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Drogie Koleżanki i Koledzy
Koniec roku sprzyja podsumowaniu tego co
planowaliśmy i tego co udało się nam dokonać.
Koniec roku to również najpiękniejsze i najradośniejsze święta, Święta, które oprócz przesłania
religijnego niosą ze sobą również zwykłą, ludzką
radość, życzliwość i szczodrość.
W tym okresie każdy z nas chciałby obdarować swoich najbliższych przyjaciół szczególnym
upominkiem. My również chcielibyśmy sprostać
wymogom polskiej tradycji, dlatego też uznaliśmy,
że naszym wspólnym prezentem będzie oddanie
nowych pomieszczeń OIPiP w Białymstoku. Nasza
Izba powiększyła się o kolejne 108 m2, na których
urządziliśmy salę wykładową i pomieszczenia przeznaczone na bibliotekę i czytelnię.
W roku 2014 z różnych form kształcenia podyplomowego zorganizowanych przez naszą OIPiP
skorzystało ponad 400 członków naszego samorządu. Ta liczba cieszy, a jednocześnie napawa dumą, ponieważ nasze absolwentki
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego na 686 osób zdających zdały
państwowy egzamin w CKPPiP w Warszawie z najlepszym wynikiem w kraju! Jest to
ogromny sukces zarówno Pań uczestniczących w kursie, Pani kierownik, wykładowców
oraz nas organizatorów. To potwierdzenie, że jakość kształcenia w OIPiP w Białymstoku
jest prowadzona na bardzo wysokim poziomie. A korzyści z podnoszenia kwalifikacji są
wymierne: wzrost jakości opieki, satysfakcja z wykonywanej pracy, awans zawodowy
i mam nadzieję gratyfikacja finansowa czego Państwu z całego serca życzę, zapraszając
jednocześnie na szkolenia w przyszłym roku.
Drogie Koleżanki i Koledzy,
W tym szczególnym i magicznym czasie w imieniu własnym oraz Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku życzę aby radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyły wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzę, aby był to Rok szczęśliwy
w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele
satysfakcji z własnych dokonań.

		

Radosnych Świąt!
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Życzenia Stowarzyszenia Katolickiego

Ż

yczenia

Życzenia Świąteczne i informacje
Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych
Polskich w Białymstoku

Pomódlmy się w Cudowną Noc Betlejemską
by wszystko nam się rozplątało
węzły, konflikty, powikłania
by Anioł podarł każdy dramat,
aż do rozdziału ostatniego
kładąc na serce pogmatwane
jak na osiołka - kompres śniegu...

Boże Narodzenie - Bóg staje się człowiekiem z miłości do każdego
z nas. Niech narodzony nasz Pan Jezus Chrystus, który przyszedł
i nieustannie przychodzi na Ziemię przyniesie nam wszystkim miłość. Niech napełni nią nasze serca i pozwoli cieszyć się obecnością
Boga - Emanuela, który chce być i jest Bogiem z nami. Niech matka
najświętsza - matka Pięknej pomoże nam przyjąć Go prostym, ale
szczerym, czystym i kochającym sercem. Niech wigilijny wieczór
oraz Święta Bożego narodzenia upłyną Wam drogie Pielęgniarki,
Pielęgniarze i Położne i Waszym najbliższym w radości, zdrowiu
i szczęściu, a Mała Boża Dziecina niech błogosławi w trudnej, odpowiedzialnej i służebnej pracy w Nowym 2015 Roku.
W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych
Polskich w Białymstoku
Stanisława Zimnoch - Prezes
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, którym nie są obce wartości chrześcijańskie. Spotkania odbywają się w każdą czwartą niedzielę
miesiąca w „Starym Kościele” przy Katedrze na mszy św. o godz.
14-tej. Po mszy św. jest odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego,
następnie mamy spotkanie formacyjne.
Uwierzcie, ten czas spędzony na eucharystii i spotkaniach formacyjnych nie będzie zmarnowany. Zapraszamy również do pielgrzymowania
z nami, szczególnie na Jasną Górę - Ogólnopolska Pielgrzymka Służby
Zdrowia w maju.
Kontakt: Stanisława Zimnoch, tel. 664-896-876
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Podziękowania

Pani
Elżbiecie Nierodzińskiej
pielęgniarce Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, odchodzącej na emeryturę po ponad 39 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
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graf. Anna Sienkiewicz
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Podziękowania

Kochanej Pani

mgr KRYSTYNIE FORYŚ
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
UDSK w Białymstoku
W związku z przejściem na emeryturę, dziękujemy za wszystkie dni, które przeżyliśmy w ciągu 26 letniej wspólnej pracy. Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za uśmiech
i dobre rady…
W ciągu tych wszystkich lat byłaś dla nas najlepszym Przyjacielem, na którym zawsze można polegać, który zawsze służył
pomocą i wsparciem. Za to wszystko pragniemy dzisiaj podziękować, składając najlepsze życzenia na dalsze lata.
Życzymy Ci dni zwykłych cudów. Gorącej filiżanki kawy, którą
ktoś dla Ciebie zrobi. Nieoczekiwanego telefonu od starego
przyjaciela. Zielonych świateł na Twej drodze. Nieznajomego,
który poda Ci rękę, jeśli się potkniesz. Życzymy Ci dni małych
spraw, które Cię ucieszą. Pustego tramwaju, w którym znajdziesz
wygodne miejsce. Podmuchu ciepłego wiatru. Pięknej piosenki
usłyszanej w radiu. Twoich kluczy dokładnie w tym miejscu,
gdzie ich szukasz. Życzymy Ci dni pełnych szczęścia, spokoju
i spełnienia. Poczucia, że jesteś kimś specjalnym, wyjątkowym
i niebanalnym. I że tylko Tobie mogą przydarzyć się tak dobre,
codzienne cuda.
Pielęgniarki i Położne
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku
graf. Anna Sienkiewicz
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Gratulacje

G

ratulacje

Pani mgr Renacie Zajkowskiej
z okazji nominacji na stanowisko Konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa prze
wlekle chorych i niepełnospraw
nych w imieniu ORPiP w Białymstoku oraz własnym składam gratulacje i życzę wiele sukcesów
w codziennej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz
satysfakcji z dalszego wzmacniania pozycji pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Gratulacje

G

ratulacje

Pani mgr Elżbiecie Wasilko
z okazji nominacji na stanowisko Konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa gi
nekologicznego i położniczego
w imieniu ORPiP w Białymstoku oraz własnym składam najszczersze gratulacje i życzę wiele satysfakcji z pełnionej funkcji, sukcesów w dalszej działalności zawodowej i pomyślności
w życiu osobistym.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Gratulacje

G

ratulacje

Dla Pani
mgr Raisy SAPIEŻYŃSKIEJ
z okazji ponownego powołania
na stanowisko Konsultanta woje
wódzkiego w dziedzinie pielęg
niarstwa onkologicznego.
W imieniu ORPiP w Białymstoku życzymy wielu sukcesów
w codziennej, trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz satysfakcji z dalszego wzmacniania pozycji zawodowej w środowisku
pielęgniarskim, życząc jednocześnie wszelkiego dobra i pomyślności w życiu osobistym.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Spotkanie Seniorek

