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Szanowne Koleżanki i Koledzy
Za nami wakacje, lato w tym roku wyjątkowo upalne, czas urlopów i wyjazdów.
Nie wszyscy z nas mogli skorzystać z letniego wypoczynku ze względu na minimalne
obsady w oddziałach. Od wielu miesięcy samorząd, jako strona społeczna, postulował
o pilną nowelizację nieszczęsnego Rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1545), Ministerstwo Zdrowia pozostawało głuche na nasze protesty
i wprowadziło swoisty sposób ustalenia minimalnych norm zatrudnienia, następnie
testowało je na „żywym organizmie” przez ostatni okres powodując niezłe zamieszanie, by w kolejnym geście zacząć zastanawiać się, czy nie zrezygnować z niego
w ogóle.
Jeszcze nie przebrzmiał niesmak nieliczenia się z opinią środowiska pielęgniarek
i położnych dotyczącą ww. rozporządzenia, a już mamy kolejny przykład arogancji
ekipy rządzącej. Oto Rada Ministrów skierowała projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który został sporządzony bez jakiegokolwiek współdziałania z samorządem zawodowym. W tymże projekcie znalazł się miedzy innymi
zapis, że pielęgniarki z wyższym wykształceniem będą mogły ordynować niektóre
leki. Zapis ten budzi kontrowersje zarówno wśród samych pielęgniarek jak i wśród
innych pracowników ochrony zdrowia.
Jednak zmiany te mają obowiązywać od stycznia 2016 roku, a do tego czasu...
wszystko się może zdarzyć.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Gratulacje

N

owi konsultanci wojewódzcy
Gratulacje
dla nowych
konsultantów wojewódzkich

Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski powołał 58 konsultantów wojewódzkich w dziedzinach medycyny, farmacji, innych
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz
w dziedzinach położnictwa i pielęgniarstwa.
Działalność konsultantów określa ustawa z dnia 6 listopada
2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r.
nr 52, poz. 419 z późn. zm.).
Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.
Konsultanci wojewódzcy powoływani są na pięcioletnią kadencję.
Główne zadania konsultantów wojewódzkich to:
- przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie
jakości i dostępności świadczeń, kształcenia, doskonalenia
zawodowego oraz wyposażenia;
- przygotowanie informacji na temat zasobów i potrzeb kadrowych w dziedzinie medycyny, farmacji i innych dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
- udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu
realizacji polityki zdrowotnej;
- opiniowanie wniosków o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji;
- wydawanie opinii na wniosek wojewody o spełnieniu przez
podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.
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Gratulacje
W dniu 6 czerwca 2014 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
w Białymstoku odbyła się uroczystość powołania Konsultantów
Wojewódzkich, a zostali nimi, w dziedzinie pielęgniarstwa:
Pani mgr Agnieszka Krynicka
- w dziedzinie pielęgniarstwa,
Pani dr Urszula Chrzanowska
- w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
Pani mgr Dorota Rojsza
- w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
Pan mgr Jerzy Lipski
- w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Powołanym Konsultantom składamy serdeczne gratulacje, życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji i wielu sukcesów w życiu
zawodowym i osobistym.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Gratulacje

G

ratulacje

Serdecznie gratuluję Pani
mgr Agnieszce Krynickiej

z okazji powołania do pełnienia
funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa.
Wyrażam przekonanie, że swoją
doskonałą znajomością problematyki w dziedzinie pielęgniarstwa
skutecznie wesprze Pani działania
na rzecz umacniania roli zawodowej pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia, a współpraca
z samorządem będzie udana i owocna. W imieniu ORPiP w Białymstoku oraz swoim własnym życzę Pani satysfakcji z tytułu
pełnienia funkcji Konsultanta, sukcesów w dalszej działalności
zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Gratulacje

G

ratulacje

Serdecznie gratuluję Pani
mgr Dorocie Rojsza
z okazji powołania do pełnienia
funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa
rodzinnego.
W imieniu swoim oraz całej
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dek
larujemy wolę pełnej współpracy życząc sukcesów, dużo wytrwałości i zdrowia w rozwiązywaniu niełatwych problemów
środowiska pielęgniarek rodzinnych oraz pomyślności w życiu
osobistym.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Gratulacje

G

ratulacje

W imieniu ORPiP w Białymstoku
oraz swoim własnym składam serdeczne gratulacje Pani
dr Urszuli Chrzanowskiej
Konsultantowi wojewódzkiemu
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z okazji uzyskania
stopnia naukowego doktora nauk
o zdrowiu.
Z ogromną radością przyjęłam też
wiadomość o ponownym powołaniu
Pani dr Urszuli Chrzanowskiej do pełnienia funkcji Konsultanta
wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.
W imieniu ORPiP w Białymstoku oraz swoim własnym pragnę
złożyć Pani serdeczne gratulacje i uznanie. Ponowne powołanie
jest dowodem zaufania jakie pokłada w Pani środowisko. Mamy
nadzieje, że pełnienie tej zaszczytnej funkcji przyniesie Pani wiele
satysfakcji i zaowocuje szeroką współpracą z samorządem dla
dobra naszego środowiska.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Gratulacje

G

ratulacje

Serdecznie gratuluję Panu

mgr Jerzemu Lipskiemu
z okazji nominacji na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki.
Jesteśmy przekonani iż integrując
środowisko pracujące w systemie, podejmując wspólne inicjatywy i występując wspólnie możemy wpłynąć na rzeczywiste
zmiany w pielęgniarstwie.
Życzymy Panu wielu sukcesów w codziennej, niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy zawodowej oraz satysfakcji z dalszego wzmacniania pozycji pielęgniarstwa anestezjologicznego.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Gratulacje

Nauka jest jak niezmierne morze...
im więcej jej pijesz,
tym bardziej jesteś spragniony
Stefan Żeromski

Serdecznie gratuluję Pani

dr Agacie Sacharewicz
z okazji uzyskania stopnia naukowego
doktora nauk o zdrowiu
w imieniu ORPiP oraz swoim własnym
życzę Pani kolejnych osiągnięć naukowych oraz satysfakcji i pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska

graf. Anna Sienkiewicz

9

Biuletyn nr 91/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Gratulacje

„Szczęściem jednego człowieka
jest drugi człowiek”
Jean Paul Sartre

Pani ALICJI SZESTOWICKIEJ
Pielęgniarce Kliniki Hematologii
Składamy serdeczne podziękowanie za wspólne lata
pracy przepełnione troską o zdrowie i życie drugiego człowieka. Dziękujemy za uśmiech i dobroć, przyjaźń i wsparcie...
W naszych sercach i pamięci na zawsze pozostaniesz
naszą „Alicją z Krainy Czarów”
Życzymy samych przyjemnych dni i chwil wypełnionych
miłością najbliższych i Bożym błogosławieństwem
Pielęgniarki i Położne
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku
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Podziękowania

PODZIĘKOWANIE
Wszyscy w pracy Cię żegnają,
najserdeczniejsze gratulacje składają.
Błyszczy nam nutka zazdrości w oku,
bo Ty od pracy masz już spokój.
Odpoczynku czas i nowe życie,
spędzaj teraz każdy dzień znakomicie.
Porzuć wszelkie troski i zmartwienia,
bo tak wiele masz jeszcze do zrobienia.

Pani ANNIE KOSOBUK
Pielęgniarce II Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
przy ul. Warszawskiej 18
W związku z przejściem na emeryturę, serdecznie
dziękujemy za 39 lat pracy.
Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, radości,
wszelkiej pomyślności na dalsze lata.
pielęgniarki z USK
przy ul. Warszawskiej 18
graf. Anna Sienkiewicz
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Podziękowania

Podziękowania

W imieniu wszystkich koleżanek
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bielsku
Podlaskim oraz swoim własnym
pragnę bardzo gorąco podziękować
Paniom:

Barbarze JAKONOWICZ
Walentynie TOMCZUK
za wiele lat wspólnej pracy na rzecz
dobra pacjenta, pracy wypełnionej
troską o to, co najważniejsze życie
drugiego człowieka.
Życzymy wielu lat w zdrowiu,
w poczuciu dobrze spełnionego
obowiązku, wielu ciepłych chwil
pozbawionych trosk i smutku
a przepełnionych miłością
i radością dnia codziennego.
Naczelna Pielęgniarka
SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
Alina Jurczuk
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Gratulacje

PODZIĘKOWANIA
dla Pani

Danuty Chańko
Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Białymstoku, odchodzącej
na emeryturę po 49 latach pracy.
Składamy podziękowanie za lata wspólnej pracy, za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych i zaangażowanie
zawodowe.
Życzymy samych pogodnych dni, miłych wspomnień, realizacji wszystkich
pasji i zainteresowań.
Pielęgniarki i Położne
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Białymstoku

graf. Anna Sienkiewicz
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Informacje PTP

XII

Kongres Pielęgniarek Polskich
XII Kongres
Pielęgniarek Polskich

W dniach 12-14 czerwca 2014 w Krakowie odbył się XII Kongres Pielęgniarek Polskich, organizowany tradycyjnie od 1993,
co dwa lata przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, a w tym
roku przy współudziale Oddziału PTP w Krakowie.
Patronat Honorowy nad kongresem objęła małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.
Gośćmi honorowymi były amerykańskie pielęgniarki - Jean
Watson oraz Laura Serrant-Green.
Profesor JEAN WATSON
Stworzyła Centrum Ludzkiej Troskliwości w Kolorado, a w 2008 roku założyła fundację pod nazwą Instytut Nauki o Trosce im. Jean Watson (Watson
Caring Science Institute).
Jean Watson napisała ponad 18 książek na temat teorii humanistycznej
troskliwości.
Za swoją pracę w zakresie rozwoju
teorii humanistycznej trosk liwości
otrzymała 10 doktoratów honorowych.
Profesor LAURA SERRANT-GREEN
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Laura Serrant-Green jest profesorem
Pielęgniarstwa Społecznego i Zdrowia Publicznegwo na Wydziale Edukacji, Zdrowia i Dobrego Samopoczucia Uniwersytetu Wolverhampton
(Wielka Brytania).
Laura Serrant-Green posiada ponad
30-letnie doświadczenie w praktyce

Biuletyn nr 91/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Informacje PTP
pielęgniarskiej, prowadzeniu badań
naukowych, rozwoju polityki, zarządzaniu i nauczaniu.
Zainteresowania naukowe dotyczą
zdrowia publicznego, pielęgniarstwa
społecznego, szczególnie zaś zdrowia
seksualnego i reproduktywnego mężczyzn.
W Kongresie uczestniczyło 490 pielęgniarek i pielęgniarzy
z kraju i zagranicy.
Podczas kongresu odbyło się 9 sesji, dotyczących:
◆ Przywództwa i zarządzania w pielęgniarstwie;
◆ Bezpiecznego środowisko pracy;
◆ Badań naukowych i postępu w pielęgniarstwie;
◆ Kształcenia i rozwoju zawodowego pielęgniarek;
◆ Etyki, odpowiedzialności i samodzielności;
◆ Bezpiecznego środowiska pracy.
Wygłoszono ponad 160 doniesień naukowych z wiodących
ośrodków akademickich i jednostek ochrony zdrowia w Polsce.
Oddział Białystok reprezentowało 11 pielęgniarek i wygłoszono
3 prace badawcze - członkowie Koła PTP przy UMB:
dr hab. Jolanta Lewko,
dr Matylda Sierakowska,
dr Halina Doroszkiewicz.
Pielęgniarki miały również możliwość uczestniczenia w ses
jach warsztatowych, obejmujących m.in. tematykę ekspozycji
zawodowej przy pobieraniu krwi do badań, obsługi i pielęgnacji
portów naczyniowych, ryzyka błędów medycznych, bezpiecznej
kaniulacji w kontekście Dyrektywy UE o zranieniach, zastosowania pomocy mechanicznych przy przemieszczaniu pacjentów
o ograniczonej sprawności ruchowej.
Z inicjatywy ZG PTP odbyło się również spotkanie przedstawicieli ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń, zrzeszających
pielęgniarki różnych specjalności i położne. Celem spotkania,
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prowadzonego przez Prezes ZG PTP dr Grażynę Wójcik było
wypracowanie wspólnej strategii współpracy środowiska zawodowego, dla dobra profesji.
W dniu otwarcia Kongresu odbył się uroczysty bankiet z niespodzianką, którą był występ polskiej piosenkarki, kompozytorki
i autorki tekstów Haliny Frąckowiak.
Uczestnicy Kongresu korzystali również z uroków pięknego
Starego Rynku w Krakowie, czy też tchnącej historią dzielnicy
Kazimierz.
Udział w Kongresie to duże doświadczenie naukowe, zawodowe, jak również towarzyskie i kulturalne.
Przewodnicząca
Zarządu Oddziału PTP
w Białymstoku
dr n. med. Matylda Sierakowska
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Kalendarium OIPiP

K

alendarium

02.06.2014 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
- uczestniczyła Dorota Rojsza.
04.06.2014 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej
i Pomocy Społecznej.
04.06.2014 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.
04.06.2014 Warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku we
współpracy z firmą PLPHARMA prowadzone przez Beatę
Mianowską nt. Porty naczyniowe (dożylne - obsługa i pielęgnacja) - uczestniczyły 183 osoby.
05.06.2014 Obrona doktoratu Urszuli Chrzanowskiej pt. Wiedza rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży oraz chorych
dorosłych o chorobie trzewnej, zasadach jej rozpoznawania
i leczenia dietą bezglutenową - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
06.06.2014 Uroczyste wręczenie powołań konsultantom wojewódzkim w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku – uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia
Dolińska.
09.06.2014 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ MSW Białystok - uczestniczyła Skarbnik ORPiP Beata Janina Olejnik.
09.06.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
kandydatek do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki
Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatrycznego oraz Stacji Dializ w SP ZOZ Haj-
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nówka - przewodniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia
Dolińska.
Do zatrudnienia na stanowiska pielęgniarek oddziałowych
komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Małgorzata Siemieniuk,
- Oddział Pediatryczny - Krystyna Szpakowicz,
- Oddział Stacji Dializ - Eugenia Niegierewicz.
Nowo wybranym oddziałowym serdecznie gratulujemy.

09.06.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
kandydatek do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki
Oddziałowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii ds.
operacyjnych, Oddziału Dziecięcego Obserwacyjno-Zakaźnego i Oddziału Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
w USK Białystok - przewodniczyła skarbnik ORPiP Beata
Janina Olejnik.
Do zatrudnienia na stanowiska pielęgniarek oddziałowych
Komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:
- Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
- Urszula Perkowska,
- Blok Operacyjny Kliniki Kardiochirurgii ds. operacyjnych - Paulina Falkowska,
- Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny - Janina Szerakowska,
- Oddział Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji - Irena Stepaniuk.
Nowo wybranym oddziałowym serdecznie gratulujemy.
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10.06.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ Siemiatycze
- przewodniczyła skarbnik ORPiP Beata Janina Olejnik.
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Do zatrudnienia na stanowisko pielęgniarki oddziałowej
komisja konkursowa wytypowała - Jolantę Jarocką.
Nowo wybranej oddziałowej serdecznie gratulujemy.

11.06.2014 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
11.06.2014 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła
Irena Husar.
13.06.2014 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego Pielęg
niarstwo rodzinne organizowany przez NZOZ OMNI-MED
Zofia Stojak w Białymstoku - uczestniczyła Elżbieta Niegierewicz.
14.06.2014 Konferencja naukowa nt. 50-lecie wdrożenia przez
prof. zw. dr hab. med. Stefana Soszkę przesiewowych badań
cytologicznych w Polsce - uczestniczyła w-ce Przewodnicząca
ORPiP Barbara Bebko.
15.06.2014 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo opieki długoterminowej organizowany przez NZOZ
OMNI-MED Zofia Stojak w Białymstoku - uczestniczyła
Elżbieta Niegierewicz.
17.06.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki
Naczelnej w Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku. Komisji przewodniczyła Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska.
Do zatrudnienia na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej komisja konkursowa wytypowała Małgorzatę Wróblewską.
Nowo wybranej Pielęgniarce Naczelnej serdecznie gratulujemy.

18.06.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata do zatrudnienia na stanowisku Ordynatora
Oddziału Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia
bólu w Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku,
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
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Do zatrudnienia na stanowisko ordynatora komisja konkursowa wytypowała dr Marcina Januszkiewicza.

18.06.2014 Posiedzenie komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece
Stacjonarnej.
23.06.2014 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
- uczestniczyła Dorota Rojsza.
24.06.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
kandydatek do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki
Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii A Kliniki Anes
tezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym
i Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych w USK Białystok - przewodniczyła skarbnik ORPiP Beata Janina
Olejnik.
Do zatrudnienia na stanowiska pielęgniarek oddziałowych
Komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:
- Oddział Intensywnej Terapii A Kliniki Anestezjologii
i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym - Bożena
Mikiewicz,
- Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych - Jadwiga
Dudzik.
Nowo wybranym oddziałowym serdecznie gratulujemy.
25.06.2014 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.
25.06.2014 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg
w Przypadkach Losowych.
25.06.2014 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku.
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25.06.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek
i położnych do udziału w komisji na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki i Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału
Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z leczeniem
jednego dnia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
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Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Białymstoku;
- przyznania zapomóg:
• z funduszu losowego - pomoc otrzymały 4 pielęgniarki,
• w ramach funduszu samopomocowego udzielono zapomogę 1 pielęgniarce;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało
77 koleżanek;
- rejestru pielęgniarek i położnych:
• wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę,
• wykreślono z rejestru 2 pielęgniarki,
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano
do rejestru 5 pielęgniarek i 1 położną;
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
• wykreślono z rejestru 1 indywidualną praktykę pielęg
niarki,
• dokonano 1 zmiany wpisu indywidualnych praktyk pie
lęgniarskich,
• wpisano do rejestru 4 indywidualne praktyki pielęg
niarskie wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu lecz
niczego;
- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe:
• wpisano do rejestru wpis nr 130 Kurs specjalistyczny
- Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów organizowany przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży;
- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:
• skierowano na przeszkolenie 3 pielęgniarki.

25.06.2014 Wizytacja Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Białymstoku przez Naczelną Komisję Rewizyjną.
25.06.2014 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła
Irena Husar.
27.06.2014 Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli.
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28.06.2014 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego Pielęg
niarstwo opieki długoterminowej organizowany przez
Ośrodek Szkoleniowy EKSPERT Małgorzata Piotrowska
w Białymstoku - uczestniczyła Elżbieta Niegierewicz.
01.07.2014 Spotkanie przewodniczącej ORPiP Cecylii Dolińskiej
z wicewojewodą podlaskim Wojciechem Dzierzgowskim
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
02.07.2014 Posiedzenie komisji ds. Położnych.
03.07.2014 Obrona doktoratu Agaty Sacharewicz pt. Zachowania
ryzykowne dzieci i młodzieży miasta Białegostoku - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
07.07.2014 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg
w Przypadkach Losowych.
08.07.2014 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
09.07.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
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Podjęcie uchwał w sprawach:
- zorganizowania warsztatów nt. Stosowanie przymusu
bezpośredniego dla pielęgniarek i położnych we współpracy z Kołem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
przy USK w Białymstoku;
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
• wpisano do rejestru 1 indywidualną praktykę pielęg
niarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
- przyznania zapomóg z funduszu losowego - pomoc
otrzymała 1 pielęgniarka;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało
36 koleżanek;
- rejestru pielęgniarek i położnych:
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano
do rejestru 7 pielęgniarek,
• wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę i 1 położną.
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15.07.2014 Wizytacja indywidualnej specjalistycznej praktyki
pielęgniarki na ul. Legionowej 3 w Białymstoku.
29.07.2014 Warsztaty szkoleniowe zorganizowane w Okręgowej
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku we współpracy
z firmą Lock Pharma prowadzone przez Beatę Mianowską
pt. Port naczyniowy (dożylny) - obsługa i pielęgnacja uczestniczyło 37 osób.
06.08.2014 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
12.08.2014 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg
w Przypadkach Losowych.
12.08.2014 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
13.08.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- dofinansowanie otrzymało 20 koleżanek;
- przyznania zapomóg z funduszu losowego - pomoc
otrzymały 4 pielęgniarki;
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
• wpisano do rejestru 1 indywidualną praktykę pielęg
niarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - skierowano na
przeszkolenie 1 pielęgniarkę;
- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe:
• wpisano do rejestru wpis nr 131 Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie Środowiska nauczania i wychowania organizowany przez Centrum Edukacji EKSPERT Małgorzata Piotrowska;
- rejestru pielęgniarek i położnych:
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano
do rejestru 46 pielęgniarek i 8 położnych,
• wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę i 1 położną,
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• wykreślono z rejestru 3 pielęgniarki;
- pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w XVII
Toruńskich Dniach Opieki Długoterminowej.

