyscyplinarne	podejście	w	obrębie	zintegrowanego	
systemu wymiany informacji,

W dokumentowaniu opieki pielęgniarskiej koniecznym jest 
wprowadzenie ujednoliconego wzoru dokumentacji pielęgniar-
skiej spójnej z pozostałą dokumentacją medyczną. Dokumenta-
cja medyczna brzmiąca niejedno znacznie i niespójna utrudnia, 
wręcz uniemożliwia porozumiewanie się w zakresie zastosowa-
nych u pacjenta procedur medycznych na terenie kraju, ale też nie 
rzadko na terenie krajów UE, uniemożliwia jednoznaczną inter-
pretację z od działami NFZ czy też Ministerstwem Zdrowia.

W związku z powyższym należy uczynić wszystko ażeby wyeli-
minować niejednoznaczną interpretację funkcjonujących w pie-
lęgniarstwie pojęć i wprowadzić wspólny język, który będzie 
spójny dla pielęgniarstwa.

Dokument podpisali:

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego  
dr n. med. Anna Koper, 

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych  

dr n. med. Elżbieta Szwałkiewicz, 

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, 

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego  
mgr Beata Ostrzycka, 

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej  

mgr Izabela Kaptacz, 

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego  

dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, 
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U  
zasadnienie do stanowiska Konsultantów Krajowych

Merytoryczne uzasadnienie

do Stanowiska Konsultantów Krajowych w dziedzinie 
pielęgniarstwa onkologicznego, pielęgniarstwa przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa rodzinnego, 

pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej, pielęgniarstwa psychiatrycznego, 

w sprawie stosowania Klasyfikacji ICNP®  
w praktyce klinicznej

Wprowadzenie w szpitalach ICNP® jako Międzynarodowego 
Standardu Praktyki Pielęgniarskiej. 

Zalety wprowadzenia tej klasyfikacji dla praktyki 
pielęgniarskiej

Osią systemu dokumentowania jest zintegrowana dokumenta-
cja pacjenta (ZDP), z której korzysta cały zespół terapeutyczny. 
Oznacza to, że wszystkie dokumenty dotyczące po bytu pacjenta 
w szpitalu/oddziale znajdują się w jednym miejscu i tworzą spójną 
całość. Obecnie istnieją dwa systemy dokumentowania, w formie 
papierowej oraz na nośnikach informatycznych. 

Pielęgniarka świadcząc profesjonalną opiekę nad pacjentem 
jest zobowiązana do pracy zindywidualizowanej i systematycz-
nej. Systematyczność tę zapewnia proces pielęgnowania wraz 
z niezbędną dokumentac ją pielęgniarską, tj. kartą indywidu-
alnej opieki pielęgniarskiej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej prze-
twarzania - Dz. U. nr 216, poz. 1607).

Proces pielęgnowania wymaga zatem dobrze skonstruowanego 
systemu dokumentacji, który służyć będzie każdemu zespołowi 
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pielęgniarskiemu niezależnie od dziedziny specjalizacji. Narzę-
dzie to powinno stwarzać możliwość:

- odwołania się do poprzednich zapisów,
- zapewnienia ciągłości opieki pielęgniarskiej,
- uzyskania wiarygodnych informacji, m.in. dla celów praw-

nych.,
- oceny procesu pielęgnowania,
- monitorowania osiąganych wyników dla celów zarówno 

klinicznych, jak również dydaktycznych.

Dokument ten powinien umożliwić zindywidualizowaną, ciągłą 
opiekę nad pacjentem gwarancję kontynuacji opieki pielęgniar-
skiej oraz ujednolicenie formy zapisu podstawowych informacji 
dotyczących pacjenta.

W chwili obecnej mnogość oraz różnorodność wzorów doku-
mentacji, ale również terminologii pielęgniarskich stosowanych 
w Polsce przez środowisko pielęgniarskie wprowadza chaos w re-
alizacji zadań oraz brak możliwości szeroko pojętej oceny opieki 
pielęgniarskiej, rozwoju strategii ochrony i promocji zdrowia, ale 
również, ale również utrudnia wspierania klinicznych procesów 
podejmowania decyzji oraz tworzenie nowej wiedzy wynikającej 
z badań naukowych. 

Międzynarodowy Katalog Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) jest 
zbiorem podstawowych elementów praktyki pielęgniarskiej tj. 
czynności, które wykonuje personel pielęgniarski w odniesieniu 
do potrzeb pacjentów w celu uzyskania zaplanowanego rezultatu 
(działania, diagnozy i wyniki pielęgniarskie).

Wprowadzenie ICNP, jako Międzynarodowego Standardu 
Praktyki Pielęgniarskiej w placówkach Ochrony Zdrowia w Pol-
sce przyniesie szereg wymiernych korzyści. Główną, a zarazem 
niezwykle istotną wartością jest stworzone narzędzie do opisu 
i dokumentowania klinicznej praktyki pielęgniarskiej w oparciu 
o dostępne katalogi. 

Powszechny, ujednolicony język stosowany w katalogu umoż-
liwi skorelowanie działań pielęgniarskich z uzys kanymi wyni-
kami w celu zarządzania opieką pielęgniarską. Możliwe będzie 
również prowadzenie szerokich działań w zakresie opracowań 
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statystycznych z wykorzystaniem czasookresu, populacji pacjen-
tów i obszarów geograficznych.

Wypracowanie i wprowadzenie jednolitego modelu dokumen-
towania umożliwi kierunkowe podejmowanie działań, a w kon-
sekwencji uzyskanie dobrych wyników w zakresie jakości świad-
czonej opieki pielęgniarskiej.

Dokument podpisali 
Konsultanci Krajowi 

w dziedzinie:

pielęgniarstwa onkologicznego
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

pielęgniarstwa rodzinnego
pielęgniarstwa pediatrycznego

pielęgniarstwa opieki paliatywnej
pielęgniarstwa psychiatrycznego
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S  
tanowisko Konsultanta Krajowego

Stanowisko Konsultanta Krajowego  
w dz. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

w sprawie

samodzielnego nadzoru nad pacjentem  
w czasie znieczulenia miejscowego  

oraz uprawnień pielęgniarki anestezjologicznej  
do podawania leków na ustne zlecenie

z dnia 10.10.2013 r.

Pielęgniarka anestezjologiczna w myśl rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 7 stycznia 2013 r. 
poz. 1315) współpracuje przy wykonywaniu znieczulenia ogól-
nego oraz znieczulenia regionalnego z lekarzem anestezjologiem, 
dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą opera-
cyjną.

Podobnie w przypadku znieczuleń do zabiegów chirurgii jedne-
go dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów diagnostycz-
nych w trybie leczenia jednego dnia świadczeniodawca zobowią-
zany jest zapewnić opiekę lekarza anestezjologa i pielęgniarki 
anestezjologicznej, warunki powyższe określa rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego.

W zakresie wykonywania przez pielęgniarkę zleceń lekarskich 
należy się kierować zapisem art. 15 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej, który określa, że pielęgniarka 
wykonuje zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej, 
wyjątek stanowić mogą zlecenia wykonywane w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego.
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Reasumując w odniesieniu do powyższych zapisów prawa, pie-
lęgniarka anestezjologiczna uczestniczy w znieczuleniu miejsco-
wym z lekarzem anestezjologiem oraz wykonuje zlecenia zwią-
zane z prowadzonym znieczuleniem i zapisane w dokumentacji 
medycznej.

Poznań, 10.10. 2013 r.

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa  

anestezjologicznego i intensywnej opieki  
Danuta Dyk
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S  
tanowisko Konsultanta Krajowego

Stanowisko Konsultanta Krajowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa 

w sprawie 

usuwania przez pielęgniarkę kleszczy

Zgodnie z art. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. 2011.174.1039) zawód pielęgniarki 
jest samodzielnym zawodem medycznym i polega na udziela-
niu świadczeń zdrowotnych. Art. 2 ust 1pkt 10 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2013 r., poz.654) określa, że 
świadczenia zdrowotne są działaniami służącymi zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne dzia-
łania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów 
odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 

Wykonywanie zawodu pielęgniarki zgodnie z zapisem ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej polega w szczególności na:

1. rozpoznaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
2. rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
3. planowaniu i sprawowaniu opieki nad pacjentem,
4. samodzielnym wykonywaniu w określonym zakresie 

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunko-
wych,

5. realizowaniu zleceń lekarskich w procesie diagnozowania, 
leczenia i rehabilitacji,

6. orzekaniu o rodzaju świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyj-
nych,

7. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Art. 61 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nakłada na 
pielęgniarkę obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy 
i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawo-
dowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Pod-
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noszenie kwalifikacji zawodowych może odbywać się w ramach 
szkoleń, o których mowa w art. 66 ustawy i może być uzupełniane 
w ramach szkoleń wewnątrzzakładowych.

Biorąc pod uwagę, że usuwanie kleszczy mieści się w czyn-
nościach określanych jako pierwsza pomoc przedlekarska ich 
usunięcie powinna wykonać każda przeszkolona w tym zakresie 
osoba, tym bardziej pielęgniarka jako przedstawiciel samodziel-
nego zawodu medycznego. 

Po wykonaniu zabiegu pielęgniarka ma obowiązek pouczenia 
pacjenta o konieczności obserwacji miejsca po usunięciu kleszcza 
oraz możliwości pojawienia się rumienia wędrującego lub innych 
objawów tj. gorączka powyżej 38°C, zmęczenie, ból głowy, ból 
pleców i kończyn, kaszel, katar, objawy żołądkowo jelitowe, utrata 
łaknienia, nudności. 

W sytuacji zaobserwowania powyższych objawów pacjent po-
winien skontaktować się z lekarzem celem wdrożenia leczenia.

Kraków 09.07.2013 r.
dr hab. Maria Kózka  
Konsultant Krajowy  
w dz. pielęgniarstwa
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O  
pinia Konsultanta Krajowego

Opinia w sprawie szczepień ochronnych  
wykonywanych przez położne

Kwestię uprawnień położnych do wykonywania szczepień 
ochronnych, należy rozpatrywać z uwzględnieniem aktualnie 
obowiązujących uregulowań prawnych, w tym:

1. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039 ze zm.),

2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 243, 
poz.1570 ze zm.),

3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 
Nr 182, poz. 1086 ze zm.),

4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz.1540).

Ad. 1. Zasady wykonywania zawodu położnej i zakres upraw-
nień uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej zm.) 
i są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r., w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, wykonywanie zawo-
du położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
w tym:
1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą 

w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu 
w określonym zakresie badań niezbędnych w monito-
rowaniu ciąży fizjologicznej;
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2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniej-
szego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;

3) prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowa-
niu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;

4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku ko-
nieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach 
nagłych także porodu z położenia miednicowego;

5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach na-
głych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wy-
dobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania 
macicy;

6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz 
monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego;

7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmo-
waniu w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, 
w tym natychmiastowej reanimacji;

8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, le-
czenia i rehabilitacji;

9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych;

10) profilaktyce chorób kobiecych i patologii położni-
czych;

11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawid-
łowości wymagających skierowania do lekarza;

12) sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad 
kobietą;

13) prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej 
w zakresie:

a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania 
rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,

b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przy-
gotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnic-
twem na temat higieny i żywienia.

Wskazane wyżej świadczenia odnoszą się do określonej gru-
py świadczeniobiorców usług położnej w tym: do kobiety 
w okresie przedkoncepcyjnym, ciężarnej, rodzącej, położni-
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cy, noworodka, kobiety w każdym okresie życia (w zakresie 
prokreacji, ginekologii, onkoginekologii). Pośród nich nie 
ma wymienionych świadczeń kierowanych do niemowląt, 
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym.

Ad. 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wskazuje 
w art.17. ust. 6 osoby, które upoważnione są do przeprowa-
dzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, są nimi leka-
rze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, 
posiadający kwalifikacje określone na podstawie ust. 10 pkt 
3 i zobowiązuje Ministra Zdrowia do ustalenia kwalifika-
cji osób przeprowadzających szczepienia ochronne. Osoby, 
o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, przeprowadzają obowiązkowe szczepienia 
ochronne, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego 
kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzy-
skały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub 
szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przy-
padku której ramowy program kształcenia podyplomowego 
obejmował problematykę szczepień ochronnych na podsta-
wie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej. Niezależnie 
od powyższego osoby wymienione w rozporządzeniu - lekarz 
lub felczer, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne nie 
posiadający kwalifikacji, ale posiadający 2,5 letnią praktykę 
w zakresie szczepień ochronnych, zgodnie z art. 67 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r., mogą je wykonywać do 31 grudnia 
2015 r. ale zdaniem Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w ramach 
kompetencji zawodowych.

Ad. 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 
2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 
(Dz. U. Nr 182, poz. 1086 ze zm.), uwzględnia położną jako 
jedną z osób mogących przeprowadzać szczepienia ochron-
ne, jeżeli ukończyła kurs lub szkolenie w zakresie szczepień, 
lub uzys kały specjalizacje w dziedzinie, w której uzyskały 
specjalizacje w dziedzinie, której program obejmował szcze-
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pienia, jednak nie uściśla zakresu szczepień wykonywanych 
przez położną.

Ad. 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 
2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego wskazuje w §6 ust. 1 pkt 1 lit. j 
uprawnienia położnej do samodzielnego wykonywania 
świadczeń zapobiegawczych, obejmujących m.in. wykony-
wanie szczepień ochronnych w ramach programu szczepień 
ochronnych u noworodków, pod warunkiem odbycia kursu 
specjalistycznego.
Pomimo niesprecyzowania ww. przepisach (pkt 2 i 3 niniej-
szej opinii), rodzaju szczepień realizowanych przez położne, 
to jednak z ustawy o zawodach wynika, że nie posiada ona 
kompetencji do realizacji tych świadczeń wobec niemowląt, 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób doros-
łych.
Mając na uwadze powyższe, należy zwrócić dodatkowo 
uwagę na to, iż nawet ukończenie kursu specjalistycznego 
Szczepienia ochronne, program dla pielęgniarek (położna 
nie miała prawa być zakwalifikowana do tego kursu i jego 
ukończyć!), nie daje położnej upoważnień do wykonywa-
nia tych świadczeń w świetle zapisów ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej.

Konsultant Krajowy w dziedzinie  
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego  

Leokadia Jędrzejewska
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O  
pinia Konsultanta Krajowego

Opinia Konsultanta Krajowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  

z dnia 4. X. 2013 roku

w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek w oddziałach o profilu pediatrycznym.

W związku z Zaleceniem Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu 
ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, 
przedkładam opinię dotyczącą sposobu ustalania minimalnej 
obsady w oddziałach o profilu pediatrycznym.

Opinia ta jest oparta na wieloletnim doświadczeniu, wynika-
jącym z wyliczania i porównywania czasu opieki w szpitalach 
pediatrycznych oraz w oparciu o aktualny stan wiedzy w zakresie 
planowania obsad w oddziałach o profilach pediatrycznych.

Załącznik nr 6 do Rozporządzenia MZ z dnia 28 grudnia 2012 
roku w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami, określa kryteria dla kategorii opieki 
dla pacjentów w oddziałach o profilu pediatrycznym.

Na oddziałach o profilu pediatrycznym, lub innej komórce 
organizacyjnej o tym profilu, w którym wykonywane są stacjo-
narne całodobowe świadczenia zdrowotne należy opiniować po-
zytywnie czas opieki pielęgniarskiej, jeśli został przyjęty średni 
czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich wynoszący odpo-
wiednio do kategorii opieki (wymienionych w załączniku nr 6 
obowiązującego rozporządzenia):

a) w przypadku I kategorii - 100 minut na dobę na pacjenta,
b) w przypadku II kategorii - 180 minut na dobę na pacjenta,
c) w przypadku III kategorii - 300 minut na dobę na pacjenta,
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Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wskazanych cza-
sów, w uzasadnionych przypadkach, które oceni zespół opiniując 
od 5-10%. W wyliczeniach należy uwzględnić opiekunki dzie-
cięce, które realizują świadczenia opiekuńcze w oddziałach wg 
przyjętych w szpitalach kompetencji zawartych w opisach sta-
nowisk i zakresach czynności.

Zwracam szczególna uwagę na opisy poszczególnych kryteriów 
opieki dla poszczególnych kategorii.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń powyższe wyliczenia 
powinny przełożyć się na minimalne średnie wskaźniki zatrud-
nienia, które mogą być wykorzystane do celów planistycznych.

Oddziały neonatologiczne
I poziom referencyjny - 0.5 etatu przeliczeniowego na 1 łóż-

ko;
II poziom referencyjny - 2,2 na łóżko intensywnej terapii 

+ 0,8 na pozostałe łóżka;
III poziom referencyjny 2,2 na łóżko intensywnej terapii + 1,1 

na pozostałe łóżka.
Oddziały pediatryczne i o profilu pediatrycznym :

I poziom podstawowy - 0,5 etatu przeliczeniowego na łóż-
ko;

Oddziały pediatryczne specjalistyczne zachowawcze - 0,65 
etatu przeliczeniowego na łóżko;

Oddziały hematol-onkolog. dla dzieci (bez przeszczepów) 
- 0,8 etatu przeliczeniowego na łóżko;

Oddziały zabiegowe dla dzieci - 0,8 etatu przeliczeniowego 
na łóżko.

dr n .med. Krystyna Piskorz-Ogórek  
Konsultant Krajowy  

w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
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O  
pinia Konsultanta

Opinia w sprawie uprawnień położnej  
posiadającej kurs kwalifikacyjny  

w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  
dla pielęgniarek i położnych, pracującej na bloku 

operacyjnym 

z dnia 29.11.2013

Zasady wykonywania zawodu położnej określa ustawa o za-
wodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. 
2011.174.1039). W ustawie określone są kompetencje położnej 
oraz wyraźnie zaznaczona samodzielność zawodowa. Zgodnie 
z art. 5 ust. 1 i 2 wykonywanie zawodu położnej, posiadającej wy-
magane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami 
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności 
świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie 
opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz 
noworodkiem.

Specjalistyczne kwalifikacje do udzielania określonych świad-
czeń zdrowotnych na stanowisku położnej operacyjnej (instru-
mentariuszki) na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad po-
stępowania aseptycznego, położna uzyskuje po ukończeniu kursu 
kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego zgod-
nie z rozporządzeniem z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zasto-
sowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona 
specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych prog ramów 
specjalizacji dla pielęgniarek i położnych Dz. U. Nr 197, poz. 
1922 z późn. zm.

Program kursu kwalifikacyjnego przygotowuje położną do 
sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentką w obrębie bloku 
operacyjnego oraz samodzielnego instrumentowania do zabie-
gów operacyjnych wykonywanych w chirurgii ginekologicznej 
i położnictwie.
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W zależności od umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodo-
wego z zakresu podstaw pielęgniarstwa operacyjnego w chirurgii 
ogólnej dorosłych, niemowlęcej i dziecięcej, ortopedii i trauma-
tologii, położna operacyjna (instrumentariuszka) może przyjąć 
rolę, „pomagającej” pielęgniarce operacyjnej podczas innych 
zabiegów po uzyskaniu zgody od bezpośrednich przełożonych 
(Pielęgniarki Oddziałowej, Przełożonej, Naczelnej).

Ponadto sprecyzowane zadania, uprawnienia i odpowiedzial-
ność położnych operacyjnych w zależności od uzyskanych kwa-
lifikacji i kompetencji powinna być zawarta w regulacjach wew-
nątrzszpitalnych/Kartach Opisu Stanowiska.

dr n. med. Regina Sierżantowicz  
Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

dr n. med. Bożena Kulesza-Brończyk  
Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
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S  
tanowisko Konsultanta Krajowego

Stanowisko Konsultanta Krajowego  
ds. pielęgniarstwa onkologicznego  

w sprawie bezpieczeństwa przygotowywania i podawania 
produktów leczniczych zawierających BCG 

z dnia 4.7.2013 roku

Stanowisko Konsultanta krajowego ds. pielęgniarstwa 
onkologicznego w sprawie bezpieczeństwa przygotowy-
wania i podawania produktów leczniczych zawierających 
BCG w sytuacji przygotowania i podania produktu przez 
pielęg niarkę w trybie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycz-
nej i w uzasadnionych przypadkach w oddziale szpitalnym, 
do czasu uregulowania prawnego w zakresie sporządzania 
tego specyfiku.