S

potkanie Pań Seniorek w OIPiP

W dniu 21 listopada już po raz kolejny miało miejsce
spotkanie Pań Seniorek Pielęgniarek i Położnych.
Uroczystość odbyła się w nowej sali wykładowej OIPiP
w obecności przewodniczącej ORPiP Cecylii Dolińskiej,
skarbnika Beaty Olejnik, sekretarza Elżbiety Niegie
rewicz oraz pracownika merytorycznego Pani Doroty
Rojszy.
Przewodnicząca ORPiP w imieniu całego środowiska
pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Białymstoku przekazała serdeczne podziękowania Paniom
za codzienny trud, okazywaną życzliwość, cierpliwość
i wyrozumiałość za dobre rady i Wielkie serce, oraz złożyła życzenia wielu lat zdrowia, pogody ducha, realizacji
dalszych planów i zamierzeń, oraz wszelkiej pomyślności
na dalsze lata.
Na tą miłą uroczystość przybyło około 30 Pań, aby
przy filiżance herbatki i smacznym ciastku spotkać się
w własnym feministycznym gronie powspominać „stare
Fot. materiały OIPiP
dzieje”, czasy swej młodości i intensywnej aktywności
zawodowej.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem drobnych upominków, pamiątkowym zdjęciem i obietnicą kolejnego
spotkania za rok.
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska

9

Biuletyn nr 92/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Spotkanie Seniorek

S

potkanie Pań Seniorek w OIPiP

Fot. materiały OIPiP

Zdjęcia ze spotkania Pań Seniorek Pielęgniarek i Położnych
w dniu 21 listopada 2014 roku
w nowej sali wykładowej OIPiP
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Konferencja

K

onferencja
Poród w domu

Wspomaganie karmienia piersią
Pielęgnacja noworodka
- pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych położnych
26 września 2014 roku, w Auli UDSK w Białymstoku odbyła się konferencja dla położnych zorganizowana przez Komisję ds. Położnych działającą przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku. W konferencji uczestniczyło około
80 położnych. Wszystkich uczestników konferencji przywitała
Pani Przewodnicząca OIPiP w Białymstoku dr n. med. Cecylia
Dolińska oraz Przewodnicząca Komisji ds. Położnych przy OIPiP
w Białymstoku mgr Barbara Bebko.
Tematem wiodącym konferencji były zagadnienia związane
z prowadzeniem - porodu w domu, a zwłaszcza rola położnej
- ryzyku, organizacji, doboru i przygotowania pacjentek oraz
ich rodzin do porodu w środowisku domowym. Poród w domu,
w Polsce zaczyna się cieszyć coraz większym zainteresowaniem
ze strony zarówno pacjentek jak i samych położnych. Omówiono
również zagadnienia dotyczące karmienia naturalnego, zadań
położnej w wspieraniu matki karmiącej i rozwiązywaniu problemów laktacyjnych oraz diety matki karmiącej. Uczestniczki
konferencji mogły się zapoznać z najnowszymi wyrobami medycznymi, akcesoriami laktacyjnymi wspomagającymi karmienie
piersią.
Duży wkład w organizację i prowadzenie konferencji włożyła
Pani mgr Małgorzata Tymińska położna założycielka Szkoły
Rodzenia Dar i Poradni Laktacyjnej w Białymstoku.
mgr Barbara Bebko
Przewodnicząca Komisji ds. Położnych
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
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Konferencja

Konferencja - Poród w domu - certyfikat

Fot. materiały OIPiP
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Konferencja - Poród w domu - uczestnicy
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Kształcenie podyplomowe

K

ształcenie podyplomowe w OIPiP

Fot. materiały OIPiP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku jako
organizator kształcenia podyplomowego ma zaszczyt poinformować, że pielęgniarki:
Achimowicz Bogusława 		
Bosk Katarzyna
Brzostowska Agata		
Fiedorczyk Teresa
Fiłończuk Krystyna Danuta
Gawełko Magdalena
Gabiec Maria			
Gabor Bożena
Gwoździej Renata Małgorzata
Grygo Anna
Hećman Monika			
Jaroć Renata
Kos Dorota Beata			
Łukaszuk Alina
Marciszewska Katarzyna 		
Malinowska Joanna
Mierzwińska Barbara		
Ołtarzewska Barbara
Paczkowska Iwona Beata		
Parfieniuk Anna
Perkowska Agnieszka		
Poduch Dorota
Potocka Małgorzata		
Sycz Maria
Świętochowska Zofia		
Trociuk Emilia Anna
Trubowicz Sylwia			
Winnicka Jolanta
Wojtach Elżbieta Barbara		
Zajczyk Katarzyna
Pielęgniarki biorące udział w dwuletnim szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego pod kierunkiem mgr Jolanty Bućko pomyślnie uwieńczyły sukcesem
trudny okres szkolenia.
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Kształcenie podyplomowe
Panie, godząc pracę zawodową oraz domowe obowiązki,
przełamując chwile zwątpienia w dniu 15 września 2014 roku
przystąpiły do egzaminu państwowego zorganizowanego przez
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie.
Egzamin państwowy zdawało 686 osób z całej Polski odpowiadając na 180 pytań (180 pkt), nasze koleżanki uzyskały najlepszą
średnią w kraju - 173 pkt (ogólnokrajowe zestawienie poniżej).
Wszystkim ww. Koleżankom składam serdeczne gratulacje
i życzenia aby dalsza droga zawodowa usłana była pasmem sukcesów, a zdrowie, pogoda ducha i wiara w siebie nigdy Was nie
opuszczały.
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska
Wyniki egzaminu pañstwowego w dziedzinie pielegniarstwa zachowawczego
(sesja jesienna 2014 r.)
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Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Bia³ymstoku

œrednia 173,00

Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Czêstochowie

œrednia 172,95

Oœrodek Kszta³cenia Kadr "HIPOKRATES", Joanna Strza³ka w Kielcach

œrednia 172,53

Oœrodek Kszta³cenia i Doskonalenia "LIDER", J.M. Pakos w Zamoœciu

œrednia 172,18

Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Katowicach

œrednia 171,62

KORA Centrum Szkoleñ, Marek Wojda w Sopocie

œrednia 171,51

M & M Centr. Kszta³c. Piel. sc Z. Mys³owska, B. Mróz w Krakowie

œrednia 171,39

Akademia Zdrowia, Izabela £ajs w Justynowie

œrednia 170,72

Dolnoœl¹ska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych we Wroc³awiu

œrednia 169,83

Oœrodek Kszta³cenia Podyplomowego PiP Sp. z o.o. w Rzeszowie

œrednia 169,55

Stow. PiP na Rzecz Prom. Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostro³êce