18.08.2014 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju
Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
19.08.2014 Posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
- uczestniczyła Małgorzata Michalewicz.
27.08.2014 Wizytacja 3 indywidualnych praktyk pielęgniarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w Centrum Dializ Fresenius Białystok ul. Fabryczna 27.
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N

owy lokal OIPiP

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Miło mi poinformować Państwa, że zgodnie z podjętą uchwałą
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych zakupiliśmy lokal,
który przeznaczymy na cele szkoleniowe oraz na bibliotekę.
Lokal o powierzchni 105 m2 znajduje się na pierwszej kondygnacji na tym samym piętrze budynku, w którym mieści się
OIPiP.
Obecnie trwają prace remontowe w celu adaptacji pomieszczeń
aby od jesieni członkowie naszego samorządu mogli rozpocząć
szkolenia w jeszcze lepszych warunkach.
Oferty naszych szkoleń są w dalszym ciągu bardzo atrakcyjne,
zachęcamy do dalszego korzystania z bezpłatnych form kształcenia podyplomowego.
Przewodnicząca ORPiP
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B

ezpłatne szkolenia w OIPiP

Mijają kolejne miesiące szkoleń organizowanych przez OIPiP
w Białymstoku.
Poniżej zamieszczamy wykazy osób, które ukończyły kolejne
kursy.

Kurs specjalistyczny

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
- dla pielęgniarek i położnych (Nr 01/07)
Błażewicz Bożena
Borys Elżbieta Ewa
Daszuta Jolanta		
Fiedoruk Maria		
Jarmolik Paulina		
Kozioł Magdalena		
Kurowska Anna		
Malinowska Anna
Nowicka Małgorzata
Rola-Paruk Karolina
Sidorczuk Monika		
Suchodoła Walentyna
Trofimiuk Helena		
Wiśniewska Ewa

Bortnik Joanna
Bura Justyna
Dobrogowska Joanna Maria
Gieniusz Ewa
Kalinowska Barbara
Krajewska-Ferishah Katarzyna
Kurzyna Agnieszka
Muśko Elżbieta
Ratkiewicz Marta
Romańczuk Agnieszka
Sołomianko Katarzyna
Szczesiul-Klonek Beata
Tymińska Małgorzata

Kurs specjalistyczny

Monitorowanie dobrostanu płodu
w czasie ciąży i podczas porodu - dla położnych
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Joanna Babynko		
Dorota Borowska		
Krystyna Dziurdź		
Sylwia Grygo		

Grażyna Bakun
Mirosława Zofia Budna
Małgorzata Katarzyna Górska
Joanna Grygoruk
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Elwira Hryń		
Jolanta Korolczuk		
Ewa Krupa		
Anna Grażyna Leosz
Anna Łukaszewicz
Jolanta Michaluk		
Ewa Perkowska		
Urszula Sokołowska
Elżbieta Tomaszewska
Halina Zakarzecka
Alicja Helena Zubrycka

Ewa Kazberuk
Agata Wioleta Kisielewska
Natalia Łodko-Kozakiewicz
Grażyna Marzena Ładna
Aneta Masajło
Agata Nowik
Małgorzata Radziewicz
Małgorzata Teresa Rączko
Dorota Wardzińska
Ewa Zimnoch
Mirosława Żemierowska

Wszystkim w/w koleżankom w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku składam serdeczne gratulacje,
życząc satysfakcji z tytułu podniesienia kwalifikacji, sukcesów
w pracy zawodowej, oraz pomyślności w życiu osobistym.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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L

imity - szkolenia specjalizacyjne
Informacje Ministra Zdrowia
na temat szkoleń specjalizacyjnych

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych
oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego
w 2014 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2013.51), w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 1 850 miejsc szkoleniowych dla
pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały ok
res trwania specjalizacji w 2014 r. wynosi nie więcej niż 4 337 zł.
Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w województwie podlaskim, które będą mogły uzyskać
dofinansowanie w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy to:
- pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek,
- pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek,
- pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych,
- pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla
pielęgniarek,
- pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych.
Ministerstwo Zdrowia
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Z

amówienia publiczne Ministra Zdrowia
Notatka z zebrania komisji przetargowej
w Zakładzie Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
w dniu 06.08.2014 roku

Dnia 06.08.2014 r. o godz. 1100 odbyło się posiedzenie przetargowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego w sprawie
wyborów organizatorów kształcenia, którzy w roku 2014 zorganizują szkolenia specjalizacyjne dla położnych i pielęgniarek
dofinansowane ze środków finansowych budżetu państwa.
Otwarcie ofert nastąpiło w ZZP przy Ministrze Zdrowia (Warszawa, Al. Jerozolimskie 155). Uczestnikami tego posiedzenie
przetargowego byli:
1. pracownicy ZZP przy Ministrze Zdrowia,
2. przedstawiciele organizatorów kształcenia, którzy złożyli
oferty do zamówienia publicznego,
3. przedstawiciel Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - Elżbieta Dudek,
4. przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych - Izabella Szczepaniak,
5. przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych
w Ministerstwie Zdrowia - Izabela Grabiec,
6. przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie - Tomasz Kaczmarek.
Przedmiotem zamówienia publicznego były 74 edycje specjalizacji pielęgniarskich i położniczych podzielonych na 16 województw. Każda edycja obejmuje 25 miejsc szkoleniowych z możliwą kwotą dofinasowania 4 337 zł za 1 miejsce szkoleniowe.
Jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena zaproponowana przez organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

29

Biuletyn nr 91/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Szkolenia specjalizacyjne
Ogółem na wszystkie województwa spłynęło 307 ofert organizatorów kształcenia.
Kwoty zaoferowane przez nich w postępowaniu przetargowym
za 1 miejsce szkoleniowe oscylowały między :
a) 2 185 zł (specjalizacja z pielęgniarstwa onkologicznego
w województwie łódzkim) a
b) 5 337 zł (specjalizacja z pielęgniarstwa onkologicznego
w województwie małopolskim)
Należy podkreślić, że przypadek zaoferowania w przetargu
ceny niższej lub równej kwocie 4 337 zł powoduje, że jeśli taki
organizator wygra postępowanie przetargowe to nie może żądać
od uczestnika szkolenia specjalizacyjnego żadnych dopłat - będzie ono wtedy bezpłatne dla pielęgniarki/położnej.
Organizator kształcenia ma prawo żądać dopłaty od uczestnika
szkolenia specjalizacyjnego tylko w sytuacji, kiedy jego wygrana
oferta opiewała na kwotę wyższą niż 4 337 zł.
Wysokość dopłaty będzie wtedy równa różnicy między ceną
zaoferowaną a kwotą dofinansowania ministerialnego. Nie może
ona być ona większa niż 1 163 zł zgodnie z SIWZ zamówienia
publicznego.
Należy przypomnieć ponadto, że zgodnie z polityką zdrowotną
Ministra Zdrowia w każdym województwie postępowanie przetargowe objęło obligatoryjnie 2 specjalizacje:
- z pielęgniarstwa onkologicznego
- z pielęgniarstwa geriatrycznego
Uwaga:

30

Powyższe informacje skierowane są tylko do środowiska
zawodowego pielęgniarek i położnych, które w roku 2014 zamierzają podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uczestniczyć
w szkoleniach specjalizacyjnych ze środków budżetu państwa.
Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze
strony organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych.
Notatkę sporządził:
Tomasz Kaczmarek
Komisja Kształcenia przy NRPiP
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N

owe szkolenia w Izbie

Po letniej przerwie, w trakcie której korzystaliśmy z uroków
lata, nie tylko młodzież wraca do szkolnych ławek. Nowy okres
szkoleniowy rozpoczyna też OIPiP. Wzorem lat ubiegłych, będziemy starali się, w miarę możliwości pomagać naszym koleżankom podnosić swoje kwalifikacje i dbać o rozwój zawodowy. W tym celu zamierzamy kontynuować wcześniej rozpoczęte
kursy i szkolenia, jak też wprowadzać nowe, odpowiadając na
zapotrzebowanie środowiska.
Wrzesień rozpoczniemy kontynuacją specjalizacji operacyjnej
i kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, rodzinnego i ratunkowego. W tym samym miesiącu przewidujemy uruchomienie I edycji kursu kwalifikacyjnego
w dziedzinie opieki paliatywnej dla pielęgniarek oraz kolejnej
edycji (tym razem dla 60-ciu osób) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych.
Planowane szkolenia:
◀ kurs specjalistyczny dla położnych Szczepienia ochronne
noworodków - październik,
◀ kurs specjalistyczny Endoskopia dla pielęgniarek - październik,
◀ kurs specjalistyczny Żywienie enteralne i paranteralne - lis
topad,
◀ kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo środowiska nauczania
i wychowania dla pielęgniarek - listopad.
Początek przyszłego roku pragniemy rozpocząć uruchomieniem
dwóch specjalizacji, a mianowicie: dla pielęgniarek - w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz dla
położnych - w dziedzinie neonatologicznej. Wszystkie koleżanki
zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której
można znaleźć aktualne informacje na temat szkoleń.
Przewodnicząca Komisji
ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego
Elżbieta Sienkiewicz
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espoły Kontroli Zakażeń
Relacja ze spotkania szkoleniowego
pielęgniarek epidemiologicznych zatrudnionych
w Zespołach Kontroli Zakażeń

W dniach 7-8 lipca 2014 r. z inicjatywy Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Pani
Krystyny Łapuć-Seweryn, we współpracy z Sekcją Pielęgniarek
Epidemiologicznych działającą przy OIPiP w Białymstoku, odbyło się spotkanie szkoleniowe pielęgniarek epidemiologicznych
zatrudnionych w Zespołach Kontroli Zakażeń.
W spotkaniu uczestniczyły pielęgniarki epidemiologiczne
z większości szpitali województwa podlaskiego.
Pierwszy dzień poświęcony był aspektom kontroli wewnętrznej.
Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych realizują zadania dotyczące przeprowadzania kontroli na podstawie Ustawy z 5.12.2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi oraz Rozporządzenia MZ w sprawie zakresu, sposobu
i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze
realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych.
Swoim doświadczeniem z tego zakresu podzieliły się Panie
Dominika Szafran i Teresa Kołomyjska pracujące w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym.
Temat wywołał ożywioną dyskusję z uwagi na złożony, wieloaspektowy charakter kontroli. Podkreślono, iż specjaliści ds.
epidemiologii, bez pracy pozostałych członków zespołów - lekarzy i mikrobiologów, a zwłaszcza bez zaangażowania i dobrej
współpracy dyrektorów szpitali, nie mają możliwości do przeprowadzenia wielopłaszczyznowej kontroli wynikającej z przepisów
prawa: analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej, profilaktyki
i terapii antybiotykowej, kontroli procedur medycznych wykonywanych przez zespół lekarski w zakresie poprawności i skuteczności realizacji w aspekcie profilaktyki zakażeń. Kontrolę
wewnętrzną powinien realizować zespół interdyscyplinarny
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przy zaangażowaniu i współpracy kadry kierowniczej szpitala.
Kontrola wewnętrzna i sposób jej prowadzenia przez podmioty
lecznicze jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania wielu
instytucji zewnętrznych, m.in. ubezpieczycieli, komisji orzekania
o zdarzeniach medycznych, prokuratury, sądów, NFZ.
Drugi dzień spotkania poświęcony był zakażeniom wywołanym przez Clostridium difficile.
W tematykę tego zagadnienia wprowadził dr Piotr Wieczorek prezentując epidemiologię, diagnostykę, czynniki ryzyka
i metody leczenia.
O zasadach zapobiegania zakażeniom szpitalnym, sposobie
zorganizowania opieki nad pacjentem zakażonym/skolonizowanym Clostridium difficile i doświadczeniach UDSK w tym
zakresie mówiła pani Dominika Szafran przedstawiając ognisko
epidemiczne.
Spotkanie szkoleniowe było również doskonałą okazją do zintegrowania się pielęgniarek, epidemiologicznych całego województwa. Wspaniała pogoda i białowieski klimat skłoniły uczestników
do spędzenia krótkich chwil wolnego czasu na spacerach oraz
wieczornej kolacji.
Taka wymiana doświadczeń, to też możliwość uchwycenia
perspektywy, oceny, w jakim punkcie jesteśmy, skorzystania
z już sprawdzonych metod, doświadczeń innych praktyków co
daje możliwość uaktualniania i poprawy sposobów postępowania
we własnych szpitalach.
Dominika Szafran Przewodnicząca
Sekcji pielęgniarek epidemiologicznych
Krystyna Łapuć-Seweryn
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
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N

iestacjonarne studia pomostowe 2014/15
Niestacjonarne studia pomostowe
na kierunku pielęgniarstwo 2014/15

Ostatni nabór na nieodpłatne studia pomostowe!
Informacja o Projekcie

„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych
w ramach studiów pomostowych”

34

Celem Projektu realizowanego od 2008 r. jest podniesienie
kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych
z wykształceniem średnim do poziomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa. Ukończenie studiów w ramach Projektu jest
równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych na poziomie umożliwiającym ich automatyczne uznanie we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Daje także absolwentom możliwość
kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Nieodpłatne
studia prowadzone w ramach Projektu są dla ich uczestników
szansą na rozwój kariery zawodowej. Przyczyniają się też do
podniesienia prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarek/
pielęgniarzy i położnych.
Adresatami Projektu są pielęgniarki/pielęgniarze i położne
-absolwenci pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich oraz trzyletnich
medycznych szkół zawodowych, posiadający świadectwo dojrzałości.
Wykonawcami Projektu są uczelnie kształcące pielęgniarki/
pielęgniarzy i położne na studiach pomostowych, wybrane w
drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego. W latach 2008-2014 w realizacji Projektu uczestniczyły 73 uczelnie posiadające akredytację
Ministra Zdrowia na realizację kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.
Pierwszy nabór na studia pomostowe prowadzone w ramach
Projektu odbył się w październiku 2008 roku. Rok później Ko-
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misja Europejska podjęła decyzję o skróceniu absolwentom liceów medycznych kształcenia pomostowego do dwóch semestrów. Umożliwiło to zwiększenie liczby osób objętych Projektem
- z 24 000 do 40 000 osób. Ostatni nabór - na rok akademicki
2014/2015 - będzie prowadzony jesienią tego roku. Od początku
realizacji Projektu do 12 czerwca 2014 r. studia pomostowe rozpoczęło 39 240osób, a ukończyły je 30 573 osoby.
Za realizację Projektu pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” odpowiada
Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych.
Projekt ma charakter systemowy i jest realizowany w całym kraju. Ze względu na szeroki zakres i duże znaczenie społeczne, jest
jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia, związanych z dysponowaniem środkami unijnymi. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Na jego
realizację przeznaczono 193,1 mln zł.
Departament Pielegniarek i Położnych
Ministerstwa Zdrowia
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M

inisterstwo Zdrowia informuje

Odpowiedź dyrektora departamentu
pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia
na zapytanie dotyczące uznawania
kwalifikacji zawodowych pielęgniarek,
które ukończyły liceum medyczne

36

W dniu 25 lutego 2014 r. złożyliśmy zapytanie do Dyrektora
Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek,
które ukończyły liceum medyczne, to jest:
Czy pielęgniarki, które ukończyły liceum medyczne mogą mieć
już uznane kwalifikacje na zasadzie praw nabytych (według
art. 23 dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych), a więc czy wystarczające będzie wykazanie przez pielęgniarkę wykonywania zawodu przez co
najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat czy też należy nadal
stosować wobec nich ogólny system uznawania kwalifikacji.
W dniu 20 marca 2014 r. otrzymaliśmy poniższą odpowiedź:
Odpowiadając na pismo z dnia 25 lutego br., znak: NIPIPNRPiP-DM.0025.57.2014, dotyczące kwestii uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek po wejściu w życie przepisów dyrektywy 2013/55/UE zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych poniżej przedstawiam stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych w przedmiotowej
sprawie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/
UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/
WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za
pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym została opublikowana w dniu 28 grudnia 2013 r. (Dz. Urz.
UE L 354, str. 132).
Zgodnie z art. 4 dyrektywa ta weszła w życie dwudziestego
dnia po publikacji. Nie oznacza to jednak, że jej przepisy są na-
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tychmiast stosowane we wszystkich państwach członkowskich,
ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2013/55/UE państwa
członkowskie są zobowiązane do jej wdrożenia do 18 stycznia
2016 r.
Zatem, do czasu wdrożenia przepisów dyrektywy 2013/55/UE,
państwa członkowskie stosują obecnie obowiązujące regulacje
prawne w zakresie uznawania kwalifikacji. Nowe regulacje będą
obowiązywały od momentu wdrożenia ich do porządku prawa
krajowego. Dopiero jeżeli państwo członkowskie nie dokona
implementacji, obywatel ma prawo powoływać się bezpośrednio na dyrektywę wobec wszelkich przepisów prawa krajowego
niezgodnych z dyrektywą. Bezpośredni skutek dyrektywy jest
uzależniony od tego, czy brzmienie przepisu jest bezwarunkowe
i wystarczająco precyzyjne.
W związku z powyższym stosowanie zasad uznawania kwalifikacji na podstawie praw nabytych (art. 23 dyrektywy 2005/3
6/WE) w odniesieniu do pielęgniarek, które ukończyły liceum
medyczne oraz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywały zawód nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich
5 lat będzie możliwe od dnia wdrożenia przepisów dyrektywy
2013/55/UE do prawa krajowego poszczególnych państw lub od
dnia upływu terminu wdrożenia przepisów, jeżeli przepisy dyrektywy nie zostały implementowane do krajowego porządku prawnego w terminie. Do tego czasu obowiązują przepisy wynikające
z implementacji dyrektywy 2005/36/WE, a zatem stosowany jest
ogólny system uznawania kwalifikacji.
Beata Cholewka
Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych

37

Biuletyn nr 91/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Informacje Ministerstwa Zdrowia

M

inisterstwo Zdrowia informuje
Wyjaśnienie
Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące minimalnych
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
nie zawiera przepisów regulujących zatrudnienie czy też
organizację pracy, a jedynie wskazuje sposób ustalenia
minimalnych norm - wynika ze stanowiska ministra zdrowia,
zamieszczonego na portalu resortu.