Leczenie wlewami BCG jest standardem postępowania uzu-
pełniającego po przezcewkowej resekcji guza. Wlewki BCG są 
coraz częściej stosowane. W Poradniach Urologicznych roztwo-
ry do wlewów dopęcherzowych przygotowują i podają głównie 
pielęgniarki, stąd moje stanowisko w tej kwestii.

Z uwagi na obecność żywych prątków BCG i związane z tym 
ryzyko dla personelu przygotowującego i podającego lek oraz 
złożoność procesów jego przygotowania (konieczność zawiesze-
nia liofilizatu w rozpuszczalniku, przeniesienie i rozcieńczenie 
zawiesiny do postaci gotowego podania dopęcherzowego), przy 
przygotowywaniu dopęcherzowych preparatów BCG należy za-
pewnić bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego, pro-
duktu leczniczego oraz środowiska. 

Każdy z etapów przygotowania i podania stwarza ryzyko 
uwolnienia BCG do środowiska pracy oraz ekspozycji personelu 
medycznego przygotowującego i podającego pacjentowi przygo-
towany produkt leczniczy. 
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Ryzyko jest dodatkowo większe w przypadku produktów ofe-
rowanych w ampułkach niż dla leków oferowanych we fiolkach. 
Przygotowywanie podania powinno być więc prowadzone z uży-
ciem komory bezpieczeństwa biologicznego klasy II, umiesz-
czonej w dedykowanym pomieszczeniu o odpowiedniej klasie 
czystości przez odpowiednio przeszkolony personel, wyposażony 
w niezbędne środki ochrony osobistej, obejmujący jałowe:

- czepek i nieprzepuszczalny dla cieczy fartuch ochronny lub 
kombinezon ochronny z kapturem

- ochraniacze na obuwie
- maskę
- rękawice ochronne.

W pomieszczeniu tym, z uwagi na ryzyko skażenia, niedopusz-
czalne jest przygotowywanie innych leków. Lek nie powinien być 
przygotowywany przez osoby przygotowujące inne leki w tym 
dożylne leki cytotoksyczne a także przez osoby z obniżonym po-
ziomem odporności oraz kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Z wymogu stosowania komory bezpieczeństwa biologicznego 
klasy II można zrezygnować, o ile preparat BCG jest dostępny 
w systemie zamkniętym, który eliminuje ryzyko niekontrolo-
wanego uwolnienia prątków i zakłucia podczas przygotowania. 
Należy jednak przestrzegać zaleceń, aby preparat gotowy do po-
dania nie był przygotowywany:

- w tym samym pomieszczeniu oraz przez osoby przygoto-
wujące inne dożylne leki w tym cytotoksyczne,

- przez osobę z obniżonym poziomem odporności,
- przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią

Należy także unikać kontaktu BCG ze skórą lub błonami ślu-
zowymi. Kontakt może prowadzić do reakcji nadwrażliwości lub 
zakażenia zanieczyszczonego miejsca.

Celem minimalizacji ryzyka kontaktu leku ze skórą, w trakcie 
przygotowywania i podawania BCG w postaci systemu zamknię-
tego powinno się stosować odpowiednie środki ochrony osobistej 
(jałowe rękawice ochronne, jednorazowy fartuch nieprzepusz-
czalny dla cieczy).
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Należy także zapewnić odpowiednie procedury postępowania 
w przypadku skażenia lekiem np. przebicie systemu, rozbicie fiol-
ki z liofilizatem, uwolnienie preparatu w trakcie podawania:

1. W przypadku skażenia powierzchni w wyniku uszkodze-
nia fiolki z lekiem lub gotowego preparatu, zanieczyszczone 
miejsce powinno się potraktować środkiem dezynfekcyjnym 
o potwierdzonym działaniu przeciwko mykobakteriom.

2. Skażoną skórę należy dezynfekować odpowiednim środkiem 
odkażającym.

3. Jeżeli dojdzie do przedostania się leku przez skórę np. pod-
czas zakłucia, miejsce skaleczenia należy dokładnie przemyć 
i zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym. W przypadku 
gdy powyższe postępowanie okaże się nieskuteczne dalsze 
postępowanie zaleca lekarz.

4. W przypadku przedostania się leku do oka, należy je jak 
najszybciej dokładnie przemywać dużą ilością wody lub soli 
fizjologicznej przez minimum 15 minut. Dalsze postępowa-
nie wg wskazań lekarza.

W każdym przypadku wszelkie przedmioty mające kontakt 
z lekiem, jego pozostałości oraz środki ochrony osobistej i sprzęt 
jednorazowego użytku wykorzystany przy jego przygotowywaniu 
i podawaniu należy traktować jako odpady medyczne kategorii 
18 01 03 zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. 2001 nr 
62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z póź-
niejszymi zmianami; Dz. U. 2010 nr 139 poz. 940 Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z odpadami medycznymi).

Opracowano na podstawie:

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego BcG-Medac, pro-
szek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do poda-
wania do pęcherza moczowego, opublikowana przez Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych (data publikacji 2012-02-22)
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2. BcG-Medac basis dokumentation; Medac GmbH, Feh-
landtstr. 3; 20354 Hamburg

3. Charakterystyka Produktu Leczniczego onko BcG 50, 
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do 
podawania do pęcherza moczowego (dostępnej na stronie 
internetowej producenta pod adresem http://www.biomed.
lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article-
&id=105%3Aonko-bcg-50&catid=40%3Aleki-na-recepte-
&Itemid=121, stan na dzień 04 czerwca 2012 r.)

4. oncotice Product monograph, Date of Preparation Febru-
ary 21, 2011 dostępna pod adresem http://www.merckfrosst.
ca/assets/en/pdf/products/Oncotice-PM_E.pdf

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego  

dr n. med. Anna Koper
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R  
aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego

Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie Pielęgniarstwa

zakres oceny nie dotyczy dziedzin pielęgniarstwa,  
w których powołani są konsultanci wojewódzcy  
w poszczególnych dyscyplinach szczegółowych

Ocena pielęgniarstwa na poziomie województwa podlaskiego

1. Ogólna ocena dziedziny pielęgniarstwa (stan na 31.08.2013 r.)
W celu przygotowania raportu o stanie pielęgniarstwa w wo-

jewództwie opracowano autorską ankietę, przesyłając ja do 
wypełnienia wszystkim zakładom realizującym opiekę stac-
jonarną na terenie województwa podlaskiego. Zwrot ankiet 
uzyskano w 100%, opracowując na tej podstawie poniższy 
raport.

W stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej świadczenia 
realizuje 4 800 pielęgniarek. Dominującą formą zatrudnienia 
jest zatrudnienie na pełnym etacie, tj. 96,4%.

Staż pracy:
0-5 lat  8,1% ogółu zatrudnionych (2012 r. 6,9%)
6-10  6,5% (5,1%)
11-20  19,2% (20,6 %)
21-30  37,7% (40,2%)
powyżej  30 28,2% (26,2%)

Najliczniejsza grupę stanowią pielęgniarki ze stażem 21-30 lat; 
w 4 zakładach stanowi to 40-56% personelu.

Wykształcenie:
Pielęgniarki z wykształceniem wyższym stanowią 35% ogółu 
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zatrudnionych w opiece stacjonarnej; w tym mgr pielęgniar-
stwa 15,4%; licencjat pielęgniarstwa 19,6%.

Najwyższy wskaźnik mgr pielęgniarstwa występuje w Uniwer-
syteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (34,2%), MSWiA 
(32%), Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (27,7%).

W lecznictwie stacjonarnym zatrudnionych jest 7 dr n. med. 
(2 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, 1 Uniwersytec-
ki Szpital Kliniczny, 2 Szpital Wojewódzki w Łomży, 2 Psy-
chiatryczny ZOZ w Choroszczy) oraz 1 dr n. o zdr. (Wysokie 
Mazowieckie). 

Specjalistki w poszczególnych dyscyplinach pielęgniarstwa 
stanowią 35%. Najwyższy wskaźnik specjalistek występuje 
w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (65%), 
Białostockim Centrum Onkologii (52%), Szpitalu Wojewódz-
kim w Łomży (54%).

W 2 zakładach wskaźnik ten wynosi 10%.
Zatrudnienie w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa:

zachowawcze:  1 799 = 38% ogółu zatrudnionych
chirurgiczne:  894 = 19%
organizacji i zarządz.: 316 = 6,7% (kadra kierownicza)
operacyjne:  183 = 3,9% 

Zarządzanie jakością:
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości - ZOZ Bielsk 

Podlaski, Białostockie Centrum Onkologii, ZOZ Hajnów-
ka.

11 zakładów - certyfikat ISO
Najczęściej zgłaszane w ankietach problemy - jako tematyka 

szkoleń, doradztwa (4 zakłady nie zgłasza żadnych):
- prawo medyczne dla pielęgniarek
- zagrożenia zawodowe - wypalenia zawodowe
- komunikacja w zespole terapeutycznym - rozwiązywanie 

konfliktów
- radzenie sobie ze stresem - przeciążenie pracą (fizyczne, 

psychiczne, administracyjne)
- zdarzenia niepożądane
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- stosowanie przymusu bezpośredniego
- dokumentacja elektroniczna

2. Prognoza zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską w lecz-
nictwie stacjonarnym:

- w oparciu o wypełnioną ankietę 4 zakłady w województwie 
wykazało niedobór 48 pielęgniarek.
Pozostałe 19 zakładów niedoborów nie zgłasza.

3. Przeprowadzone kontrole:
8.05.2013 r. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
10.06.2013 r. SP ZOZ w Siemiatyczach
06.08.2013 r. Szpital Wojewódzki w Suwałkach 
23.09.2013 r. SP ZOZ w Augustowie
21.10.2013 r. SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
28.10.2013 r. SP ZOZ w Sokółce

Kształcenie podyplomowe - stan na 31.08.2013 r.

Ogólna liczba specjalistów w poszczególnych dziedzinach pie-
lęgniarstwa zatrudnionych w lecznictwie stacjonarnym wynosi 
35%. W najliczniejszej grupie zatrudnionych w dziedzinie pielę-
gniarstwa zachowawczego (ok. 38% ogółu zatrudnionych) specja-
lizację posiada jedynie 21% pielęgniarek. Wśród zatrudnionych 
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego specjalizację posiada 
31%; pielęgniarstwa operacyjnego - specjalizację posiada 80%.

Wykazane w ankietach zapotrzebowanie na kształcenie po-
dyplomowe:
specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa:

- zachowawczego - 73
- operacyjnego - 72
- chirurgicznego - 67
- kardiologiczne - 40
- organizacji i zarządzania - 31
- nefrologiczne - 29
- geriatrycznego; neurologiczne, diabetologicznego - 

20- 25
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kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa:
- chirurgicznego - 43
- zachowawczego - 14
- neurologicznego - 16
- kardiologicznego - 40
- nefrologicznego z dializoterapią - 53

kursy specjalistyczne:
- EKG - 186
- leczenia ran - 138 
- komunikacja interpersonalna - 50
- żywienie enteralne, paranteralne - 52
- endoskopia - 52
- szczepienia ochronne - 85
- leczenie bólu - 27
- edukacja w cukrzycy 15
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa - 243

Działalność Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa:

1. Przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego rekomendo-
wanych kierunków kształcenia, celem zapewnienia dostępu 
mieszkańcom Podlasia do wszechstronnej, specjalistycznej 
opieki pielęgniarskiej ( w oparciu o wyniki w/w ankiety).

2. Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia - Departamentem 
Pielęgniarek i Położnych - wydawanie uwag i opinii doty-
czących projektów ustaw.

3. Korespondencja z NIPiP - udostępnienie do publikacji na 
stronach www wydawanych opinii i stanowisk.

4. Udział w spotkaniach z Konsultantami Krajowymi i Woje-
wódzkimi.

5. Opracowywanie stanowisk, wydawanie opinii dotyczących 
zakresu kwalifikacji, wykonywania świadczeń pielęgniar-
skich, budowy standardów.

6. Współpraca z Konsultantami Wojewódzkimi w poszczegól-
nych dyscyplinach szczegółowych pielęgniarstwa wojewódz-
twa podlaskiego.
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7. Kontynuacja współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 
Pielęgniarek Instrumentariuszek.

8. Organizowanie 2 x w roku spotkań kierowniczej kadry pie-
lęgniarek i położnych (szkolenia, stanowiska, opinie prawne, 
doniesienia naukowe, wyniki badań i analiz).

9. Współpraca z OIPiP w Białymstoku, Łomży, Suwałkach.
10. Publikacje w Biuletynach Informacyjnych OIPiP; na stro-

nach www.
11. Współpraca z organizatorami szkoleń podyplomowych - 

uczestnictwo w komisjach kwalifikacyjnych, przekazywanie 
zapotrzebowania na kształcenie, spotkania z uczestnikami, 
zajęcia dydaktyczne.

12. Kontrole ośrodków kształcenia.
13. Kontrole zakładów realizujących świadczenia stacjonarne 

- wg wytycznych Urzędu Wojewódzkiego.
14. Współpraca z uczelniami kształcącymi pielęgniarki na te-

renie województwa
15. Współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim - Za-

rządem Głównym w Warszawie, Zarządem Oddziału w Bia-
łymstoku.

16. Udział (także czynny) w licznych konferencjach naukowych, 
zjazdach, szkoleniach.

17. Pełnienie dyżuru konsultanta w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w OIPiP w Białymstoku.

mgr Anna Kulikowska  
Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie pielęgniarstwa 
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S  
prawozdanie z działalności Konsultanta Wojewódzkiego

Sprawozdanie z działalności  
Konsultanta Wojewódzkiego  

w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego  
za rok 2013

1. Opinia dotycząca oceny faktycznych zasobów kadrowych 
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w lecznictwie 
stacjonarnym i niestacjonarnym w województwie:
- liczba pielęgniarek w placówkach onkologicznych - 290 

pielęgniarek (w tym w lecznictwie stacjonarnym 255 + 1 
położna i 34 lecznictwo niestacjonarne),

- specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego - 
59 pielęgniarek . W 6 podmiotach leczniczych - brak pielęg-
niarek ze specjalizacją onkologiczną oraz 15 pielęgniarek 
ze specjalizacją onkologiczną nie pracuje w onkologii,

- w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onko-
logicznego - brak pielegniarek,

- z kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa on-
kologicznego - 64 pielęgniarki (w tym 1 pielęgniarka nie 
pracuje w onkologii).

Z zebranych informacji wynika, iż w województwie podla-
skim nie ma niedoboru pielęgniarek zarówno w lecznictwie 
stacjonarnym jak i niestacjonarnym w dziedzinie pielę-
gniarstwa onkologicznego. Zapotrzebowanie na kształcenie 
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego 
w 2013 r. - wynosi 62 pielęgniarki oraz kursu kwalifikacyj-
nego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego - 25 pie-
lęgniarek. Od 2005 r. do 2013 r. w województwie podlaskim 
nie odbyła się ani jedna edycja specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa onkologicznego - brak organizatora kształce-
nia. Zainteresowanie pielęgniarek w/w formami kształcenia 
z roku na rok jest coraz większe.

2. Sporządzanie leków cytotoksycznych:
 W Pracowni Leków Cytotoksycznych przez farmaceutów:
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- Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 
(UDSK) - Klinika Onkologii i Hematologii,

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (USK) 
- Klinika Hematologii,

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Pod-
oddział Chemioterapii Nowotworów Płuc z Izbą Przyjęć 
ul. Żurawia.

Przez pielęgniarki w oddziałach:
- Białostockie Centrum Onkologii (BCO) - Oddziały i Pod-

oddział Chemioterapii Dziennej,
- Szpital Wojewódzki w Łomży (Pododdział Onkologii 

i Chemioterapia Dzienna),
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 

(Oddział Onkologii Klinicznej i Hematologii, Chemio-
terapia Dzienna) - leki cytotoksyczne sporządzane są na 
Chemioterapii Dziennej i transportowane w oddziały,

- Samodzielny Publiczny ZOZ w Bielsku Podlaskim (Che-
mioterapia Dzienna),

 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. War-
szawska - Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,

 - NZOZ Centrum Medyczne Dojlidy (Chemioterapia 
Dzienna),

 - NZOZ „INTERHEM” Oddział Chemioterapii Dziennej 
Nowotworów Krwi.

3. Przeprowadzone kontrole - 6
1. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 

(UDSK) - Klinika Onkologii i Hematologii,
2. Szpital Wojewódzki w Łomży (Pododdział Onkologii 

i Chemioterapia Dzienna, Poradnia Onkologiczna - 2 kon-
trole),

3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 
(Oddział Onkologii Klinicznej i Hematologii, Chemiotera-
pia Dzienna, Poradnia Onkologiczna - 2 kontrole),

4. Białostockie Centrum Onkologii (BCO) - Oddział Onko-
logii Ginekologicznej.
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Wydane opinie o:
- dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych 

przez pielęgniarki - 6
- wyposażeniu w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę ana-

lityczną kontrolowanych podmiotów leczniczych - 6
- sposobie ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęg-

niarek w wizytowanych jednostkach - 6.
4. Uwagi i wnioski wynikające z kontroli:

Kontrolowane podmioty lecznicze posiadają zabezpiecze-
nie w aparaturę i sprzęt medyczny do przygotowywania 
produktów leczniczych. Poziom udzielanych świadczeń 
zdrowotnych wysoki. Świadczenia pielęgniarskie wyko-
nywane są z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością 
o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej 
wiedzy medycznej. Ogólna ocena funkcjonowania zawodu 
pielęgniarki w wizytowanych jednostkach jest zadawala-
jąca.

5. Inne działania Konsultanta:
- Marszałek Województwa Podlaskiego zwrócił się z proś-

bą o zajęcie stanowiska odnośnie ustalenia najbardziej 
pożądanych dziedzin kształcenia, w jakich pielęgniarki 
mogą uzyskać tytuł specjalisty, które będą przydatne 
w realizacji celów polityki zdrowotnej województwa,

- udział w spotkaniach kierowniczej kadry pielęgniarskiej 
województwa podlaskiego, gdzie omawiane były aktu-
alne sprawy dotyczące pielęgniarstwa w naszym woje-
wództwie,

- udział w szkoleniu z cyklu „Klub Pielęgniarek Hematolo-
gicznych” organizowanym przez PSPO w Święcicach,

- udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szko-
leniowej PSPO dla pielęgniarek onkologicznych - Ce-
dzyna,

- udzielono licznych konsultacji osobistych i telefonicznych 
pielęgniarkom onkologicznym dotyczących: transportu 
leków cytostatycznych, składu zestawu do wynaczynień, 
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instrukcji postępowania w przypadku wynaczynienia cy-
tostatyku, przeprowadzania kontroli mikrobiologicznej 
komory laminarnej, sposobu prowadzenia dokumentacji 
medycznej, prawidłowego dokumentowania świadczeń 
wykonywanych przez pielęgniarkę oraz definiowania 
„zdarzenia niepożądanego” jak również przedstawienia 
propozycji rejestrowania zdarzeń niepożądanych,

- na prośbę pielęgniarek onkologicznych udzielono infor-
macji nt. kształcenia specjalizacyjnego, kursów kwali-
fikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologiczne-
go,

- spotkanie z konsultantem wojewódzkim ds. pielęgniar-
stwa oraz pielęgniarką naczelną w BCO w sprawie wyko-
nywania i autoryzowania zleceń lekarskich w oddziałach 
szpitalnych przez pielęgniarki,

- zwróciłam się z prośbą do pielęgniarek o przedstawienie 
problemów związanych ze sporządzaniem leków cyto-
toksycznych przez pielęgniarki w oddziałach szpital-
nych/punktach chemioterapii dziennej,

- wydanie opinii Pani Prezes NRPiP dotyczącej Rozpo-
rządzenia MZ z dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu 
obliczania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek 
i położnych,

- zajęcie stanowiska w sprawie wachlarza badań profilak-
tycznych osób zawodowo narażonych na kontakt z leka-
mi cytotoksycznymi w Szpitalu Wojewódzkim w Suwał-
kach na prośbę p.o. pielęgniarki oddziałowej Oddziału 
Onkologii Klinicznej i Hematologii,

- zapoznanie się z projektem rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. oraz z dnia 10 lipca 2013r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu am-
bulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz z zakresu le-
czenia szpitalnego przesłanych przez Podlaski Urząd 
Wojewódzki i zajęcie stanowiska w w/w sprawie.
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Pragnę również poinformować pielęgniarki onkologiczne, że:

1. Minister Zdrowia zatwierdził program kursu specjalistycz-
nego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w le-
czeniu systemowym nowotworów - program przeznaczony 
dla pielęgniarek i położnych, który został opracowany na 
mocy zapisów art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 
1039 z późn. zm.).