œrednia 169,45

Bartosz Uchmanowicz Europ. Centrum Kszta³. Podyp. we Wroc³awiu

œrednia 169,38

Stowarzyszenie "NOVUM" w Lublinie

œrednia 168,86

Servmed, Pawe³ Dobski w Poznaniu

œrednia 167,46

NZOZ OMNI-MED, Zofia Stojak w Bia³ymstoku

œrednia 167,24

Oœrodek Kszta³cenia EZA sc E. Grzybek, A. Brzozowska w Szczecinie

œrednia 166,12

Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów CKPPiP

Graf. © kij
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Szkolenia podyplomowe

S

zkolenia podyplomowe w OIPiP w Białymstoku

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

Fot. materiały OIPiP

Fot. 1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

Fot. materiały OIPiP

Fot. 2. Kurs specjalistyczny
Szczepienia ochronne noworodków dla położnych
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Szkolenia podyplomowe

Fot. 3 Kurs kwalifikacyjny w dziedzine pielęgniarstwa ratunkowego
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Fot. materiały OIPiP

Fot. 4. Kurs Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
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Szkolenia podyplomowe

U

czestnicy bezpłatnych szkoleń w OIPiP

Kurs kwalifikacyjny

w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
dla pielęgniarek
Barbara Ausztol 		
Małgorzata Glińska
Elżbieta Gruszewska
Renata M. Gwoździej
Mirosława Januszewska
Marianna Kozłowska
Dorota Łapuć		
Renata Łapuć		
Katarzyna Milewska
Joanna Paszko Hossa
Krystyna Potapa		
Małgorzata Potocka
Barbara Puchlik		
Julia Anna Sołtan		
Joanna Szyszko		

Wioleta Marzena Awdziej
Sylwia Ewa Dobrogowska
Alina Gryciuk
Jolanta Hanna Jankowska
Dorota Kalinowska
Katarzyna Lipska
Krystyna Łapuć-Seweryn
Jadwiga Mateusiak-Dąbrowska
Marzena Pacewicz
Iwona Beata Paczkowska
Mirosława Helena Piech
Halina Jadwiga Pucel
Jadwiga Sidorowa
Anna Szałaj
Krystyna Wiszniewska

Kurs kwalifikacyjny

w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego
dla pielęgniarek
Marta Balicka		
Elżbieta Maria Charyło
Anna Dobosz		
Katarzyna Horoszko
Barbara Krajewska
Anna Królikowska
Magdalena Łodygo
Magdalena Makowska

Anetta Bazarewska
Sylwia Czypek
Iwona Gawędzka
Wioletta Korkuz
Halina Krysiewicz
Antonina Lenkiewicz
Czesława Łukaszuk
Izabela Maleszewska
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Szkolenia podyplomowe
Monika Milewska		
Katarzyna Rudzik		
Kinga Sochacka		
Mirosława Szypluk
Barbara Tarasiuk		
Elżbieta Wakuluk		
Małgorzata Żmiejko

Katarzyna Miastkowska
Jolanta Sławińska
Halina Barbara Szumowska
Barbara Świętuchowska
Iwona Turkowska
Edyta Żendzian

Kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne noworodków (Nr 04/08)
dla położnych
Anna Aleksiejuk		
Agnieszka Bielecka
Joanna Kamińska		
Urszula Momotko
Bożena Piec		
Bożena Sosnowska
Maria T. Szymańska

Anna Bałdowska
Alicja Dubiec
Agata Karpińska
Katarzyna Kropiewnicka
Dorota Izabela Piechocka
Maria Szumieluk
Katarzyna Werpachowska

Kurs specjalistyczny

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Nr 01/11) dla
pielęgniarek i położnych
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Iwona Adamska		
Anna Baranowska		
Paulina Bochenko		
Justyna Cymer		
Agnieszka Eljaszuk
Iwona Jurczuk		
Lucyna Kraszewska
Mirosława Kuźmin
Dorota Łapuć		
Magdalena Malesińska
Anna Owłasiuk		
Małgorzata Radomska

Wioleta Marzena Awdziej
Ewa Jadwiga Bierć
Bożena Cwalińska-Oświecińska
Marta Czygier
Anna Hapunik
Ewa Kisłowska
Halina Kuprianiuk
Agnieszka Lankau
Krystyna Łapuć-Seweryn
Jolanta Dorota Olszewska
Anna Palecka
Sylwia Rainczuk
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Jolanta Sadowska		
Anna Szałaj		
Marta Szulc		
Irena Jolanta Trofimiuk
Ewa Trykozko		
Marta Tryskuć

Barbara Sieńczewska
Jadwiga Szostak
Alicja Szyłejko
Izabela Elżbieta Tomaszuk
Elżbieta Trypuć

Kurs kwalifikacyjny

w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek
Iwona Adamska		
Anna Baranowska		
Paulina Bochenko		
Justyna Cymer		
Agnieszka Eljaszuk
Iwona Jurczuk		
Lucyna Kraszewska
Mirosława Kuźmin
Dorota Łapuć		
Magdalena Malesińska
Anna Owłasiuk		
Małgorzata Radomska
Jolanta Sadowska		
Anna Szałaj		
Marta Szulc		
Irena Jolanta Trofimiuk
Ewa Trykozko		
Marta Tryskuć

Wioleta Marzena Kulikowska
Ewa Jadwiga Bierć
Bożena Cwalińska-Oświecińska
Marta Czygier
Anna Hapunik
Ewa Kisłowska
Halina Kuprianiuk
Agnieszka Lankau
Krystyna Łapuć-Seweryn
Jolanta Dorota Olszewska
Anna Palecka
Sylwia Kulikowska
Barbara Sieńczewska
Jadwiga Szostak
Alicja Szyłejko
Izabela Elżbieta Tomaszuk
Elżbieta Trypuć

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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20

ezpłatne szkolenia w OiPiP

Kończąc rok 2014, OIPiP w Białymstoku może pochwalić się
kolejnymi szkoleniami, z których w IV kwartale bezpłatnie mogły
skorzystać nasze koleżanki.
59 pielęgniarek ukończyło Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinnego i Kurs pielęgniarstwa kardiologicznego. 35 kolejnych naszych koleżanek ukończyło szkolenie finansowane z funduszy unijnych w ramach pakietu Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo - oddechowa i Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.
Położne mogły skorzystać z zakończonego już także Kursu
specjalistycznego szczepienia ochronne noworodka, na który
zgłosiło się tylko 14 koleżanek. Z powodu bardzo małej liczby
chętnych (5 osób) nie rozpoczął się Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania.
W miesiącu grudniu zakończyły się 2 kursy specjalistyczne:
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego zorganizowany dla 90 pielęgniarek i położnych oraz Endoskopia,
w którym uczestniczyło 30 pielęgniarek. Także w miesiącu grudniu rozpoczął się Kurs specjalistyczny - żywienie enteralne i parenteralne dla pielęgniarek, na który zostało zakwalifikowanych
30 pielęgniarek.
Kontynuowane są także zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek.
Aby umożliwić naszym koleżankom szkolenie w lepszych warunkach OIPiP w Białymstoku zakupiła nowy lokal, mieszczący
się w tej samej klatce, co biuro OIPiP.
Z nowej sali szkoleniowej korzystamy od miesiąca listopada.
Na kolejnej stronie zamieszczamy plan szkoleń na I półrocze
2015 roku, jednocześnie zachęcając wszystkich do korzystania
z naszej oferty.
Przewodnicząca Komisji
ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Elżbieta Sienkiewicz
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lan bezpłatnych szkoleń w 2015 roku
Szkolenia planowane w 2015 roku
Dziedzina kształcenia