38

Ministerstwo wyjaśnia, że zakres spraw regulowanych w rozporządzeniu z 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, które
weszło w życie 1 stycznia 2013 roku, wynika z upoważnienia
określonego w art. 50 ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.),
który wskazuje, że minister zdrowia określi w drodze rozporządzenia sposób ustalania tych norm.
Rozporządzenie zawiera kryteria, które powinny być uwzględnione przy określaniu kategorii opieki, do której może zostać
zakwalifikowany pacjent, co z kolei powinno być ważnym elementem przy określaniu zasad opieki nad pacjentem i stanowić
podstawę do podejmowania przez kierownika podmiotu leczniczego decyzji dotyczącej liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych na danym oddziale.
Kierownik, zarządzający konkretnym podmiotem leczniczym,
zna wszystkie jego uwarunkowania, które wpływają na zapewnienie opieki nad pacjentem.
Ze stanowiska Ministerstwa wynika też, że ostateczna decyz
ja w sprawie ustalenia minimalnej liczby pielęgniarek i położnych, zatrudnianych, na przykład na danym oddziale, powinna
uwzględniać opinie przedstawicieli samorządu zawodowego
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i związków zawodowych, dla których uprawnienie do opiniowania norm ustalonych przez kierownika podmiotu leczniczego
wynika z przepisu art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn.
zm.).
Wypracowanie, w drodze tych uzgodnień, norm zatrudnienia
to zadanie i odpowiedzialność kierownika podmiotu leczniczego,
który podlega przepisom rozporządzenia.
Ministerstwo przypomina, że rozporządzenie zawiera załączniki przy wykorzystaniu których można określić kategorię opieki
dla poszczególnych pacjentów.
Istotne jest ustalenie średnich czasów świadczeń pielęgniars
kich pośrednich, bezpośrednich i średniego czasu dyspozycyjnego pielęgniarki, właściwych dla danej jednostki organizacyjnej
podmiotu leczniczego, a następnie na podstawie wzoru można
obliczyć minimalną normę zatrudnienia.
Wartości czasów dla wykonania świadczeń pielęgniarskich są
opisane w dostępnej literaturze fachowej na podstawie wcześ
niej przeprowadzonych badań. Mogą być one wykorzystywane
lub modyfikowane w zależności od specyfiki danego podmiotu,
sposobu organizacji pracy i innych kryteriów.
W stanowisku podkreślono także, że rozporządzenie ministra
zdrowia z 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), podobnie
jak rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 roku
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545) określało sposób ustalania
minimalnych norm w zakładach opieki zdrowotnej (obecnie:
podmiotach leczniczych), a nie zatrudnienie.
Rozporządzenie z 21 grudnia 1999 roku było aktem prawnym,
który obowiązywał 12 lat, dlatego też świadczeniodawcy byli
zobowiązani ustalać minimalne normy zatrudnienia zgodnie
zapisami powyższego aktu prawnego i stosować je w praktyce.
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Ministerstwo przypomina, że przepisy rozporządzenia z 28
grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545) zapewniały podmiotom leczniczym wystarczającą ilość czasu na
ustalenie nowych, zgodnych z rozporządzeniem norm (ostateczny
termin ich określenia upłynął dnia 31 marca 2014 roku).
Ponadto regulacje w zakresie stosowania minimalnych norm
obowiązują każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą
realizujący świadczenia gwarantowane finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków publicznych.
Każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej jest obowiązany do zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielęg
niarskiej lub położnych we wszystkie dni tygodnia, zgodnie
z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego (Dz. U. poz. 1520).
Ministerstwo podkreśla też, że w przypadku pielęgniarek i położnych, zgodnie z § 5 ust. 4, zapewnienie opieki pielęgniarskiej
lub położnych, w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowym
rozporządzeniu, następować będzie z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie
przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).
Zgodnie z przepisami tej ustawy niniejsze normy zatrudnienia pielęgniarek dotyczą podmiotów leczniczych niebędących
przedsiębiorcami. Natomiast zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z późn. zm.), podstawą udzielania świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych jest umowa
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy
świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 grudnia 2013 roku,
z późn. zm., w sprawie określenia warunków zawierania i reali-
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zacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w części określającej warunki wspólne wobec świadczeniodawców realizujących
świadczenia opieki zdrowotnej w ramach hospitalizacji, świadczeniodawca zobowiązany jest do udokumentowanego zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej lub położnych
we wszystkie dni tygodnia zgodnie z przepisami § 5 ust. 1, 2 i 4
rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Opracowanie:

Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 7 maja 2014 r.
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O

dpowiedź Ministra Finansów

W związku z podjętym na XXVI Okręgowym Zjeździe PiP
w Białymstoku Apelem, którego treść zamieścieliśmy w drugim numerze Biuletynu z tego roku, otrzymaliśmy odpowiedź
Ministra Finansów:

Warszawa, dnia 05 sierpnia 2014 r.
Rzeczpospolita Polska
Minister Finansów
DD3/8213/364/OBQ/14/RD-71063/14
Pani
dr n.med. Cecylia Dolińska
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku
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Odpowiadając na wystąpienie z dnia 16 kwietnia 2014 r. ORPiP/
XIX/39/2014, przy którym przekazano Apel podjęty przez Delegatów XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w dniu 29 marca 2014 r., w sprawie wprowadzenia zwolnienia z obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
pielęgniarek i położnych korzystających z bezpłatnych szkoleń
podyplomowych organizowanych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, uprzejmie informuję.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych regulują przepisy
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”.
Na podstawie przepisów ustawy opodatkowaniu podatkiem
dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem
dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów,
od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
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Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy wolna od podatku
dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas
zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu
szkoleniowego.
Powyższy przepis zwalnia od podatku wartość świadczeń przyznanych pracownikowi, zgodnie z odrębnymi przepisami, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nie obejmuje on natomiast
świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyznanych
przez samorządy zawodowe, w tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Gdyby jednak ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039,
z późn. zm.) zawierała regulacje, z których wynikałaby możliwość
przekazywania środków finansowych przez samorząd zawodowy
pracodawcom zatrudniającym pracowników wykonujących zawód
pielęgniarek lub położnych, na sfinansowanie przez nich świadczeń szkoleniowych swoim pracownikom to wówczas świadczenie
to mieściłoby się w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust.
1 pkt 90 ustawy.
Natomiast w przypadku uregulowania kwestii finansowania
szkoleń dla pielęgniarek lub położnych w ustawie z dnia 1 lipca
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174,
poz. 1038, z późn. zm.), z których wynikałoby, że koszty nieodpłatnych szkoleń lub ich refundacja pokrywana jest ze składek
członkowskich do wysokości opłaconych składek przez daną pielęgniarkę, czy położną wówczas nie wystąpiłaby korzyść majątkowa
i w konsekwencji nie wystąpiłby przychód do opodatkowania.
Jednakże z uwagi na brak takich rozwiązań prawnych wartość
przedmiotowych świadczeń stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Ponadto należy zauważyć, iż zadaniem Ministra Finansów, który
kreuje politykę podatkową państwa, jest pogodzenie z jednej
strony funkcji fiskalnych podatków z ich aspektem społecznym.
Spełniając funkcję fiskalną podatków - w dobie recesji gospodarczej i istniejącego deficytu budżetowego - najważniejszym
zadaniem staje się realizacja zaplanowanych dochodów budżetu
państwa.
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Stąd zwolnienie z opodatkowania wartości szkoleń, o których
mowa w wystąpieniu, spowodowałaby konieczność objęcia zwolnieniem wartości wszystkich nieodpłatnych szkoleń.
W przeciwnym wypadku przepis zwalniający z opodatkowania
wartość szkolenia otrzymanego wyłącznie przez pielęgniarki i położne byłby uznany za niekonstytucyjny, z uwagi na naruszenie
zasady równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP).
Niekonstytucyjne będą bowiem przepisy ustawy, które jednej
grupie podatników, w tym przypadku pielęgniarkom i położnym,
przyznają prawo do zwolnienia z opodatkowania przedmiotowych
świadczeń a innym grupom zawodowym np. lekarzom, prawnikom
takiego prawa nie przyznają.
Zatem objęcie zwolnieniem podatkowym omawianych świadczeń wymagałoby modyfikacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy,
który swoim zakresem objąłby wszystkie nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia związane ze szkoleniem podatników, co
wiązałoby się jednak z koniecznością zwiększenia dochodów lub
zmniejszenia innych wydatków sektora finansów publicznych.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, iż nie mogę
pozytywnie odnieść się do postulatu zwolnienia pielęgniarek i położnych z konieczności odprowadzania podatku dochodowego od
organizowanych przez samorząd zawodowy szkoleń i kursów.
Z upoważnienia
Ministra Finansów
Sekretarz Stanu
Janusz Cichoń
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Poniżej prezentujemy działania podjęte przez NRPiP w sprawie
zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej:
Kalendarium prac
nad nowelizacją ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej

23 marca 2014 - Konferencja prasowa w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Min. Zdrowia przedstawił założenia tzw.
pakietu kolejkowego.
3 kwietnia 2014 - Ministerstwo Zdrowia przyjmuje projekt
nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
3 kwietnia 2014 - Na stronie www.nipip.pl pielęgniarki,
pielęgniarze oraz położne i położni mogą oddać głos w sondzie „Czy jesteś za wypisywaniem recept przez pielęgniarki?”
Zdecydowana większość głosujących odpowiada NIE (57 %).
7 kwietnia 2014 - Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekty aktów prawnych tzw. pakietu
kolejkowego.
7 kwiecień - 8 maj 2014 - Konsultacje społeczne (więcej na
http://konsultacje.gov.pl/node/3337). Z projektem ustawy zapoznały się ORPiP, delegaci na krajowy zjazd PiP, członkowie
NRPiP, komisje i zespoły problemowe.
8 maja 2014 - Po zapoznaniu się ze stanowiskami przedstawicieli środowiska, NRPiP negatywnie zaopiniowała projekt
nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych, co
zostało wyrażone w piśmie do Ministra Zdrowia o odrzucenie projektu w zaproponowanym brzmieniu.
10 czerwca 2014 - Rząd przyjmuje projekt, mimo uwag
zgłoszonych przez NRPiP. Samorząd zawodowy domagał
się odrzucenia tej wersji projektu z powodu braku aktów
wykonawczych regulujących m.in. takie kwestie jak: wykaz
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, które będą mogły ordy-
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nować pielęgniarki i położne. NRPiP zwracała także uwagę,
że w projekcie nie przedstawiono skutków finansowych proponowanych zmian, co może powodować przypuszczenie, że
pielęgniarki i położne zostaną obciążone dodatkową pracą
i odpowiedzialnością bez wynagrodzenia. Podobne stanowiska - odrzucenie projektu w całości - przedstawiły także
pozostałe samorządy medyczne (aptekarski, diagnostyczny,
lekarski).
18 czerwca 2014 - Rząd mimo krytycznych stanowisk strony społecznej kieruje projekt nowelizacji do Sejmu. (druk
sejmowy nr 2504)
23 czerwca 2014 - Projekt skierowano do I czytania w Sejmie.
24 czerwca 2014 - I czytanie projektu nowelizacji ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej, w ramach tzw. pakietu
kolejkowego podczas 70. posiedzenia Sejmu. Po debacie sejmowej ustalono, iż projekt zostanie skierowany do Komisji
Zdrowia.
25 czerwca 2014 - Nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Ra
dy Pielęgniarek i Położnych. W posiedzeniu uczestniczyli
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Aleksander Sopliński - podsekretarz stanu, Piotr Warczyński - podsekretarz
stanu Beata Cholewka - dyrektor Departamentu Pielęgniarek
i Położnych. Posiedzenie zakończyło się przyjęciem dwóch
stanowisk: Stanowisko NR 17 w sprawie projektu ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych
ustaw przyjętych przez Radę Ministrów RP; Stanowisko nr 18
w sprawie poparcia działań podjętych przez Ogólnopolski
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczący
sprzeciwu wobec projektu ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej i innych ustaw. Stanowisko nr 17 zostało przesłane
do wszystkich Klubów Parlamentarnych, oraz do posłów niezrzeszonych z prośbą o spotkanie i poparcie działań NRPiP
w przedmiotowej sprawie.
27 czerwca 2014 - Na zaproszenie Prezydenta RP w Kancelarii
odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów medycznych z ministrami Ireną Wóycicką i Michałem Pirógiem.
Tematem spotkania było zapoznanie się z opinią strony spo-
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łecznej w sprawie tzw. pakietu kolejkowego. NRPiP reprezentowała Joanna Walewander Sekretarz NRPiP.
1 lipca 2014 - W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie
przedstawicieli MZ z członkami Prezydium NRPiP, któremu
przewodniczył wiceminister Sławomir Neumann. Ministerstwo Zdrowia reprezentowali także Aleksander Sopliński
- Podsekretarz Stanu, Piotr Warczyński - Podsekretarz Stanu, Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek
i Położnych. NRPiP reprezentowali: Prezes Grażyna RogalaPawelczyk, Wiceprezes Teresa Kuziara, Skarbnik Hanna
Gutowska, Sekretarz Joanna Walewander oraz członkowie
Prezydium Ewa Przesławska, Mariola Łodzińska, Maria
Matusiak, Bartosz Szczudłowski.
Prezes NRPiP wskazała na konieczność podjęcia pilnych działań przez Ministra Zdrowia w następujących sprawach:
- przekazania wniosków z prac zespołu i przystąpienia do prac
związanych z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie sposobu ustalania
minimalnych norm, zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami
(Dz. U. poz. 1545) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182);
- wdrożenia do prac legislacyjnych Ministra Zdrowia nowelizacji aktów prawnych zgodnie z wynikami prac Zespołu
ds. analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów
pielęgniarki i położnej;
- podjęcia skutecznych działań w celu zmiany sytuacji polegającej na niezgodnym z prawem zatrudnianiem ratowników
medycznych poza systemem Państwowego Ratownictwa
Medycznego, w oddziałach szpitalnych na stanowiskach
pielęgniarskich,
- uwzględnienia opinii NRPiP dotyczącej projektu ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej związanej z tzw. pakietem kolejkowym,
- przekazania ostatecznej wersji wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych na rok 2014,
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ze wskazaniem kryteriów wyboru specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i geriatrycznego jako
priorytetowych,
- przesłanie w trybie pilnym do Naczelnej Izby Pielęgniarek
i Położnych oraz do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych podpisanych umów na przekazanie dotacji ze środków budżetowych na rok 2014,
- zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Ministra
Zdrowia w 2015 roku na druk prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki,
- podjęcie przez Ministra Zdrowia działań w celu umożliwienia spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Panem Premierem RP, określenie
zasad współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych.
Wiceminister Neumann odpowiedział, że „w obecnej chwili
priorytetem dla resortu zdrowia jest pakiet kolejkowy i onkologiczny i nie ma możliwości rozpoczęcia procesu legislacyjnego w ustawach wg propozycji wypracowanych przez Zespół
ds. analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów
pielęgniarki i położnej”, o co zabiega NRPiP.
4 lipca 2014 - Spotkanie w MZ z Aleksandrem Soplińskim
Podsekretarzem Stanu Dyrektorem Departamentu Prawnego, Dyrektorem Departamentu Pielęgniarek i Położnych
w sprawie uzyskania wyjaśnień dotyczących ordynacji leków
i wypisywanie recept na zlecenie lekarza przez pielęgniarki
i położne w podmiotach leczniczych, możliwości finansowania dodatkowego zadania przez NFZ.
8-9 lipca 2014 - Posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w której ze strony NRPiP udział wzięli: Prezes Grażyna RogalaPawelczyk, Wiceprezes Teresa Kuziara, Sekretarz Joanna
Walewander i członkowie Prezydium Ewa Przesławska,
Mariola Łodzińska, Zofia Małas, Bartosz Szczudłowski.
Przedstawiciele NRPiP przygotowane poprawki do projektów
ustaw przekazali posłom z Komisji Zdrowia. Pomimo uwag
zgłaszanych przez posłów z PiS, uwagi nie zostały przyjęte.
- „To, co my obserwujemy dzisiaj, jako przedstawiciele samorządów zawodowych, to jest jawne lekceważenie ustaw,
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które państwo sami przyjęli. W związku z tym oświadczam,
że nasz udział w pracach zakończy się ma tym posiedzeniu.
My od trzech lat bardzo uważnie słuchamy tego, co pan
minister mówi. Mówię to w imieniu 300 tys. pielęgniarek
i położnych: proszę nas tak nie traktować” - apelowała
Prezes Naczelnej Rady y Pielęgniarek i Położnych Grażyna
Rogala-Pawelczyk.
11 lipca 2014 - Spotkanie z samorządami medycznymi w Kancelarii prezydenta RP dotyczące tzw. pakietu onkologicznego.
NRPiP reprezentowała Prezes Grażyna Rogala-Pawelczyk.
11 lipca 2014 - II czytanie projektu nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zarówno posłowie koalicji rządzącej (PSL), jak i opozycji (PiS, SLD) nie negując zasadności
rozszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych o prawo
do ordynowania niektórych leków i środków medycznych
oraz wypisywania recept i skierowań na określone badania,
krytykowali sposób ich wprowadzania. Podkreślali przede
wszystkim brak zgody ze strony NRPiP na proponowane
rozwiązania oraz nieprecyzyjność zapisów. Za niepokojące
uznali także (PiS) projekt ograniczenia opiniotwórczej roli
samorządów zawodowych w procesie wyboru konsultantów
krajowych. W związku ze zgłaszanymi w trakcie II czytania poprawkami do projektów aktów prawnych wchodzących w skład tzw. pakietu kolejkowego, projekty te zostały
ponownie skierowane do Komisji Zdrowia celem dalszego
procesowania.
W Sejmie podczas II czytania projektu obecni byli: Prezes
NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk, Wiceprezes NRPiP
Teresa Kuziara, Sekretarz NRPiP Joanna Walewander,
Członkowie Prezydium NRPiP Mariola Łodzińska i Bartosz
Szczudłowski, a także Przewodnicząca KZ OZZPiP Lucyna Dargiewicz i Wiceprzewodnicząca KZ OZZPiP Longina
Kaczmarska.
17 lipca 2014 - Prezydium NRPiP podjęło Stanowisko nr 6
w sprawie wyrażenia votum nieufności Ministrowi Zdrowia
Bartoszowi Arłukowiczowi i skierowało do Prezesa Rady
Ministrów pismo informujące o przyczynach utarty zaufania
do działań Ministra Arłukowicza.
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22 lipca 2014 - Podczas 72. sesji Sejm przyjął ustawy pakietu
kolejkowego i onkologicznego. Nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej poparło 227 posłów, 165 było
przeciw, zaś 35 wstrzymało się od głosu.
22 lipca 2014 - Uchwalone ustawy trafiły do Senatu, Marszałek Senatu natychmiast skierował je do senackiej Komisji
Zdrowia. W Senackiej Komisji Zdrowia brały udział: Prezes
NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk, Wiceprezes NRPiP Teresa Kuziara, Senacka Komisja Zdrowia odrzuciła wszystkie
poprawki. Jeszcze tego samego dnia wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 689 A). Sprawozdawcą Komisji
na posiedzeniu Senatu był senator Rafał Muchacki.Votum
separatum wnieśli senatorowie PiS i zgłosili wniosek mniejszościowy o odrzucenie ustawy (druk nr 689 A). Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu był senator
Waldemar Kraska.
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23 lipca 2014 - Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie
ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawę
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz
niektórych innych ustaw. Zgodnie z przyjętymi zmianami,
pielęgniarki i położne posiadające tytuł mgr. pielęgniarstwa
i położnictwa lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa będą uprawnione do samodzielnego ordynowania leków,
będą mogły ordynować leki zawierające określone substancje
czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, oraz ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie
zlecenia albo recepty pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego. Natomiast pielęgniarki i położne posiadające
dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą miały prawo w ramach zleceń lekarskich wystawiać recepty na leki, z
wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie
działające, środki odurzające i substancje psychotropowe,
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oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły
kurs specjalistyczny w tym zakresie. Ponadto Pielęgniarka i
położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego
stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo mają
prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych
badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko
dla pacjenta.
24 lipca 2014 - Wszystkie ustawy z tzw. pakietu kolejkowego
i onkologicznego trafiły do Kancelarii Prezydenta RP, który zgodnie z Konstytucją ma 21 dni na podpisanie ustaw
uchwalonych przez Sejm. Ale uwaga - jeśli rząd uzna, że
projekt za pilny (a tak jest w tym przypadku), ten czas skraca
się do 7 dni.
30 lipca 2014 - NRPiP wystosowała list do Prezydenta RP
z apelem o niepodpisywanie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a także pozostałych ustaw
pakietu kolejkowego i onkologicznego, wskazując m.in. na
uchybienia formalne w procesie legislacyjnym, zwłaszcza
zbyt duży pośpiech w uchwalaniu zmian (nie zostały zachowane wymagane prawem terminy, gwarantujące obu Izbom
parlamentu czas na dogłębne zapoznanie się z rządowymi
propozycjami oraz wnioskami zmian wnoszonymi przez
stronę społeczną i poszczególne kluby).
Kalendarium sporządziła
Ewa Sawicka
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Ogólnopolski
Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych
Zarząd Krajowy
ZK/1011/VII/2014
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Warszawa, 12 czerwca 2014 r.