2. Program kursu został udostępniony na stronie interneto-
wej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych: Programy kształcenia Nowe - Kursy specja-
listyczne.

3. Program kursu specjalistycznego Opieka pielęgniarska 
nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotwo-
rów przeznaczony dla pielęgniarek i położnych zastępuje 
dotychczas obowiązujący ramowy program kursu specja-
listycznego Przygotowywanie i podawanie leków przeciw-
nowotworowych u dorosłych - program dla pielęgniarek 
i położnych.

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego  

mgr Raisa Sapieżyńska
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R  
aport roczny Konsultanta Wojewódzkiego

Raport roczny z działalności  
Konsultanta Wojewódzkiego  

w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  
w 2013 roku

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 52, poz. 
419).

1. Ogólna ocena pielęgniarstwa pediatrycznego na poziomie 
województwa podlaskiego

Na obszarze województwa podlaskiego opieka stacjonarna 
w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego sprawowana jest 
w 17 Podmiotach Opieki Zdrowotnej. Dominującą formą 
zatrudnienia jest umowa o pracę na pełnym etacie, około 
0,3% stanowi zatrudnienie na część etatu. 
Łączna liczba pielęgniarek i położnych pracujących w od-
działach pediatrycznych to: 680 pielęgniarek i 108 położ-
nych (liczba pielęgniarek i położnych pracujących uzyskana 
z ankiet rozesłanych do Dyrektorów do spraw pielęgniar-
stwa Naczelnych i Przełożonych zwrot ankiet 100% - z od-
działów pediatrycznych, 70% z oddziałów neonatologicz-
nych). Struktura zatrudnienia wg stażu pracy w lecznictwie 
stacjonarnym (oddziały pediatryczne): Szpitale Powiatowe: 
1-5 lat - 4,0%; 6-10 lat - 3,0%; 11-20 lat - 13,0%; 21-25 lat – 
16%; 26-30 lat –24%; powyżej 30 lat - 40,0%;
Szpitale Wojewódzkie i Kliniczne 0-5 lat - 8%; 6-10 lat - 
5%; 11-20 lat - 10,5%; 21-25 lat - 25,5%; 25-30 lat - 37 %; 
powyżej 30 lat - 14 %. 
Zgodnie z wykazanym zapotrzebowaniem na opiekę pie-
lęgniarską w ankietach obsada pielęgniarska w oddziałach 
pediatrycznych planowana jest przez pielęgniarkę oddzia-
łową stosownie do tzw. zapotrzebowania na opiekę oraz 
stosownie do organizacji pracy. Obliczenia minimalnych 
norm zatrudnienia w oparciu o rozporządzenie Ministra 
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Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku są w trakcie realizacji. 
Na podstawie uzyskanych sprawozdań braki w zatrudnie-
niu pielęgniarek i położnych w lecznictwie stacjonarnym 
nie występują, ale podobnie jak w latach ubiegłych niepo-
kojący jest fakt, iż staż pracy powyżej 30 lat posiada 42,0% 
pielęgniarek pracujących w opiece stacjonarnej, a tylko 
ok. 5% pielęgniarek zatrudnionych jest ze stażem do 5 lat 
(szpitale powiatowe). Zapotrzebowanie na specjalizację 
w województwie podlaskim:
- w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego - 25 osób;
- w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego - 55 

osób;
- w środowisku nauczania i wychowania - 30 osób; 
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediat-

rycznego - 45 osób.
Wskaźnik zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w oddzia-

łach pediatrycznych i neonatologicznych przedstawia 
się następująco:

- liczba pielęgniarek w oddziałach pediatrycznych wskaź-
nik zatrudnienia na 1 łóżko szpital powiatowe wynosi 
0,85 

- liczba pielęgniarek i położnych w oddziałach neonato-
logicznych wskaźnik zatrudnienia na 1 łóżko szpitale 
powiatowe wynosi 0,8 

- liczba pielęgniarek w oddziałach pediatrycznych wskaź-
nik zatrudnienia na 1 łóżko szpitale specjalistyczne wy-
nosi 1,0 

- liczba pielęgniarek i położnych w oddziałach neonato-
logicznych wskaźnik zatrudnienia na 1 łóżko szpitale 
specjalistyczne wynosi 1,3.

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym (6-19 lat) stanowi 
znaczący odsetek populacji mieszkańców województwa 
podlaskiego. W szkołach realizowana jest opieka profi-
laktyczna świadczona przez pielęgniarki lub higienistki 
szkolne. Miejscem udzielania tych świadczeń jest gabi-
net profilaktyki i pomocy przedlekarskiej. Profilaktyczną 
opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach województwa 
podlaskiego w zakresie pielęgniarki szkolnej realizowało 
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102 świadczeniodawców. Profilaktyczną opieką zdrowotną 
objętych jest 160 070 uczniów w 856 szkołach (dane za rok 
2012). Pielęgniarska profilaktyczna opieka nad dziećmi 
i młodzieżą w wieku szkolnym realizowana jest na terenie 
szkoły w - 81,30%. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
uczniami realizuje 270 pielęgniarek/higienistek szkolnych 
co w przeliczeniu do liczby uczniów ogółem oznacza, iż na 
jedną pielęgniarkę/higienistkę szkolną przypada średnio 
593 uczniów.

Wskaźnik zatrudnienia Pielęgniarek na liczbę uczniów 
w mieście Białystok wynosi podobnie jak w latach ubieg-
łych średnio 650-880 uczniów na jedną pielęgniarkę. 
W miejscowościach mniejszych w tym roku ten wskaźnik 
jest niższy i wynosi 330-630 uczniów (mogą być to dane 
niepełne).

2. Wydawane opinie i stanowiska przez konsultanta wojewódz-
kiego. 

Tematyka opinii:
- Opinia w sprawie wymogu doświadczenia zawodowego 

przy kwalifikacji pielęgniarki/położnej do podjęcia kształ-
cenia w ramach kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji, 
zgodnie z art. 4 pkt 2 i art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
Nr 174, poz.1039ze zm.) na prośbę Prezes NRPiP dr n. med. 
Grażyny Rogali-Pawelczyk;

- Przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego rekomendowa-
nych kierunków kształcenia, celem zapewnienia dostępu 
mieszkańcom Podlasia do wszechstronnej, specjalistycz-
nej opieki pielęgniarskiej w 2013 roku (w oparciu o dane 
z ankiet rozesłanych do Dyrektorów d/s Pielęgniarstwa, 
Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych); 

- Opinia w sprawie realizacji profilaktycznych świadczeń 
gwarantowanych przez zespół pielęgniarski Niepubliczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej na wniosek Prokuratury 
Rejonowej 

- Opinia w sprawie realizacji profilaktycznych świadczeń 
gwarantowanych przez zespół pielęgniarski Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej na wniosek Rzecznika 
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Praw Dziecka nr ZSR/410/1271/2013/ER z dnia 5 sierpnia 
2013 roku.

- Opinia w sprawie stażu zawodowego Pielęgniarek pedia-
trycznych na wniosek wojewódzkiego urzędu pracy; 

- Stanowisko w sprawie możliwości wykonywania zabiegu 
cewnikowania i żywienia za pomocą gastrostomii dzieciom 
przebywającym w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
przez osoby nie posiadające medycznego wykształcenia na 
prośbę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Po-
lityki Społecznej Oddział do Spraw Rodziny - listopad; 

- Stanowisko w sprawie obowiązujących procedur i prawa 
do podawania wlewek doodbytniczych przez nauczycieli 
i inne uprawnione przez rodziców osoby, uczniom którzy 
dostarczyli od lekarza zlecenie wskazując potrzebę ich po-
dania - na prośbę z-cy dyrektora ds. medycznych Podla-
skiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Białymstoku - listopad.

3. Liczba i data czynności kontrolnych: 
Czynności kontrolne realizowane były zgodnie z planem 
ustalonym przez wojewodę i w oparciu o wytyczne konsul-
tanta krajowego.
23.05.13 r. - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kle-

packa, Białystok;
17.06.13 r. - Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci i Mło-

dzieży w Bacikach Średnich SPZOZ Siemiatycze;
17.06.13 r. - Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku SP ZOZ 

Siemiatycze;
27.06.13 r. - Przychodnia Rejonowa Nr 2 Lipowa 190 Haj-

nówka;
27.06.13 r. - Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Kościelna 5 w Nar-

wi;
28.08.13 r. - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ome-

ga” Spółka Cywilna 18- 400 Łomża Wojska Polskiego 161 
Poradnia Lekarza POZ-001;

30.09.13 r. - Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Wasilkowie „MEGA-MED” s.c. Kryńska 32;

4. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli
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- Realizacja profilaktycznej opieki nad dziećmi do 5 roku 
życia przez pielęgniarki POZ;

- Dostępność do świadczeń zdrowotnych; 
- Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku; 
- Funkcjonowanie Zakładu Opieki Zdrowotnej;
- Jakości świadczonych usług pielęgniarskich;
- Prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej;
- Jakości warunków lokalowych i higienicznych w jakich 

przebywają pacjenci;
- Wyposażenie podmiotów leczniczych w aparaturę i sprzęt 

medyczny.
5. Wyniki kontroli 

1. Wizyty patronażowe w 3-4 miesiącu życia przeprowadza-
ne przez pielęgniarki środowiskowe oceniam pozytywnie, 
aczkolwiek wymagają potrzeby dalszego doskonalenia, 
szczególnie w zakresie dokumentacji;

2. Brak testów przesiewowych i wizyt patronażowych w 
9 miesiącu życia;

3. Ocena w 12 miesiącu, 2 latka i 4 latka życia skontrolowano 
testy udokumentowane; 

4. Testy przesiewowe dziecka 5 letniego - były udokumento-
wane w 100% tylko w 1 Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej;

5. Brak przeglądu technicznego aparatury i sprzętu medycz-
nego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych;

6. Dokumentacja pielęgniarska prowadzona prawidłowo, 
czytelnie i przechowywana zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem;

7. Usługi pielęgniarskie są świadczone z uwzględnieniem 
środków i metod zgodnie z dostępną wiedzą medyczną oraz 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej i prawami pacjenta;

8. W związku z tym, iż nie w każdym przypadku znalazłam 
adnotację dotyczące zaleconych w Załączniku Nr 2, istot-
nych działań praktycznych i zapisanych informacji o stanie 
zdrowia, w określonym wieku zalecam więc aby nie były 
pomijane: pomiary RR, współczynnika masy ciała (BMI) 
i jego wartości centylowej, ocena rozwoju psychomoto-
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rycznego, orientacyjne badanie słuchu, wzroku (prawi-
dłowe dokumentowanie ostrości wzroku jest P, a winno 
być VOP=3/3 u 4- latków lub VOP = 5/5 u dzieci powyżej 
4 roku życia) oraz przeprowadzanie Testu Hirschberga 
i wykrywanie wad wymowy. 

Opis innych zadań wykonanych przez Konsultanta wojewódz-
kiego:
- 15.05.13 r. współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 43 

- wygłoszenie prelekcji dla uczniów klasy V oraz ich rodzi-
ców na temat zdrowego odżywiania w ramach realizowa-
nego programu edukacyjnego „Trzymaj formę”;

- 17.05.13 r. Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
- Białystok;

- 27.05.13 r. udział w szkoleniu - Bezpieczeństwo danych oso-
bowych w trakcie procesu informatyzacji ochrony zdrowia 
- od czego zacząć?;

- 14.06.13 r. Podsumowanie programu profilaktycznego re-
alizowanego w szkołach podstawowych „Trzymaj formę” - 
konferencja dla koordynatorów programu - przedstawiłam 
wystąpienie „Żywienie dzieci - zdrowie w przyszłości”;

- 07.10.13 r. Spotkanie z pielęgniarską kadrą kierowniczą 
szpitali powiatowych i wojewódzkich woj. podlaskiego z 
konsultantami wojewódzkimi zorganizowane przez Kon-
sultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa mgr 
Annę Kulikowską - analiza zatrudnienia. Problemy współ-
czesne pielęgniarstwa;

- Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na szkoleniu 
specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatryczne-
go pierwsze spotkanie 09.07.2013; egzamin 10.09.2013 r.;

- udział w spotkaniach Stowarzyszenia osób chorych z ce-
liakię oraz na diecie bezglutenowej - 2 spotkania oddziału 
białostockiego (maj, listopad);

- udział w licznych konferencjach, zjazdach, szkoleniach. 
Data: 13.10.2013r

mgr Urszula Chrzanowska  
Konsultant Wojewódzki w dz. pielęgniarstwa pediatrycznego 

woj. podlaskie
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R  
aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego 

Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego  

w 2013 roku

 
 W województwie podlaskim stacjonarna opieka psychiatryczna 

sprawowana jest w SPP ZOZ w Choroszczy i SPSP ZOZ w Suwał-
kach oraz w oddziałach psychiatrycznych Szpitali Powiatowych 
w Kolnie, Hajnówce, Grajewie i Szpitalu Wojewódzkim w Łomży 
oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym Psychiatrycznym 
w Krynkach. 

 Raport sporządzono na podstawie autorskiej ankiety dotyczą-
cej oceny zabezpieczenia mieszkańców województwa w świad-
czenia pielęgniarskie w dziedzinie psychiatrii.

1. Ocena faktycznych zasobów kadrowych w dziedzinie pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego w lecznictwie stacjonarnym 
i niestacjonarnym w województwie podlaskim:
- Liczba pielęgniarek zatrudnionych w stacjonarnym lecznic-

twie - 358 osoby natomiast w lecznictwie niestacjonarnym 
pracuje 29 pielęgniarek,

- Struktura zatrudnienia według stażu pracy: 0-5 = 18%, 6-10 
= 6%, 11-20 = 27%, 21-30 = 33% i powyżej 30 lat - 16%, 

- Struktura wykształcenia zatrudnionych pielęgniarek w psy-
chiatrycznych podmiotach opieki zdrowotnej: dr n. med. 
- 2 osoby, mgr pielęgniarstwa - 75, licencjat pielęgniarstwa 
- 92, pielęgniarki dyplomowane - 218, 

- Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 
posiada 63 osoby, co stanowi 16,28%,

- Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoter-
minowej, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa 
pediatrycznego posiada - 35 osób - 9,05%,

- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychia-
trycznego posiada 52 pielęgniarki, co stanowi 13,44%.

 Z zebranych informacji wynika, iż minimalne normy zat-
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rudnienia pielęgniarek wyliczane były w oparciu o rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku 
w większości podmiotów leczniczych. W oparciu o infor-
macje z ankiety wynika, że w 2 zakładach w województwie 
podlaskim wykazano niedobór 37 pielęgniarek. W roku 
2013 w kontrolowanych podmiotach leczniczych stwier-
dzono, iz prowadzona jest kategoryzacja pacjentów zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 
2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudniania pielęgniarek i położnych w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami.

Wskazane w ankietach zapotrzebowanie na kształcenie po-
dyplomowe:
- Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 

psychiatrycznego - 108;
- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psy-

chiatrycznego - 65.

2. Przeprowadzone kontrole:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Od-

dział Psychiatryczny z Izbą Przyjęć w Hajnówce ul. Lipowa 
190, 17-200 Hajnówka

- Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 
Psychiatryczny w Krynkach ul. Grodzieńska 40, 16-120 
Krynki

- Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Marjańska 
Józefa 3/104, 15-071 Białystok

- Centrum Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Psychicznych 
„SALUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 
Wyszyńskiego 6, 18-404 Łomża

- Centrum Zdrowia Psychicznego LESZCZYNOWA Wiesław 
Magnuszewski w Białymstoku ul. Leszczynowa 40

3. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli: 
- dostępność do świadczeń pielęgniarskich w psychiatrii: 

analiza aktualnych i pożądanych potrzeb kadrowych,
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- stosowanie przymusu bezpośredniego,
- wyposażenie podmiotu w aparaturę i sprzęt medyczny,
- dokumentacja pielęgniarska, 
- doskonalenie zawodowe, 
- warunki pobytu pacjentów, 
- sposób ustalania minimalnych norm zatrudniania pie-

lęgniarek. 
4. Wydane opinie: 

- Opinia dotycząca dostępności do świadczeń zdrowotnych 
realizowanych przez pielęgniarki - 5,

- Opinia dotycząca oceny faktycznych zasobów kadrowych 
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w lecznic-
twie stacjonarnym i niestacjonarnym -5,

- Opinia dotycząca potrzeb kadrowych w dziedzinie pielęg-
niarstwa psychiatrycznego w lecznictwie stacjonarnym i 
niestacjonarnym w województwie podlaskim - 5,

- Opinia dotycząca spełnienia warunków do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego - 5,

- Opinia dotycząca zabezpieczenia w aparaturę i sprzęt 
medyczny, aparaturę analityczną do przygotowywania 
i badania produktów leczniczych - 5,

- Opiniowanie rozporządzenia w sprawie sposobu usta-
lania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek 
i położnych w podmiotach leczniczych - przekazane 
Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego.

5. Czynności doradcze:
- Sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej pielęg-

niarskiej, sposobu autoryzacji wykonywanych zleceń le-
karskich zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 
2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

- Doboru placówek stażowych w ramach kształcenia po-
dyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycz-
nego
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- Kategoryzacji pacjentów i sposobu wyliczania minimal-
nych norm zatrudnienia w oddziałach psychiatrycznych 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 
grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania mini-
malnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębior-
cami.

6. Opis innych zadań wykonanych przez Konsultanta Woje-
wódzkiego:

- Przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego województwa 
podlaskiego rekomendowanych kierunków kształcenia, 
celem zabezpieczenia dostępu mieszkańcom wojewódz-
twa do specjalistycznej opieki pielęgniarskiej,

- Udział w konferencjach naukowych: 08.03.2013 r. - Konfe-
rencja Naukowo Szkoleniowa „Problemy zawodowe pie-
lęgniarek” w Białymstoku /także czynny/; 27.09.2013 r. 
„Psychogeriatryczne i społeczne aspekty wieku pode-
szłego związane ze starzeniem się społeczeństwa” w Su-
wałkach.

- Udział w obradach XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych w Białymstoku - 9.03.2013 r.

- Uczestnictwo w spotkaniu kierowniczej kadry pielęgniar-
skiej województwa podlaskiego organizowanych przez 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniar-
stwa- 26.04.2013 r.

- Udział w spotkaniu Konsultantów Wojewódzkich w dzie-
dzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w Krakowie zor-
ganizowanym przez Konsultanta Krajowego w dziedzi-
nie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 24.09.2013 r.

- Udział w XVI Zjeździe Delegatów Oddziału PTP w Bia-
łymstoku - 26.09.2013 r. 

- Współpraca z organizatorami szkoleń podyplomowych 
- uczestnictwo w komisjach kwalifikacyjnych, przeka-
zywanie zapotrzebowania na kształcenie, spotkania 
z uczestnikami, zajęcia dydaktyczne.