Szkolenie specjalizacyjne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej
opieki dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek
i położnych
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych1
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek1
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek1
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo nefrologiczne z diaizoterapią
Kursy specjalistyczne
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
Edukacja i wsparcie kobiety w laktacji dla położnych
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży
i podczas porodu dla położnych
Leczenie ran dla pielęgniarek
Leczenie ran dla położnych
Kursy dokształcające
Alternatywne formy komunikacji

Planowany termin
rozpoczęcia
styczeń 2015
wrzesień 2015
wrzesień 2015
wrzesień 2015
wrzesień 2015
styczeń 2015
wrzesień 2015
maj 2015
październik 2015
luty 2015
luty, wrzesień 2015
marzec 2015
kwiecień 2015
kwiecień 2015
październik 2015
listopad 2015
grudzień 2015

1) Rozpoczęcie uzależnione od pozyskania funduszy ze środków Ministra Zdrowia
Oraz kontynuacja kursów i szkoleń z 2014 roku:
- Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- Kurs specjalistyczny „Żywienie enteralne i parenteralne”
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02.09.2014 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 43 osoby.
02.09.2014 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.
03.09.2014 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej
i Pomocy Społecznej.
03.09.2014 Posiedzenie komisji Bioetycznej - uczestniczyła Irena
Husar.
09.09.2014 Konferencja zorganizowana przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku we współpracy
z Fundacją TZMO Razem Zmieniamy Świat pt. Pielęgniarka
Rodzinna wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych
i ich opiekunów - Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną
- uczestniczyło 80 osób.
09.09.2014 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
10.09.2014 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg
w Przypadkach Losowych.
10.09.2014 Posiedzenie Pełnomocnych przedstawicieli i członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
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Podjęcie wniosków w sprawach:
- wniosek w sprawie zwiększenia stawki za osobodzień
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej;
- wniosek w sprawie uwzględnienia w programach kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęg
niarstwo przedmiotu pielęgniarstwo operacyjne;
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- wniosek w sprawie weryfikacji sposobu wyboru priorytetów dziedzin szkoleń specjalizacyjnych oraz ilości
miejsc specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych.

10.09.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
• wpisano do rejestru 2 indywidualne praktyki pielęg
niarskie wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu lecz
niczego;
- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:
• zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce;
- dofinansowania szkoleń:
• dofinansowanie otrzymały 32 osoby;
- przyznania zapomóg z funduszu losowego:
• pomoc otrzymały 4 pielęgniarki;
- w ramach funduszu samopomocowego udzielono zapomogę 1 pielęgniarce;
- rejestru pielęgniarek i położnych:
• wykreślono z rejestru 6 pielęgniarek,
• wpisano do rejestru 4 pielęgniarki,
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano do
rejestru 5 pielęgniarek:

15.09.2014 Egzamin końcowy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego organizowanego
przez OIPiP w Białymstoku.
15-17.09.2014 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia
Dolińska.
17.09.2014 Posiedzenie komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece
Stacjonarnej.
18.09.2014 Posiedzenie komisji ds. Położnych.
20.09.2014 Szkolenie przeprowadzone przez Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Jolantę Lewko
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w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
na kursie kwalifikacyjnym Pielęgniarstwo opieki paliatywnej nt. Odpowiedzialność zawodowa na pielęgniarskich
stanowiskach pracy - udział wzięło 25 osób.

24.09.2014 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.
25.09.2014 Konferencja zorganizowana przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych i Koło Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego przy USK nt. Agresywne zachowania
pacjenta a prawo i ochrona personelu medycznego - uczestniczyły 204 osoby.
25.09.2014 Wizytacja dwóch indywidualnych praktyk pielęgniarek poz, ul. Klepacka 4 Białystok.
26.09.2014 Konferencja zorganizowana przez Komisję ds Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dla położnych nt. Poród w domu - pogłębienie
wiedzy i umiejętności zawodowych położnej - uczestniczyło
80 osób.
29.09.2014 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
- uczestniczyła Dorota Rojsza.
29.09.2014 Posiedzenie komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej.
30.09.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
kandydatek do zatrudnienia na stanowisko Pielęgniarki
Oddziałowej oddziału wewnętrznego, oddziału dziecięcego oraz oddziału ginekologiczno-położniczego w SP ZOZ
Łapy - przewodniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia
Dolińska.
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Do zatrudnienia na stanowiska pielęgniarek oddziałowych komisja wytypowała następujące osoby:
- Oddział wewnętrzny - Jolanta Zińczuk,
- Oddział dziecięcy - Hanna Woron,
- Oddział ginekologiczno-położniczy - Agata Jóźwiak.
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Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydatek do zatrudnienia na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej oddziału chirurgicznego, bloku operacyjnego
oraz stacji dializ w SP ZOZ Łapy - przewodniczyła Dorota
Rojsza.
Do zatrudnienia na stanowiska pielęgniarek oddziałowych komisja wytypowała następujące osoby:
- Oddział chirurgiczny - Krystyna Skrzeczko,
- Blok operacyjny - Urszula Wyszyńska,
- Stacja dializ - Dorota Kowalewicz.
Nowo wybranym oddziałowym serdecznie gratulujemy.

01.10.2014 Posiedzenie komisji Bioetycznej - uczestniczyła Irena
Husar.
03.10.2014 Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku - uczestniczyła
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
07.10.2014 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
07.10.2014 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg
w Przypadkach Losowych.
08.10.2014 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.
08.10.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg - z funduszu losowego pomoc
otrzymała 1 pielęgniarka;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało
45 koleżanek;
- rejestru pielęgniarek i położnych:
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano
do rejestru 2 pielęgniarki,
• wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę i 1 położną,
• skreślono z rejestru 2 pielęgniarki;
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- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:
• skierowano na przeszkolenie 1 pielęgniarkę,
• zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce;
- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe:
• wpisano do rejestru wpis nr 132 Kurs specjalistyczny
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organizowany
przez Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzki i Nammous Spółka Jawna,
• wpisano do rejestru wpis nr 133 kurs kwalifikacyjny w
dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego organizowany przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na
Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży;
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
• dokonano zmiany we wpisie do rejestru indywidualnej
praktyki pielęgniarskiej.