Pan Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

W dniu 10-06-2014r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu przekazanym przez Ministra Zdrowia.
Zgodnie z projektowanymi zmianami, pielęgniarki i położne
mają być uprawnione do samodzielnego udzielania - w określonym zakresie - świadczeń diagnostycznych i leczniczych.
Rozszerzenie uprawnień obejmie jednak tylko i wyłącznie pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem, posiadające niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ordynacji leków, którą
mają uzyskać w przyszłości:
- w ramach kształcenia na studiach pierwszego i drugiego
stopnia (kierunki pielęgniarstwo i położnictwo),
- w ramach kształcenia podyplomowego specjalizacyjnego,
- w ramach kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek
i położnych z wyższym wykształceniem na poziomie kursu
specjalistycznego.
1/ Pielęgniarki i położne, posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, mają mieć według projektu prawo ordynować leki
i samodzielnie wypisywać recepty na lekarstwa o określonym
składzie, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe (specyfikacja tych substancji i środków ma się pojawić
dopiero w przyszłości w rozporządzeniu Ministra Zdrowia,
którego obecnie brak). Pielęgniarki i położne, posiadające
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dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo i położnictwo mają mieć również prawo wypisywać recepty i zlecenia na: środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, określone wyroby medyczne
pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w danym
zakresie. Projekt zastrzega, że zlecanie leków i badań powinno
być poprzedzone osobistym badaniem pacjenta.
2/ Projektowane zmiany przewidują także, że pielęgniarki i położne, które posiadają dyplom co najmniej pierwszego stopnia,
będą mogły - na zlecenie lekarza - wystawiać recepty na określone leki. Z możliwości tej będą analogicznie jak wyżej wyłączone lekarstwa zawierające w swym składzie substancje bardzo
silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe.
Ta grupa pielęgniarek i położnych ma mieć również uprawnienie do wypisywania recept na środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia, jeżeli
ukończą specjalistyczny kurs w tym zakresie. Również ta grupa
pielęgniarek i położnych ma mieć prawo do wydawania skierowań na określone badania diagnostyczne. Wyjątkiem mają
być badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych
związanych z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta.
Zmieniana ustawa przewiduje, że minister zdrowia ma w rozporządzeniu określić wykazy: substancji czynnych zawartych
w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, badań diagnostycznych oraz
sposób i tryb wystawiania recept przez pielęgniarki i położne
z uwzględnieniem ich kwalifikacji oraz wymaganego zakresu
umiejętności i obowiązków
W/w uprawnienia mają obowiązywać od 01 stycznia 2016r.
OZZPiP reprezentujący grupę zawodową pielęgniarek i położnych jest przeciwny zaproponowanym zmianom w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, dążącym do wypisywania recept
przez pielęgniarki i położne w proponowanej formule. Uważamy,
że w Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na stopieńwykształcenia każda pielęgniarka i położna posiada prawo wykonywania
zawodu. Zatem już samo rozróżnienie, że pielęgniarka i położna
z tytułem magistra może samodzielnie, a z tytułem licencjata na
zlecenie lekarza ma prawo wystawić receptę na leki oraz środ-
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ki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jest już
przejawem dyskryminacji.
W naszym przekonaniu zapisy mają za zadanie jedynie ułatwić
pracę lekarzom, natomiast dla grupy pielęgniarek i położnych
doprowadzą jedynie do nałożenia kolejnych obowiązków zawodowych, bez mechanizmów poprawy ich sytuacji finansowej.
Projektowane zmiany do ustawy wprowadzają kolejny wymóg
ukończenia kursu specjalistycznego, co obciąża pielęgniarki
i położne koniecznością wymuszonego podnoszenie kwalifikacji
z własnych środków finansowych. Brak jest zagwarantowania podniesienia wynagrodzenia z tytułu wykonywania tych czynności.
Pielęgniarki i położne w oparciu o zaproponowane zapisy pomimo
posiadanych kwalifikacji, umiejętności, wiedzy, odpowiedzialności
będą w rzeczywistości „sekretarkami” lekarzy. Nie akceptujemy
i nie zgadzamy się na takie umiejscowienie grupy zawodowej
pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.
Postępowanie Rządu RP i Ministra Zdrowia jest nieuczciwe.
Wieloletnie problemy służby zdrowia próbuje się ponownie łatać
zwiększeniem obowiązków naszej grupy zawodowej. Działanie
jest nieuczciwe, bo:
- nie przewiduje mechanizmów pokrycia kosztów przymusowego kształcenia,
- nie przewiduje mechanizmów uzyskania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, pomimo nałożenia nowych
obowiązków,
- nadal odmawia wprowadzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych do systemu zamawiania przez NFZ świadczeń
medycznych,
- dyskryminuje i różnicuje wewnętrznie grupę zawodową.
Odrębnym problemem jest również brak aktualnych regulacji
prawnych obejmujących kompetencje wynikające z zatwierdzonych programów kształcenia podyplomowego, które ma zawierać
uszczegółowienie nowych kompetencji pielęgniarek i położnych.
Bez poznania tego projektu trudno oceniać kierunek forsowanych na siłę przez Rząd RP zmian w naszej ustawie o zawodzie
pielęgniarki i położnej.
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Do wiadomości:
			

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych,
Minister Zdrowia
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S

tanowisko NRPiP
Stanowisko nr 18
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie poparcia działań podjętych przez Ogólnopolski
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczący
sprzeciwu wobec projektu ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej i innych ustaw.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wyrażone wobec projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i innych ustaw, w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia
z dnia 12 czerwca 2014 roku.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
słusznie zwraca uwagę, iż postępowanie Rządu RP i Ministra
Zdrowia wobec naszej grupy zawodowej jest nieuczciwe.
Proponowane rozwiązania problemów ochrony zdrowia poprzez zwiększenie obowiązków i odpowiedzialności oraz konieczność dodatkowego kształcenia (ukończenie kursu specjalistycznego) bez dodatkowego wynagrodzenia lub mechanizmów
jego wzrostu, nie zasługują na naszą akceptacje. Z tego też względu nie wyrażamy zgody na nałożenie kolejnych obowiązków zawodowych.
Uwzględniając powyższe Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych w przedmiotowej kwestii.
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Grażyna Rogala-Pawelczyk
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S

tanowisko NRPiP
Stanowisko nr 17
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie

projektu ustawy o zmianie ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej
oraz niektórych innych ustaw
przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

56

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy
sprzeciw wobec kolejnego przejawu lekceważenia przez kons
tytucyjne organy władzy państwowej samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych.
Projekt z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczący ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych
innych ustaw wprowadza nowe regulacje, których celem jest
rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych oraz ich odpowiedzialności.
Jest to kolejny akt prawny dotyczący nas, który sporządzony
został bez jakiegokolwiek współdziałania z samorządem zawodowym.
Tymczasem Minister Zdrowia po myśli art. 34 ust. 1 i art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.) jest obowiązany
do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu zdrowie, a także przedkładania w tym zakresie
inicjatyw oraz projektów aktów normatywnych na posiedzenia
Rady Ministrów, a wreszcie, zobowiązany jest do współdziałania
z organami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.
Jego dotychczasowa postawa, ignorująca wszelkie propozycje
wypracowania rozwiązań służących dobru publicznemu - w oce-
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nie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - wskazuje, że tego
obowiązku on nie wykonuje.
Brak dialogu w kwestii tak ważnej zarówno dla naszego środowiska pielęgniarek i położnych, a przede wszystkim dla pacjentów powoduje, że samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych
po raz kolejny został pozbawiony jakiegokolwiek wpływu na
decyzje jego dotyczące, a tym samym sprowadzony został do roli
biernego obserwatora zdarzeń, prowadzących nieuchronnie do
obniżenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Polsce,
która to okoliczność skutkować może narażeniem życia i zdrowia pacjentów. Wartości te powinny być nadrzędne zarówno dla
rządzących, jak i realizujących opiekę zdrowotną.
Trzeba z całą mocą podkreślić, że zasadniczym celem działania
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych jest doprowadzenie do
sytuacji, w której kluczowe decyzje z punktu widzenia członków
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, będą zapadały z uwzględnieniem naszego stanowiska. Umocowanie do
działania samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych czerpie
z treści art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, z którego wypływa prerogatywa ustawodawcy do tworzenia samorządów zawodowych
reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych
zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych - jako osoba prawa
publicznego - ma przede wszystkim chronić interes publiczny
w granicach obowiązującego prawa. Wszelkie swe prerogatywy
zatem, co wynika wprost z treści art. 17 ust. 1 Konstytucji RP,
samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych realizuje w celu
ochrony dobra wyższego, jakim jest szeroko pojęty interes pub
liczny, a w szczególności dobro tych, których życie i zdrowie
jest zagrożone i którzy w tym trudnym czasie potrzebują naszej
pomocy. Z tego powodu współdziałanie z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych jest niezbędne.
Zdecydowanie podkreślamy, że wypracowane przez Minis
terstwo Zdrowia przepisy i rozwiązania uważamy za wysoce
szkodliwe. Prezentowane przez samorząd zawodowy pielęgniarek
i położnych argumenty w tym zakresie pozostały bez odpowiedzi
ze strony Ministerstwa Zdrowia.
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Mając na uwadze powyższe, w imieniu wszystkich członków
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych kategorycznie sprzeciwia się całości zapisów zawartych w projekcie z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącym
ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz
niektórych innych ustaw.
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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Prezes NRPiP
Grażyna Rogala-Pawelczyk
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S

potkanie z przedstawicielami MZ

W dniu 1 lipca 2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami
Ministerstwa Zdrowia.
W spotkaniu Ministerstwo Zdrowia reprezentowali:
1. Sławomir Neumann - Sekretarz Stanu,
2. Aleksander Sopliński - Podsekretarz Stanu,
3. Piotr Warczyński - Podsekretarz Stanu,
4. Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek
i Położnych.
Ze strony Naczelnej Rady udział wzięli:
Grażyna Rogala Pawelczyk - Prezes NRPiP,
oraz:
1. Teresa Kuziara - Wiceprezes NRPiP ,
2. Joanna Walewander - Sekretarz NRPiP,
3. Hanna Gutowska - Skarbnik NRPiP,
4. Ewa Przesławska - Członek Prezydium NRPiP,
5. Maria Matusiak - Członek Prezydium NRPiP,
6. Mariola Łodzińska - Członek Prezydium NRPiP,
7. Bartosz Szczudłowski - Członek Prezydium NRPiP.
Podczas spotkania Aleksander Sopliński poinformował zebranych o pracach resortu związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, przypomniał iż Minister Zdrowia
Bartosz Arłukowicz w miesiącu kwietniu 2012 roku na prośbę
samorządu pielęgniarek i położnych powołał dwa zespoły tj: Zespoły ds. analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów
pielęgniarki i położnej oraz Zespół ds. analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze
oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego.
Zespoły zakończyły pracę w 2013 r. z wyników prac zespołu
realizowano zmianę zapisu do ustawy o zawodach pielęgniarki
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i położnej dotyczącą finansowania przygotowania nowych prog
ramów kształcenia podyplomowego i zabezpieczenia środków
finansowych przez Ministra Zdrowia na ten cel, uwzględniono
zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie odrębnej deklaracji
wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.
Ponadto Ministerstwo Zdrowia w celu poprawy dostępności do
świadczeń zdrowotnych przygotowało projekt zmian do ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej związany ze zwiększeniem
kompetencji pielęgniarki i położnej, tzw. pakiet kolejkowy.
Pani Prezes Grażyna Rogala-Pawelczyk i uczestniczący przedstawiciele NRPiP odnieśli się do wystąpienia Pana Aleksandra
Soplińskiego wskazując na konieczność podjęcia pilnych działań
przez Ministra Zdrowia w następujących sprawach:
- przekazania wniosków z prac zespołu i przystąpienia do prac
związanych z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie sposobu ustalania
minimalnych norm, zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami
(Dz. U. poz. 1545) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182);
- wdrożenia do prac legislacyjnych Ministra Zdrowia nowelizacji aktów prawnych zgodnie z wynikami prac Zespołu
ds. analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów
pielęgniarki i położnej;
- w celu omówienia trybu realizacji rekomendacji wypracowanych przez Zespół,
- wskazania pilnego terminu posiedzenia Zespołu ds. analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia
pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego,
- podjęcia skutecznych działań w celu zmiany sytuacji polegającej na niezgodnym z prawem zatrudnianiem ratowników
medycznych poza systemem Państwowego Ratownictwa
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Medycznego, w oddziałach szpitalnych na stanowiskach
pielęgniarskich,
- uwzględnienia opinii NRPiP dotyczącej projektu ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej związanej z tzw. pakietem kolejkowym,
- przekazania ostatecznej wersji wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych na rok 2014,
ze wskazaniem kryteriów wyboru specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i geriatrycznego jako
priorytetowych,
- przesłanie w trybie pilnym do Naczelnej Izby Pielęgniarek
i Położnych oraz do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych podpisanych umów na przekazanie dotacji ze środków budżetowych na rok 2014,
- zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Ministra
Zdrowia w 2015 roku na druk prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki,
- podjęcie przez Ministra Zdrowia działań w celu umożliwienia spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych z Panem Premierem RP,
- określenie zasad współpracy pomiędzy Ministerstwem
Zdrowia a samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych.
Podczas spotkania Minister Sławomir Neumann przekazał informacje iż w obecnej chwili priorytetem dla resortu zdrowia jest
pakiet kolejkowy i onkologiczny i nie ma możliwości rozpoczęcia
procesu legislacyjnego:
- w ustawach wg propozycji wypracowanych przez Zespół
ds. analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów
pielęgniarki i położnej,
- ponownego przeanalizowania przez Ministra Zdrowia
przyjętych przez Zespół zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
- podjęcia rozmów przez Ministra Zdrowia w celu uzgodnienia daty spotkania samorządu z Premierem RP,
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uzgodniono kolejne spotkanie w dniu 4 lipca 2014 roku przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Ministrem
Zdrowia i Dyrektorem Departamentu Prawnego Ministerstwa
Zdrowia.
NRPiP
W związku z tym, że dotychczasowe próby wniesienia uzasadnionych uwag do zmienionych zapisów w Ustawie o zawodach
pielęgniarki i położnej zostały przez MZ w całości odrzucone,
Prezydium NRPiP skierowało na ręce Premiera RP - wotum
nieufności dla Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.
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S

tanowisko NRPiP
Stanowisko Nr 6
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie
wyrażenia wotum nieufności
Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jako ustawowy reprezentant ponad trzystu tysięcznej grupy pielęgniarek i położnych
zgłasza całkowitą utratę zaufania wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.
Pozwalamy sobie przypomnieć, iż z racji ustrojowego usytuowania, pielęgniarki i położne wykonują zadania władzy pub
licznej w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa i są za nie
odpowiedzialne.
Daje to szczególny tytuł do równoprawnego udziału m.in.
w pracach nad przygotowywaniem rozwiązań prawno-systemowych dotyczących organizacji ochrony zdrowia.
Od dłuższego już czasu, postawa przyjmowana i prezentowana
w imieniu Rządu RP przez obecnego Ministra Zdrowia - w traktowaniu samorządu pielęgniarek i położnych jako partnera społecznego, budziła z naszej strony narastający niepokój. Był on tym
większy, że podejście i stanowisko Ministra Zdrowia w poszczególnych kwestiach, nie dawały się pogodzić z deklarowanymi
przez Premiera RP rozwiązaniami i sposobem działania.
Potraktowanie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych przez
Ministra Zdrowia w toku obecnych prac nad zmianami ustaw
tzw. „kolejkowych” odbieramy jako przejaw całkowitego lekceważenia.
Dobitnym dowodem jest przebieg posiedzeń Sejmowej Komisji
Zdrowia w dniach 8-9 lipca 2014 r., podczas których Minister
Zdrowia odrzucił wszystkie uwagi zgłoszone przez samorząd
zawodowy pielęgniarek i położnych, do projektów ustaw, bez ja-
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kiegokolwiek odniesienia się do ich meritum. Identyczna sytuacja
miała miejsce na etapie tworzenia projektów rządowych.
W tej sytuacji, nie widząc możliwości dalszej współpracy z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, sprowadzającej rolę
samorządu pielęgniarek i położnych do funkcji fasadowego akceptanta Jego działań, zmuszeni jesteśmy zgłosić do Premiera RP,
swoiste votum nieufności, co do osoby Ministra Zdrowia oraz
rozważenie zmiany na przedmiotowym stanowisku.
Sekretarz
Joanna Walewander
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S

przeciw NIPiP

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie
lekceważenia przez Ministra Zdrowia samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych:
Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r.
NIPiP-NRPiP
DS.015.206.2014.MK
Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Niniejszym pragniemy uprzejmie poinformować, iż Prezydium
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w imieniu Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża sprzeciw wobec kolejnego przejawu lekceważenia przez Ministra Zdrowia samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych. Wobec powyższego, w
imieniu wszystkich członków naszego samorządu zawodowego
wyrażamy wotum nieufności Ministrowi Zdrowia Bartoszowi
Arłukowiczowi.
Pragniemy zwrócić uwagę Pana Premiera, iż z racji ustrojowego
usytuowania, samorząd pielęgniarek i położnych wykonuje zadania władzy publicznej w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa i jest za nie odpowiedzialny. Tego rodzaju sytuacja daje mu
szczególny tytuł do równoprawnego udziału m.in. w pracach nad
przygotowywaniem rozwiązań prawno-systemowych dotyczących
organizacji ochrony zdrowia.
Z przykrością jednak konstatujemy, iż od dłuższego już czasu,
postawa prezentowana przez obecnego Ministra Zdrowia, który
nie traktuje samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
jako partnera społecznego, budziła z naszej strony narastający
niepokój. Był on tym większy, że podejście i stanowisko Ministra
Zdrowia w poszczególnych kwestiach, nie dawały się pogodzić
z deklarowanymi przez Pana Premiera rozwiązaniami i sposobem
działania.
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Potraktowanie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych przez
Ministra Zdrowia w toku obecnych prac nad zmianami ustaw tzw.
„kolejkowych” odbieramy jako przejaw lekceważenia i braku poszanowania konstytucyjnych prerogatyw samorządu zawodowego. Przejawem tego rodzaju zachowań jest chociażby przebieg
posiedzeń Sejmowej Komisji Zdrowia w dniach 8-9 lipca 2014 r.,
podczas których Minister Zdrowia arbitralnie odrzucił wszystkie
uwagi zgłoszone przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, nie przedstawiając jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia. Analogiczna sytuacja miała miejsce na etapie tworzenia
projektów rządowych.
W tej sytuacji, samorząd Pielęgniarek i Położnych nie widzi możliwości dalszej współpracy z Bartoszem Arłukowiczem, jako że
sprowadza on rolę naszego samorządu do funkcji fasadowego
akceptanta jego działań.
Trzeba z całą mocą podkreślić, że swe umocowanie do działania
samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych czerpie z treści art.
17 ust. 1 Konstytucji RP, z którego wypływa prerogatywa ustawodawcy do tworzenia samorządów zawodowych reprezentujących
osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące
pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach
interesu publicznego i dla jego ochrony, który to samorząd - jako
osoba prawa publicznego - ma przede wszystkim chronić interes
publiczny w granicach obowiązującego prawa. Nadto, zgodnie
z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), samorząd
zawodowy pielęgniarek i położnych, reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad
należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu
publicznego i dla jego ochrony.
Wszelkie swe prerogatywy zatem, co wynika wprost z treści
art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, samorząd zawodowy pielęgniarek
i położnych realizuje w celu ochrony dobra wyższego, jakim jest
szeroko pojęty interes publiczny, a w szczególności dobro tych,
których życie i zdrowie jest zagrożone i którzy w tym trudnym
czasie potrzebują pomocy.
Minister Zdrowia po myśli art. 34 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tj.:
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Dz. U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.) jest obowiązany do inicjowania
i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu zdrowie, a także przedkładania w tym zakresie inicjatyw oraz
projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów,
a wreszcie, zobowiązany jest do współdziałania z organami samorządu zawodowego. Jednak dotychczasowa postawa Ministra
Zdrowia, ignorująca wszelkie propozycje wypracowania rozwiązań
służących dobru publicznemu, w ocenie Pielęgniarek i Położnych,
wskazuje, że Minister tego obowiązku nie wykonuje.
Brak dialogu w kwestii tak ważnej zarówno dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, jak i pacjentów, zmusza nas do
skierowania do Pana Premiera wniosku o dokonanie pogłębionej
analizy zaistniałego stanu rzeczy oraz wyciągnięcie konsekwencji
wobec osób, których działania mogą mieć z jednej strony poważne
konsekwencje w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a z drugiej konsekwencje polityczne dla osób sprawujących
obecnie władzę w Rzeczypospolitej Polskiej.
Pragniemy podkreślić, że nie jest naszą intencją wywieranie
presji, dla zagwarantowania jakichkolwiek przywilejów czy poprawy sytuacji określonej grupy zawodowej. Intencją naszą jest
zwrócenie uwagi Pana Premiera na problem, który skutkować
może w niedalekiej przyszłości narażeniem zdrowia lub życia tych,
którzy z powodu swego stanu zdrowia wymagają opieki i zagwarantowania należytego poziomu świadczeń zdrowotnych.
Mając na uwadze powyższe argumenty, zmuszeni jesteśmy zgłosić do Premiera RP, swoiste votum nieufności dla Ministra Zdrowia
oraz rozważenie zmiany na tym stanowisku.
Prezes
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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L