- Udzielono kilkadziesiąt porad pielęgniarkom i organiza-
torom kształcenia podyplomowego w dziedzinie pielęg-
niarstwa psychiatrycznego.
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- Udział /także czynny/ w licznych szkoleniach 
- Udział w pracach Komisji do spraw Opieki Długoter-

minowej i Pomocy Społecznej przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - jeden raz 
w kwartale,

- Współorganizator warsztatów dotyczących stosowania 
przymusu bezpośredniego dla pielęgniarek pracujących 
w domach pomocy społecznej - 12 grudzień 2013 r. 

- Współpraca z uczelniami wyższymi w województwie 
podlaskim, samorządami zawodowymi (lekarskim 
i pielęgniarskimi), Polskim Towarzystwem Pielęgniar-
skim, konsultantami wojewódzkimi, Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym w zakresie promocji zdrowia 
psychicznego.

7. Wnioski końcowe:
- W województwie podlaskim jest ograniczona dostępność 

do psychiatrycznego lecznictwa stacjonarnego i świad-
czeń ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży.

- Rozmieszczenie poradni psychiatrycznych jest nierówno-
mierne: poradnie skupiają się w większych ośrodkach.

- Świadczenia pielęgniarskie w zakresie psychiatrii w wo-
jewództwie podlaskim wykonywane są zgodnie z za-
sadami etyki zawodowej, aktualną wiedzą medyczną 
i poszanowaniem praw pacjenta. Poziom udzielanych 
świadczeń zdrowotnych wysoki.

 dr n. med. Nadzieja Sołowiej 
 Konsultant Wojewódzki  

 w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 
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I  
nformacje PTP

W 2013 roku minęła XV kadencja Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego, które jest stowarzyszeniem profesjonalnym, ogól-
nopolskim, otwartym dla wszystkich, którzy chcą pracować dla 
bezpieczeństwa zawodu, pacjentów i profesjonalizacji zawodu.

Główne cele Towarzystwa to popularyzowanie zdobyczy wiedzy 
naukowej, kształtowanie postaw etycznych członków Towarzy-
stwa, wspieranie naukowego i zawodowego rozwoju pielęgniarek 
i położnych, prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wy-
ników do praktyki zawodowej oraz współpraca z organizacjami 
naukowymi w kraju i zagranicą.

Kontynuując działalność statutową Towarzystwa, wiosną 2013 
roku w kołach PTP odbyły się zjazdy wyborcze na XVI kaden-
cję, natomiast 26 września Zjazd Delegatów Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego w Białymstoku.

Wynikiem wyborów przewodniczącą Zarządu Oddziału na lata 
2013-2017 została ponownie wybrana dr Matylda Sierakowska 
z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

W skład zarządu weszły również:
- dr Beata Olejnik (UMB) i mgr Anna German (WSZ w Bia-

łymstoku) - z-cy przewodniczącej
- mgr Mirosława Piech (USK) - sekretarz
- mgr Tomasz Wardowicz (USK) - skarbnik
oraz 

dr Cecylia Dolińska (OIPiP), mgr Mirosława Karpiuk (ZOZ 
w Hajnówce), mgr Dorota Szoka (ZOZ w Sokółce), Wiesława 
Truchan (ZOZ w Suwałkach), mgr Urszula Chrzanowska 
(UDSK), mgr Małgorzata Brzósko (WSZ w Białymstoku) 
– członkowie.

Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana mgr 
Bożenna Samujło (WSZ w Białymstoku), członkami mgr Elżbie-
ta Godlewska (WSZ w Białymstoku) i mgr Dominika Szafran 
(UDSK).
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W dniach 22-23 XI 2013 w Warszawie odbył się XVI Zjazd De-
legatów PTP. Województwo podlaskie reprezentowały: dr Matyl-
da Sierakowska, dr Beata Olejnik, dr Cecylia Dolińska, dr Agata 
Panas, mgr Irena Pawlenko, mgr Mirosława Piech, mgr Urszula 
Chrzanowska, mgr Mirosława Karpiuk, mgr Anna Kasperuk, 
mgr Eugenia Kalinowska.

Nową Prezes PTP została mgr Grażyna Wójcik z Warszawy, 
a Przewodniczącą Rady Naukowej PTP - dr Beata Dobrowolska 
z Lublina.

Nasze województwo w Prezydium Towarzystwa reprezentować 
będzie dr Beata Olejnik, a w Radzie Towarzystwa dr Matylda 
Sierakowska, jako przewodnicząca ZO PTP w Białymstoku.

Podczas zjazdu wręczono odznaki i wyróżnienia. Odznakę 
honorową Ministra Zdrowia Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia 
otrzymały dr Matylda Sierakowska i mgr Anna German. Waż-
ną informacją jest również to, że Zjazd uchwalił nowy Statut 
Towarzystwa.

Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku, kontynuując tradycje 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, za cel główny działal-
ności przyjmuje wspieranie rozwoju naukowego pielęgniarek na 
Podlasiu poprzez organizację szkoleń i konferencji, udział w zjaz-
dach w kraju i za granicą, popularyzowanie zawodu poprzez 
prowadzenie konkursu Pielęgniarka Roku i uroczyste obchody 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, reprezentowanie Towa-
rzystwa na uroczystościach, udział w komisjach egzaminacyjnych 
i konkursach oraz popularyzację zdobytej wiedzy w formie pub-
likacji w czasopismach dla pielęgniarek.

Zachęcamy pielęgniarki do pracy na rzecz rozwoju naszej pro-
fesji zawodowej. 

Zapraszamy do zrzeszania się w kołach PTP. W naszym woje-
wództwie działa aktywnie 8 kół, w których przewodniczącymi 
w XVI kadencji w szpitalach i instytucjach są:

1. dr Beata Olejnik - Koło PTP  
przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,

2. mgr Agnieszka Charyło - Koło PTP  
przy UDSK w Białymstoku,

Informacje PTP



82

Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

3. mgr Bożena Samujło - Koło PTP  
przy WSZ w Białymstoku,

4. mgr Tomasz Wardowicz - Koło PTP  
przy USK w Białymstoku,

5. mgr Mirosława Karpiuk - Koło PTP  
przy SP ZOZ w Hajnówce,

6. plg Grazyna Olechno - Koło PTP  
przy SP ZOZ w Sokółce,

7. mgr Alina Sapućko - Koło PTP  
przy S Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy

8. mgr Marlena Zielińska - Koło PTP  
przy SP ZOZ w Suwałkach.

Apelujemy gorąco do liderów pielęgniarstwa w placówkach 
ochrony zdrowia do tworzenia nowych kół PTP w swoim śro-
dowisku zawodowym i współpracy w krzewieniu tradycji zawo-
dowych i kształtowaniu wizerunku współczesnego pielęgniar-
stwa.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału 
PTP w Białymstoku 

dr n. med. Matylda Sierakowska

Informacje PTP
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Informacje PTP

I  
mplementacja ICNP® do praktyki pielęgniarskiej

Bydgoszcz, dn. 26.09.2013

Sz. Pani  
dr Dorota Kilańska,  
Dyrektor Akredytowanego przez 
ICN Centrum Badania i Rozwoju 
Międzynarodowej Klasyfikacji 
Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) 
Przewodnicząca Rady  
ds. e- zdrowia w Pielęgniarstwie, 
Centrum Systemów Informacyj-
nych Ochrony Zdrowia 

Szanowna Pani Dyrektor,

Jako Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego 
i operacyjnego akceptuję i popieram Stanowisko Konsultantów 
Krajowych ds. Pielęgniarstwa z dnia 11 września 2013, realizu-
jących zadania w Radzie ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie przy 
CSIOZ, dotyczące implementacji ICNP® do praktyki pielęgniarskiej. 
Popieram także starania różnych organizacji pielęgniarskich oraz 
innych gremiów zajmujących się uporządkowaniem praktyki pie-
lęgniarskiej w tym obszarze.

Wdrożenie Międzynarodowego Standardu Praktyki Pielęgniar-
skiej będzie korzystne dla chorego, współpracowników, organi-
zatorów Ochrony Zdrowia, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, także 
nauki oraz płatnika (NFZ).

O potrzebie świadczenia indywidualnej i całościowej opieki na 
wysokim poziomie  tzw. procesie pielęgnowania wraz z dokumen-
tacją, mówi Światowa Organizacja Zdrowia i liczne pielęgniarskie 
organizacje międzynarodowe w tym również polskie. Proces pielę-
gnowania określany jest jako złoty standard opieki pielęgniarskiej, 
postrzegany jako pielęgnowanie nowoczesne, holistyczne i indy-
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widualne. Funkcjonuje od wielu lat i w  wielu krajach w praktyce 
pielęgniarskiej przyczyniając się również do jakże potrzebnego 
rozwoju naukowego tej dziedziny.

Motywacją do wdrożenia w Polsce Międzynarodowego Standar-
du Praktyki Pielęgniarskiej jest  m.in. ochrona zdrowia człowieka 
i jego indywidualne potrzeby zdrowotne oraz  wzrost poziomu 
opieki medycznej.

Z wyrazami szacunku 

dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, prof. UMK 
Konsultant Krajowy  

w dziedzinie  
pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

Informacje PTP
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U  
znawanie kwalifikacji zawodowych w UE

Koniec 10-letniego sporu  
o polskie pielęgniarki i położne 

Szanowni Państwo! 
Drogie Panie! 
Kwalifikacje zawodowe wszystkich polskich pielęgniarek i po-

łożnych od dzisiaj uznawane są w całej Unii Europejskiej na 
takich samych zasadach jak wszystkich innych pielęgniarek i po-
łożnych w UE! 

Po latach niełatwych negocjacji, wszystkie polskie pielęgniarki 
i położne będą mogły w pełni korzystać ze swobody przemiesz-
czania się i podjęcia pracy w dowolnie wybranym państwie Unii! 
To, co nie udało się w 2005 roku, udało się teraz w październiku 
2013 roku! 

Z przyjemnością informuję Państwa, że dzisiaj Parlament Eu-
ropejski podczas sesji plenarnej w Strasburgu przyjął w głosowa-
niu moje poprawki dotyczące dyrektywy w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, dzięki którym kwalifikacje zawodo-
we wszystkich polskich pielęgniarek i położnych, włączając ab-
solwentki liceów medycznych czy studium medycznego, będą 
uznawane na takich samych zasadach jak wszystkich innych 
pielęgniarek w Unii Europejskiej. A mówimy tutaj o niemałej 
grupie zawodowej, bo ponad 70% czynnych zawodowo polskich 
pielęgniarek to właśnie absolwentki liceów medycznych czy stu-
dium medycznego. 

Cieszy mnie fakt, że te od lat oczekiwane rezultaty udało się 
osiągnąć dzięki licznym spotkaniom i rozmowom z posłami do 
Parlamentu Europejskiego, z przedstawicielami Komisji Euro-
pejskiej oraz nieustanne przedstawianie naszych postulatów na 
forum Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
a także spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, 
w szczególności z zaangażowanymi w sprawę Paniami: z Dyrek-

Kwalifikacje zawodowe
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tor Danutą Czarnecką oraz z Dyrektor Beatą Cholewką oraz 
z przedstawicielami polskich pielęgniarek i położnych, w szcze-
gólności z Panią Dorotą Gardias, wiceprzewodniczącą Forum 
Związków Zawodowych, byłą przewodniczącą Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz z Panią Ma-
rią Brzezińską, ekspertem FZZ, byłą przewodniczącą Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz innymi osoba-
mi, które również wniosły swój wkład w prace nad dyrektywą. 

To ogromny sukces, bo nie tylko daje równe szanse na rynku 
pracy naszym polskim pielęgniarkom, ale też pokazuje, że ponad 
10-letnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej przekonało 
do nas pozostałe państwa członkowskie, które traktują nas jak 
równego partnera. 

Uwzględnienie polskiego postulatu było dla mnie osobiście 
ogromnie ważne, ponieważ spełnia on oczekiwania naszych oby-
wateli odnośnie do równego traktowania w pełni wykwalifiko-
wanych pracowników na obszarze Unii Europejskiej. Wszystkie 
nasze pielęgniarki i położne bez wyjątku, posiadają wysokie kwa-
lifikacje zawodowe i walczyłam właśnie o to, aby były docenione 
w Unii Europejskiej, i to się udało.

Po wdrożeniu tych przepisów do krajowych porządków praw-
nych wszyscy zainteresowani będą mogli korzystać z możliwości, 
jakie dają zawody pielęgniarskie. 

Kochane Panie, zwracam się do Was z prośbą o przekazanie 
i udostępnienie powyższych informacji jak najszerszemu gronu 
pielęgniarek i położnych. 

Z poważaniem,

 
Małgorzata Handzlik

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Bruksela 9 października 2013 roku

Kwalifikacje zawodowe



87

Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Kwalifikacje zawodowe

E  
uropejska legitymacja zawodowa

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego

Ważniejsze zmianyw dyrektywie 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

 ws. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych

Europejska legitymacja zawodowa jest to certyfikat elektro-
niczny, który zostanie wprowadzony dla wybranych zawodów 
o największej mobilności, stanowiący nową ścieżkę uznania 
kwalifikacji. W tego rodzaju uznaniu kwalifikacji zawodowych 
będzie konieczne większe zaangażowanie państwa wysyłające-
go, z którego pochodzą kwalifikacje zawodowe, ponieważ osoba 
wyjeżdżająca złoży dokumenty w swoim kraju, w organie za to 
odpowiedzialnym, który zamieści je w specjalnym repozytorium 
w systemie IMI, gdzie następnie będą one widoczne w orga-
nie państwa przyjmującego. Na podstawie dokumentów organ 
w państwie wysyłającym stworzy projekt legitymacji, który rów-
nież będzie dostępny dla państwa przyjmującego, które porówna 
dokumenty ze swoimi wymaganiami i podejmie decyzję czy do 
uznania kwalifikacji jest to wystarczające. Jeśli tak, to wtedy nas-
tąpi zatwierdzenie legitymacji. W przypadku stwierdzenia, że 
konieczny jest staż lub test, zatwierdzenie nastąpi po spełnieniu 
wskazanych wnioskodawcy warunków.

Legitymacja będzie obowiązkowa dla państw członkowskich, 
natomiast dowolna dla obywateli.

Celem europejskiej legitymacji zawodowej jest uproszczenie 
procesu uznawania kwalifikacji oraz zapewnienie efektywności 
w zakresie kosztów i funkcjonowania, co przyniesie korzyści 
specjalistom i właściwym organom. Europejska legitymacja za-
wodowa powinna być wydawana na wniosek specjalisty oraz 
po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadze-
niu związanych z nimi procedur w zakresie weryfikacji przez 
właściwe organy. Funkcjonowanie europejskiej legitymacji za-
wodowej należy wesprzeć systemem wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym (IMI), ustanowionym rozporządzeniem 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 ( Dz. U. 
L 316 z 14.11.2012, s.1). Ustalenie wysokości opłat leży w gestii 
państw członkowskich. Państwa członkowskie powinny jednak 
powiadomić Komisję o wysokości ustalonych opłat.

Państwa członkowskie wydają osobom posiadającym kwalifikac-
je zawodowe europejską legitymację zawodową na wniosek tych 
osób i pod warunkiem przyjęcia przez Komisję odpowiednich 
aktów wykonawczych.

Na użytek stałego prowadzenia działalności zawodowej wyda-
nie europejskiej legitymacji zawodowej nie daje automatycznego 
prawa do wykonywania określonego zawodu, jeżeli w przyjmu-
jącym państwie członkowskim już obowiązują - przed wprowa-
dzeniem europejskiej legitymacji zawodowej dla tego zawodu 
- wymogi rejestracyjne lub inne procedury kontrolne.

Wszystkie opłaty, które mogą zostać poniesione przez wniosko-
dawców w związku z procedurami administracyjnymi przepro-
wadzanymi w celu wydania europejskiej legitymacji zawodowej, 
muszą być racjonalne, proporcjonalne i współmierne do kosztów 
ponoszonych przez rodzime państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie, i nie mogą mieć charakteru zniechęcają-
cego do ubiegania się o europejską legitymację zawodową.

W dyrektywie 2005/36/WE wprowadzono system krajowych 
ośrodków informacji. Ze względu na wejście w życie dyrektywy 
2006/123/WE oraz ustanowienie w tej dyrektywie pojedynczych 
punktów kontaktowych istnieje ryzyko powielania działań. Kra-
jowe ośrodki informacji ustanowione dyrektywą 2005/36/WE 
powinny zatem zostać przekształcone w ośrodki wsparcia, któ-
rych działania powinny polegać na udzielaniu porad i wsparcia 
obywatelom, w tym porad bezpośrednich, w celu zapewnienia 
codziennego stosowania zasad rynku wewnętrznego na szczeblu 
krajowym w skomplikowanych indywidualnych sprawach doty-
czących obywateli. W stosownych przypadkach ośrodki wsparcia 
pełniłyby funkcję łącznika z właściwymi organami i ośrodkami 
wsparcia innych państw członkowskich. Co się tyczy europej-
skiej legitymacji zawodowej, państwa członkowskie powinny 
mieć swobodę decydowania, czy ośrodki wsparcia mają działać 
w charakterze właściwego organu w rodzimym państwie człon-
kowskim, czy też pomagać właściwemu organowi w obsłudze 

Kwalifikacje zawodowe
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wniosków o europejską legitymacją zawodową i w rozpatrywaniu 
indywidualnej dokumentacji wnioskodawcy stworzonej w syste-
mie IMI (dokumentacji w systemie IMI).

Niniejsza dyrektywa przyczynia się do zapewnienia wysokie-
go poziomu ochrony zdrowia i ochrony konsumentów. W dy-
rektywie 2005/36/WE przewidziano już szczegółowe obowiązki 
państw członkowskich w zakresie wymiany informacji. Obowiąz-
ki te należy rozszerzyć. Niezbędny jest szczególny mechanizm 
ostrzegania w odniesieniu do pracowników służby zdrowia na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE. Obowiązek wysyłania ostrze-
żenia powinien obowiązywać wyłącznie państwa członkowskie, 
w których takie zawody są regulowane. Ostrzeżenie to należy ak-
tywować przy zastosowaniu systemu IMI niezależnie od tego, czy 
dany specjalista skorzystał z któregokolwiek prawa na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE lub od tego, czy złożył wniosek o uzna-
nie jego kwalifikacji zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy zastosowaniu którejkolwiek innej 
metody przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura ostrzegania 
powinna być zgodna z prawem Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych oraz praw podstawowych. Procedury ostrzegania nie 
powinny być tworzone w celu zastąpienia lub zmiany jakich-
kolwiek ustaleń między państwami członkowskimi w zakresie 
współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wew-
nętrznych.

Bez uszczerbku dla zasady domniemania niewinności właś-
ciwe organy rodzimego państwa członkowskiego i przyjmują-
cego państwa członkowskiego dokonują terminowej aktualiza-
cji odpowiedniej dokumentacji w systemie IMI, uzupełniając ją 
o informacje na temat postępowań dyscyplinarnych lub sankcji 
karnych, które wiążą się z zakazem lub ograniczeniem i które 
wpływają na wykonywanie czynności przez posiadacza europej-
skiej legitymacji zawodowej na podstawie niniejszej dyrektywy. 
Do takich aktualizacji zalicza się usuwanie informacji, które nie 
są już wymagane. Posiadacza europejskiej legitymacji zawodo-
wej i właściwe organy mające dostęp do właściwej dokumentacji 
w systemie IMI informuje się bezzwłocznie o wszystkich aktu-
alizacjach. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla spoczy-

Kwalifikacje zawodowe
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wających na państwach członkowskich obowiązków w zakresie 
mechanizmu ostrzegania.

Specjaliści, których kwalifikacje podlegają uznaniu, muszą po-
siadać znajomość języków niezbędną do wykonywania danego 
zawodu w przyjmującym państwie członkowskim.

Państwo członkowskie zapewnia, aby wszelkie sprawdzanie 
znajomości języka przeprowadzane przez właściwy organ lub 
pod jego nadzorem, było ograniczone do znajomości jednego 
języka urzędowego przyjmującego państwa członkowskiego 
lub jednego języka administracyjnego przyjmującego państwa 
członkowskiego, pod warunkiem że jest on również językiem 
urzędowym Unii.