11.10.2014 Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w
Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku - uczestniczyła
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
21.10.2014 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą Pelargos nt. Problem odleżyn i nietrzymania moczu ważnym
zagadnieniem w opiece nad pacjentem w wieku starszym,
Leczenie żywieniowe u pacjentów z odleżynami i trudno
gojącymi się ranami - uczestniczyło 62 członków samorządu.
23.10.2014 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego - Pielęg
niarstwo rodzinne prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.
28.10.2014 Wizytacja grupowej praktyki pielęgniarskiej przy
ul. Mickiewicza Białystok.
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05.11.2014 Posiedzenie komisji Bioetycznej - uczestniczyła Irena
Husar.
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06.11.2014 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
07.11.2014 Otwarcie studiów magisterskich Wydział Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
09.11.2014 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Leczenie
ran organizowany przez NZOZ OMNI-MED Zofia Stojak w
Białymstoku - uczestniczyła Dorota Rojsza.
12.11.2014 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.
12.11.2014 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg
w Przypadkach Losowych.
12.11.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- zorganizowania spotkania pielęgniarek i położnych
emer ytek;
- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce;
- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe:
• dokonano zmiany we wpisie do rejestru nr 117 Kurs
specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki
zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej organizowany przez Centrum Edukacji EKSPERT Małgorzata
Piotrowska,
• wpisano do rejestru wpis nr 134 Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego organizowany przez Centrum Edukacji EKSPERT Małgorzata Piotrowska;
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
• dokonano zmiany we wpisanie do rejestru indywidualnej praktyki pielęgniarskiej;
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- rejestru pielęgniarek i położnych:
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano
do rejestru 4 pielęgniarki,
• wpisano do rejestru 3 pielęgniarki,
• skreślono z rejestru 2 pielęgniarki;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 36
koleżanek;
- przyznania zapomóg z funduszu losowego - pomoc
otrzymało 6 pielęgniarek.

12.11.2014 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego - Pielęgniarstwo kardiologiczne prowadzonego przez OIPiP
w Białymstoku.
14.11.2014 Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy we współpracy z Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych nt. Profilaktyka Zespołów Bólowych
Kręgosłupa u Personelu Pielęgniarskiego.
19.11.2014 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Szczepienia ochronne prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.
19.11.2014 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego prowadzonego w ramach
Projektu Systemowego Profesjonalne pielęgniarstwo systemu
ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia
podyplomowego wspófinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego przez
OIPiP w Białymstoku.
21.11.2014 Spotkanie integracyjne emerytowanych pielęgniarek
i położnych w siedzibie okręgowej izby.
26.11.2014 Spotkanie kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa
Agnieszką Krynicką.
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26.11.2014 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na spotkaniu kadry kierowniczej nt. Wykroczenia
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zawodowe, a odpowiedzialność zawodowo-deontologiczna
pielęgniarek zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
- udział wzięły 32 osoby.

26.11.2014 K ariera Medyka - akcja zorganizowana przez Biuro
Karier UM w Białymstoku – uczestniczyła Katarzyna Rymarczyk.
28.11.2014 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
- uczestniczyła Dorota Rojsza.
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neksowanie umów na 2015 rok

NIPIP-NRPIP
DM.0021.155.14

Warszawa, dnia 28 października 2014 r.

Pani/Pan
Komisja ds. kontraktowania
świadczeń zdrowotnych
Eksperci Komisji, w zakresie
opieki długoterminowej
Szanowni Państwo,
W związku z pismem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
przesłanym w dniu 18 września 2014 r. do Pana Jacka Roledera
- Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie wydłużenia procesu aneksowania umów na 2015 r. w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
w załączeniu przesyłam do wiadomości odpowiedź Dyrektora
Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia na kwestię
zawartą w piśmie NRPiP.
Z poważaniem
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Prezes NIPiP
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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O

dpowiedź - aneksowanie umów na 2015 rok
Białystok 14.X.2014 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Podlaski Oddział Wojewódzki
w Białymstoku
Dr n. med.
Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych
W odpowiedzi na pismo znak: N1P1P-NRPiP-DM.0021.123.2014
z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wydłużenia terminu aneksowania umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie: pielęgniarska
opieka długoterminowa domowa, Podlaski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z dyspozycją zawartą w art. 23 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1138) Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wystosował wnioski o wyrażenie zgody na przedłużenie
okresu obowiązywania wygasających z dniem 31 grudnia 2014 r.
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do wszystkich
świadczeniodawców posiadających umowy zawarte z Podlaskim
Oddziałem Wojewódzkim NFZ.
Powyższe spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Zaznaczyć także należy, iż Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany
jest do równego traktowania wszystkich świadczeniodawców
niezależnie od tego w jakim rodzaju czy zakresie umowy zostały
podpisane.
Dyrektor Podlaskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Jacek Roleder
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A

pel samorządów zawodów medycznych
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 pośpiesznego projektowania
i wprowadzania kolejnego „pakietu” zmian w funkcjonowaniu
ochrony zdrowia.
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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
i środowisk proponujących inne rozwiązania lub sprzeciwiają-
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cych się złym pomysłom, są w istocie tylko chwytami propagandowymi.
Jeszcze bardziej niepokojący i nie do zaakceptowania jest pośpiech 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
jask rawym 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). Organizac
je pracowników medycznych od lat wskazują na zbyt niski poziom finansowania ochrony zdrowia. Wiedzą oni z własnego
dośw iadczenia, 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.
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Dlatego też apelujemy do Prezydenta RP, Premiera RP, 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.
Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
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Maciej Hamankiewicz
Prezes Rady Lekarskiej
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Z

miany w ustawie
Zmiany w ustawie
o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1136), daje pielęgniarkom i położnym możliwości między
innymi na samodzielne ordynowanie niektórych leków, okreś
lonych wyrobów medycznych, w tym również wystawiać na
nie recepty.
Uprawnienia takie otrzymała pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo lub położnictwo, a także pielęgniarka i położna
posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa.
Ponadto pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia
studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęg
niarstwo lub położnictwo w ramach realizacji zleceń lekarskich
w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zyskały prawo
do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające
i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuowania leczenia pacjenta.
Oprócz uprawnień dotyczących samodzielnej ordynacji i w ra
mach realizacji zleceń lekarskich niektórych leków, pielęgniarki
i położne również otrzymały prawo do wystawiania skierowań
na określone badania diagnostyczne, w tym badań diagnostyki
laboratoryjnej, za wyjątkiem tych badań, które stwarzają podwyższone ryzyko dla pacjenta.
Pielęgniarki i położne zgodnie z nową ustawą będą mogły
wykonywać te zadania po uprzednim wykonaniu badania fizykalnego.
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Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień jest ukończenie kursu specjalistycznego „Badanie fizykalne”, jak również
ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków.
Recepty na leki zawierające określone substancje czynne oraz
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
skierowania na określone badania diagnostyczne pielęgniarki
i położne będą mogły wystawiać nie wcześniej niż od dnia
1 stycznia 2016 roku.
Sporządziła:
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Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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Z

miany w ustawie
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
opiniowała poselski projekt ustawy
o zmianie ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawiera propozycje usunięcia z art. 39
wskazanej ustawy obowiązek wskazania przez lekarza real
nej możliwości uzyskania świadczenia u innego lekarza lub w
podmiocie leczniczym, w przypadku gdy lekarz powstrzyma
się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego
sumieniem (powołując się na tzw. klauzulę sumienia).
W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pozbawienie
prawa świadczeniobiorcy do świadczeń gwarantowanych jest
niezgodne z obowiązującymi przepisami określonymi w art.
15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), oraz art. 6 ustawy z dnia
6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.).
Taka redakcja zapisów art. 39 może powodować, iż pacjent
nie będzie miał faktycznej możliwości realizacji świadczenia
zdrowotnego w sytuacji innej niż przypadki określone w art. 30
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, gdy zwłoka w jego
udzieleniu mogłaby powodować niebezpieczeństwo utraty życia,
ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz
w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.
Jeżeli lekarz zostanie zwolniony z obowiązku wskazania realnej
możliwości uzyskania świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym, a pacjent nie znajduje się w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu to pacjent de facto zostaje pozbawiony
przynależnych mu prawem świadczeń zdrowotnych.