ist Prezes NRPiP do Prezydenta RP
Warszawa, 30 lipca 2014

NIPiP-NRPiP-DS.0000.218.2014.MB
Pan Bronisław Komorowski
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie
Niniejszym, w imieniu Samorządu Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych pragnę prosić Pana Prezydenta o skorzystanie z prerogatywy przyznanej art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej i przekazanie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej ustaw o:
- zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw,
- zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia,
- zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz
niektórych innych ustaw, z umotywowanym wnioskiem do
ponownego rozpatrzenia.
W uzasadnieniu powyższej prośby pragnę zwrócić uwagę na
fakt, iż na mocy cytowanych aktów prawnych samorządy zawodowe, w tym samorząd pielęgniarek i położnych pozbawione zostały
możliwości zajmowania stanowiska w istotnych sprawach, dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia i sprawowania pieczy nad
należytym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej.
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W toku niezwykle pospiesznych, prowadzonych niejednokrotnie
w nocy prac legislacyjnych, pominięto bez jakiegokolwiek uzasadnienia wszystkie uwagi zgłaszane przez samorządy zawodowe do
projektów tych ustaw. Tak Strona Rządowa, jak i przedstawiciele
Parlamentu, za wyjątkiem niektórych posłów opozycji, nie podjęli
z samorządami zawodowymi choćby próby debaty popartej argumentami natury merytorycznej w sprawach dotyczących samorzą-
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dów zawodowych. Co więcej, już w trakcie prac Sejmowej Komisji
Zdrowia w dniu 21 lipca 2014 r. posłowie mieli świadomość błędów
i wątpliwości zawartych w przedłożonych projektach. Uchybienia
powyższe zostały jednak pozostawione do rozpatrzenia Senatowi
Rzeczypospolitej Polskiej, który poprawek żadnych nie wniósł.
Tego rodzaju sytuacja prowadzi do wniosku nie tylko o lekceważeniu liczącego ponad 300 tys. członków samorządu pielęgniarek
i położnych, jak i pozostałych samorządów, ale także o naruszeniu
wynikającej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady
przyzwoitej legislacji.
Pragnę podkreślić, iż brak dialogu z tak licznymi samorządami
zawodowymi godzi w dobro publiczne. Trzeba bowiem zwrócić
uwagę na wyjątkowość sytuacji, w której poza organami władzy
publicznej niewiele jest instytucji, które umocowanie do swego
działania czerpią z najwyższego hierarchicznie aktu normatywnego Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie swe prerogatywy bowiem,
co wynika wprost z treści art. 17 ust. 1 Konstytucji, samorząd realizuje w celu ochrony dobra wyższego, jakim jest szeroko pojęty
interes publiczny.
Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
w wyroku z dnia 17 maja 2006 r. (sygn. VI SA/Wa 499/06) z treści
art. 17 ust. 1 Konstytucji RP wypływa prerogatywa ustawodawcy
do tworzenia samorządów zawodowych reprezentujących osoby
wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę
nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, który to samorząd - jako
osoba prawa publicznego - ma przede wszystkim chronić interes
publiczny w granicach obowiązującego prawa.
Ponadto, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038),
samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, reprezentuje osoby
wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę
nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Połączenie tego faktu z sytuacją, w której przebieg prac parlamentarnych nie daje się pogodzić z będącą fundamentem demokracji zasadą poprawności legislacyjnej wyrażaną wielokrotnie
przez Trybunał Konstytucyjny, który wskazywał, iż nakaz prze-
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strzegania zasad prawidłowej legislacji jest jednym z zasadniczych elementów zasady państwa prawnego wyrażonej w art. 2
Konstytucji RP. Przestrzeganie bowiem zasad poprawnej legislacji
ma szczególne znaczenie nie tylko dla ochrony jednostki i innych
podmiotów prywatnych, lecz także dla zapewnienia skuteczności
prawa oraz zaufania i szacunku dla prawa ze strony jego adresatów - w tym wypadku - samorządów zawodowych.
Według Trybunału Konstytucyjnego uchwalany przepis powinien być na tyle precyzyjny, aby zapewniona była jego jednolita
wykładnia i stosowanie a ponadto, powinien być tak sformułowany, aby zakres jego zastosowania obejmował tylko te sytuacje,
w których działający racjonalnie ustawodawca istotnie zamierzał
wprowadzić regulację ograniczającą korzystanie z konstytucyjnych wolności i praw (tak np.: wyrok z 30 października 2001 r.,
sygn. K 33/00, OTK ZU nr 7/2001, poz. 217; podobnie m.in. wyrok
z 27 listopada 2006 r., sygn. K 47/04, OTK ZU nr 10/A/2006, poz.
153). W wyroku z 29 października 2003 r., sygn. K 53/02, Trybunał
Konstytucyjny przypomina, że konsekwentnie reprezentuje stanowisko, iż z wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP zasady państwa
prawnego wynika nakaz przestrzegania przez ustawodawcę zasad
poprawnej legislacji. Nakaz ten jest funkcjonalnie związany z zasadami pewności i bezpieczeństwa prawnego oraz ochrony zaufania
do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zasady te nakazują,
aby przepisy prawa były formułowane w sposób precyzyjny i jasny
oraz poprawny pod względem językowym. Wymóg jasności oznacza obowiązek tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla
ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać
mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co
do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw (OTK
ZU nr 8/A/2003, poz. 83; por też m.in. wyrok z 11 stycznia 2000 r.,
sygn. K 7/99, OTK ZU nr 1/2000, poz. 2).

70

Tymczasem tytułem przykładu można wskazać, iż w ustawie
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzono zasadę, zgodnie z którą pielęgniarka i położna mają prawo
ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wy-
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stawiać na nie recepty. Brak jest jednak w treści ustawy definicji
substancji bardzo silnie działającej, a jednocześnie ten sam akt
prawny upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia do
określenia jedynie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, które ordynować będą mogły pielęgniarki i położne. Nie
pozwala zaś na określenie substancji bardzo silnie działających, to
jest zawartych w lekach, których pielęgniarki i położne ordynować
nie będą mogły.
Tego rodzaju stan rzeczy doprowadzi do sytuacji, w której pielęgniarka i położna nie będą dysponować wiedzą, jakie w istocie
leki mogą ordynować, co doprowadzi do niewykonalności uchwalonego aktu prawnego.
Z kolei w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 14 lipca 2010 r. sygn. Kp 9/09 (publ. OTK-A 2010 r. Nr 6,
poz. 59, M.P. Nr 51, poz. 690) wyjaśniono, że „Ważnym elementem
zasady poprawnej legislacji jest także przestrzeganie wymogów spójności logicznej i aksjologicznej systemu prawnego.
Z tego względu, „poprawność legislacyjna to także stanowienie
przepisów prawa w sposób logiczny i konsekwentny, z poszanowaniem zasad ogólnosystemowych oraz z zachowaniem
należytych aksjologicznych standardów. Niezgodne z tą zasadą
byłoby więc wprowadzanie do obrotu prawnego przepisów
(nawet jeśli celowość takich przepisów mogłaby się wydawać
słuszna), które tworzą regulacje prawne niekonsekwentne i niedające się wytłumaczyć w zgodzie z innymi przepisami prawa.
Celowość i ewentualna zasadność wprowadzania w życie danych regulacji prawnych nie może być wytłumaczeniem dla
tworzenia prawa w sposób chaotyczny i przypadkowy. Dowolność i przypadkowość wprowadzanych w życie przepisów
prawnych jest zatem złamaniem zasady poprawnej legislacji,
które stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji” (wyrok z 21 lutego
2006 r., sygn. K 1/05, OTK ZU nr 2/A/2006, poz. 18; podobnie
m.in. wyrok z 23 października 2007 r., sygn. P 28/07, OTK ZU
nr 9/A/2007, poz. 106).”
Sytuacja, w której na mocy przedstawionych Panu Prezydentowi do podpisu aktów prawnych nastąpiła derogacja uprawnień
samorządów zawodowych w poszczególnych sferach ochrony
zdrowia, a jednocześnie korporacyjne przepisy rangi ustawowej
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prerogatywy tego rodzaju samorządom zawodowych, przyznają
prowadzi w naszej ocenie do wniosku o naruszeniu tej zasady.
Na mocy wszak chociażby art. 4 ust. 1 pkt 8) ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zajmowanie stanowiska w sprawach
stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz
organizacji ochrony zdrowia jest zadaniem naszego samorządu.
Wyrażam głębokie przekonanie, że w świetle powyższych okoliczności samorządy zawodowe winny chociażby uzyskać merytoryczną odpowiedź na zgłaszane przez nie uwagi, co w sprawie
wskazanych ustaw nie miało miejsca.
Mając powyższe argumenty na uwadze pragnę raz jeszcze prosić
Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa weta i nie pospisywanie
ustaw o:
- zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,
- zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia,
- zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, z umotywowanym wnioskiem do ponownego rozpatrzenia.
Z wyrazami szacunku
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A

pel samorządów
Apel samorządów zawodów medycznych
do Prezydenta RP, Premiera RP,
Marszałków Sejmu, Marszałków Senatu
o pilną debatę w sprawie
narastających zagrożeń
dla bezpieczeństwa leczenia pacjentów w Polsce

Polski system ochrony zdrowia od lat jest przedmiotem uzasadnionej krytyki ze strony obywateli, organizacji pacjentów,
pracowników ochrony zdrowia, zarządzających placówkami
medycznymi, samorządów zawodowych, działaczy samorządu
terytorialnego, przemysłu medycznego i ekspertów. Wskaźniki
dostępu do opieki i jej jakości, a w rezultacie także wskaźniki
zdrowia, lokują Polskę na najgorszych miejscach w statystykach
europejskich. Najlepiej, obok samych pacjentów korzystających
z opieki zdrowotnej, znają te problemy pracownicy ochrony zdrowia udzielający na co dzień tzw. „świadczeń gwarantowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia”.
W związku z narastającym niezadowoleniem społecznym,
powodowanym wydłużającymi się kolejkami w placówkach
medycznych po uzyskanie tzw. świadczeń „gwarantowanych”,
problem ten stał się bodźcem do pospiesznego projektowania
i wprowadzania kolejnego „pakietu” zmian w funkcjonowaniu
ochrony zdrowia.
Niestety, działania polityków podtrzymują niedofinansowanie systemu, postępującą biurokratyzację i piętrzą utrudnienia
w dostępie do leczenia chorych. Są one dobitnymi przykładami
na to, że proponowane przez rząd i jego agendy sposoby poprawy
sytuacji wywierają efekt odwrotny do oczekiwanego, a jeżeli coś
poprawiają, to głównie stan budżetu płatnika, czyli NFZ. Twierdzenia autorów kolejnych niefortunnych zarządzeń, że działają
„dla dobra pacjenta” oraz oparte na tym dyskredytowanie osób
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i środowisk proponujących inne rozwiązania lub sprzeciwiających się złym pomysłom, są w istocie tylko chwytami propagandowymi.
Jeszcze bardziej niepokojący i nie do zaakceptowania jest poś
piech we wprowadzaniu nowych, rzekomo dobrych rozwiązań.
W procesie legislacyjnym praktycznie nie uwzględnia się propozycji i uwag samorządów zawodów medycznych. Uchwalanie „pakietu kolejkowego” było pod tym względem szczególnie
jaskrawym przykładem postępowania niezgodnego z zasadami
obywatelskiego państwa prawa. Pod hasłami skracania kolejek,
wprowadzono w ogromnym pośpiechu przepisy podporządkowujące Ministrowi Zdrowia kolejne elementy systemu ochrony
zdrowia, zrywając w ten sposób całkowicie z podstawowymi
kierunkami reformy ochrony zdrowia, którą miano decentralizować i uniezależniać od polityki.
Za przejaw nieliczenia się z rzeczywistością i faktycznymi potrzebami pacjentów oraz placówek medycznych należy uznać
pominięcie zagadnień finansowania świadczeń, które miałyby
uzyskać priorytet (np. świadczeń onkologicznych). Organizacje pracowników medycznych od lat wskazują na zbyt niski
poziom finansowania ochrony zdrowia. Wiedzą oni z własnego doświadczenia, że system można w nieskończoność „poprawiać”, „uszczelniać”, „racjonalizować”, czy reorganizować, ale
bez zwiększenia nakładów na leczenie i ustalenia przejrzystych
zasad finansowania, działania te nie przyniosą zadowalających
efektów. Współczesna medycyna wymaga coraz liczniejszego
wysoko wykwalifikowanego personelu, drogich środków i urządzeń. Nie zastąpi ich rozbudowywana sprawozdawczość i biurokratyczny nadzór.
Ochrona zdrowia nie może być elementem przetargów politycznych ani wyborczego konkursu popularności. Pracownicy ochrony zdrowia oczekują, że ich doświadczenie zostanie wykorzystane w tworzeniu zasad funkcjonowania systemu. Niezrozumiałe
i nieuzasadnione przekonanie administratorów o nieomylnej
trafności niedopracowanych, dyktowanych polityczną potrzebą
pośpiesznych rozwiązań, szczególnie widoczne podczas uchwalania ustaw „pakietu kolejkowego”, musi ustąpić miejsca rzeczowej
dyskusji. Dlatego też apelujemy do Prezydenta RP, Premiera RP,
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Marszałków Sejmu, Marszałków Senatu o zorganizowanie pilnej
debaty z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych
w sprawie narastających zagrożeń dla bezpieczeństwa leczenia
pacjentów w Polsce.
Wnosimy także o powołanie grupy ekspertów składającej się z
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz samorządów zawodów medycznych.
Samorządy zawodów medycznych, reprezentujące kilkaset ty
sięcy pracowników ochrony zdrowia, jak zawsze, tak i teraz są
gotowe do merytorycznej debaty, która pacjentom zapewni odpowiedni dostęp do bezpiecznej opieki medycznej o wysokiej
jakości, a pracownikom medycznym godne warunki leczenia
chorych.
Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej

Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
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U

chwała NRPiP
Uchwała 206/VI/2014
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie

przyjęcia procedury postępowania
pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą
dla funkcjonariusza publicznego
w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/rodziny
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038
ze zm.) w zw. z art. 4 ust 1 pkt 1-5 i art. 5 ust 1 pkt 1-9 ustawy
z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.
Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjmuje procedurę postępowania pielęgniarki/ położnej objętej ochroną
przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku
agresywnego zachowania pacjenta/ rodziny, która stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się również wzór wniosku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec funkcjonariusza publicznego,
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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Z

ałącznik nr 1 do Uchwały nr 206

Procedura postępowania pielęgniarki / położnej
objętej ochroną przewidzianą
dla funkcjonariusza publicznego
w przypadku agresywnego zachowania pacjenta / rodziny.

Procedura dotyczy zasad postępowania pielęgniarki, położnej
w przypadku zachowania osoby agresywnej podczas i w związku
z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 1-5 i art. 5
ust 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) korzystających
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zgodnie z art. 11 ust 2 ww. ustawy.
Cel
Zapewnienie ochrony pielęgniarkom i położnym, stworzenie
bezpiecznych warunków pracy oraz prawidłowe i niezakłócone wykonywanie przez nich obowiązków służbowych podczas
oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wobec
pacjenta.
Określenie pojęć
Agresja [łac. aggressio ‘napaść’,‘natarcie’], psychologiczne działanie (fizyczne, słowne,) zmierzające do spowodowania szkody,
wyrządzenia krzywdy fizycznej lub psychicznej, skierowane na
inną osobę, także zamiar takiego działania lub względnie trwała
tendencja do takich działań.
1. Agresja fizyczna - atak skierowany na inną osobę, w którym atakujący posługuje się określonymi częściami ciała lub
narzędziami przyjmującym formę uderzenia, potrącenia,
kopnięcia, pobicia itp. powodującym zadanie bólu lub uszkodzenia ciała.
2. Agresja słowna (werbalna) - posługiwanie się sformułowaniami werbalnymi, szkodliwymi dla atakowanej osoby,
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wywołując w niej strach, poczucie krzywdy lub odrzucenie
emocjonalne.
Pobudzenie - to stan psychicznego podniecenia i wzmożonej
aktywności.
Osoba agresywna - pacjent, rodzina pacjenta, opiekun itp.
Naruszenie nietykalności cielesnej - to każda umyślna czynność osoby agresywnej oddziałująca na ciało pielęgniarki, położnej, która nie jest przez nią akceptowana. Każde bezprawne dotknięcie, upokorzenie lub inny krzywdzący kontakt
fizyczny (umyślne sprawienie bólu np. kopnięcie, szarpanie
za włosy, spoliczkowanie, popchnięcie itp.) lub czynności,
które są dla niej obraźliwe, krzywdzące, kłopotliwe.
Czynna napaść - każde działanie zmierzające bezpośrednio
do naruszenia nietykalności cielesnej i wyrządzenia w ten
sposób dolegliwości fizycznej. Staje się więc przestępstwem
dokonanym w chwili przedsięwzięcia działania zmierzającego bezpośrednio do naruszenia nietykalności cielesnej, które
w rzeczywistości nie musi nastąpić.
Znieważenie - to każde zachowanie osoby agresywnej, uwłaczające godności osobistej pielęgniarki, położnej, stanowiące
przejaw lekceważenia, pogardy, mające obelżywy, obraźliwy
charakter (obraźliwe słowa, gesty). W praktyce jest to używanie w stosunku do pielęgniarki i położnej słów wulgarnych,
powszechnie uznanych za obelżywe, gesty.
Opis zasad zastosowania procedury
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Warunki:
• Objęcie pielęgniarki i położnej szczególną ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego możliwe jest
dopiero po zaistnieniu przesłanek zawartych w art. 4 ust. 1
pkt 1-5 i art. 5 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej, które muszą wystąpić
podczas i w związku z wykonywaniem przez pielęgniarkę,
położną wskazanych w ww. przepisach prawnych czynności.
• Zaistnienie zdarzenia „podczas i w związku” z wykonywaniem przez pielęgniarkę, położną świadczenia zdrowotnego oznacza zbieżność czasową i miejscową zachowania
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osoby agresywnej i wykonywania obowiązków służbowych
przez funkcjonariusza publicznego niezależnie od miejsca
pracy i formy zatrudnienia.
• Pełnienie obowiązków służbowych przez pielęgniarkę i położną może mieć miejsce również poza godzinami pracy,
jeśli w tym czasie podejmuje czynności związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jednak musi zaistnieć
związek czasowo - przyczynowy pomiędzy zaistniałym
zdarzeniem a udzielanym rodzajem świadczeń.
• W świetle art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna
wykonująca czynności, o których mowa poniżej jest traktowana w taki sposób przez prawo, w jaki sposób kodeks
karny traktuje funkcjonariuszy publicznych. Na przykład:
naruszenie jej nietykalności cielesnej, zniewaga czy czynna
napaść na nią będzie kwalifikowana jako przestępstwo,
o którym mowa w przepisach kodeksu karnego.
Przesłanki:
1. Ochrona prawna przysługująca pielęgniarce objętej ochroną
przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania czynności zawodowych polegających na:
• rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
• rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
• planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pac
jentem;
• samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
• realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji;
2. Ochrona prawna przysługująca położnej objętej ochroną
przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania czynności zawodowych polegających na:
• rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą
w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu
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w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej
• kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego
rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;
• prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu
płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;
• przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych
także porodu z położenia miednicowego;
• podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych,
do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia
łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;
• sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego;
• badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu
w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym
natychmiastowej reanimacji;
• realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji;
• samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
Procedura postępowania pielęgniarki, położnej
1. W przypadku agresywnych zachowań ze strony osoby agresywnej, pielęgniarka, położna podejmuje działania w zakresie:
a. wyciszenia agresji poprzez rozmowę w celu wyjaśnienia
powodu jej powstania,
b. zachowania bezpiecznej odległości wobec osoby agresywnej,
c. informowania ww. osoby o przysługującej pielęgniarce,
położnej ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego i konsekwencjach prawnych z tym
związanych,
2. W przypadku zaistnienia zachowań, jakich dopuściła się osoba agresywna wobec funkcjonariusza publicznego należy:
a. w przypadku zaistnienia przesłanek przestępstwa zawiado-
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mić organa ścigania składając zawiadomienie stanowiące
załącznik nr 1 o przestępstwie uwzględniając:
• okoliczności ze wskazaniem, że do zdarzenia doszło
w czasie i w związku z wykonywaniem czynności służbowych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,
• wskazać w trakcie, jakich czynności (udzielanego świadczenia) doszło do zdarzenia,
b. odnotować powyższy fakt w obowiązującej dokumentacji
medycznej, uwzględniając, powyższe przesłanki,
c. wskazać świadków zdarzenia, jeśli to możliwe z imienia
i nazwiska,
d. poinformować niezwłocznie kierownika oddziału / placówki, lekarza dyżurnego, przełożonego o zaistniałej sytuacji,
e. w przypadku doznanych obrażeń przez pielęgniarkę, położną, poddanie się badaniu przez biegłego lekarza medycyny sądowego.
Ochrona prawnokarna
należna funkcjonariuszowi publicznemu
Pielęgniarka i położna objęta ochroną przewidzianą dla funkc
jonariusza publicznego w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej podczas i w związku z wykonywaniem
przez niego świadczeń zdrowotnych chroniony jest przez odrębne
przepisy Kodeksu Karnego w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej, czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego
oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. Przepisy ustawy
karnej odnoszące się do ochrony prawnokarnej funkcjonariusza
publicznego mają za zadanie chronić godność i nietykalność
cielesną pielęgniarek i położnych. O naruszenie nietykalności
cielesnej funkcjonariusza można oskarżyć tylko kogoś, kto zrobił
to podczas pełnienia przez funkcjonariusza obowiązków służbowych lub w związku z nimi i będzie podlegał odpowiedzialności
prawnokarnej.
1. Przestępstwa popełnione przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu ścigane są z urzędu, a skierowanie aktu oskarżenia, inicjowanie dowodów, występowanie przed sądem to
obowiązek prokuratora,
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2. Sprawca przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu odpowiada surowiej, i zagrożony jest karami: grzywny,
kary ograniczenia wolności, kary pozbawienia wolności,
3. Organy ścigania po wpłynięciu zawiadomienia winny podjąć
działania zmierzające do ukarania sprawcy, nie jest tu konieczne uzyskanie wniosku o ściganie od pokrzywdzonego
(pielęgniarki, położnej),
4. Odpowiedzialność za napaść na funkcjonariusza została
uregulowana odrębnymi przepisami.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr
88, poz. 553 z późn. zm.)
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Z

ałącznik nr 2 do Uchwały nr 206
...............
(miejscowość data)

.........................
(dane pokrzywdzonej pielęgniarki, położnej)
]

Do
...........................
(dane jednostki Policji lub prokuratury)

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA
WOBEC FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z nia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielgniarki i położnej zawiadamiam, że w dniu
............ w......................................
(data, godzina)

(miejsce popełnienia przestępstwa)

.....................................................
(imię, nazwisko sprawcy, ewent adres lub w przypadku braku danych osobowych opis wyglądu sprawcy)

podczas i w związku z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................
(rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych)

dokonał: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................
(opis zachowania przestępnego - opisać zwięźle stan faktyczny oraz zachowanie sprawcy, które zdaniem zawiadamiającego nosi cechy przestępstwa
i ewentualnie podać dowody i świadków na poparcie swoich twiedzeń).