Sprawdzenie znajomości języka można przeprowadzać tylko 
po wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej lub po uznaniu 
kwalifikacji zawodowych, w zależności od przypadku.

Każde sprawdzenie znajomości języka musi być proporcjonal-
ne do działalności, która ma być prowadzona. Zainteresowany 
specjalista może się odwołać od takiego sprawdzenia zgodnie 
z prawem krajowym.

Komisja Europejska poinformowała również, że Państwa 
Członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń do zaproponowanych przez 
Rzeczypospolitą Polskę zmian w sprawie uznawania kwalifikacji 
polskich pielęgniarek, dotyczących wprowadzenia do dyrektywy 
2005/36/WE przepisów, które umożliwią:

1) automatyczne uznawanie kwalifikacji polskich pielęgniarek - 
absolwentek liceów medycznych (na zasadzie praw nabytych),

2) zmianę warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek - ab-
solwentek szkół pomaturalnych polegającą na skróceniu wy-
maganego doświadczenia zawodowego (3 kolejne lata z ostat-
nich 5 lat zamiast 5 lat doświadczenia z ostatnich 7 lat).

W związku z powyższym zaproponowane przez Polskę zmiany 
zostały wprowadzonego do nowego tekstu dyrektywy.

Materiał opracował:
Klaudiusz Sigiel 

Asystent ds. prawnych Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Kwalifikacje zawodowe
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I  
nformacja nt. zmian w Dyrektywie 2005/36/WE

Informacja na temat 
terminu wejścia w życie planowanych zmian 

w Dyrektywie 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego 

i Rady ws. uznawania kwalifikacji zawodowych

W dniu 9 października 2013 roku Parlament Europejski prze-
g łosował i zaakceptował zaproponowane przez Rzeczpospolitą 
Polskę zmiany dotyczące kwestii uznawania kwalifikacji zawo-
dowych polskich pielęgniarek i położnych.

Kolejnym organem, który musi przyjąć zmieniony tekst Dy-
rektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady jest Rada 
Europejska. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się prawdopo-
dobnie w dniu 15 listopada 2013 r.

Po formalnym zaakceptowaniu zmian w ww. dyrektywie przez 
obie instytucje nastąpi publikacja omawianego aktu prawnego 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Natomiast wejście 
w życie niniejszej dyrektywy nastąpi dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże to nie kończy „drogi” przyjętego dokumentu. Po 
wejś ciu w życie zmienionej Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady ws. uznawania kwalifikacji zawodowych 
konieczna będzie jej implementacja, wdrożenie do krajowego 
porządku prawnego w każdym Państwie Członkowskim. Po-
szczególne kraje będą miały na to maksymalnie 2 lata.

Materiał opracował:
Klaudiusz Sigiel 

Asystent ds. prawnych 
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Kwalifikacje zawodowe
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P  
ortal dla pielęgniarek i położnych

Portal dla pielęgniarek i położnych 
www.edukacjapacjenta.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przekazać informację o nowatorskim rozwiązaniu, 
zmieniającym istotnie standard dzisiejszej pracy pielęgniarki i po-
łożnej. To pierwszy tak zaawansowany technologicznie projekt, 
a zarazem bardzo prosty w użyciu.

Adresatem projektu są pielęgniarki i położne, na co dzień 
edukujące pacjentów i firmy wspierające środowisko medyczne 
w edukacji. Obszary terapeutyczne objęte projektem w 2013/2014 
roku to: pediatria, neonatologia, diabetologia, ginekologia, 
dermatologia.

Projekt otrzymał pozytywne rekomendacje: Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Pediatrycznych oraz Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu serwisu inter-
netowego jako magazynu. Pielęgniarka i Położna po zalogowaniu 
się będzie miała dostęp do oferowanych na rynku materiałów 
edukacyjnych, pomocy szkoleniowych, wyrobów medycznych czy 
próbek produktów, oraz możliwość zamawiania ich całkowicie bez-
płatnie (dostawa również jest bezpłatna). Dzięki temu niezależnie 
od miejsca zamieszkania czy możliwości uczestniczenia w szko-
leniach, ma stały dostęp do wiedzy, podstawowych materiałów 
edukacyjnych i pomocy szkoleniowych.

Możliwość komentarzy, ocen i porównania między sobą dostęp-
nych na rynku materiałów edukacyjnych i pomocy szkoleniowych, 
a dodatkowo wnioski i sugestie będą przekazywane autorom ma-
teriałów w celu poprawy ich jakości - wzmocnienie roli Pielęgniarki 
i Położnej. Najbardziej aktywni otrzymują, co miesiąc nagrody!
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Doradca Medyczny posiada wiedzę z różnych zakresów me-
dycyny spełnia funkcję 24 h wsparcia pielęgniarki i/lub położ-
nej w edukacji, aktywnie zachęca użytkowników do zapoznania 
się z nowościami ze świata medycyny, oferując w prosty i szybki 
sposób dostęp do niej. Utrwala wiedzę zdobytą na szkoleniach 
i konferencjach.

Platforma e-learning - umożliwiającą korzystanie z oferty szko-
leniowej z certyfikacją.

Instrukcja rejestracji i logowania:
1. Wejdź na adres strony www.edukacjapacjenta.pl,
2. Kliknij napis: „jeśli nie posiadasz loginu i hasła zarejestruj 

się”,
3. Wypełnij formularz rejestracyjny,
4. Otrzymasz mail lub SMS z loginem i hasłem,
5. Zaloguj się i korzystaj z serwisu bez ograniczeń i bezpłatnie.

Z poważaniem

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
oraz

Zespół Serwisu www.edukacjapacjenta.pl
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S 
tanowisko młodszego asystenta

Opinia w sprawie możliwości zatrudnienia  
pielęgniarki i położnej  

na stanowisku młodszego asystenta

Taryfikator kwalifikacyjny, stanowiący załącznik do rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 
2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 151, poz. 869) wskazuje stano-
wiska starszego asystenta, asystenta oraz młodszego asystenta.

Zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi na stanowisku młod-
szego asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada która 
posiada tytuł zawodowy magistra na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zasto-
sowanie w ochronie zdrowia oraz 1 rok stażu w zawodzie.

Natomiast na stanowisku asystenta może być zatrudniona oso-
ba, która posiada tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowot-
nej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia.

W związku z tym pielęgniarki, położne które posiadają oprócz 
studiów wyższych magisterskich i 3-letniego stażu pracy w za-
wodzie, dodatkowo studia podyplomowe i 2-letnią specjalizację 
w określonej dziedzinie mogą zostać zakwalifikowane do pracy 
na stanowisku asystenta.

Zaś wymogi kwalifikacyjne dotyczące stanowiska starszego 
asystenta , tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położ-
nictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub 
organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zas-
tosowanie w ochronie zdrowia określają również posiadanie 
5-letniego stażu pracy w zawodzie.
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W świetle powyższego nie ma przeciwwskazań formalnych do 
zatrudniania pielęgniarek lub położnych, jeśli posiadają kwali-
fikacje określone właściwymi aktami prawnymi, na stanowisku 
młodszego asystenta, asystenta i starszego asystenta. Jednakże 
decyzje indywidualne, jak również i ustalenie ogólnego kierunku 
w sprawie zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na stanowisku 
młodszego asystenta, asystenta i starszego asystenta, należą do 
kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Ponadto zatrudnianie 
pielęgniarek lub położnych na wyżej wspomnianych stanowi-
skach powinno się łączyć z właściwym dla danego stanowiska 
zakresem czynności różnicujących stanowiska asystenta i stano-
wiska pielęgniarki lub położnej.

W związku z tym, że za zarządzanie publicznym zakładem 
opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu, 
który podejmuje decyzję o sprawach kadrowych i on odpowiada 
za zatrudnienie na danym stanowisku pracy osoby posiadającej 
wymagane przepisami kwalifikacje, które wynikają z zapisów 
w taryfikatorze kwalifikacyjnym.

źródło: www.mz.gov.pl, 
zakładka: pielęgniarki i położne
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P  
ytania - odpowiedzi NIPiP

Czy położna tak jak pielęgniarka może realizować świadcze-
nia zdrowotne we wszystkich oddziałach szpitalnych ZOZ?

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez położną 
określa art. 5 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej Dz. U. Nr 174, poz. 1039.

Art. 5 pkt 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż położna udziela 
świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgna-
cyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabi-
litacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, 
kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem. Udzie-
lanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, położna wykonuje 
przede wszystkim przez:

- prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakre-
sie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania 
rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,

- rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą 
w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzanie ba-
dań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej,

- kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego 
rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,

- prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie 
płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,

- przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacięciem i szy-
ciem naciętego krocza,

- podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, 
do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z po-
łożenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska,

- sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu 
okresu poporodowego,

- badanie noworodków i opiekę nad nimi,
- realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia 

i rehabilitacji,
- samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń 
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zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych,

- profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych.

Uprawnienia do realizacji powyżej cytowanego zakresu świad-
czeń zdrowotnych położna uzyskuje w trakcie kształcenia zawo-
dowego przeddypolomowego oraz podyplomowego. Kwalifikacje 
zawodowe jakie uzyskuje położna zgodnie ze standardem kształ-
cenia zawodowego położnej, wskazują na podstawy przedmio-
towej wiedzy w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, 
rodzącą i położnicą oraz noworodkiem. 

Położna zgodnie z standardem kształcenia zawodowego I stop-
nia nabywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych 
wobec: kobiety i jej rodziny; kobiety ciężarnej; kobiety rodzą-
cej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, 
profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej 
- przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie 
przekwitania i senium. Nabywa umiejętności rozpoznawania 
i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia 
porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających 
od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

Położna jest przygotowana do przekazywania wiedzy na te-
mat rozrodu i metod planowania rodziny w okresie dojrzewania 
i przedkoncepcyjnym - w aspekcie biologicznym, wychowaw-
czym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Po-
nadto położna w trakcie kształcenia podyplomowego poszerza 
swój zakres kompetencji poprzez kształcenie podyplomowe 
w zakresie kursów dokształcających, specjalistycznych, kwali-
fikacyjnych i specjalizacji w odniesieniu do wskazanych powy-
żej w art. 5 cytowanej ustawy zakresu świadczeń zdrowotnych. 
Szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomo-
wego okreś la Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 paź-
dziernika 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz 
dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz 
ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.).

Przykładowo:
§1 ust. 1 cytowanego powyżej Rozporządzenia wskazuje, iż 
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specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w nas-
tępujących dziedzinach pielęgniarstwa:

1) rodzinnego;
2) w ochronie zdrowia pracujących;
3) środowiska nauczania i wychowania;
4) zachowawczego;
5) geriatrycznego;
6) kardiologicznego;
7) nefrologicznego;
8) diabetologicznego;
9) pediatrycznego;
10) chirurgicznego;
11) operacyjnego;
12) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
13) onkologicznego;
14) psychiatrycznego;
15) opieki długoterminowej;
16) neurologicznego;
17) opieki paliatywnej;
18) ratunkowego;
19) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

2. Specjalizacje dla położnych mogą być prowadzone w dzie-
dzinie pielęgniarstwa rodzinnego, dziedzinie promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz w dziedzinach pie-
lęgniarstwa ginekologicznego i pielęgniarstwa położni-
czego.

3. Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych mogą być także 
prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa neonatologicz-
nego, pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz w dziedzinie 
organizacji i zarządzania.

§2 ust. 1 - wykaz dziedzin, w których mogą być prowadzone 
kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek,

§2 ust. 2 - wykaz dziedzin, w których mogą być prowadzone 
kursy kwalifikacyjne dla położnych,

§2 ust. 3 - wykaz dziedzin, w których mogą być prowadzone 
kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych.
Bardzo istotnym elementem rozwoju współczesnej ochrony 

zdrowia jest tworzenie oddziałów wielospecjalistycznych 
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dlatego też najważniejszym kryterium branym pod uwagę 
przy zatrudnianiu położnej w danym oddziale/placówce 
jest zakres świadczeń zdrowotnych realizowany w danym 
oddziale/placówce, które będą odpowiadały świadczeniom 
opisanym w art. 5 cytowanej ustawy.

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami przez położną, a od-
nosząc się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
14 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla za-
kładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich 
nadawania (Dz. U. z dnia 5 maja 2008 r.) Położna głównie 
swoje świadczenia zdrowotne realizuje w komórkach orga-
nizacyjnych związanych z opieką nad matką i dzieckiem. 

Przykładowo:
4401 Oddział pediatryczny
4403 Oddział niemowlęcy
4405 Oddział patologii noworodka
4421 Oddział neonatologiczny
4450 Oddział ginekologiczno-położniczy
4452 Oddział ginekologiczny
4454 Oddział patologii ciąży
4456 Oddział położniczy
4458 Oddział położniczy rooming-in
4912 Sala porodowa
1401 Poradnia pediatryczna
1405 Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
1409 Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup 

wysokiego ryzyka
1421 Poradnia neonatologiczna
1450 Poradnia ginekologiczno-położnicza
1452 Poradnia ginekologiczna
1453 Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
1454 Poradnia patologii ciąży
1456 Poradnia okresu przekwitania
1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi
1470 Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
1472 Szkoła rodzenia
1474 Poradnia laktacyjna
4503 Oddział chirurgii noworodka.
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W świetle obowiązującego prawa status zawodowy położnej 
określa cytowana Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, 
która również określa przesłanki do nabycia tytułu zawodowego 
położnej i związany z nim zakres kompetencji zawodowych. Tryb 
potwierdzania posiadanych uprawnień zawodowych reguluje 
z kolei Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 17 czerwca 1992 roku (Dz. U. Nr 52, poz.248 z późn. 
zm.)

Reasumując położna wyłącznie może być zatrudniona na stano-
wisku położnej zgodnie z posiadanym i potwierdzonym prawnie 
zakresem kompetencji zawodowych i tylko w tych jednostkach 
organizacyjnych, gdzie może udzielać świadczeń zdrowotnych 
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pie-
lęgniarki i położnej Dz. U. Nr 174, poz. 1039. Natomiast pielęg-
niarka realizuje zakres świadczeń zgodnie z art. 4 cytowanej 
powyżej ustawy. Zakres kwalifikacji zawodowych pielęgniarki 
jest określony na podstawie standardu kształcenia zawodowego 
i przygotowuje pielęgniarkę do pracy we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych ochrony zdrowia gdzie realizowane są świad-
czenia zgodnie z art. 2 pkt 10, 11, 12 oraz art. 3 pkt 2 podpunkt 
1, 2. z wyłączeniem pracy na bloku porodowym.

Zawód pielęgniarki i zawód położnej to dwa odrębne, samo-
dzielne zawody medyczne o zróżnicowanym standardzie kształ-
cenia zawodowego. Istnieją uregulowania prawne wspólne dla 
obydwu zawodów min. powyżej cytowana ustawa i liczne roz-
porządzenia, kodeks etyki zawodowy polskiej pielęgniarki i po-
łożnej.

Porównywalne zjawisko dotyczy zawodu lekarza i lekarza den-
tysty to dwa samodzielne, odrębne zawody o zróżnicowanym 
standardzie kształcenia zawodowego, a wspólnych uregulowa-
niach prawnych min. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wspólny kodeks 
etyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty.

Lipno, dnia 18.06.2012 rok
Konsultant Wojewódzki  

w dz. pielęgniarstwa dla województwa kujawsko-pomorskiego  
dr n. o zdrowiu Mariola Rybka
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L  
isty i odpowiedzi NIPiP

Treść listu nadesłanego do NIPiP:

Czy na świadectwie pracy musi być informacja o tym, że pra-
cowałam w narażeniu na promieniowanie jonizujące?

Odpowiedź NIPiP:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące umieszczania na świa-
dectwie pracy wzmianki o pracy pod wpływem promieniowania 
jonizującego, wyjaśniam, co następuje:

Zgodnie z treścią Załącznika do Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pra-
cowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze (Dz.U.1983.8.43 z pózn. zm.) do ww. prac 
należą prace narażające na działanie promieniowania jonizujące-
go oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych 
w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia (Dział 
XIV. Prace różne pkt. 4). Praca taka winna być wymieniona na 
świadectwie pracy wraz z wyszczególnieniem okresu wykony-
wania pracy oraz jej rodzaju i zajmowanego stanowiska.

Z poważaniem
Joanna Walewander 

Sekretarz NRPiP
Treść listu nadesłanego do NIPiP:

...Bardzo proszę o wydanie Państwa opinii na temat pracy pie-
lęgniarek instrumentariuszek na innych oddziałach szpitala, 
oraz podpowiedź dotyczącą aktów prawnych lub ustaw na 
których możemy się oprzeć...

Odpowiedź NIPiP:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wykonywania świadczeń 
przez pielęgniarki pracujące na bloku operacyjnym innych czyn-
ności, na innych oddziałach, wyjaśniam, co następuje:
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Zgodnie z treścią art. 42 § 4 KP pracodawca może powierzyć 
pracownikowi wykonywanie innej pracy bez potrzeby wypo-
wiadania warunków pracy i płacy jeżeli działanie takie jest uza-
sadnione jego potrzebami a sytuacja ta nie powoduje obniże-
nia wynagrodzenia pracownika i powierzona praca odpowiada 
kwalifikacjom pracownika a powierzenie nie jest dłuższe niż 
3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

Jeżeli rodzaj ,,nowej” pracy jest inny niż umówiony pomiędzy 
stronami i trwa dłużej niż 3 miesiące wymaga wypowiedzenia 
zmieniającego w formie pisemnej.

Zmiana warunków pracy może być istotna lub nieistotna. 
Nieistotna zmiana warunków pracy lub płacy mieści się w za-

kresie uprawnień kierowniczych pracodawcy i jest dokonywana 
w drodze polecenia służbowego, które wiąże pracownika. 

Istotna zmiana tych warunków w razie braku zgody pracow-
nika - wymaga wypowiedzenia zmieniającego.

Ocena, czy w konkretnym przypadku następuje zmiana na 
niekorzyść pracownika istotnych warunków umowy o pracę, 
musi być dokonana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, 
w szczególności tego, co strony uzgodniły bezpośrednio w umo-
wie o pracę, bądź w sposób pośredni, przez odwołanie się do 
związanych z rodzajem pracy stawek płac wynikających z posta-
nowień układów zbiorowych pracy, regulaminów premiowania 
lub i innych przepisów prawa pracy.

Z kolei zgodnie z opinią Konsultanta Krajowego w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego - dr n. med. Beaty Ochoc-
kiej, pielęgniarki operacyjne w czasie pełnienia dyżuru na bloku 
operacyjnym nie powinny być kierowane do pomocy w spra-
wowaniu opieki nad pacjentami w innych oddziałach szpitala 
w czasie kiedy nie odbywają się zabiegi operacyjne.

Z poważaniem
Joanna Walewander 

Sekretarz NRPiP
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Treść listu nadesłanego do NIPiP:

Jestem położną rodzinną od III 2013 r. Moja propozycja 
dotyczy dokumentacji jaka powinna prowadzić położna 
środowiskowa. Zwłaszcza zależy mi na planie porodu. Ja 
poświęcam moim podopiecznym b. dużo czasu i swojej ener-
gii aby opracować rzetelnie i wspólnie z małżonkami plan 
porodu, a potem na patronażu dowiaduje się, że w szpitalu 
na bloku porodowym nikt nawet nie zapytał o plan i pacjent-
ki są bardzo zawiedzione, że tyle czasu poświęciły na jego 
wypełnienie a w konsekwencji nikt dosłownie nikt na niego 
nie spojrzał. Dlaczego przepisy nie obowiązują wszystkie 
placówki jednakowo. 