37

Biuletyn nr 92/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Informacje NRPiP
Aktualnie obowiązujący przepis art. 39 nakłada na wszystkich lekarzy obowiązek wskazania realnej możliwości udzielenia
ww. świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym,
zarówno wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy lub
w ramach służby, jak i prowadzący indywidualną lub grupową
praktykę lekarską.
W pierwszym przypadku przepis warunkuje powyższe uprzednie powiadomienie przełożonego o możliwości skorzystania z tej
klauzuli. Taka konstrukcja przepisu pozwala na zobligowanie
świadczeniodawcy do wywiązania się warunków umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie bowiem
z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku
w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) świadczeniodawca zapewnia
udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności
obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych
związanych z udzielaniem tych świadczeń.
Przygotowała
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Jolanta Kubajka-Piotrowska
Dział merytoryczny
w Biurze NIPiP
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C

entralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych (CRPiP) to zbiór
informacji o osobach posiadających prawo do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej w Polsce. Został on powołany
ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2004, Nr 92, poz. 885). I tak w zmienionej ustawie z dnia 19
kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych dodano
Rozdział 2a, Rejestry pielęgniarek i położnych. Obecnie przepisy te zostały przeniesione do Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz.
1039, ze zm.)
CRPiP prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
(NRPiP) w formie elektronicznej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgromadzonych informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Rejestr zawiera 26 danych,
począwszy od danych osobowych, danych o prawie wykonywania
zawodu, wykształceniu i doskonaleniu zawodowym do informacji
o zatrudnieniu itp. Dane do tego systemu wprowadzane są przez
okręgowe izby pielęgniarek i położnych, na podstawie arkuszy
zgłoszeniowych wypełnianych przez pielęgniarki i położne.
Rola pielęgniarek i położnych w funkcjonowaniu CRPiP

Podstawą prawidłowego funkcjonowania systemu CRPiP jest
posiadanie aktualnych informacji dotyczących pielęgniarek i położnych. Art. 46. Ustawy o zawodach pielęgniarki położnej zobowiązuje pielęgniarki i położne do niezwłocznego zawiadomienia
właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich
zmianach danych zawartych w rejestrze. Mając na uwadze, iż ten
obowiązek jest czasem wykonywany z opóźnieniem, samorząd
wnioskował o dodanie przepisów umożliwiających uzyskiwanie
danych z innych źródeł. Dodano więc art. Art. 50, który umożliwia aktualizację danych ze zbiorów meldunkowych, rejestru
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PESEL. Dzięki temu zaktualizowano dane o adresach osób zarejestrowanych oraz uzyskano listy osób zmarłych.
W najbliższym czasie okręgowe rejestry pielęgniarek i położnych będą mogły też automatycznie aktualizować dane o praktykach pielęgniarskich i położniczych zawartych w rejestrze
podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
Mimo, działań zmierzających do uzyskiwania informacji
z innych źródeł, ciągle podstawowym źródłem danych są i będą
pielęgniarki i położne. Założenie takie pozwala na uniknięcie
powielania błędów znajdujących się w innych systemach.
Korzyści związane z prowadzeniem CRPiP
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Wprowadzenie CRPiP umożliwiło zebranie danych wszystkich
pielęgniarek i położnych w jednym miejscu. Ponad to na wykonanie wielu zestawień, analiz i raportów dotyczących liczby,
struktury, np. wieku, zatrudnienia, wykształcenia oraz innych.
Dane pochodzącego z rzetelnego źródła mogą być podstawą w argumentowaniu tez, prognoz, postulatów czy propozycji rozwiązań kierowanych do decydentów w ochronie zdrowia.
Na stronie internetowej NIPiP (http://www.nipip.pl/index.php/
samorzad/stat) publikowane są raporty i analizy statystyczne
tworzone na podstawie danych zawartych w CRPiP.
Przykładowe dane przedstawione na stronie:
• Analiza liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek
i położnych w roku 2011 oraz prognoza liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych na lata 20152035;
• Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych
w Polsce, do roku 2020;
• Analizy dotyczące struktury wieku;
• Dane o liczbie wydanych zaświadczeń niezbędnych do pracy
w UE;
• Dane statystyczne dotyczące wykształcenia pielęgniarek i położnych.
Arkadiusz Szcześniak
Główny Informatyk
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
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S

tudia za granicą
Zasady uznawania zagranicznych
dyplomów ukończenia studiów wyższych i stopni
oraz tytułów naukowych przez MNiSW