W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie w powyższej sprawie postępowania przygotowawczego.
Świadek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko, adres / stanowisko)

...................
(podpis pokrzywdzonej
pielęgniarki, położnej)

....................
(czytelny podpis osoby
przyjmującej zgłoszenie)
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L

ist NIPiP

NIPiP-NRPiP-DM.0021.92.14

Warszawa 23 czerwca 2014 r.
Pani/Pan
Przewodnicząca/Przewodniczący
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,
W związku z przesłanym do Ministra Zdrowia, w dniu 28 kwietnia
2014 r. pismem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dotyczącym podjęcia procedury legislacyjnej, zmierzającej do powołania
Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska
nauczania i wychowania, w załączeniu przesyłam odpowiedź Pana
Aleksandra Soplińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Zdrowia w przedmiotowej kwestii.
Z poważaniem
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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P

ismo Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliński
MZ-PP-079-10326-2/JJ/14
Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
W odpowiedzi na pismo znak: NIPiP-NRPiP-DM.0021.62.14, z dnia
28 kwietnia 2014r., dotyczące wniosku o podjęcie procedury legislacyjnej zmierzającej do powołania konsultanta krajowego
w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym
realizowana przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania pozostaje integralnym elementem pielęgniarskiej opieki
pediatrycznej nad dzieckiem w zdrowiu i w chorobie.
Dlatego też zakres zadań realizowany przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego obejmuje też
dziedzinę pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.
Równocześnie należy wskazać, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 419, z późn. zm.), konsultanci krajowi, w tym również
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
wykonują zadania z upoważnienia i na rzecz Ministra Zdrowia. Ponadto do zadań konsultanta zgodnie z art. 9 ww. ustawy należy:
1) wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;
2) prowadzenie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy,
lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów
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oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne
zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia;
3) udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu
realizacji polityki zdrowotnej;
4) sporządzanie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub
inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia;
5) sporządzanie opinii dotyczących realizacji szkolenia podyp
lomowego i specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów,
pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia w zakresie wynikającym
z określonego programu kształcenia oraz sprawują nadzór
nad ich merytoryczną realizacją.
Równocześnie należy wskazać, iż podczas prac nad nowelizacją
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających
zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562),
specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania
i wychowania została połączona ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, uprzejme informuję,
iż w ocenie Ministerstwa Zdrowia brak jest merytorycznego uzasadnienia do przedłożonej propozycji.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Sopliński
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W

olontariat
Praca
w ramach wolontariatu

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2011 r., poz. 213 ze zm.) świadczenia zdrowotne mogą być udzielane w ramach wolontariatu, na
zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa w art.
44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536
ze zm.), zawartym z wolontariuszem. Na mocy art. 42 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w rozdziale niniejszej ustawy, świadczenia na rzecz:
1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
3) jednostek organizacyjnych podległych organom adminis
tracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,
4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalnoś
ci leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności
leczniczej - zwanych dalej „korzystającymi”.
Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania
stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
Porozumienie, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2011 r., poz. 213
ze zm.), określa zakres, sposób i czas wykonywanych świadczeń
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wolontariuszy. Ponadto art. 44 cytowanej ustawy stanowi, iż porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego
rozwiązania. Co więcej na żądanie wolontariusza korzystający
jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a także wydać pisemne
zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w
tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
Nadto jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez
okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.
NRPiP
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K

walifikacje pielęgniarki naczelnej

Jakie kwalifikacje powinna spełniać pielęgniarka aby móc
przystąpić do konkursu na stanowisko pielęgniarki naczelnej?

Przedmiotowa kwestia uregulowana została w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach
stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 - dalej zwanego - rozporządzeniem).
W treści załącznika do powyższego aktu prawnego w pkt I pracownicy działalności podstawowej lp. 2 na stanowisku zastępcy
kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu
leczniczego, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego, naczelna pielęgniarka, naczelna położna, wymagane
są następujące kwalifikacje:
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub
organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być
uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja
w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
Wobec powyższego, w myśl przywołanej normy prawnej na
stanowisko pielęgniarki naczelnej może zostać wybrana osoba, która poza koniecznością przepracowania określonej liczby
lat w zawodzie oraz posiadania tytułu zawodowego magistra
w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty
w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, speł-
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niają dodatkowo następujące wymogi tj. posiada licencjat pielęg
niarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne
w zawodzie pielęgniarka lub położna studia podyplomowe lub
specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (tak:
„Zawody medyczne w pytaniach i odpowiedziach. Zawody medyczne.”, Małgorzata Brzozowska-Kruczek, wyd. ABC Wolters
Kluwer Polska S.A., 2013 r.).
Warunkiem koniecznym jest w myśl przywołanego przepisu
posiadanie tytułu zawodowego magistra w zawodzie, w którym
może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Wykaz tych dziedzin wskazany
został natomiast w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U.
Nr 173, poz. 1419), są to:
1) epidemiologia;
2) fizjoterapia;
3) fizyka medyczna;
4) inżynieria medyczna;
5) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
6) psychologia kliniczna;
7) neurologopedia;
8) zdrowie publiczne;
9) zdrowie środowiskowe;
10) toksykologia;
11) mikrobiologia;
12) przemysł farmaceutyczny;
13) radiofarmacja;
14) surdologopedia.
NRPiP
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O

pinie prawne
Czy pielęgniarka anestezjologiczna
może bez obecności lekarza
nadzorować pacjenta w trakcie zabiegu
wykonywanego w znieczuleniu miejscowym
oraz wypełniać kartę przebiegu znieczulenia?

Zgodnie z § 9 pkt 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla
podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 15) podczas znieczulenia z lekarzem współpracuje pielęgniarka anestezjologiczna; dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą operacyjną.
Z kolei w myśl § 9 pkt 11 ww. rozporządzenia lekarz dokonujący
znieczulenia znajduje się w bezpośredniej bliskości pacjenta przez
cały czas trwania znieczulenia. Interpretacja powyższych zapisów
może prowadzić do wniosku, iż pielęgniarka anestezjologiczna
może w ramach współpracy z lekarzem nadzorować, monitorować pacjenta w trakcie zabiegu wykonywanego w znieczuleniu
miejscowym, ale nie może tego robić samodzielnie, to jest z wyłączeniem obecności lekarza.
Ponadto należy wyraźnie wskazać, iż zgodnie z § 9 pkt 12 po
wyższego rozporządzenia to lekarz dokonujący znieczulenia
wypełnia kartę przebiegu znieczulenia, uwzględniającą w szczególności jego przebieg, dawkowanie anestetyków i innych leków,
aktualne wartości parametrów podstawowych funkcji życiowych
oraz ewentualne powikłania.
W świetle powyższych zapisów lekarz jest zobowiązany do
wypełnienia tej karty i nie powinien zlecać jej prowadzenia
pielęgniarce ani też nie może jedynie nadzorować prowadzenia
karty znieczulenia. Należy zaznaczyć, iż niedopuszczalne jest
w szczególności podpisanie karty znieczulenia wyłącznie przez
pielęgniarkę a nie przez lekarza anestezjologa.
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Jednocześnie należy wskazać, iż wypełnianie karty znieczulenia przez pielęgniarkę jest czynnością wykraczającą poza jej
zakres kwalifikacji zawodowych i nie powinna ona czynności
tej wykonywać.
W przypadku wykonywania takich czynności pielęgniarka
naraża się ona na ewentualną odpowiedzialność prawną i zawodową.
Jednocześnie stosowanie w podmiocie leczniczych procedur
wewnętrznych, które są niezgodne z zapisami obowiązującego
prawa może rodzić odpowiedzialność kadry zarządzającej tegoż
podmiotu leczniczego.
NRPiP
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E

uropejska Legitymacja Zawodowa
Notatka
ze spotkania Focus Group
dotyczącego
Europejskiej Legitymacji Zawodowej

Dnia 31 stycznia 2014 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Focus
Group poświęcone Europejskiej Legitymacji Zawodowej (ELZ).
Przewodniczącym posiedzenia była p. P. Mihok, reprezentująca DG Rynek Wewnętrzny i Usługi Wydziału. Na posiedzeniu
Komisja Europejska przedstawiła przebieg prac nad ELZ.
Przypomniała znaczącą rolę organów państwa wnioskodawcy,
które odpowiadać będą m.in. za procedurę uznawania kwalifikacji, wydawanie elektronicznego certyfikatu ELZ i ujednolicenie
dokumentów niezbędnych do jej otrzymania. Komisja Europejska
podkreśliła, że EZL ma być narzędziem nieobowiązkowym.
Specjaliści, pragnący wyjechać do innego państwa, będą mogli
wybrać między tradycyjną procedurą a Europejską Legitymacją
Zawodową. Wskazała również, że misją omawianej instytucji ma
być przyśpieszenie i uproszczenie procedury przepływu kapitału
ludzkiego oraz odciążenie organów właściwych.
Na spotkaniu omówiono również zastosowanie systemu IMI
w obsłudze ELZ. Zgodnie z informacją Departamentu Strategii
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Europejska Legitymacja Zawodowa ma być dokumentem w formie elektronicznej. Użytkownik będzie mógł wydrukować omawiany dokument
w różnych formatach, co będzie stanowiło potwierdzenie przeprowadzenia procedury uznania kwalifikacji w ramach systemu
IMI. Co więcej ELZ będzie posiadała cechy, umożliwiające weryfikacje jej ważności.
ELZ zasadniczo będzie obsługiwana za pośrednictwem dwóch
aplikacji: wewnętrzne i zewnętrznej.
Aplikacja wewnętrzna udostępniona będzie jedynie organom
właściwym. Za jej pośrednictwem odpowiednie instytucje pańs
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twa wnioskodawcy i przyjmującego będą mogły się ze sobą kontaktować, przesyłać dokumenty i poświadczać ważność ELZ.
Analogicznie jak w systemie IMI aplikacja wewnętrzna będzie
wyświetlała listę wniosków o ELZ wraz z załączonymi dokumentami. Osoby analizujące wniosek będą mogły kontaktować
się z wnioskodawcą.
Aplikacja zewnętrzna będzie narzędziem ogólnodostępnym,
udostępniającym niezbędne informacje dotyczące procedury
uzyskania Europejskiej Legitymacji Zawodowej. Ponadto będzie umożliwiała utworzenie spersonalizowanego konta celem
złożenia wniosku o legitymację. Dodatkowo za pomocą aplikacji
zewnętrznej przyszli pracodawcy i inne osoby będą mogli zweryfikować ważność ELZ.
NRPiP
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P

ielęgniarka - funkcjonariusz publiczny
Kiedy pielęgniarce, położnej
przysługuje ochrona prawna
przewidziana dla funkcjonariusza publicznego?

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.)
pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem
czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i art. 5 ust. 1 pkt 1-9,
korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
Powyższe uregulowanie prawne wskazuje warunki po zaistnieniu których pielęgniarce przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariusza publicznego.
Tymi warunkami są:
– udzielanie świadczeń zdrowotnych wymienionych w art. 4
ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy a więc polegających na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i re
habilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
– zdarzenie uzasadniające ochronę prawną musi nastąpić
podczas i w związku z wykonywaniem przez pielęgniarkę
czynności o których mowa powyżej. Zaistnienie zdarzenia
„podczas i w związku” z wykonywaniem przez pielęgniarkę świadczenia zdrowotnego oznacza zbieżność czasową
i miejscową zachowania osoby agresywnej i wykonywania
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obowiązków służbowych przez pielęgniarkę niezależnie od
miejsca pracy i formy zatrudnienia.
Samo wykonywanie zawodu pielęgniarki nie daje uprawnień do
przyjęcia, iż są one objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego. Tylko bowiem spełnienie powyższych przes
łanek spowoduje, iż pielęgniarce przysługiwać będzie ochrona
prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.
Funkcjonariusz publiczny, a właściwie wykonywanie przez
niego swojej funkcji, chronione jest przez odrębne przepisy Kodeksu karnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o przestępstwa:
naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego
(art. 222 k.k.), czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego
(art. 223 k.k.) oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego
(art. 226 k.k.).Tak więc zgodnie z art. 222 § 1 Kodeksu karnego
za naruszenie nietykalności cielesnej pielęgniarki podczas lub
w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 3. Z kolei w myśl art. 226 § 1 Kodeksu karnego
za znieważenie pielęgniarki, podczas i w związku z pełnieniem
przez nią obowiązków służbowych grozi kara grzywny, kara
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
W przypadku gdy pielęgniarka doznaje agresji ze strony pacjenta
powinna niezwłocznie poinformować przełożonego o zaistniałej
sytuacji celem złożenia przez niego zawiadomienia o przestępstwie.
W przedmiotowym zawiadomieniu należy wskazać, że:
– do zdarzenia doszło w czasie i w związku z wykonywaniem
czynności służbowych;
– wskazanie w trakcie jakich czynności (udzielanego świadczenia) doszło do zdarzenia;
– w przypadku doznania urazu należy dołączyć dokumentację
medyczną związaną z odniesionym urazem i w miarę możności poddać się badaniu przeprowadzonemu przez biegłego
z zakresu medycyny sądowej;
– wskazać świadków zdarzenia.
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O

pinie prawne
Sekretarka medyczna
może prowadzić dokumentację medyczną

Sekretarka medyczna może realizować obowiązki w zakresie
prowadzenia dokumentacji medycznej. Wpisy w dokumentacji
prowadzonej przez sekretarki medyczne powinny jednak zawierać odpowiednio oznaczenie osoby udzielającej świadczeń i osoby dokonującej wpisu z uwzględnieniem ich roli w udzielaniu
i dokumentowaniu świadczeń zdrowotnych.
Pytanie
W podmiocie medycznym będącym przedsiębiorcą, w jednym
z oddziałów, funkcjonują sekretarki medyczne. Ich zadania to: zakładanie historii chorób, uzupełnianie rejestrów
(przede wszystkim księgi głównej) oraz pisanie kart informacyjnych.
Czy ich obowiązki są zgodne z obowiązującym prawem?
Przede wszystkim czy są zgodne z ustawą o działalności leczniczej, ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem
w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej i sposobów jej
przetwarzania w kwestii dostępu do danych medycznych?
Odpowiedź
Sekretarka medyczna może realizować obowiązki w zakresie
prowadzenia dokumentacji medycznej. Wpisy w dokumentacji
medycznej prowadzonej przez sekretarki medyczne powinny
jednak zawierać odpowiednio oznaczenie osoby udzielającej
świadczeń i osoby dokonującej wpisu z uwzględnieniem ich roli
w udzielaniu i dokumentowaniu świadczeń zdrowotnych (czyli
w dokumentacji należy wyraźnie zaznaczyć, kto udzielił świadczenia a kto dokonał wpisu do dokumentacji).
Dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe sensytywne,
których przetwarzanie dopuszcza się pod warunkiem, że jest ono
prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług
medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się za-
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wodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych
albo zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone
pełne gwarancje ochrony danych osobowych (art. 47 ust. 2 pkt
7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;
tekst jedn.: z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - dalej u.o.d.o. Sekretarka medyczna może więc uzyskać dostęp do danych
w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zgodnego z przepisami
dokumentowania przez nią udzielonych świadczeń zdrowotnych.
Dopuszczenie sekretarki medycznej do przetwarzania danych
osobowych następuje na mocy pisemnego upoważnienia administratora danych, czyli podmiotu leczniczego (art. 37 u.o.d.o.).
Uzasadnienie

Pierwsza kwestia, to taka, czy dokumentacja medyczna może
być prowadzona przez osobę inną niż osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego (sekretarkę medyczną). Drugą kwestią jest
to, czy i na jakich zasadach sekretarka medyczna, która świadczeń nie udziela, może uzyskać dostęp do danych osobowych
pacjentów.
Odpowiadając na pierwsze z wyszczególnionych pytań należy
odwołać się przede wszystkim do ustawy z 6 listopada 2008 roku
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) – dalej u.p.p. oraz wydanego na jej
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010
roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz.
177) – dalej r.d.m. Wynika z nich, że obowiązek prowadzenia
dokumentacji medycznej obciąża podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych (art. 24 ust. 1 u.p.p.). Faktycznie realizacją obowiązku zajmuje się jednak personel zatrudniony w tym podmiocie.
Ponieważ przepisy nie wyszczególniają, jaki personel posiada
w tym zakresie upoważnienie to przyjęło się, że wpisy do dokumentacji medycznej, zwłaszcza zbiorczej, są dokonywane przez
sekretarki medyczne.
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Wyjątek od zasady, że wpisów do dokumentacji medycznej
może dokonywać inna osoba (np. sekretarka medyczna) niż ta,
która udzieliła danego świadczenia dotyczy jedynie tych doku-
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mentów, w stosunku do których przepis wyraźnie tak stanowi,
w szczególności:
- wpisów w księdze raportów lekarskich winni dokonywać
lekarze udzielający świadczeń, co wynika wprost z treści
§ 30 pkt 5 r.d.m.;
- wpisów w księdze raportów pielęgniarskich powinny dokonywać pielęgniarka albo położne, co wynika wprost z treści
§ 31 pkt 6 r.d.m.
Dokumentując udzielone świadczenia zdrowotne należy pamiętać, że każdy wpis w dokumentacji musi być opatrzony
oznaczeniem osoby dokonującej wpisu (§ 4 ust. 2 r.d.m.) oraz
oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz
kierującej na badanie, konsultację lub leczenie (§ 10 ust. 1 pkt
3 r.d.m.). Oznaczenie osoby dokonującej wpisu (§ 10 ust. 1 pkt
3 w zw. z § 4 ust. 2 r.d.m.) i udzielającej świadczenia (§ 10 ust.
1 pkt 3 r.d.m.) powinno zawierać co najmniej:
- nazwisko i imię;
- tytuł zawodowy;
- uzyskane specjalizacje;
- numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza,
pielęgniarki i położnej;
- podpis.
Z powołanych przepisów wynika więc, że jeżeli wpis dokonany został przez inną osobę niż ta, która świadczenia udzieliła, w dokumentacji należy odrębnie oznaczyć obie te osoby,
tj. tego, kto udzielał świadczenia oraz tego, kto odnotował ten
fakt w dokumentacji - ze wskazaniem roli, jaką dana osoba odegrała w procesie udzielania i dokumentowania świadczenia (np.
świadczenia udzielił: X; wpisu dokonał: Y). Jeżeli natomiast wpis
został dokonany przez tę samą osobę która udzieliła świadczenia,
wystarczy, że zostanie ona oznaczona pod wpisem jeden raz.
Organizując proces dokumentowania świadczeń należy również zwrócić uwagę na istniejącą odrębność w oznaczaniu osoby
udzielającej świadczeń w dokumentacji medycznej indywidualnej
i zbiorczej. Obowiązek złożenia podpisu na dokumentacji medycznej zbiorczej nie dotyczy co do zasady osoby udzielającej
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świadczenia, a jedynie osoby dokonującej wpisu (§ 11 r.d.m.).
Wyjątek dotyczy:
a) księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć (§ 27 ust. 1 pkt 14 r.d.m.);
b) księgi zabiegów (§ 32 pkt 7 r.d.m.);
c) wpisu w księdze bloku operacyjnego w zakresie oznaczenia lekarza anestezjologa wykonującego znieczulenie
oraz w zakresie oznaczenia osób wchodzących odpowiednio w skład zespołu operacyjnego, zespołu zabiegowego, zespołu anestezjologicznego (§ 33 pkt 12 i 13
r.d.m.);
d) wpisu w księdze bloku porodowego albo sali porodowej
w zakresie oznaczenia lekarza anestezjologa oraz oznaczenia lekarza albo położnej przyjmującej poród (§ 34
pkt 8 i 15 r.d.m.);
e) wpisu w księdze pracowni diagnostycznej w zakresie oznaczenia osoby wykonującej badanie (§ 36 pkt 8
r.d.m.);
f) wpisu w księdze pracowni protetyki stomatologicznej
i ortodoncji w zakresie oznaczenia osoby wykonującej
zlecenie (§ 55 ust. 2 pkt 6 r.d.m.)
- w przypadku których to wpisów prawidłowe oznaczenie
osoby udzielającej świadczeń na dokumentacji medycznej zbiorczej powinno zawierać także i jej podpis.
Rozstrzygając drugą z poruszonych kwestii należy natomiast
odwołać się do ustawy o ochronie danych osobowych, która reguluje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, w tym
danych zawartych w dokumentacji medycznej.
Ustawa, w art. 27 ust. 1 u.o.d.o., zalicza dane o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej do danych osobowych
wrażliwych, których przetwarzanie dopuszczalne jest wyłącznie
w wypadkach wskazanych w ustawie i podlega szczególnym rygorom.
Przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest dopuszczalne, jeżeli
jest prowadzone w celu (art. 27 ust. 2 pkt 7 u.o.d.o.):
a) ochrony stanu zdrowia;
b) świadczenia usług medycznych lub
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c) leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych;
d) zarządzania udzielaniem usług medycznych;
i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.
Reguły zabezpieczenia danych osobowych określone zostały
w rozdziale 5 u.o.d.o. Zgodnie z art. 36 ust. 1 u.o.d.o. administrator danych (podmiot leczniczy) jest obowiązany stosować
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przet
warzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien
zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora
mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne
upoważnienie nadane przez administratora danych (art. 37 u.o.d.o.).
Aby zatem sekretarka medyczna mogła prowadzić dokumentację
medyczną i dokonywać w niej wpisów, powinna mieć pisemne
upoważnienie udzielone przez kierownika podmiotu leczniczego.
Upoważnienie może być udzielone w odrębnym dokumencie
lub wynikać z dokumentu statuującego stosunek podstawowy
(np. z umowy o pracę, umowy zlecenia etc.). Istotne jest przy
tym, że zakresu upoważnienia nie można domniemywać, stąd
musi być on wyraźnie wskazany dokumencie (por. wyrok WSA
w Warszawie z 12 grudnia 2013 roku, sygn. akt II SA/Wa 814/13;
wyrok WSA z dnia 24 marca 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 527/08).
Zakres upoważnienia powinien być ponadto ustalany tak, by
zapewnić realizację obowiązku, wynikającego z art. 38 u.o.d.o.,
który nakłada na administratora danych obowiązek zapewnienia
kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały
do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane, przez kogo
przetwarzane.
Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych,
są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia, o czym należy je pouczyć (art. 39 ust. 2
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u.o.d.o.). Fakt pouczenia oraz oświadczenie o przyjęciu na siebie
obowiązku zachowania tajemnicy zaleca się odnotować w treści
upoważnienia i przedstawić do podpisu osobie upoważnionej.
Poza obowiązkiem prawidłowego upoważnienia podwładnych do przetwarzania danych osobowych podmiot leczniczy
powinien także pamiętać o obowiązku prowadzenia stosownej
dokumentacji związanej z przetwarzaniem tych danych. W szczególności w myśl art. 36 ust. 2 u.o.d.o oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004
roku w sprawie dokumentacji, przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
administrator danych ma obowiązek wprowadzić tzw. Politykę
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ponadto administrator danych osobowych musi prowadzić ewidencję osób
upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać
(art. 39 ust. 1 u.o.d.o.):
a) imię i nazwisko osoby upoważnionej;
b) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych;
c) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie
informatycznym.
Pytanie pochodzi z:
Serwisu Prawo i Zdrowie
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O