Z poważaniem 
położna środowiskowa

Odpowiedź NIPiP:

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na pismo w sprawie planu porodu, który po-

winien obowiązywać wszystkie placówki lecznicze, uprzejmie 
wyjaśniam.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 
roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporo-
dowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem 
(Dz. U.2012.1100) wydane jest na podstawie art. 22 ust. 5 usta-
wy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. 
Dz.U.2013.217) i obowiązuje wszystkie podmioty wykonujące 
działalność leczniczą, czyli podmioty lecznicze, o których mowa 
w art. 4 ustawy oraz lekarza, lub pielęgniarkę wykonujących za-
wód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, 
o której mowa w art. 5 ustawy. 

Powyższe obowiązuje także położną, gdyż w cytowanej ustawie 
jest zapis: ilekroć w ustawie jest mowa o pielęgniarce, rozumie 
się przez to także położną.
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Należy podkreślić, iż standardy postępowania medycznego 
w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych pod-
miotach wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z dele-
gacją dla ministra zdrowia zawartą w art. 22, zostają wydane 
w celu potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń 
zdrowotnych.

W związku z tym, że przedmiotowe rozporządzenie obowią-
zuje wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, na-
leży informować kobiety w ciąży, aby zgłaszając się do porodu 
w podmiotach leczniczych brały ze sobą plany porodu i żądały 
ich realizacji.

Z poważaniem
Joanna Walewander 

Sekretarz NRPiP
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M  
iędzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia  
- z upoważnienia ministra w sprawie wprowadzenia 
jednolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur 

pielęgniarskich i położnych

Szanowna Pani Marszałek! 

W odpowiedzi na pismo, znak: SPS-023-17352/13, z dnia 7 maja 
2013 r. skierowane do ministra zdrowia, dotyczące interpelacji 
pana posła Kazimierza Moskala w sprawie wprowadzenia jed-
nolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur pielęgniarskich 
i położniczych (ICNP), uprzejmie informuję Panią Marszałek.

1. Wniosek XXIX Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Rzeszowie wpłynął do Ministerstwa Zdrowia. 
W wyniku corocznych zjazdów przedstawicieli okręgowych izb 
pielęgniarek i położnych po I kwartale każdego roku do Minis-
terstwa Zdrowia kierowane są wnioski i apele, wobec których 
prezentowane stanowisko ministra zdrowia zamieszczane jest 
na stronie internetowej ministerstwa.
Do najczęściej pojawiających się wniosków okręgowych izb 
w ramach tegorocznych zjazdów ich przedstawicieli można 
zaliczyć wniosek dotyczący wprowadzenia jednolitego bazo-
wego katalogu diagnoz i procedur pielęgniarskich i położni-
czych w systemie ochrony zdrowia.

2. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP), 
zwana dalej klasyfikacją, jest międzynarodowym standardem 
opisującym m.in. diagnozy oraz wynikające z nich czynności 
pielęgniarskie i położnicze.
W systemie ochrony zdrowia funkcjonuje kilkanaście różne-
go rodzaju klasyfikacji dotyczących np. schorzeń, diagnoz, 
samodzielności psychoruchowej pacjentów itp., które mery-
torycznie obejmują podstawowe aspekty pracy pielęgniarki /
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położnej. Dostrzegając główny cel, polegający na potrzebie 
unifikacji procedur w procesie opieki pielęgniarskiej w Polsce, 
Ministerstwo Zdrowia nie kwestionuje znaczenia klasyfikacji, 
jej upowszechnienia i wykorzystania, czego wyrazem są do-
tychczasowe prace realizowane w Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Najczęściej wskazywanym przez przedstawicieli środowiska 
zawodowego pielęgniarek i położnych do osiągnięcia celem 
związanym z wprowadzeniem klasyfikacji jest ujednolicenie 
języka opisującego praktykę pielęgniarską.
W przypadku rozważenia podjęcia decyzji o wdrożeniu klasy-
fikacji wprowadzane w ramach niej dane mogłyby dostarczać 
do systemu e-zdrowie bieżącej informacji m.in. o diagnozach 
pielęgniarskich, planowaniu opieki pielęgniarskiej, stosowa-
nych procedurach, zużywanych lekach, materiałach medycz-
nych itp.
Wśród istotniejszych zastosowań klasyfikacji w praktyce pie-
lęgniarskiej warto też wymienić jej przydatność w:
- monitorowaniu liczby personelu pielęgniarskiego w aspekcie 

m.in. oceny potrzeb kadrowych,
- rzetelnej wycenie świadczeń,
- kształtowaniu wysokości wynagrodzeń pielęgniarki w relacji 

do faktycznie wykonanych zadań,
- obszarze jakości opieki pielęgniarskiej; zakłada się pozytyw-

ny wpływ zastosowania klasyfikacji na wzrost poziomu bez-
pieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego, w tym 
zmniejszenie liczby zdarzeń niepożądanych poprzez bieżące 
monitorowanie działań i interwencji pielęgniarskich.

Niemniej proces wprowadzania klasyfikacji będzie niewąt-
pliwie wiązał się z koniecznością poniesienia dodatkowych 
kosztów wynikających m.in. z:
- potrzeby przeszkolenia kadry pielęgniarskiej i położniczej 

w zakresie posługiwania się klasyfikacją (prognozowane 
przez przewodniczącą Rady ds. e-zdrowia potrzeby szko-
leniowe dotyczyłyby przeszkolenia ok. 20 tys. osób, tzw. 
liderów) oraz docelowo objęcia przeszkoleniem pielęgniarek 
i położnych, które w tym zakresie nie zostały objęte progra-
mem kształcenia;
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- konieczności zakupu przez podmioty lecznicze programów 
użytkowych (licencji) oraz, przez niektóre z podmiotów, za-
kupu dodatkowego wyposażenia w postaci sprzętu infor-
matycznego o parametrach użytkowych umożliwiających 
korzystanie z aplikacji.

Należałoby również wspomnieć, że dotychczas głównym 
źród łem informacji m.in. o zasobach kadrowych pielęgniarek 
i położnych jest statystyka publiczna, w tym resortowa. W oce-
nie Ministerstwa Zdrowia możliwość zastosowania klasyfika-
cji o zasięgu ogólnopolskim byłaby uwarunkowana potrzebą 
wcześniejszego zbadania, czy dzięki jej wykorzystaniu zbie-
rane informacje będą kompletne, rzetelne, aktualne i czy jej 
zastosowanie będzie przydatne w ramach sprawozdawczości 
publicznej.

Przy okazji należy dodać, iż stosowany obecnie system rozli-
czeń Narodowego Funduszu Zdrowia ze świadczeniodawcami 
w zakresie świadczeń pielęgniarskich nie wymaga korzystania 
z klasyfikacji, który bazuje na Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesią-
ta powszechnie nazywanej ICD-10 (§ 7 ust. 1 rozporządzenia 
ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prze-
twarzania - Dz. U. Nr 252, poz. 1697, z późn. zm.).

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia dotychczasowa wiedza w kwes-
tii efektów pełnego praktycznego zastosowania klasyfikacji 
do rozliczania procedur pielęgniarskich w systemie ochrony 
zdrowia w Polsce jest jeszcze niewystarczająca, aby pozwalała 
na arbitralne wprowadzenie klasyfikacji do systemu poprzez 
zmianę ww. rozporządzenia, albowiem mogłoby to przynieść 
skutki odbiegające od oczekiwanych.

Poza ogólnym algorytmem postępowania medycznego, wy-
nikającym z bezpośredniego przetłumaczenia procedur na 
język polski, przygotowanie takich procedur powinno również 
uwzględniać m.in.: dostępność środków w systemie, w tym 
przewidzianych na finansowanie skutków wprowadzenia klasy-
fikacji, poziom wyposażenia podmiotów leczniczych w sprzęt 
i materiały, a także zawierać uregulowania w kwestiach orga-
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nizacyjnych bezpośrednio związanych z opieką pielęgniarską/
położniczą.
Ponadto wydaje się, że procedury powinny być skorelowane 
zarówno ze strukturą organizacyjną podmiotu, jak i obowią-
zującą w nim organizacją i trybem pracy oraz wynikającymi 
z nich zakresami odpowiedzialności pracowników medycznych 
(pielęgniarek/położnych), np. w poszczególnych oddziałach, 
izbie przyjęć, szpitalnym oddziale ratunkowym lub w podsta-
wowej opiece zdrowotnej.
Powyższe uwarunkowania wskazują na potrzebę opracowania 
i doprecyzowania wynikających z klasyfikacji, odpowiednich 
procedur, które byłyby właściwe dla profilu działalności lecz-
niczej, uwzględniając specyfikę poszczególnych podmiotów 
leczniczych.
Nieodzowne zatem wydawałoby się uruchomienie klasyfikacji 
w formie pilotażowej, sprawdzenie i poddanie ocenie uzyska-
nych wyników na bazie tzw. próbki reprezentatywnej, a nas-
tępnie porównanie ich z dotychczas funkcjonującym syste-
mem prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej oraz rozliczeń 
z płatnikiem świadczeń pielęgniarskich.

3. W kwestii realizacji postulatu XXIX zjazdu delegatów, wpi-
sującego się w realizację programu e-zdrowie, Ministerstwo 
Zdrowia już od kilku lat pilotuje zadania wynikające z ww. 
programu.
Nadmieniam, iż w tej sprawie zostały uruchomione czynności 
zlecone podległej jednostce, tj. Centrum Systemów Informa-
cyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Jednostka ta od kilku lat 
realizuje projekt systemu informacji medycznej pn. e-zdrowie. 
Wprowadzenie zatem klasyfikacji będącej częścią programu 
e-zdrowie byłoby możliwe po wcześniejszym uruchomieniu 
systemu informatycznego w ramach ww. programu.
W toku realizacji prac wdrożeniowych programu e-zdrowie 
pod roboczą nazwą platformy P1, obejmującej elektroniczną 
platformę gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyf-
rowych o zdarzeniach medycznych, oraz platformy P2 (platfor-
ma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów 
cyfrowych rejestrów medycznych), stanowiących części składo-
we elektronicznego projektu e-Zdrowie, CSIOZ poinformowało 
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Ministerstwo Zdrowia o uzyskaniu zgody Międzynarodowej 
Rady Pielęgniarskiej na niekomercyjne udostępnianie klasy-
fikacji podmiotom wykonującym działalność leczniczą, sta-
nowiąc przyczynek do dalszych prac nad wdrożeniem spójnej 
terminologii.
Powołana przez dyrektora CSIOZ Rada ds. e-zdrowia w pie-
lęgniarstwie, z zadaniem współdziałania z CSIOZ w zakresie 
projektów e-zdrowia, aktualnie prowadzi prace nad elektro-
niczną dokumentacją pacjenta w odniesieniu do opieki pie-
lęgniarskiej. Poza eksperckim wsparciem projektu e-zdrowie, 
kolejnym istotnym zadaniem rady w opiece pielęgniarskiej 
jest również przedstawianie rekomendacji dla przedsięwzięć 
o charakterze edukacyjnym i informacyjno-promocyjnym.
W toku kontynuacji podjętych prac pozwalających na sukce-
sywne wypracowywanie kolejnych elementów modelu kla-
syfikacji, stanowiących bazę do podjęcia ewentualnej decyzji 
o jej wdrożeniu, której nadrzędnym założeniem jest poprawa 
funkcjonowania systemu opieki pielęgniarskiej, Ministerstwo 
Zdrowia nadal liczy na aktywną współpracę ze środowiskiem 
pielęgniarek i położnych w tej sprawie.

Z poważaniem 

Sekretarz stanu  
Sławomir Neumann

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r.
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U  
chwała Naczelnej Rady

Uchwała Nr 116/VI/2013 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie limitu miejsc szkoleniowych na szkolenia 
specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 
174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z art. 70 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2011 r., Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) uchwala się, co nastę-
puje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala limit miejsc 
szkoleniowych na szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze 
środków publicznych z podziałem na województwa w sposób 
określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Limit miejsc szkoleniowych został opracowany na podsta-
wie liczby zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w okrę-
gowych izbach pielęgniarek i położnych na dzień 31 lipca 
2013 r. Wykaz pielęgniarek i położnych stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP
 Joanna Walewander  Grażyna Rogala-Pawelczyk
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Z  
ałącznik nr 1 do Uchwały NRPiP

Wyciąg z załącznika nr 1 
do Uchwały Nr 116/VI/2013 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie limitu miejsc szkoleniowych na szkolenia 
specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych

Algorytm ustalania miejsc szkoleniowych w poszczególnych 
województwach na podstawie liczby zarejestrowanych pielęg-
niarek w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych - stan na 
dzień 31 lipca 2013 roku

Metodologia obliczenia algorytmu:
1) liczba pielęgniarek i położnych zarejestrowanych ogółem 

(313 381) została podzielona przez liczbę miejsc szkolenio-
wych specjalizacyjnych (1 850 lub 2 150),

2) otrzymany iloraz został pomnożony przez 25 miejsc szko-
leniowych (liczba miejsc w jednej edycji) i uzyskano wskaź-
nik, czyli liczbę pielęgniarek i położnych przypadających 
na jedną edycję specjalizacji (4 250 lub 3 650),

3) liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w po-
szczególnym województwie została podzielona przez ten 
wskaźnik i otrzymano liczbę edycji specjalizacji na dane 
województwo.

W Województwie Podlaskim działają Okręgowe Izby Pielęg-
niarek i Położnych z siedzibami w Białymstoku, Łomży i Su-
wałkach.

Łączna liczba pielegniarek i położnych zarejestrowanych 
w OIPiP wynosiła (na dzień 31 lipca 2013 roku) 10 458 osób.

W załączniku rozpatrywane są dwa warianty liczebności szko-
leń dla całego kraju - wszystkich Izb:
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pierwszy - łacznie 1 850 miejsc,
lub drugi - łącznie 2 150 miejsc.

Przy przyjęciu założenia (z algorytmu), że jedna edycja szkoleń 
specjalizacyjnych to 25 miejsc i łącznej liczbie członków OIPiP 
w kraju 313 381 daje to dla wersji pierwszej 74, a dla drugiej 86 
edycji szkoleń.

W Województwie Podlaskim, proporcjonalnie do liczebności 
czonków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z algorytmu 
(w nawiasach przed zaokrągleniem) przewidziana jest realizacja 
(2,46) dwóch edycji w wersji pierwszej lub (2,86) trzech w wersji 
drugiej.
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U  
chwała NRPiP

Uchwała Nr 113/VI/2013 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, 
poz. 1038 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit a-d roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące 
dane:
1) imię i nazwisko,
2) tytuł zawodowy:

 a) magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa,
 b) licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa
 c) pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowa-

na,
 d) pielęgniarka lub położna

3) uzyskane specjalizacje,
4) numer prawa wykonywania zawodu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP 
 Joanna Walewander  Grażyna Rogala-Pawelczyk

Informacje NRPiP



114

Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

N  
otatka ze spotkania

 Notatka ze spotkania ze spotkania 
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia 

z przedstawicielami 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych, Zarządu Powiatów Polskich, Pracodawców RP, 

Kadry Kierowniczej Podmiotów Leczniczych 
i Naczelnymi Pielęgniarkami

dotyczącego

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia 

pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1545), 
które odbyło się w dniu 26 września 2013 roku

1. Rozpoczynając spotkanie Pan Aleksander Sopliński Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pozytywnie od-
niósł się do propozycji nowelizacji obecnie obowiązującego 
rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami i podtrzymał opinię Pana Sławomira Neu-
manna Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, wyrażoną 
w trakcie posiedzenia NRPiP 19 marca 2013 r.

2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przekazała Minis-
trowi Zdrowia opinię prawną dotyczącą wykładni art. 50 
ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, w której zanegowała 
możliwość opiniowania projektu rozporządzenia w sprawie 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia w pod-
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami przez 
Związek Powiatów Polskich jak i inne związki powiatów.
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3. Przedstawiciel Pracodawców RP oświadczył „ich organizacja 
ma prawo do opiniowania projektu rozporządzenia”.

4. NRPiP zawnioskowała o przedstawienie przez Ministerstwo 
Zdrowia opinii prawnej dotyczącej wykładni art. 50 ust. 
2 ustawy o działalności leczniczej. Wniosek został przyjęty.

5. NRPiP oraz OZZPiP podtrzymują stanowisko w sprawie 
potrzeby nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych.

6. W trakcie spotkania zaprezentowano opinie i przykłady 
w zakresie obliczania i stosowania minimalnych norm zat-
rudniania pielęgniarek i położnych na podstawie obowią-
zującego rozporządzenia, przez przedstawicieli wybranych 
podmiotów leczniczych: Naczelne Pielęgniarki, Przełożone 
Pielęgniarek, Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Przedstawiciela 
NRPiP oraz Związek Powiatów Polskich.

Jednocześnie wskazano:
- ustalenie od nowa czasów przez pielęgniarki i położne zat-

rudnione w podmiocie leczniczym jest pracochłonne i nie-
obiektywne w zakresie zawyżania lub zaniżania czasów, 
może powodować a tym samym prowadzić do błędnych 
wyliczeń minimalnych norm zatrudnienia,

- czasy bezpośrednie powinny być określone odrębnie dla 
każdej kategorii pacjentów w nowelizowanym rozporzą-
dzeniu,

- czas pracy kierowniczej kadry pielęgniarskiej i położniczej 
nie powinien być wliczany do czasów bezpośredniej opieki 
pielęgniarskiej.

7. NRPiP zwróciła uwagę na koniczność przedstawienia me-
todologii pozyskiwania powyżej wymienionych informacji 
z podmiotów leczniczych przez Związek Powiatów Polskich. 
Ponadto w opinii NRPiP spełnienie minimalnych norm 
zatrudnienia powinno stanowić kryterium kontraktowa-
nia świadczeń przez NFZ, a rozporządzenia „koszykowe” 
nie mogą stanowić podstawy do obliczania minimalnych 
norm.
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8. Pan Minister Aleksander Sopliński zwrócił się z prośbą do 
przedstawiciela Związku Powiatów Polskich o przedstawienie 
pisemnej opinii dotyczącej włączenia czasów z projektu roz-
porządzenia do obowiązującego rozporządzenia w sprawie 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia w pod-
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

9. Przedstawicielka Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
podsumowała, że zostanie przygotowana informacja ze spot-
kania dla Ministra Zdrowia, celem uzyskania wytycznych 
dotyczących dalszych prac nad nowelizacją rozporządzenia 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrud-
nienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębior-
cami.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 

Aleksander Sopliński

Informacje NRPiP



117

Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

N  
otatka ze spotkania

Notatka ze spotkania przedstawicieli 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 4 listopada 2013 r.

W spotkaniu udział wzięli:
Władysław Kosiniak Kamysz - Minister Pracy i Polityki Spo-

łecznej;
z ramienia NRPiP:
Grażyna Rogala-Pawelczyk - Prezes NRPiP,
Teresa Kuziara - Wiceprezes NRPiP,
Hanna Gutowska - Skarbnik NRPiP,
Joanna Walewander - Sekretarz NRPiP.
W trakcie spotkania strona samorządowa przedstawiła prob-

lemy dotyczące sytuacji społeczno-zawodowej pielęgniarek i po-
łożnych. Omówiono szczegółowo kwestie związane z:

- obniżeniem ustawowego wieku emerytalnego dla pielęgniarek 
i położnych,

- emeryturami pomostowymi dla pielęgniarek i położnych, 
uznaniem wykonywania zawodu jako pracy o szczególnym 
charakterze,

- sytuacją zawodową pielęgniarek i położnych bezrobotnych,
- określeniem minimalnej płacy dla pielęgniarek i położnych,
- udziałem przedstawicieli w posiedzeniach Komisji Trójstron-

nej,
- udziałem przedstawiciela MPiPS w pracach zespołu powoła-

nego przez MZ opracowującego raport o stanie zabezpiecze-
nia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze 
oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania prio-
rytetów w zakresie kształcenia podyplomowego,

- zawodem asystentki pielęgniarskiej,
- uznaniem zawodu pielęgniarki jako zawodu zamawianego.
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Podczas spotkania ustalono:
- przekazanie przez MPiPS NRPiP informacji nt. kryteriów 

kwalifikacji poszczególnych grup zawodowych na podstawie 
których uznano ich pracę o szczególnym charakterze (reali-
zacja ustaleń ze spotkania w MZ z Premierem RP),

- zawarcie trójstronnego porozumienia w celu aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych pielęgniarek i położnych w tym 
finansowania szkolenia dla pielęgniarek i położnych które 
nie wykonywały zawodu łącznie przez okres dłuższy niż pięć 
lat w okresie ostatnich sześciu lat,

- MPIPS zwróci się do Urzędów Pracy o przedstawienie struk-
tury wiekowej pielęgniarek i położnych bezrobotnych,

- MPIPS przedstawi samorządowi propozycje branżowych 
układów dotyczących między innymi wynagrodzeń funk-
cjonujących w państwach UE,

- MPiPS wystąpi do członków Komisji Trójstronnej o wyrażenie 
zgody na udział przedstawicieli NRPiP w pracach Komisji,

- MPiPS zwróci się do MZ o włączenie przedstawiciela jego 
resortu do prac zespołu opracowującego raport,

- ustalono iż MPIPS przekaże NRPiP informacje nt. zawodu 
asystentki pielęgniarskiej w zakresie kształcenia w tym za-
wodzie.