Informacja na temat zakresu dokumentów wydawanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących opiniowania zagranicznych dyplomów ukończenia studiów wyższych
i zagranicznych stopni oraz tytułów naukowych.
W odniesieniu do pielęgniarek i położnych mogą one potwier
dzać m.in. określony poziom wykształcenia i równoważność
dyplomu zagranicznego z dyplomem wydanym w Rzeczpos
politej Polskiej lub stopnia, tytułu naukowego z jego odpo
wiednikiem w Polsce.
Poniższa informacja znajduje się na stronie internetowej Departamentu Współpracy Międzynarodowej przy Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod następującym adresem:
http://www.nauka.gov.pl/dodatkowe-informacje/opiniowaniedokumentow-.html
Opiniowanie dokumentów
Posiadacze zagranicznych dyplomów ukończenia studiów
wyższych oraz zagranicznych stopni i tytułów naukowych mogą
ubiegać się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie imiennego zaświadczenia lub ogólnej opinii/informacji
dotyczącej przedstawionych przez nich dokumentów.
Zaświadczenia imienne różnią się od opinii/informacji ogólnych poziomem szczegółowości zawartych w nich informacji
oraz trybem ich wydawania.
Zaświadczenie potwierdza fakt uznania konkretnego dyplomu,
wydanego konkretnej osobie (z podaniem jej danych osobowych)
i jest wydawane zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego przez organ administracji publicznej tj. Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego bądź upoważnioną przez niego osobę.
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W ogólnej opinii/informacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego potwierdza, że przedłożony dyplom, wydany przez
zagraniczną uczelnię, jest uznawany w Polsce na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa krajowego.
Zagraniczne dokumenty, poświadczające uzyskanie wykształcenia na poziomie średnim opiniują kuratoria oświaty właściwe
ze względu na miejsce zamieszkania posiadacza dokumentu,
bądź siedziby uczelni, o przyjęcie do której się stara.
Rodzaje opinii, informacji i zaświadczeń wydawanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
■ informacja/opinia ogólna o dyplomie poświadczającym
ukończenie studiów wyższych (jednolitych, I i II stopnia);
■ informacja/opinia ogólna o dyplomie poświadczającym nadanie stopnia / tytułu naukowego;
■ zaświadczenie imienne o dyplomach ukończenia studiów
wyższych (jednolitych, I i II stopnia);
■ zaświadczenie imienne o dyplomach nadających stopień
/ tytuł naukowy.
Informacja / opinia ogólna o dyplomie poświadczającym
ukończenie studiów wyższych (jednolitych, I i II stopnia)
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Wydawana przez ministerstwo informacja / opinia ogólna
o zagranicznym dyplomie ukończenia studiów wyższych może
potwierdzać:
■ jego równoważność z odpowiednim dyplomem polskim na
podstawie obowiązujących umów międzynarodowych,
■ poziom wykształcenia i status ukończonej uczelni zagranicznej oraz zawiera informacje nt. podstawy prawnej uznania
dyplomu w Polsce (w przypadku dyplomów nieobjętych
umowami),
■ uprawnienia posiadacza dyplomu do kontynuacji kształcenia
na polskiej uczelni.
Osoby ubiegające się o wydanie informacji / opinii ogólnej składają w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego osobiście,
drogą pocztową bądź mailem następujące dokumenty:
1. wniosek o wydanie opinii,
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2. kserokopię oryginału dyplomu potwierdzającego ukończenie
studiów,
3. kserokopię dokumentu poświadczającego przebieg studiów
(wykazu przedmiotów i ocen, transkryptu, suplementu do
dyplomu lub indeksu),
4. w przypadku studiów dwustopniowych - kserokopię dyplomu poprzedniego wraz z kserokopią dokumentu poświadczającego przebieg studiów (wykazu przedmiotów i ocen,
transkryptu, suplementu do dyplomu lub indeksu),
5. kserokopie tłumaczeń ww. dokumentów dokonanych przez
polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy
przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
jeżeli zostały one wydane w języku innym, niż: angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński,
6. kserokopię zaświadczenia o uznaniu dyplomu, wydanego
w przeszłości przez polskie ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego (jeżeli jest w posiadaniu zainteresowanego).
- W przypadku braku dokumentów wymienionych w punkcie 2, 3 i 4, wnioskujący jest zobowiązany zwrócić się do
uczelni z prośbą o ich wydanie.
- Dokumenty niekompletne, nie uzupełnione w przewidzianym terminie 3 miesięcy, nie będą po tym okresie
rozpatrywane.
- W przypadkach wątpliwych MNiSW może zażądać okazania oryginału dyplomu lub jego legalizacji.
- MNiSW zastrzega sobie również prawo do weryfikacji
autentyczności przedkładanych dokumentów.
- Opinia / informacja wydawana jest tylko w jednym egzemplarzu.
Informacja / opinia ogólna o dyplomie poświadczającym
nadanie stopnia / tytułu naukowego
Wydawana przez ministerstwo informacja / opinia ogólna
o zagranicznym stopniu / tytule naukowym może potwierdzać:

■ jego równoważność z odpowiednim polskim stopniem / ty-
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tułem naukowym na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych,
■ poziom wykształcenia i status instytucji, która nadała stopień / tytuł naukowy oraz zawiera informacje nt. podstawy
prawnej uznania dyplomu / stopnia naukowego w Polsce
(w przypadku dokumentów nieobjętych umowami),
■ uprawnienia jego posiadacza do ubiegania się o wszczęcie
postępowania habilitacyjnego w Polsce.
Osoby ubiegające się o wydanie informacji / opinii ogólnej
składają osobiście, drogą pocztową bądź mailem w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego następujące dokumenty:
1. wniosek o wydanie opinii,
2. kserokopię oryginału dyplomu potwierdzającego nadanie
stopnia/tytułu naukowego,
3. kserokopię dyplomu poprzedzającego uzyskany stopień
/ tytuł naukowy,
4. kserokopię tłumaczenia opiniowanego dyplomu, dokonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na
listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra
Sprawiedliwości, jeżeli został on wydany w języku innym,
niż: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński.
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- W przypadku braku dokumentów wymienionych w punkcie 2 i 3, wnioskujący jest zobowiązany zwrócić się do
właściwej uczelni/instytucji z prośbą o ich wydanie.
- Dokumenty niekompletne, nie uzupełnione w przewidzianym terminie 3 miesięcy, nie będą po tym okresie
rozpatrywane.
- W przypadkach wątpliwych MNiSW może zażądać okazania oryginału dyplomu lub jego legalizacji.
- MNiSW zastrzega sobie również prawo do weryfikacji
autentyczności przedkładanych dokumentów.
- Opinia / informacja wydawana jest tylko w jednym egzemplarzu.
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Zaświadczenie imienne o dyplomach ukończenia studiów
wyższych (jednolitych, I i II stopnia)