pinie prawne
Dokumentacja medyczna
na razie głównie
w formie papierowej

Część dokumentacji medycznej przechowuje się w zapisie cyf
rowym, jak na przykład zdjęcia rentgenowskie. Pozostałe dokumenty przechowywane są w wersji papierowej ze wsparciem
cyfrowym w postaci skanów - mówi mec. Iwona KaczorowskaKossowska, radca prawny podmiotów leczniczych i personelu
medycznego.
Dotyczy to na przykład umów, dokumentów tożsamości, protokołów kontroli, faktur czy papierów pracowniczych. Jeśli dokumenty te miałyby przyjąć wersję cyfrową w oryginale, musiałyby
być opatrzone podpisem elektronicznym. Powoli pojawia się coraz
więcej form elektronicznych dokumentów i ta forma będzie się
rozwijać. Na przykład oświadczenie pacjenta zamiast na papierze,
składane są w placówkach na tablecie z czułym ekranem.
Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie
cyfrowej jest już zapisany w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011
roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, jednak wiele
placówek nie zdąży przygotować się do obowiązkowego prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od sierpnia 2014
roku, dlatego przypuszczalnie przed sierpniem tego roku będzie
poprawka do ustawy, która przesunie ostateczny termin wdrożenia elektronicznej dokumentacji elektronicznej może nawet
o trzy lata.
Dokumentacja medyczna jest kluczową grupą dokumentów,
opisaną odrębnymi przepisami prawa, i jest konieczna do prowadzenia przez podmiot leczniczy. Stanowi sprawę pierwszorzędnej
wagi dla placówki medycznej i pacjenta, zwłaszcza kiedy leczenie
nie daje oczekiwanych rezultatów.
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Dokumentacja medyczna to zbiór wszystkich materiałów
zawierających informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów
i udzielanych im świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja medyczna indywidualna dotyczy konkretnego
pacjenta i zawiera między innymi skierowania do szpitala, na
badania i konsultacje, zaświadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie
oraz kartę informacyjną dotyczącą przebiegu leczenia prowadzonego w szpitalu lub przychodni.
Dokumentacja medyczna zbiorcza dotyczy ogółu chorych korzystających ze świadczeń zdrowotnych w placówce medycznej.
To zbiór rejestrów, formularzy itp. Dokumentację medyczną muszą prowadzić wszystkie zakłady opieki zdrowotnej oraz praktyki
zawodowe.
Poza tym prowadzenie działalności medycznej jest obciążone - jak każdy rodzaj działalności - obowiązkiem prowadzenia
rachunkowości, gromadzenia i przechowywania niezbędnych
dokumentów, takich jak pozwolenia, certyfikaty, uprawnienia,
papiery pracownicze, rejestr wykonanych świadczeń.
Rodzaj dokumentacji zależy od zakresu działalności prowadzonej przez dany podmiot leczniczy i zawartych umów. Wszystkich dotyczy obowiązek posiadania dokumentów sanitarnych
i związanych z lokalem, podobnie - dokumentów wydanych przez
organy rejestrowe i Ministerstwo Zdrowia oraz tych dotyczących
personelu, takich jak umowy pracownicze lub kontrakty.
Konieczna jest też dokumentacja techniczna urządzeń diag
nostycznych i zabiegowych - jeśli działają na terenie placówki,
takich jak na przykład sprzęt radiologiczny, aparatura dentystyczna itd. Jeśli chodzi o personel medyczny - lekarzy, pielęgniarki - konieczna jest dokumentacja poświadczająca ich
prawo do wykonywania zawodu i zaświadczenia o posiadanych
specjalizacjach.
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Obowiązujący termin przechowywania dokumentacji to
20 lat od roku ostatniego wpisu. Dokumentacja indywidualna
wewnętrzna pacjenta, w razie jego zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez 30 lat, zdjęcia
rentgenowskie - przez 10 lat, a skierowania na badania lub zle-
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cania lekarskie - 5 lat. Po upływie tych okresów dokumenty są
niszczone.
Zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji medycznej omawia także książka pt. Dokumentacja medyczna, napisana przez Tomasza Banasia, Tomasza
Filarskiego, Marcina Mikosa oraz Piotra Pochopienia.
Książka już wktótce będzie dostępna w księgarni Profinfo.
Iwona Kaczorowska-Kossowska
radca prawny
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O

pinie prawne
Pielęgniarka nie traci prawa
do wykonywania zawodu,
gdy pracuje w obszarze zarządzania

Magister pielęgniarstwa, jeżeli posiada stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych, prawo wykonywania zawodu, nie traci tego prawa pracując w obszarze opieki
zdrowotnej w obszarze zarządzania podmiotami leczniczymi.
Pytanie
Czy magister pielęgniarstwa, który od początku swojej pracy
zawodowej pracuje w obszarze opieki zdrowotnej, ale w obszarze zarządzania podmiotami leczniczymi, stracił ważność
swojego prawa wykonywania zawodu?
W jaki sposób można je odnowić?
Czy opłacanie składki do izby pielęgniarskiej sprawi, że niezależnie od stanowiska, prawo wykonywania zawodu pozostaje
ważne?
Odpowiedź
Magister pielęgniarstwa, jeżeli posiada stwierdzone przez właś
ciwą okręgową radę pielęgniarek i położnych, prawo wykonywania zawodu, nie traci tego prawa pracując w obszarze opieki
zdrowotnej w obszarze zarządzania podmiotami leczniczymi.
Opłacanie składki członkowskiej na rzecz samorządu jest jednym
z podstawowych obowiązków pielęgniarki, ale nie ma bezpośredniego przełożenia na „ważność” wykonywania zawodu.
Uzasadnienie
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Zgodnie z art. 7 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pie
lęgniarki o położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) - dalej
u.z.p.p., zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba
posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyz
nane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych
oraz osoba, o której mowa w art. 24 i art. 25 u.z.p.p. (art. 24
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i 25 u.z.p.p. dotyczy incydentalnego wykonywania zawodu przez
pielęgniarki i położne posiadające to prawo w innym państwie
niż Polska).
W myśl art. 28 u.z.p.p. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
przysługuje osobie:
1) posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej
szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie
niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo
lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo
zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub
dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
2) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
3) której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu
pielęgniarki;
4) która wykazuje nienaganną postawę etyczną.
Zatem zasadniczym warunkiem do wykonywania zawodu
oprócz ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej jest uzyskanie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przez właściwą
ze względu na miejsce wykonywania zawodu, okręgową radę
pielęgniarek i położnych (art. 37 ust. 1 u.z.p.p.). Uchwała o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu stanowi podstawę do dokonania wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
i wydania pielęgniarce dokumentu Prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki (art. 41 ust. 1 u.z.p.p.).
Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 u.z.p.p. wykonywanie
zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad
pac jentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
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i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pie
lęgnacyjnych;
7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
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Jednakże art. 4 ust. 2 u.z.p.p. za wykonywanie zawodu pielęg
niarki uważa również:
1) nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych;
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;
3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych;
4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach
administracyjnych, na których wykonuje się czynności
związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004
roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027 z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane
z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których
zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
7) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach
organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
na których wykonuje się czynności związane z ochroną
zdrowia i opieką zdrowotną;
8) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Central-
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nym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach
Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez
podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;
9) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych
w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;
10) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub
klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457);
11) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu
pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz
samorządu;
12) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej
poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika
obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej
organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest
związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
Zarządzanie podmiotami leczniczymi mieści się niewątpliwie
w dyspozycji pkt 3 i 4 wskazanego powyżej art. 4 ust. 2 u.z.p.p.
Prawo wykonywania zawodu nie traci swojej „ważności”. W określonych w art. 42 ust. 1 u.z.p.p. przypadkach prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3) utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub
orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na
zakazie wykonywania zawodu;
4) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa
członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na pobyt stały;
5) cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego Unii Euro-

109

Biuletyn nr 91/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Opinie i stanowiska
pejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia
2012 r. o cudzoziemcach;
6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) upływu czasu, na jaki zostało przyznane.
Artykuł 97 u.z.p.p. przewiduje szczególny przypadek wygaś
nięcia prawa wykonywania zawodu, mianowicie w myśl art. 97
ust. 1 u.z.p.p. osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej ukończyły liceum medyczne
lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę
pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem wejścia
w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a spełniają
inne wymagania określone w art. 28 albo art. 31 u.z.p.p., mogą
uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia
1 stycznia 2015 r. złożą stosowny wniosek. Po upływie terminu
określonego w ust. 1 prawo wykonywania zawodu wygasa.
Natomiast w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu,
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, istnieje jedynie obowiązek odbycia stosownego przeszkolenia, jeżeli
pielęgniarka zamierza powrócić do zawodu (art. 26 u.z.p.p.).
Przepisy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nie warunkują „ważności” prawa wykonywania zawodu od opłacania
składek członkowskich na rzecz samorządu. Opłacanie składki
należy do obowiązków członka samorządu - art. 11 ust. 2 pkt
4 ustawy z 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.).
Nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Pytanie pochodzi z serwisu

Prawo i zdrowie
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O

pinie prawne
Sankcje dla kierownika
za nieustalenie minimalnych norm
zależą od formy zatrudnienia

Pytanie

Jakie są sankcje dla kierownika podmiotu leczniczego za nieustalenie minimalnych norm zatrudnienia w terminie 1 kwietnia
2014 roku?
Odpowiedź
W ocenie autora, sankcje dla kierownika podmiotu leczniczego
za nieustalenie minimalnych norm zatrudnienia uzależnione
będą od tego w jakiej formie zatrudniony jest kierownik w danym
podmiocie leczniczym, a zatem czy będzie to stosunek pracy czy
też umowa cywilnoprawna.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 50 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) - dalej
u.dz.l., w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
stosuje się minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, których
obowiązek ustalenia spoczywa na kierowniku podmiotu.
Z treści rozporządzenia ministra zdrowia z 28 grudnia 2012
roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545) wynika, iż minimalne
normy ustala się co najmniej raz na trzy lata.
Jednocześnie, jak stanowi wspomniany już wcześniej art. 50
u.dz.l. minister zdrowia lub minister spraw wewnętrznych w odniesieniu do placówek medycznych dla których jest podmiotem
tworzącym, dokonują corocznej oceny realizacji tak określonego
obowiązku.
Szczegółowa analiza wskazanych wyżej przepisów ustawowych oraz rozporządzenia prowadzi jednak do wniosku, że nie
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zawierają one ściśle określonych sankcji dla kierownika, który
takich obowiązków nie przestrzega. Dlatego też, zdaniem autora odpowiedzi, sankcje takowe można rozpatrywać jedynie
w powiązaniu z formą zatrudnienia kierownika, zgodnie z art.
46 ust. 3 u.dz.l.
W przypadku nawiązania przez podmiot tworzący z kierownikiem stosunku pracy odpowiedzialność kierownika należy
rozpatrywać na gruncie art. 114-122 ustawy z 26 czerwca 1974
roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z późn. zm.). Jeśli, zatem, w wyniku zawinionego niedopełnienia
przez kierownika obowiązków związanych z ustaleniem norm
zatrudnienia pielęgniarek podmiot leczniczy poniesie określoną
szkodę, kierownik, jako pracownik, ponosi, co do zasady odpowiedzialność w granicach nieprzekraczających kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu
wyrządzenia szkody. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, w której pracownik umyślnie wyrządzi szkodę. W takim przypadku
odpowiada w pełnej wysokości.
W przypadku naruszenia obowiązku ustalenia norm zatrudnienia przez kierownika zatrudnionego na podstawie umowy
cywilnoprawnej będzie on przede wszystkim ponosił tzw. odpowiedzialność kontraktową (art. 471 i następne ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny; tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 121 - dalej k.c.), a jej zakres, wysokość odszkodowania itp.
uzależniona będzie od zapisów w samej umowie. Nie wykluczona
jest również odpowiedzialność deliktowa takiego kierownika,
na podstawie art. 415 i następnych k.c., jeśli podmiot leczniczy
poniesie określoną szkodę w wyniku niespełnienia przez niego
ciążących na nim obowiązków w zakresie ustalenia norm zatrudnienia.
Pytanie pochodzi z serwisu
Prawo i Zdrowie
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O
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Znowelizowany kodeks pracy
nie dotyczy pielęgniarek

Pracownikom podmiotów leczniczych nie można wydłużać do
12 miesięcy okresów rozliczeniowych oraz wprowadzać ruchomego czasu pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji
Pracy do pracowników tych nie będą miały zastosowania znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. W ramach równoważnego czasu pracy istnieje natomiast możliwość elastycznego kształtowania
wymiaru czasu pracy pracownika w poszczególnych dniach.
W podmiocie leczniczym pielęgniarki pracują w systemie równoważnym.
Czy można w takim przypadku wydłużyć okres rozliczeniowy
do 12 miesięcy?
Czy czas pracy pielęgniarki może wyglądać w taki sposób, że
rozkład pracy pielęgniarki to 12 godzin w poniedziałek, środę
i piątek?
Pielęgniarka pracuje w terenie i jej czas pracy może skrócić się
lub wydłużyć się z powodu większej liczby zabiegów.
Czy może pracować w poniedziałek 11 godzin, w środę 11 godzin a w piątek 14 godzin?
Czy w takiej sytuacji wystąpią nadgodziny?
Dodam, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, o której godzinie
pielęgniarka skończy zabiegi.
Czy w ogóle może ona posiadać ruchomy czas pracy?
Jeśli okaże się, że praca pielęgniarki w piątek to 2 godziny nadgodzin, to czy może ona przyjść do pracy w niedzielę na
2 godziny (pozostałe z poniedziałku i środy)?
Czy system równoważny to tylko 12 godzin, czy może on np.
trwać po 10 godzin?
Odpowiedź
Pracownikom podmiotów leczniczych nie można wydłużać
do 12 miesięcy okresów rozliczeniowych oraz wprowadzać ruchomego czasu pracy.
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Uzasadnienie

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Państwowej Inspekcji
Pracy do pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
nie będą miały zastosowania znowelizowane przepisy ustawy z 26
czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., dotyczące czasu pracy,
w tym w szczególności art. 1401 k.p. (dotyczący ruchomego czasu
pracy) i art. 129 § 2 k.p. (dotyczący możliwości wydłużenia do
12 miesięcy okresów rozliczeniowych czasu pracy).
PIP stoi na stanowisku, że ustawa z 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217
z późn. zm.) - dalej u.dz.l. w dziale III reguluje czas pracy pracowników podmiotów leczniczych, określając obowiązujące ich
normy czasu pracy, warunki stosowania rozkładów czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu
pracy do 12 godzin na dobę, długość okresu rozliczeniowego
oraz zasady tworzenia harmonogramów pracy. Regulacja ta ma
zatem, zdaniem Inspekcji, charakter wyczerpujący, a co za tym
idzie brak jest podstaw dla stosowania przepisów art. 129 § 2
i 1401 k.p.
W ramach równoważnego czasu pracy istnieje możliwość elastycznego kształtowania wymiaru czasu pracy pracownika w poszczególnych dniach. Zgodnie z art. 94 ust. 1 u.dz.l., jeżeli jest to
uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do
pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do
12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 3 i 4 u.dz.l. Choć
art. 94 u.dz.l. nie posługuje się pojęciem równoważnego systemu
czasu pracy, poprzez możliwość wprowadzenia rozkładów czasu
pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu
pracy pracowników do 12 godzin, system ten w rzeczywistości
wprowadza.
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Zastosowanie równoważnego systemu czasu pracy, na podstawie art. 94 u.dz.l. możliwe jest względem prawie wszystkich
zatrudnionych w podmiocie leczniczym pracowników. Przepis
ten nie uzależnia możliwości stosowania równoważnego systemu czasu pracy od przynależności pracownika do określonej
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grupy (np. pracowników medycznych, obsługi, gospodarczych).
Jedynie względem pracownic w ciąży oraz pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez ich zgody, zatrudnionych
w ramach równoważnego systemu czasu pracy, niedopuszczalne
jest wydłużenie obowiązującego ich wymiaru czasu pracy ponad
8 godzin na dobę.
Istota równoważnego systemu czasu pracy polega przede
wszystkim na tym, że można wydłużyć dobowy wymiar czasu
pracy pracowników nawet do 12 godzin, pod warunkiem zrekompensowania tego wydłużenia odpowiednim skróceniem wymiaru
czasu pracy w inne dni lub pozostawieniem dodatkowych dni
harmonogramowo wolnych. Pracodawca może więc swobodnie
polecać pracownikom pracę w poszczególnych dobach w różnym wymiarze czasu pracy (np. po 10, 11 lub 12 godz.), byleby
pracownicy nie przekroczyli maksymalnie 12 godzin na dobę,
przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy (tj. 37 godz. i 55 min.)
oraz obowiązującego ich w danym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy.
Przykładowo zatem czas pracy pielęgniarki może wyglądać
w taki sposób, że pracować ona będzie po 12 godzin w poniedziałki, środy i piątki. W takim przypadku w tygodniu wypracowuje przeciętnie 36 godzin. W konsekwencji jednak taki rozkład
czasu pracy pielęgniarki może spowodować niewypracowanie
obowiązującego ją wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym. Pracodawca pamiętać musi, aby okoliczność
ta nie niosła za sobą negatywnych konsekwencji dla pracownicy
(gdyż to nie ona odpowiada za organizację pracy).
Pracodawca może ponadto polecać pielęgniarce pracę w różnym dobowym wymiarze czasu pracy (od 1 godziny do 12 godzin na dobę). Nie może jednak planować pracy przez więcej niż
12 godzin w danym dniu. Każda zaplanowana godzina pracy
wykraczająca poza ten wymiar stanowić bowiem będzie pracę
nadliczoną, którą pracodawca zobowiązany będzie zrekompensować.
W przypadku powstania pracy nadliczbowej pracodawca ma
możliwość jej rekompensaty w postaci czasu wolnego od pracy.
Pamiętać jednak musi, że gdy z wnioskiem o udzielenie czasu
wolnego w zamian za pracę nadliczbową wystąpi pracownik za
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np. 2 godziny dodatkowej pracy otrzyma 2 godziny czasu wolnego. Jeżeli jednak to pracodawca zdecyduje o udzieleniu pracownikowi czasu wolnego w zamian za pracę nadliczbową za 2 godziny
pracy nadliczbowej pracownik otrzyma 3 godziny czasu wolnego. W tym bowiem przypadku zgodnie z art. 1512 k.p., wymiar
udzielanego pracownikowi czasu wolnego jest o połowę wyższy
niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.
Czas wolny może zostać pracownikowi udzielony w dniu jego
pracy skracając tym samym dobowy wymiar czasu pracy pracownika w danym dniu.
Planując czas pracy pielęgniarki pracodawca pamiętać również
musi, aby średnio w tygodniu korzystała ona z 2 dni wolnych
o pracy - z dnia wolnego wynikającego z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz z niedzieli lub dnia wolnego
udzielonego w zamian z świadczoną pracę w niedzielę.
Pytanie pochodzi z serwisu