O realizacji powyższych zagadnień będziecie Państwo infor-
mowani na bieżąco.

Warszawa dnia 7 listopada 2013 r.

Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 

Grażyna Rogala-Pawelczyk

Informacje NRPiP



119

Biuletyn nr 88/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

N  
otatka z posiedzenia

Notatka z posiedzenia 
Sejmowej Komisji Zdrowia

z dnia 6 listopada 2013 roku

W posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej VII kadencji z ramienia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych uczestniczyła wiceprezes Aleksandra Śnieg oraz sekretarz 
Joanna Walewander. Posiedzenie Komisji prowadził Przewod-
niczący Tomasz Latos.

Porządek dzienny spotkania dotyczył rozpatrzenia informa-
cji na temat stopnia przygotowania, stanu obecnego, zamierzeń 
oraz uwarunkowań prawnych do wdrożenia systemu informacji 
medycznej i rejestrów medycznych.

Informacje na temat celu i stopnia zaawansowania realizacji 
Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udos-
tępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) 
przedstawił podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ceza-
ry Rzemek oraz Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia Marcin Kędzierski. 

Uczestników posiedzenia poinformowano, że obecnie trwają 
prace nad standaryzacją dokumentów elektronicznych takich, 
jak: e-recepta, e-skierowanie i e-zlecenie, a system będzie gotowy 
do ich wdrożenia do czerwca 2014 roku. 

Trwają również prace nad integracją rejestrów medycznych 
w obszarze ochrony zdrowia w ramach tzw. Projektu P2. Na-
tomiast w najbliższym czasie zostaną uruchomione prace nad 
pozostałymi systemami informatycznymi, które mają zostać 
dostarczone do końca 2014 roku.

Według planów CSIOZ wszystkie usługi powinny być komplek-
sowo świadczone od stycznia 2015 roku. Dyskusja posłów oraz 
przedstawicieli różnych środowisk, obecnych na spotkaniu do-
tyczyły głównie tematów: kosztów wdrożenia systemu po stronie 
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świadczeniodawców i źródeł jego finansowania, ochrony danych 
dokumentacji pacjentów, potrzeby akcji informacyjnej dla spo-
łeczeństwa na temat informatyzacji systemu ochrony zdrowia, 
a także korzyści dla pacjentów z wdrożenia systemu.

Ponadto przekazano komunikat, że w drugiej połowie 2014 
roku w ramach funduszy unijnych mają być prowadzone szko-
lenia dla pracowników ochrony zdrowia w zakresie IT. (...)

Notatkę sporządziła:

Aleksandra Śnieg 
Wiceprezes NRPIP
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Informacje ORPiP

I  
nterpelacja poselska

Białystok dn. 7 listopada 2013 r.

Damian Raczkowski 
Poseł na Sejm RP

Szanowna Pani 
Cecylia Dolińska 
Przewodnicząca Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani

W związku z interpelacją, którą skierowałem do Ministra Zdrowia 
w sprawie przestrzegania ustawowego obowiązku pracodawcy 
w zakresie udzielania pielęgniarkom i położnym urlopu szkole-
niowego przesyłam Pani odpowiedź Ministerstwa.

Z poważaniem

Damian Raczkowski
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 2013-09-18
Minister Zdrowia 
MZ-PP-070-9482-1/JJ/13

Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
Odpowiadając na interpelację Pana Damiana Raczkowskiego - 

Posła na Sejm RP, przekazaną przy piśmie, znak: SPS-023- 20535/13, 
z dnia 27 sierpnia 2013 r., w sprawie przestrzegania ustawowego 
obowiązku pracodawcy w zakresie udzielania pielęgniarkom 
i położnym urlopu szkoleniowego, uprzejmie proszę o przyjęcie 
poniższych wyjaśnień.

Kwestie dotyczące urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i po-
łożnych podejmujących kształcenie podyplomowe zostały uregu-
lowane w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.).

Należy też wyjaśnić, że w sytuacji kiedy pielęgniarka lub położna 
podejmuje kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania 
wydanego przez pracodawcę, wzajemne prawa i obowiązki stron 
określane są w umowie zawartej z pracodawcą, w tym także wa-
runki urlopu szkoleniowego (art. 64 ust. 1 ww. ustawy). Praco-
dawca, kierując pielęgniarkę lub położną na szkolenie, dostrzega 
konieczność wyposażenia jej w niezbędną wiedzę i umiejętności 
potrzebne do wykonywania zadań wynikających z określonego 
szkolenia, zobowiązuje się tym samym do udzielenia przedmio-
towego urlopu.

Natomiast w przypadku gdy pielęgniarka lub położna odbywa 
szkolenie bez skierowania, wówczas pracodawca nie ma obowiąz-
ku udzielenia urlopu szkoleniowego. Zgodnie z art. 63 powyższej 
ustawy pielęgniarce lub położnej podejmującej kształcenie pody-
plomowe bez skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym 
mowa w art. 61 ust. 3 i 5, może być udzielony bezpłatny urlop 
i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wy-
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nagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia 
między pracodawcą a pracownikiem.

Równocześnie należy nadmienić, iż do Ministerstwa Zdrowia 
wpływały pisma od pielęgniarek i położnych, którym pracodawca 
nie udzielił urlopu szkoleniowego przeznaczonego na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych. 

Po wyjaśnieniu sprawy okazało się jednak, że część pielęgniarek 
i położnych podejmowała kształcenie podyplomowe bez skiero-
wania pracodawcy, a uzyskane kwalifikacje nie są przydatne na 
danym stanowisku pracy. W związku z tym pracodawca miał prawo 
odmówić udzielenia takiego urlopu.

Ponadto w celu oceny skali zjawiska dotyczącego przestrzegania 
ustawowego obowiązku pracodawcy w zakresie udzielania urlo-
pów szkoleniowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pielęgniarek i położnych uprzejmie informuję, iż 
Ministerstwo Zdrowia przeprowadzi stosowną analizę, która zos-
tanie zlecona Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych. Po uzyskaniu informacji w przedmiotowym zakresie 
niezwłocznie poinformujemy Pana Posła.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż opisana sytuacja będzie 
przedmiotem wyjaśnień z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku i wówczas ewentualnie zostaną podjęte stosowne 
działania.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Zdrowia 
Sekretarz Stanu 

Sławomir Neumann
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F  
undusz Samopomocowy członków OIPiP

Fundusz Samopomocowy członków OIPiP w Białymstoku ist-
nieje od 2000 roku. W ciągu 13 lat funkcjonowania z pomocy 
finansowej mogło skorzystać 398 Koleżanek i Kolegów będących 
w trudnej sytuacji życiowej. 

Fundusz utworzony jest wyłącznie z dobrowolnych składek w 
wysokości co najmniej 2 zł a od 2012 roku co najmniej 5 zł od 
osoby.

Mimo wielu wysiłków w celu pozyskiwania jak największych 
wpływów z wpłat, potrzeby Koleżanek oczekujących wsparcia 
finansowego zaczęły przerastać możliwości funduszu tzn. wy-
czerpaliśmy wszystkie środki finansowe.

Niniejsza tabela przedstawia liczbę osób dokonujących wpłat 
i uzyskaną kwotę oraz zestawia je z liczbą osób korzystających 
z funduszu i wypłacone im kwoty.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Koleżanek i Ko-
legów o dokonywanie wpłat na wyżej wymieniony fundusz, za 
co z góry dziekujemy.

Ta pomoc jest niejednokrotnie jedyną, na jaką mogą liczyć 
nasze Koleżanki i Koledzy.

Skarbnik OIPiP 
Beata Olejnik

Zapomogi Funduszu Samopomocowego

Podmiot 
leczniczy

2012 2013

liczba osób  
/ suma wpłat 

w zł

liczba wypłat 
/ kwota  

zapomóg

liczba osób  
/ kwota wpłat  

w zł

liczba wypłat 
/ kwota  

zapomóg

UDSK 267 / 1345 zł 4 / 2400 zł 299 / 1530 zł 2 / 1600 zł

USK 409 / 2096 zł 4 / 2400 zł 383 / 2140,5zł 8 / 6200 zł

Sokółka 65 / 325 zł 5 / 3000 zł 133 / 730 zł 3 / 2200 zł
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Podmiot 
leczniczy

2012 2013

liczba osób  
/ suma wpłat 

w zł

liczba wypłat 
/ kwota  

zapomóg

liczba osób  
/ kwota wpłat  

w zł

liczba wypłat 
/ kwota  

zapomóg

Hajnówka 228 / 1140 zł 1 / 500 zł 145 / 821 zł 1 / 800 zł

Śniadecki 278 / 1412 zł 3 / 1800 zł 271 / 1356 zł 1 / 800 zł

Bielsk   
Podlaski

115 / 620 zł 1 / 600 zł 109 / 590 zł - / -

Łapy 64 / 320 zł - / - 100 / 500 zł 1 / 800 zł

MSWiA 
Białystok

- / - - / - 146 / 755 zł 1 / 500 zł

NZOZ 
Loranthus

1 / 5 zł 1 / 600 zł 1 / 5 zł 1 / 800 zł

Centrum 
Medycyny 
Sportowej 
SPORT-MED

1 / 5 zł 1 / 600 zł 1 / 5 zł 1 / 800 zł

Renta 1 / 5 zł - / - 2 / 10 zł 2 / 1800 zł

DPS Bara-
nowicka

45 / 225 zł 1 / 600 zł 43 / 250 zł - / -

osoby 
wpłacające 
indywidu-
alnie

15 / 80 zł - / - 18 / 90 zł - / -

SPPZOZ 
Choroszcz

101 / 515 zł - / - - / - - / -

Uniwersytet 
Medyczny

19 / 95 zł - / - 16 / 90 zł - / -

Szpital 
Miejski  
im PCK

20 / 100 zł - / - 20 /100 zł - / -

DPS  
Jałówka

4 / 40 zł - / - 6 / 30 zł - / -

BC  
Onkologii

77 / 405 zł - / - 90 / 495 zł - / -

SPZOZ 
Dąbrowa

17 / 100 zł - / - 4 / 60 zł - / -

Informacje ORPiP
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Podmiot 
leczniczy

2012 2013

liczba osób  
/ suma wpłat 

w zł

liczba wypłat 
/ kwota  

zapomóg

liczba osób  
/ kwota wpłat  

w zł

liczba wypłat 
/ kwota  

zapomóg

DPS Świer-
kowa

8 / 44 zł - / - 11 / 55 zł - / -

USK  
Żurawia

119 / 710 zł - / - 118 / 590 zł - / -

USK  Gruźli-
cy i Chorób 
Płuc

11 / 60 zł - / - 12 / 65 zł - / -

SZKOL-
MED. 
Sokółka

3 / 15 zł - / - - / - - / -

SPZOZ 
Mońki

54 / 270 zł - / - 48 / 260 zł - / -

SPZOZ Sie-
miatycze

41 / 215 zł 78 / 390 zł

NZOZ 
PROMED-
SCHOL

40 / 205 zł 27 / 140 zł

ogółem 2003  
/ 10 352 zł

21  
/ 12 500 zł

2081  
/ 11 058 zł

21  
/ 16 300 zł

Skarbnik OIPiP 
Beata Olejnik

Informacje ORPiP
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N  
owe akty prawne

1. Dz.U.13.1181 z dnia 7 października 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycz-

nego

2. Dz.U.13.1176 z dnia 4 października 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownic-

twa medycznego

3. Dz.U.13.1248 z dnia 28 października 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podsta-

wowej opieki zdrowotnej

4. Dz.U.13.931 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 

uzdrowiskowego

5. Dz.U.13.853 z dnia 29 lipca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. 
w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń

6. Dz.U.13.848 ? z dnia 26 lipca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakaże-

nia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia 
lub choroby zakaźnej

7. Dz.U.13.769 z dnia 3 lipca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników 

podmiotów leczniczych działających w formie jednostki 
budżetowej 

Nowe akty prawne
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8. Dz.U.13.750 z dnia 28 czerwca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wy-

sokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego

9. Dz.U.13.969 z dnia 19 czerwca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywa-

niu prac związanych z narażeniem na zranienie ostry-
mi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych

10. Dz.U.13.670 z dnia 11 czerwca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytu-

acji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych

11. Dz.U.13.671 z dnia 11 czerwca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

12. 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 Laborato-
ryjnej

13. Dz.U.13.1386 z dnia 27 listopada 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień

14. Dz.U.13.1413 z dnia 2 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambula-

toryjnej opieki specjalistycznej

Nowe akty prawne
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Kącik pielęgniarki i położnej

T  
e same problemy dawniej i dziś

Artykuł w czerwcowym numerze Pielęgniarki Polskiej z 1939 
roku:

Niejednokrotnie informowaliśmy Czytelników „Pielęgniarki 
Polskiej” o projektach znowelizowania ustawy o pielęgniar-
stwie z 1935 r. Ustawa ta, jak pamiętamy, unormowała chaos, 
panujący w dziedzinie pielęgniarstwa, dając, pod pewnymi 
warunkami, uprawnienia długoletnim pracownicom przez 
dopuszczenie ich do egzaminu, dopływ zaś nowych sił powie-
rzając wyłącznie szkołom pielęgniarstwa, prowadzonym przez 
pielęgniarki, a przyjmującym uczennice z ukończonym gim-
nazjum lub wykształceniem równorzędnym. Niestety w ślad 
za ustawą nie poszło otwieranie szkół w takiej liczbie, aby 
ich absolwentki mogły nasycić rosnące z roku na rok potrze-
by szpitalnictwa oraz instytucyj zdrowia publicznego. Dość 
powiedzieć, że tak zamożne województwo śląskie szkół dotąd 
nie ma, że Polski Czerwony Krzyż ma ich zaledwo dwie, że 
Związek Ubezpieczalni Społecznych dopiero jesienią tego roku 
zdobywa się na otwarcie pierwszej swej szkoły. Przez pewien 
czas zagadnieniem szkolnictwa pielęgniarskiego interesowa-
ło się, obok Ministerstwa Opieki Społecznej, Ministerstwa 
Oświecenia - opracowano szczegółowe programy liceów pie-
lęgniarskich, lecz na tym się skończyło: ani jednego liceum 
nie otwarto.

Tymczasem nie trzeba Czytelnikom udowadniać, że jedynym 
środkiem zaradzającym brakowi pielęgniarek jest powięk-
szanie liczby szkół, rzecz prosta - szkół o typie określonym 
ustawą.

 Bo ani kandydatek do nich nie brak - uwzględnia się zaled-
wie połowę podań, bo koszt szkolenia w 60% pokrywany przez 
uczennice, nie obciąża zbytnio budżetów publicznych, bo ab-
solwentki szkół zyskują sobie coraz szersze uznanie lekarzy, bo 
po prostu - szkoły dzisiejsze zdały egzamin życiowy.

Projekty nowelizacji idą w kierunku niepożądanym. Przy-
pomnijmy jak było i o co chodzi. Po raz pierwszy z projektem 
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takim wystąpił w kwietniu 1937 r. wicedyrektor Departamentu 
Służby Zdrowia p. dr. Babecki na posiedzeniu Sekcji Pielęg-
niarskiej Państwowej Rady Zdrowia w Ministerstwie Opieki 
Społecznej. We dwa miesiące później sprawę tę rozpatrywano 
na dorocznym posiedzeniu Rady i odesłano ją z powrotem 
do Sekcji.

Posiedzenie tej ostatniej odbyło się w Ministerstwie Opieki 
Społecznej pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu 
Służby Zdrowia p. dr Adamskiego w grudniu 1937 r. W ob-
radach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, Uniwersytetu J. P., Naczelnej Izby Lekarskiej, 
Państwowej Szkoły Higieny, Zarządu m. Warszawy, Związ-
ku Ubezpieczeń Społecznych, Polskiego Czerwonego Krzyża , 
przedstawicielki szkół pielęgniarstwa i Polskiego Stowarzysze-
nia Pielęgniarek Zawodowych. Projekt nowelizacji, opracowa-
ny i referowany przez dr. Babeckiego, przewidywał, obok dziś 
istniejących, powołanie do życia szkół, które by przyjmowały 
szesnastoletnie kandydatki z ukończoną szkołą powszechną. 
Absolwentki tych nowych miałyby zostać szeregowymi pra-
cownicami szpitalnymi, zaś absolwentki dotychczasowych 
- pracowałyby na stanowiskach naczelnych i w pielęgniar-
stwie społecznym.

Wszystko to dlatego, aby udostępnić zawód pielęgniarski 
dziewczętom wiejskim, którym trudno zdobyć wykształcenie 
gimnazjalne, a potem jeszcze zawodowe, aby przez to popra-
wić higienę wsi, na której pracować umiejętnie mogą jakoby 
tylko wieśniaczki, i - aby obniżyć koszta szkolenia.

Znaczna większość lekarzy i wszystkie pielęgniarki wypowie-
działy się przeciw szkołom niższym, udowadniając, że pod-
budowa gimnazjum jest dla przyszłej pielęgniarki konieczna. 
Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo wiejskie, to z doświadczenia 
wiadomo, że wieśniacy, raz wyrwani ze swego środowiska, na 
wieś wracają niechętnie i że pochodzenie nie decyduje wcale 
o wartości pracownika wiejskiego. Dodać należy, iż argument 
higieny wsi w ogóle odpada, bo przecież referent przezna-
cza absolwentki szkół niższych, a więc wieśniaczki do pracy 
szpitalnej, składając pracę społeczną, a więc i wiejską w ręce 

Kącik pielęgniarki i położnej
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właśnie pielęgniarek ze szkół wyższych, a więc nie koniecznie 
wieśniaczek.

Wobec przeciągającej się dyskusji, przewodniczący odłożył 
sprawę nowelizacji do następnego posiedzenia Sekcji, na któ-
rym, ponieważ referent nie przytoczył przekonujących cyfr, 
miały być przedstawione szczegółowe plany finansowe, doty-
czące szkół różnego stopnia. Lecz to następne posiedzenie Sek-
cji nie zostało w ogóle zwołane. Dr. Babecki porozumiewał się 
tylko nieoficjalnie z przedstawicielkami szkół pielęgniarstwa 
i P.S.P.Z., które rzecz prosta, na tak pomyślaną nowelizację 
zgody nie wyraziły.

Gdyż stanowisko P.S.P.Z. w tej sprawie jest od początku 
jasne i niezachwiane. Wyraziło się przed dwoma laty, zaraz 
po ukazaniu się projektów nowelizacji, memoriałem złożo-
nym w Ministerstwie Opieki Społecznej, przedstawiającym 
konieczność zachowania poziomu pielęgniarstwa nakreślonego 
ustawą; XII Walny Zjazd P.S.P.Z. wypowiedział się przeciw 
obniżaniu poziomu pielęgniarstwa, a tekst rezolucji złożono 
również w Ministerstwie Opieki Społecznej. Podobną rezolucję 
powziął Zjazd XIII. Podczas omawianego posiedzenia Sekcji 
Pielęgniarstwa Zarząd P.S.P.Z. zajął nie mniej zdecydowaną 
postawę.