Prawo i zdrowie
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S

tanowisko Konsultanta Krajowego
Stanowisko Konsultanta Krajowego
w dziedzinie pielęgniarstwa
w sprawie
podawania przez pielęgniarkę
penicyliny prokainowej
w warunkach ambulatoryjnych

Zgodnie z art. 4 punkt 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz U. Nr 174, poz.1039) pielęgniarka realizuje zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki,
leczenia i rehabilitacji. Podstawą do podania przez pielęgniarkę
choremu penicyliny jest pisemne zlecenie lekarskie, które powinno zawierać nazwę leku, sposób i czas podania. Pielęgniarka
może podać choremu penicylinę zarówno w oddziale szpitalnym
jak również w warunkach leczenia ambulatoryjnego.
Penicyliny nie powinno się podawać w warunkach domowych
w stosunku do noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia.
Zgodnie ze stanowiskiem Pani Anny Dobrzyńskiej Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii z dnia 18 lutego 2004 r.,
weryfikowanym w dniu 22 stycznia 2007 r., oraz Pani Krystyny Piskorz-Ogórek - Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa pediatrycznego 16 marca 2004 r. zweryfikowane w dniu 19
stycznia 2007 r. - iniekcje dożylne lub domięśniowe u dzieci do
3 miesiąca życia mogą być wykonywane wyłącznie w warunkach
szpitalnych, gdzie jest nadzór lekarza i możliwość zapewnienia
kompleksowej pomocy w sytuacji wystąpienia powikłań.
Podanie choremu penicyliny może spowodować wystąpieniem
działania niepożądanego tj. różnorodne osutki, pokrzywki, objawy typu choroby posurowiczej, objawy zespołu toksycznej epidermalnej nekrolizy Lyella oraz najgroźniejszy dla życia wstrząs
anafilaktyczny, który może wystąpić nawet po minimalnej dawce
leku.
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Wstrząs anafilaktyczny objawia się: nagłym spadkiem ciśnienia
tętniczego krwi, utratą przytomności oraz w części przypadków występuje osutek skórny, jak pokrzywka, wysypka płonicowata. Objawy wstrząsu anafilaktycznego występują w czasie
wykonywania iniekcji lub bezpośrednio po, nie później niż po
20 minutach. Domięśniowe podawanie penicyliny prokainowej
należy więc wykonać z dużą ostrożnością, by uniknąć wkłucia
igły do naczynia oraz nie uszkodzić nerwów obwodowych lub
naczyń krwionośnych. Pacjent w czasie podawania leku jak i co
najmniej 30 minut po podaniu powinien być objęty obserwacją.
Dla zapewnienia choremu bezpieczeństwa pielęgniarka podająca
choremu penicylinę powinna mieć ukończony kurs specjalistycznych w zakresie reanimacji krążeniowo-oddechowej oraz
przygotowany zestaw przeciwwstrząsowy.
Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego podana na piśmie
może nastąpić w sytuacji określonej w art. 12 punkt 2 ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej.
Należą do nich wyjątkowe przypadki, np. zlecenie niezgodne
z sumieniem lub zakresem kwalifikacji pielęgniarki oraz zagrażające życiu chorego. Biorąc pod uwagę możliwe wystąpienie
działań niepożądanych po podaniu penicyliny pielęgniarka może
odmówić jej podania, jeżeli pacjent podaje, że jest uczulony na
antybiotyki ß-laktomowe (tj.penicylina, cefalosporyny, prokaina)
lub ma rozpoznaną dychawicę oskrzelową.
Zgodnie z opinią ekspertów europejskich zaleca się stosowanie
standardów postępowania u dzieci i dorosłych w rozpoznawaniu
alergii na antybiotyki. Zaleca się wykonywanie testów z preparatem determinant większych (PPL) i mniejszych (MDM) lub
BP oraz AX, AM i ewentualnie podejrzaną cefarosporyną. Preparatem diagnostycznym zawierającym determinantę większą
była dostępna do niedawna w Polsce penicyloilopolizyna (PPL
Testarpen), będąca polipeptydem zawierającym liczne grupy
penicyloilowe. Umożliwiało to uzyskanie odczynów dodatnich
skóry i korzystnie ograniczało właściwości alergenowe (zdolność
do wywołania reakcji narządowej lub uogólnionej) preparatu.
Preparaty determinanty mniejszej (MDM) nie były w Polsce
produkowane. W latach 90-tych wycofano preparaty diagnos
tyczne determinant penicyliny z rynku amerykańskiego, a w póź-
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niejszych latach z rynku polskiego (Testarpen- Tarchomin Polfa)
i niemieckiego o nazwie Allergopen-Allergopharma.
Odpowiednikiem MDM może być przygotowany samodzielnie
roztwór zawierający 1000 jednostek penicyliny krystalicznej w 1
ml użyty po upływie 3 dni przechowywania.
Aktualnie w Polsce brak standardów postępowania w tym zak
resie. Przyjmuje się jedną z trzech strategii postępowania, których
celem jest bezpieczna antybiotykoterapia pacjentów z alergią na
antybiotyki.
Pierwsza z nich (rygorystyczna) oparta jest na założeniu, że
udokumentowana alergia na penicylinę wyklucza stosowanie
wszystkich antybiotyków beta-laktamowych.
Druga (liberalna) zakłada możliwość podawania cefalosporyn
pacjentom z alergią na penicylinę. Rozwiązanie takie jest
kontrowersyjne i jego zachowawczy zwolennicy nie stosują
go u pacjentów, którzy przebyli epizod anafilaksji.
Trzecia strategia (empiryczna) polega na próbach wytworzenia
tolerancji antybiotykowej przy pomocy metod nawiązywania
do znanych standardów leczenia alergii IGE-zależnych.
Bez względu na przyjętą strategię decyzję o rozpoczęciu leczenia
penicyliną podejmuje lekarz i bierze za nią odpowiedzialność.
Pielęgniarka przed wykonaniem zlecenia lekarskiego, w tym
przypadku wykonania choremu iniekcji z penicyliny prokainowej
powinna sprawdzić dane pacjenta, rodzaj, dawkę i czas podania
leku oraz przeprowadzić wywiad z chorym w celu rozpoznania
ewentualnego zagrożenia. W sytuacji pojawienia się wątpliwoś
ci pielęgniarka może na piśmie odmówić wykonania zlecenia
lekarskiego z podaniem przyczyny.
Dr n. med. Maria Kózka
Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa
27.08.2014
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K

omunikat - Fentanyl przezskórny

NIPiP-NRPiP-DM.0028.11.14

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r.
Pani/Pan
Członkowie Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam do wykorzystania Komunikat Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, w sprawie: FENTANYL PRZEZSKÓRNY:
Przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej
ekspozycji na fentanyl przezskórny („plastry”).
Uprzejmie proszę, aby „Komunikat”, sygnowany przez Panią Barbarę Jaworską-Łuczak, Wiceprezesa ds. Produktów Biobójczych,
zgodnie z oczekiwaniem „będzie służył przypomnieniu pracownikom ochrony zdrowia o znaczeniu, jakie ma przekazywanie
powyższych informacji współpracownikom, pacjentom i opiekunom”.
Z poważaniem
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Prezes NRPiP
Grażyna Rogala-Pawelczyk
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entanyl przezskórny

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych

FENTANYL PRZEZSKÓRNY:
Przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie
przypadkowej ekspozycji na fentanyl przezskórny („plastry”)
Szanowni Państwo,
W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz podmioty posiadające pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych zawierających
fentanyl w postaci systemu transdermalnego, chcieliby przekazać
Państwu następujące informacje:
Streszczenie
• Ciągle odnotowuje się zgłoszenia przypadkowego narażenia osób postronnych, w szczególności dzieci, na Fentanyl
przezskórny.
• Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu życia w razie przypadkowej ekspozycji na fentanyl, przypomina się pracownikom ochrony zdrowia o znaczeniu, jakie ma udzielenie
pacjentom i opiekunom wyraźnego pouczenia o ryzyku
przypadkowego przeniesienia noszonego plastra na osobę
postronną, przypadkowego przyjęcia plastra drogą doustną oraz o konieczności prawidłowego usuwania zużytych
plastrów:
Przypadkowa ekspozycja na skutek niezamierzonego przeniesienia plastra: należy pouczyć pacjenta i opiekuna, że
w razie przypadkowego przeniesienia plastra na osobę postronną należy go natychmiast usunąć.
Przypadkowe przyjęcie drogą doustna: należy pouczyć
pacjenta i opiekuna o konieczności starannego wyboru
miejsca aplikacji oraz o konieczności kontroli przylegania
plastra.
Zużyte plastry: należy pouczyć pacjenta i opiekuna, że zużyty
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plaster należy złożyć na pół, stroną przylepną do wewnątrz
tak, aby się skleił, i dopiero wówczas można go bezpiecznie
wyrzucić.
Dalsze informacje o przypadkowej ekspozycji
na Fentanyl przezskórny

Kwestia przypadkowej ekspozycji nie jest zagadnieniem nowym
w dziedzinie bezpieczeństwa farmakoterapii. Niemniej jednak
nadal zdarzają się przypadkowe ekspozycje, niekiedy ze skutkiem śmiertelnym (wszystkie takie dotychczasowe przypadki
dotyczyły dzieci). W ostatnim czasie Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii
(PRAC) przeprowadził ogólnounijny przegląd i stwierdził, że do
takich przypadków może dochodzić między innymi ze względu
na fakt, że plaster nie jest wystarczająco widoczny. Dlatego też
PRAC zalecił poprawę widoczności przezskórnych systemów
terapeutycznych zawierających fentanyl.
Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowego
przeniesienia noszonego plastra zawierającego fentanyl na osobę
postronną, niebędącą jego użytkownikiem, np. osobę dzielącą
łóżko lub znajdującą się w bliskim kontakcie z pacjentem. Aby
nie dopuścić do przypadkowego przyjęcia plastra drogą doustną
przez dziecko, należy w sposób przemyślany wybierać miejsce
aplikacji oraz ściśle kontrolować przyleganie plastra.
Ponadto istotne jest udzielenie pacjentowi przez pracowników
ochrony zdrowia zrozumiałych informacji na temat bezpiecznego obchodzenia się z plastrami. Należy pouczyć pacjenta, że
istotne jest, aby zużyty plaster złożyć na pół, stroną przylepną
do wewnątrz tak, aby się skleił i dopiero wówczas można go
bezpiecznie wyrzucić.
Trwają prace nad poprawą widoczności plastra. Komunikat ten
służy przypomnieniu pracownikom ochrony zdrowia o znaczeniu, jakie ma przekazywanie powyższych informacji współpracownikom, pacjentom i opiekunom.
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Barbara Jaworska-Łuczak,
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
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Wszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych należy zgłaszać zgodnie z zasadami monitorowania
bezpieczeństwa produktów leczniczych do:
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych,
Departament Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Al. Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa
tel. +48 22 492 11 00 faks: +48 22 492 11 09
ndl@urpl.gov.pl
lub do właściwego podmiotu odpowiedzialnego:
• Dla produktów leczniczych :
Durogesic 12.5 µg/h, system transdermaly
Durogesic 25 µg/h, system transdermalny
Durogesic 50 µg/h, system transdermalny
Durogesic 75 µg/h, system transdermalny
Durogesic 100 µg/h, system transdermalny
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa; Polska
tel. +48 22 237 60 00, fax. +48 22 237 60 39
www.jansen.pl
• Dla produktów leczniczych:
Matrifen 12 µg/h, system transdermalny
Matrifen 25 µg/h, system transdermalny
Matrifen 50 µg/h, system transdermalny
Matrifen 75 µg/h, system transdermalny
Matrifen 100 µg/h, system transdermalny
Takeda Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146a; 02-305 Warszawa
tel. +48 22 608 13 00; fax +48 22 608 13 03
www.takeda.com.pl
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• Dla produktów leczniczych:
Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny
Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny
Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny
Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny
Actavis Pharma Sp. z o. o.
ul. Marynarska 15; 02-674 Warszawa
tel: +48 22 512 29 00, fax: +48 22 512 29 97
www.actavispolska.com
• Dla produktów leczniczych:
Fenta MX 25, 25 µg/h, system transdermalny, plaster
Fenta MX 50, 50 µg/h, system transdermalny, plaster
Fenta MX 75, 75 µg/h, system transdermalny, plaster
Fenta MX 100, 100 µg/h, system transdermalny, plaster
Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa
tel. +48 22 549 90 700, faks +48 22 549 90 701
www.sandoz.com
• Dla produktów leczniczych:
Fentanyl Pfizer system transdermalny, plaster, 12 µg/h,
Fentanyl Pfizer system transdermalny, plaster, 25 µg/h
Fentanyl Pfizer system transdermalny, plaster, 50 µg/h
Fentanyl Pfizer system transdermalny, plaster, 75 µg/h
Fentanyl Pfizer system transdermalny, plaster, 100 µg/h
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Dział Monitorowania Bezpieczeństwa Leków
ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa
tel: +48 22 335 61 00, fax: +48 22 335 61 11
www.pfizer.com.pl
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Formularz zgłoszenia działania niepożądanego dostępny na
stronie:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych
Warszawa 12.06.2014
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-papieros
Raport WHO
dotyczący elektronicznych urządzeń
podających nikotynę

Raport Światowej Organizacji Zdrowia dotyczący elektronicznych urządzeń podających nikotynę (ang. Electronic nicotine
delivery systems ENDS), z których najbardziej popularnym jest
e-papieros, jest jednym z punktów agendy 6. Konferencji Stron
(ang. Conference of the Parties COP) FCTC (ang. Framework
Convention on Tobacco Control), która odbędzie się 13-18 października 2014 r. w Moskwie.
Powyższy dokument sporządzono w odpowiedzi na wniosek
zgłoszony na 5. Konferencji Stron (spotkanie odbyło się w dniach
12-17 listopada 2012 r. w Seulu w Korei Południowej), celem
przeanalizowania wpływu elektronicznych urządzeń podających
nikotynę na zdrowie człowieka i zidentyfikowania sposobów ich
kontroli.
Podstawową metodą działania e-papierosa, stanowiącego trzon
ENDS, jest podgrzewanie roztworu do momentu, aż przejdzie on
w stan lotny. Substancja w takiej formie jest następnie wdychana.
Roztwór, znajdujący się w e-papierosie, zawiera w większości
przypadków nikotynę, glikol propylenowy, glicerynę i dodatki
smakowe lub aromatyczne. Kształt elektronicznych urządzeń
podających nikotynę przypomina zazwyczaj papierosa, cygaro
i cygaretki. Zdarzają się również e-papierosy w formie długopisów i pamięci USB.
Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia rynek
ENDS dynamicznie się rozwija. Szacuje się, że w 2014 r. już 466
marek zajmuje się sprzedażą e-papierosów i że w 2013 r. wartość
sprzedaży tych produktów i związanych z nimi akcesoriów wyniosła 3 miliardy dolarów.
Badania WHO wskazują, iż dostępność powyższego produktu
wzrasta. Ponadto połowa populacji, zamieszkująca 62 najbar-
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dziej zaludnionych państwach świata, twierdzi, że ma dostęp do
e-papierosów.
Większość produktów ENDS nie była testowana przez niezależnych naukowców, a ograniczona ilość badań wskazuje znaczne
różnice co do toksyczności składników zawartych w roztworze
e-papierosa i wydychanym „dymie”.
Światowa Organizacja Zdrowia informuje w swoim raporcie, iż
krótkotrwałe efekty korzystania z ENDS obejmują podrażnienie
oczu i dróg oddechowych, które spowodowane jest działaniem
glikolu propylenowego. Poważne krótkotrwałe problemy zdrowotne mogą wystąpić, jednakże w bardzo nielicznych przypadkach.
Biorąc pod uwagę fakt, iż ENDS wprowadzono na rynek
całkiem niedawno i długi okres czasu na pojawienie się wielu
chorób, takich jak np. rak, niepodważalne dowody na istnienie
związku między korzystaniem z np. e-papierosów a wieloma dolegliwościami będą dostępne po wielu latach lub nawet dekadach.
Jednakże badania nad oceną substancji chemicznych zawartych
w roztworze ENDS wskazują na potencjalną cytotoksyczność
niektórych roztworów na kobiety w ciąży, które korzystają z np.
e-papierosów lub są tzw. biernymi palaczami.
Ponadto Światowa Organizacja Zdrowia sygnalizuje, iż wypuszczany „dym” nie jest jedynie „parą wodną”, jak jest to określane
podczas promocji ENDS w mediach. Bierni palacze narażeni
są na zwiększoną obecność nikotyny i wielu innych substancji
toksycznych.
W raporcie poruszono również kwestię skuteczności ENDS
w pomocy osobom, chcącym rzucić palenie lub od uzależnić się
od nikotyny. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że palacz
powinien pozbyć się nałogu za pomocą zatwierdzonych przez
odpowiednie instytucje metod leczenia. Nadmienia jednak, iż
w pojedynczych przypadkach, w których konwencjonalna kuracja
nie przyniosła zamierzonego skutku, eksperci sugerują, iż ENDS
mogą być pomocne.
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Pożegnania

lIona
Tułodziecka
Z żalem zawiadamiamy,
że w dniu 23 czerwca
2014 r. odeszła od nas
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
II i III kadencji.
Jej doświadczenie służyło przez wiele lat umac
nianiu roli i pozycji samorządu zawodowego pie
lęgniarek i położnych w przestrzeni społecznej,
transformacji polskiego pielęgniarstwa, proceso
wi reform w ochronie zdrowia. Pragnęła przemian
i nie żałowała sił, aby tych zmian dokonywać.
7 lipca 2014 r. w Kościele Narodzenia NMP, a nas
tępnie na Cmentarzu Parafialnym w Mińsku Ma
zowieckim duże grono pielęgniarek i położnych
z całej Polski pożegnało Śp. lIonę Tułodziecką.
„Pokój Tobie wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga,
gdzie łza nie płynie,
gdzie słyszysz Boga głos serdeczny,
pokój Tobie wieczny...”
Członkowie OIPiP w Białymstoku
żegnają i dziękują za wszystko

graf. Anna Sienkiewicz
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P

odziękowania

Mińsk Mazowiecki,

9 lipca 2014 r.
Pani
Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
W imieniu całej Rodziny na Pani ręce składam serdeczne podziękowanie za wsparcie, które otrzymaliśmy w czasie choroby
i po odejściu mojej Żony Ilony. Odejście Ilony do Domu Pana jest
bolesne i trudne do zaakceptowania dla całej naszej Rodziny.
Pragnę serdecznie podziękować Pani Prezes oraz za Pani poś
rednictwem pocztom sztandarowym, delegacjom Okręgowych
Izb Pielęgniarek i Położnych, Pielęgniarkom i Położnym oraz Pracownikom za tak liczny udział w uroczystościach pogrzebowych,
które towarzyszyły mojej Żonie w Jej ostatniej podróży.
W imieniu własnym i całej Rodziny jeszcze raz bardzo serdecznie
dziękuję.
Antoni Tułodziecki
z Rodziną
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Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga,
gdzie łza nie płynie,
gdzie słyszysz Boga głos serdeczny
„pokój Ci wieczny”

W dniu 26.05.2014 roku
mając 41 lat
odeszła od nas Koleżanka

Iwona Fiedoruk
z domu Ostapczuk

Z głębokim żalem żegnamy naszą Drogą
Koleżankę
Pielęgniarki i Położne
USK w Białymstoku

graf. Anna Sienkiewicz
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