Nieraz zarzucają nam, pielęgniarkom, że stoimy na ciasnym 
stanowisku „zawodowym”, że idzie nam o nasz własny interes. 
Ale przecież gdyby chodziło o materialną stronę zawodu, to 
przyklasnęłybyśmy bez namysłu tak pojętym projektom no-
welizacji - dają nam wszak stanowiska „wyższe”, kierownicze! 
Lecz nam chodzi o co innego - o dobro chorego, będące dla 
nas najwyższym prawem. W imię tego to prawa stwierdzamy, 
że rozdzielenie czynności przy chorym na „wyższe” i „niższe” 
godziłoby w jego dobro. Nowoczesne szkoły powstały dlatego, 
aby całokształt opieki nad chorym spoczął w jednych rękach. 
Dlatego wprowadzenie dwojakiego typu pielęgniarek załama-
łoby pielęgniarstwo u samych jego podstaw ideologicznych.

Ponieważ minęło półtora roku, a jak powiedziano wyżej, 
posiedzenie Sekcji zwołane nie zostało, członkowie jej mogli 
przypuszczać, że Departament Służby Zdrowia pogodził się 
z opinią wybitnych lekarzy i Polskiego Stowarzyszenia Pie-

Kącik pielęgniarki i położnej
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lęgniarek Zawodowych. Tymczasem słyszymy, że się znowu 
przygotowuje nowelizacja, nawracająca do dwóch typów szkół 
i co za tym idzie do rozszczepienia pielęgniarek na wyższe 
i niższe. Przy tym, jakoby, nowelizacja ma również dopuścić 
do szkół na stanowiska kierownicze, zajmowane do tej pory 
ustawowo przez dyrektorki - pielęgniarki, - lekarzy. To zaś 
godziłoby w jedną z zasad naszego szkolnictwa, w racjonalność 
jego podstaw pedagogicznych.

Czy to wszystko możliwe? Czy jest to do pomyślenia, aby 
te projekty zostały forsowane wbrew opinii przedstawicieli 
najpoważniejszych instytucyj lekarskich, lekarzy, którzy od 
lat współpracują z nami, już nie mówiąc o samych pielęgniar-
kach? Nie, i spodziewać się należy zwołania w najbliższym 
czasie Sekcji Pielęgniarstwa przy Państwowej Radzie Zdrowia, 
i na jej posiedzeniu szczegółowej i rzeczowej dyskusji.

W imię czego miałaby się ukazać taka nowelizacja? Braku 
pielęgniarek? Ależ dlaczego w takim razie od dwóch lat ci, co 
go najbardziej odczuwają, nic niemal nie robią w kierunku 
otwierania większej ilości nowych, dzisiejszego typu szkół? 
Musimy sądzić, że argument „potanienia” odpada, skoro nie 
możemy się doczekać cyfr. Czyni się ustawie zarzut, że nie 
nałożyła na nikogo obowiązku otwierania szkół. Niechże więc 
nowelizacja uwzględni ten punkt, niech na odpowiednie czyn-
niki nałoży obowiązek otwierania szkół - dzisiejszego typu.

Daje się nieraz słyszeć, że się nigdzie poza Polską nie dąży 
do postawienia pielęgniarstwa na tak wysokim poziomie. Że 
w tym to, a w tym kraju są pielęgniarki niższe, wyższe i byle 
jakie. Ale nikt nie zastanawia się nad tym, czy dobrze po-
wodzi się chorym, pielęgnowanym przez pielęgniarki niższe 
i byle jakie.

Zresztą dla przykładu weźmy Francję. Dekret prezydenta 
z 1938 r. dopuszcza do szkół, kształcących przyszłe pracow-
nice szpitalne i społeczne, kandydatki z ukończoną szkołą 
średnią lub odpowiednim egzaminem wstępnym. Owszem, 
istnieje tam typ „wyższy”, tych pielęgniarek, co dodatkowo 
odbył rok studiów w szkołach, których dyplom jest wymagany 
na stanowiskach dyrektorek, inspektorek i t.d. Oto dwa typy 
pielęgniarek francuskich!

Kącik pielęgniarki i położnej
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Artykuł powyższy ukazał się w 1939 r. w czerwcowym numerze 
„Pielęgniarki Polskiej”. Jest znakomitym źródłem historycznym 
do dziejów pielęgniarstwa. Napisała go, jako artykuł wstępny 
wybitna, polska pielęgniarka Hanna Chrzanowska. Pokazuje 
on jak w soczewce jakimi problemami żyło wówczas środowisko 
pielęgniarskie. 

Problemy te były podobne jak dzisiaj. Autorka wspomina m.in. 
o próbie zmiany ustawie o zawodzie pielęgniarki w 1937 r. Z 
inicjatywą taką wystąpili niektórzy lekarze, twierdząc że zawód 
pielęgniarki nie musi być samodzielny, nie może być oparty o 
naukowe zasady, gdyż nauką jest tylko medycyna. Pielęgniarka 
powinna pełnić tylko rolę pomocniczą i „służebną” tak wobec 
lekarzy jak i pacjentów. Pielęgniarki polskie nie powinny wzoro-
wać się na pielęgniarkach zachodniej Europy i czerpać z dorobku 
Florence Nightingale. 

Na szczęście znaleźli się też świat li lekarze, którzy wystąpili w 
obronie samodzielności zawodu pielęgniarki. Postulowali roz-
winięcie szkolnictwa pielęgniarskiego i oparcie pielęgniarstwa 
o zasady naukowe.

Historia jest nauczycielką życia pamiętajmy o tym, żeby orga-
nizować i rozwijać w przyszłości zawód pielęgniarki należy znać 
też jego przeszłość aby nikt nami nie mógł manipulować.

Poniżej drukujemy życiorys Hanny Chrzanowskiej, która była 
niezwykłą osobowością.

Hanna Chrzanowska urodziła się 
7 X 1902 r. w Warszawie była córką 
Ignacego Chrzanowskiego profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wandy 
Szlenkier. Jej krewną była wybitna pol-
ska pielęgniarka Zofia Szlenkier. 

Dziadkowie po stronie matki to zna-
ni warszawscy przemysłowcy wyznania 
ewangelickiego, zaś dziadkowie po stro-
nie ojca, to podlascy ziemianie - kato-
licy. Obie rodziny znane były z dzia-
łalności charytatywnej. 

Kącik pielęgniarki i położnej
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W domu rodzinnym pani Hanny nie było większego zaan-
gażowania religijnego. Wykształcenie z zakresu szkoły pod-
stawowej zdobyła w swoim domu rodzinnym, maturę uzys-
kała w szkole średniej prowadzonej przez Sióstr Urszulanki w 
Krakowie. Po zdaniu matury, w czasie wojny 1920 roku wraz 
z koleżanką opiekowała się rannymi żołnierzami polskimi.

 W 1922 r. podejmuje studia w nowootwartej Szkole Pielęg-
niarstwa w Warszawie, którą kończy z wysoką oceną. Korzysta 
z przyznanego jej rocznego stypendium i wyjeżdża do Francji, 
aby pogłębiać swoją wiedzę pielęgniarską. Od 1926 do 1929 
roku pracuje jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pie-
lęgniarek i Higienistek w Krakowie. Od 1929 do 1939 roku re-
daguje miesięcznik „Pielęgniarka Polska”, jest jego współinic-
jatorką i redaktorką prowadzącą. Zamieszcza w nim wiele 
artykułów dotyczących pielęgniarstwa. Coraz bardziej zbliża 
się do Boga. W 1937 roku współorganizuje Katolicki Związek 
Pielęgniarek Polskich.

Po wybuchu wojny w 1939 r. jej ojca aresztowali Niemcy 
i wywożą wraz z innymi profesorami do obozu, w którym 
umiera. Brat Bogdan Chrzanowski, zmobilizowany w 1939 r. 
został zamordowany w Katyniu. Hanna Chrzanowska nie 
załamuje się, aktywnie działała w Obywatelskim Komitecie 
Pomocy, któremu przewodniczył Ks. Arcybiskup Adam Ste-
fan Sapieha, następnie, z chwilą powołania Rady Głównej 
Opiekuńczej (RGO), pracuje w dziale Opieki nad Uchodź-
cami i Wysiedlonymi. Organizuje dla nich kwatery, posiłki, 
szuka miejsc do pracy. Szczególną troską otacza dzieci w tym 
i żydowskie. Pod koniec wojny śpieszy z pomocą wysiedlonym 
z Warszawy. W tym czasie jej życie religijne coraz bardziej 
się pogłębia. Nie afiszuje się z tym, ale widać, że przeżycia, 
które przeszła, bardzo wpłynęły na jej stan duchowy. Swoje 
życie wewnętrzne koncentruje przede wszystkim w Eucharystii, 
niesie pomoc wszystkim, którzy potrzebują pomocy pielęgniar-
skiej i duchowej.

 Po zakończeniu wojny i ponownym otwarciu Uniwersyteckiej 
Szkoły Pielęgniarsko-Położniczej w Krakowie, pracuje jako kie-
rownik działu pielęgniarstwa społecznego i domowego kładąc 
na wykładach duży nacisk na solidne przygotowanie uczennic 

Kącik pielęgniarki i położnej
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do pielęgnowania chorych w warunkach domowych. Wspólnie 
z uczennicami odwiedza obłożnie chorych, służąc im radą 
i pomocą podczas odbywanych praktyk.

Przez krótki czas pełniła funkcję dyrektorki Szkoły Pielę-
gniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie Pod Krakowem. 
Po niespodziewanej likwidacji tej szkoły przechodzi na wcześ-
niejszą emeryturę. Będąc w pełni sił, znając sytuację chorych 
pozostających w domach, podejmuje się zorganizowania opieki 
nad obłożnie chorymi i opuszczonymi na terenach parafii kra-
kowskich przy pełnej aprobacie władz kościelnych. Potrafiła 
zdobyć pomoc materialną dla tej pracy jak również zwerbo-
wać osoby chętne do współpracy: pielęgniarki, znajomych, 
studentów, czy siostry zakonne. Przyuczała rodziny i sąsiadów 
do prostych posług przy obłożnie chorych. Ona też pierwsza 
w Polsce zaczęła organizować rekolekcje dla chorych. Dzięki 
ogromnej kulturze i wytrwałości w działaniu p. Hanna zyski-
wała coraz więcej zwolenników jak i powszechne uznanie.

Skąd miała tyle sił? Często widywano ją w kościele Sióstr 
Karmelitanek Bosych, znajdującym się w sąsiedztwie jej 
mieszkania, zatopioną w modlitwie. Była niezwykle roztropna 
i taktowna troszczyła się o sprawy duchowe chorych, potrafiła 
wyczuć moment, kiedy zaistniała potrzeba wezwanie księdza 
do chorych, potrzeba odprawienia Mszy Świętej w mieszkaniu 
chorego, chętnie śpieszyła z pomocą pielęgniarską - w sposób 
heroiczny wypełniała przykazanie miłości bliźniego. To wszy-
scy jej podopieczni i współpracownicy podkreślali.

Od 1966 r. cierpiała z powodu choroby nowotworowej. Pod-
dała się operacji, choroba jednak nadal niszczyła jej organizm 
i doprowadziła do zgonu, który nastąpił 29 kwietnia 1973 r.

Kondukt pogrzebowy p. Hanny prowadził Ks. Kardynał Ka-
rol Wojtyła. W tym celu specjalnie przyjechał do Krakowa, 
brał bowiem udział w konferencji Episkopatu Polski. Pogrzeb 
nie miał charakteru żałoby, ale zadumy. Wzruszenie budzi-
ła wielka liczba chorych na wózkach, którzy chcieli, pełni 
wdzięczności, odprowadzić swoją opiekunkę „cioteczkę” na 
cmentarz. 

Kazanie wygłosił sam Ks. Kardynał. Powiedział m.in. „Dzię-
kujemy Ci Pani Hanno, że byłaś wśród nas, że byłaś taką jaką 
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byłaś z tą Twoją wielką prostotą, z tym wewnętrznym żarem, 
że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogo-
sławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: 
‘błogosławieni miłosierni’. Dziękujemy Panu Bogu za to życie, 
które miało taką wymowę, które pozostawiło nam świadectwo 
tak bardzo przejrzyste, tak bardzo czytelne... Niech Twoją na-
grodą będzie sam Pan, niech promieniowanie Twojej posługi 
trwa wśród nas i wszystkich nas nieustannie uczy jak służyć 
Chrystusowi w bliźnich”.

Osoby bliżej znające Hannę Chrzanowska były i są przeko-
nane, że powinna ona zostać wyniesiona na ołtarze w Kościele 
katolickim, postulowano by otworzyć proces kanonizacyjny, 
który wykaże jej świętość, jej heroiczne cnoty czy łaski otrzy-
mane za jej wstawiennictwem - wykaże jej świętość. 

Proces ten został otwarty 3 listopada 1998 r., Hannie Chrza-
nowskiej przysługuje tytuł Sługi Bożej.

Waldemar Barszczewski

Kącik pielęgniarki i położnej
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Śmierć stawia nas w obliczu bezsilnoŚci, która nas 
obezwładnia i zabiera w nieznane. a kiedy pojawia 
się kradnąc ukochaną osobę, przeszywa serce bólem 
i odznacza w nim swoje piętno, które przypomina 

nam stale jacy jesteŚmy wobec niej bezsilni

w dniu 2 sierpnia 2013 roku  
odeszła od nas nasza koleżanka

Hanna Madeja

pracą zawodową związana była z sp zoz 
wojewódzkim szpitalem zespolonym  

im. j. Śniadeckiego w białymstoku

była osobą niezwykle serdeczną, otwartą, 
okazywała wiele serca dla wszystkich  

z którymi się zetknęła

z głębokim żalem i szacunkiem żegnamy 
naszą koleżankę

na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Położne i Pielęgniarki

sp zoz wojewódzki szpital zespolony 
im. j. Śniadeckiego w białymstoku

graf. Anna Sienkiewicz

Pożegnania
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W październiku odeszła od nas

Pani HALINA PAŁUBSKA

W latach 1966-1982 była  
przełożoną pielęgniarek, wówczas  

w Państwowym Szpitalu Klinicznym

Była osobą życzliwą, serdeczną dla innych, 
pełną optymizmu. Okazywała wiele serca 

wszystkim, z którymi się zetknęła

Z głębokim żalem i smutkiem pożegna-
łyśmy naszą Drogą Koleżankę podczas 

uroczystości pogrzebowych w dniu  
2 listopada 2013 roku

Pielęgniarki i Położne
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

w Białymstoku

graf. Anna Sienkiewicz

Pożegnania
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„Nie umiera ten,  
kto trwa w sercach i pamięci naszej (...)  
Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamiecią im się płaci”

22 września 2013 roku, w wieku 52 lat,
po ciężkiej chorobie  

odeszła od nas Koleżanka

Walentyna  
Turowska-Karpiuk

z domu Czarnulicz

absolwentka Liceum Medycznego  
w Bielsku Podlaskim z 1981 roku

Pracę zawodową rozpoczęła w 1981 roku  
w MZOZ w Białymstoku,  

a przez ostatnie 25 lat pracowała jako  
pielęgniarka w PWOMP w Białymstoku.
Zapamiętamy ją jako osobę serdeczną, 

energiczną i pełną optymizmu, która dziel-
nie walczyła z ciężką chorobą.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnają
Koleżanki

z Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Białymstoku

graf. Anna Sienkiewicz

Pożegnania
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„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś 
kto jeszcze mógł być z nami. 
Umarłych wieczność dotąd trwa 
dokąd pamięcią im się płaci”

Wisława Szymborska”

Przepełnieni smutkiem i żalem  
pożegnaliśmy naszą Koleżankę

Barbarę Zofię Bortnowską

Odeszła od nas zbyt wcześnie 
15 października 2013 roku  

po ciężkiej chorobie w wieku 52 lat

Pracę zawodową związała z Wojewódzkim Szpi-
talem Zespolonym im. J. Śniadeckiego i Polikli-
niką Ginekologiczno-Położniczą Arciszewscy w 
Białymstoku pracując jako położna Sali Porodo-
wej. Pomogła wielu dzieciom przyjść na świat,  
a rodziców przygotowywała w Szkole Rodze-
nia do pełnienia ich ról. Sama zaś przegra-
ła walkę z ciężką chorobą pozostawiając w 
żałobie syna i rodziców. Była osobą cichą, 
skromną, serdeczną. Kochała swoją pracę  

 oddawała się jej bez granic.

Zawsze Basiu będziesz z nami,
w pamięci i w sercach pozostaniesz.

Położne i grono przyjaciół

graf. Anna Sienkiewicz

Pożegnania
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W dniu 28 października 2013 roku
w wieku 46 lat odeszła nasza Koleżanka 

Ewa Kardasz 
z domu Kozioł 

- absolwentka Liceum Medycznego 
 w Białymstoku z 1987 r.

Swoją pracę zawodową związała  
z Wojewódzkim Szpitalem  

Zespolonym w Białymstoku.
Była osobą życzliwą, serdeczną, odda-
ną chorym i potrzebującym pomocy. 

Zawsze skromna, cicha,  
nie szukała poklasku.

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami”

Koleżanki  
z Oddziału Rehabilitacji

graf. Anna Sienkiewicz

Pożegnania
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Informacje

I  
nformacja

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Przypominamy wszystkim pielęgniarkom i położnym, 
członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku o konieczności zgłaszania do biura izby wszelkich 
zmian dotyczących:

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)
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BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
przypomina, 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 wykonywania zawodu ma obowiązek ustawowy do 
regularnego opłacania składek na samorząd zawodowy.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować 
wszczę ciem procedury w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

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

Informacje
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UWAGA

Informacja dla osób składająch wnioski o dofinansowanie 
kształcenia związanego z podnoszeniem kwalifikacji zawo-
dowych i wniosków o dopuszczenie do kształcenia podyp-
lomowego:

◆ Aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze jest warun-
kiem rozpatrzenia wniosku.

◆ Wnioski o dofinansowanie oraz finansowania kosztów 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
będą rozpatrywane tylko wtedy kiedy dane zawarte ww 
wnioskach będą zgodne z danymi w Centralnym Re-
jestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku 
wnioski nie będą rozpatrywane.

Informacje
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Dni dodatkowo wolne
w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku w roku 2014
 2 maja  2014
 20 czerwca  2014
 10 listopada  2014
 24 grudnia  2014

Soboty pracujące
w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku w roku 2014
 17 maja  2014 
 28 czerwca 2014
 29 listopada  2014 
 6 grudnia  2014

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 trze-
cią środę miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
(tel. 85 747-00-16)
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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 
prowadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu
wtorek środa i czwartek w godz. 730-1500 
tel: 85 747-00-16 w. 34
w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie 
(kontrole)

Rejestr pielęgniarek i położnych,  
uznawanie kwalifikacji  na potrzeby pracy za granicą

od wtorku do piątku w godz. 730-1500 
tel. 85 747-00-16 w. 33

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 900-1200 
środa w godz. 1300-1700
tel: 85 747-00-16 w. 36

Biblioteka - lokal nr 3:
poniedziałek i piątek w godz. 900-1400
tel: 85 747-00-17
Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia  
książek telefonicznie w godzinach pracy biblioteki,  
a odbiór w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy 
biura;

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

BIULETYN REDAGUJE:
E. Niegierewicz; B. Olejnik; J. Królewska; A. Sienkiewicz 
Redaktor odpowiedzialny: 
 Cecylia Dolińska
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, 
 skrótów, korekt redakcyjnych i poprawek stylistycznych 
 w opracowaniach autorskich. 
Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.
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Projekt graficzny okładki ©, koncepcja typograficzna © 
oraz realizacja przygotowania numeru do druku: 
Computer Found Białystok «kiwaszko@gmail.com» 
tel/fax  85 71-82-177 & 601 669 399

Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok, tel. 85 742-25-17

Informacje