Wydawane przez ministerstwo zaświadczenie imienne o zag
ranicznym dyplomie ukończenia studiów wyższych może pot
wierdzać:
■ jego równoważność z odpowiednim dyplomem polskim na
podstawie obowiązujących umów międzynarodowych,
■ poziom wykształcenia i status ukończonej uczelni zagranicznej (w przypadku dyplomów wydanych przez uprawnioną
uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego OECD
lub państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym),
■ uprawnienia posiadacza dyplomu do kontynuacji kształcenia
na polskiej uczelni.
Uwaga: nie ma możliwości uzyskania zaświadczenia potwierdzającego poziom wykształcenia osoby, której dyplom został
wydany przez instytucję inną, niż wyżej wspomniane.
Osoby ubiegające się o wydanie imiennego zaświadczenia
o zagranicznym dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów wyższych składają (osobiście bądź za pośrednictwem osoby
upoważnionej) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
następujące dokumenty:
1. wniosek o wydanie zaświadczenia (wypełnia się na miejs
cu),
2. oryginał dyplomu (do wglądu) oraz jego kserokopię,
3. oryginał wykazu przedmiotów i ocen, bądź innego dokumentu poświadczającego przebieg studiów (do wglądu)
oraz jego kserokopię,
4. oryginał tłumaczenia dyplomu, dokonanego przez pols
kiego tłumacza przysięgłego,
5. oryginał tłumaczenia wykazu przedmiotów i ocen bądź
innego dokumentu poświadczającego przebieg studiów,
dokonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego,
6. w przypadku studiów dwustopniowych - kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia i dokumentu poświad-
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czającego przebieg studiów (wykazu przedmiotów i ocen,
suplementu do dyplomu lub indeksu),
7. pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu
posiadacza dyplomu (jeżeli ten ostatni nie może stawić
się osobiście) wraz z kserokopią dokumentu tożsamości
posiadacza dyplomu. Powyższy wymóg dotyczy również
małżonków mających różne nazwiska oraz różne adresy
zamieszkania.
- W przypadku braku dokumentów wymienionych w punkcie 2,3 i 6, wnioskujący jest zobowiązany zwrócić się do
właściwej uczelni/instytucji z prośbą o ich wydanie.
- Dokumenty niekompletne, nie uzupełnione w przewidzianym terminie 3 miesięcy, nie będą po tym okresie
rozpatrywane.
- MNiSW zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności przedkładanych dokumentów.
- Zaświadczenie wydawane jest tylko w jednym egzemp
larzu.
Zaświadczenie imienne o dyplomach nadających stopień /
tytuł naukowy
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Wydawana przez ministerstwo zaświadczenie imienne o zagranicznym stopniu / tytule naukowym może potwierdzać:
■ jego równoważność z odpowiednim polskim stopniem / tytułem naukowym na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych, (tylko w przypadku stopni naukowych) uprawnienia uczelni - działającej w państwie członkowskim UE,
OECD lub EFTA - do nadawania stopni naukowych ( art.
24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) ).
Osoby ubiegające się o wydanie imiennego zaświadczenia o zagranicznym stopniu / tytule naukowym składają (osobiście bądź
za pośrednictwem osoby upoważnionej) w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego następujące dokumenty:
1. wniosek o wydanie zaświadczenia (wypełnia się na miejscu),
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2. oryginał dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego
(do wglądu) oraz jego kserokopię,
3. oryginał tłumaczenia dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu
naukowego, dokonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego,
4. kserokopię dyplomu poprzedzającego nadanie stopnia
/ tytułu naukowego,
5. pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu
posiadacza dyplomu (jeżeli ten ostatni nie może stawić
się osobiście) wraz z kserokopią dokumentu tożsamości
posiadacza dyplomu. Powyższy wymóg dotyczy również
małżonków mających różne nazwiska oraz różne adresy
zamieszkania.
- W przypadku braku dokumentów wymienionych w punkcie 2 i 4, wnioskujący jest zobowiązany zwrócić się do
właściwej uczelni/instytucji z prośbą o ich wydanie.
- Dokumenty niekompletne, nie uzupełnione w przewidzianym terminie 3 miesięcy, nie będą po tym okresie
rozpatrywane.
- MNiSW zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności przedkładanych dokumentów.
- Zaświadczenie wydawane jest tylko w jednym egzemp
larzu.
Opracowanie:
Dział Prawny NRPiP
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O

bowiązek aktualizowania wiedzy i umiejętności
Informacja na temat uchwały
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie
zasad wykonywania obowiązku aktualizowania
wiedzy i umiejętności zawodowych
przez pielęgniarki i położne

Zapisy dotyczące obowiązku stałego aktualizowania swojej
wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawa do doskonalenia
zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego
zostały zapisane już w 1996 roku - zgodnie z art. 10b ustawy
z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t.
Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1217 ze zm.). Zapisy te zostały
utrzymane w kolejnej ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.)
w art. 61 ust. 1. W tych ustawach zostały także ustalone rodzaje
kształcenia podyplomowego, po ukończeniu których pielęgniarka
otrzymuje określone uprawnienia do wykonywania czynności
zawodowych. Są to:

48

▷ szkolenie specjalizacyjne,
▷ kursy kwalifikacyjne,
▷ kursy specjalistyczne
▷ oraz kursy dokształcające.
Uchwała nr 195/VI/2014 w sprawie zasad wykonywania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez
pielęgniarki i położne, która została podjęta na posiedzeniu w
dniu 5 czerwca 2014 roku przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 22
ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.). Zgodnie
z §3 wskazana uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn nr 92/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Informacje NRPiP
Uchwała określa, iż pielęgniarka, położna może aktualizować
wiedzę i umiejętności zawodowe w następujących rodzajach
kształcenia podyplomowego:
▷ szkoleniu specjalizacyjnym,
▷ kursie kwalifikacyjnym,
▷ kursie specjalistycznym,
▷ kursie dokształcającym
▷ oraz w ramach samokształcenia.
Wskazuje także dodatkowe sposoby realizacji powyższego obowiązku, poprzez m.in.
▷ udział w konferencjach,
▷ szkoleniach wewnątrzzakładowych,
▷ publikowanie prac w czasopismach naukowych i książkach,
▷ udział w radzie naukowej/ programowej czasopisma naukowego lub popularnonaukowego
▷ oraz uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego.
Podkreślenia wymaga fakt, iż wskazana uchwała nie określa
możliwości uzyskiwania punktów edukacyjnych przez pielęgniarki, położne w określonym czasie rozliczeniowym, dlatego
nie należy jej nazywać uchwałą dotyczącą tzw. punktów edukacyjnych.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie przyjęła żadnej
uchwały nakazującej i zobowiązującej pielęgniarki, położne do
uzyskiwania punktów edukacyjnych.
Jolanta Kubajka-Piotrowska
Dział merytoryczny
w Biurze NIPiP
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K

50

onferencja szkoleniowa

W dniach 8 i 9 września 2014 r. Odbyła się bezpłatna Konferencja Szkoleniowa dla pielęgniarek rodzinnych pt. Pielęgniarka Rodzinna wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych
i ich opiekunów - Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną w Łomży
i w Białymstoku.
Organizatorem konferencji była Fundacja TZMO R azem Zmieniamy Świat we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku a patronatem objęła Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Dorota Rojsza.
W pierwszej części uczestnicy wysłuchali wykładu nt. Opieki
pielęgniarskiej w POZ nad osobami starszymi. Pani konsultant
przedstawiła proces starzenia się w ujęciu jednostkowym oraz
starzenie się społeczeństwa woj. Podlaskiego, problemy osób starszych związane ze starzeniem oraz zadania pielęgniarki rodzinnej
w zapewnieniu profesjonalnej opieki nad seniorami. Podlaskie
jest najstarszym demograficznie województwem w kraju, dlatego
też na barki pielęgniarek rodzinnych spada coraz więcej zadań
w celu zapewnienia opieki nad podopiecznymi - seniorami.
W dalszej części konferencji, prowadzonej przez Konsultantów
Medycznych TZMO SA uczestnicy zapoznali się z edukacyjnymi
aspektami pracy pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad osobami
przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Przedstawiono
zagadnienia ABC profilaktyki przeciwodleżynowej oraz Jak skutecznie leczyć rany?
W trakcie warsztatów można było przećwiczyć zakładanie
materiałów pomocniczych, zapoznać się z nowoczesnymi wyrobami chłonnymi, zastosować odpowiedni środek pielęgnacyjny
do zabiegów higienicznych, dobrać odpowiedni do rodzaju rany
specjalistyczny opatrunek. Przekazano również informacje o nowych uprawnieniach pielęgniarki w zakresie wypełniania druku
zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze.
Dorota Rojsza
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W

niosek PROMED SCHOL
Białystok, 05.11.2014 r.

Sygnatura: P-S/26/2014
Ministerstwo Zdrowia
Problemy w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami
W nawiązaniu do tematów, poruszanych na konferencji organizowanej przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych pod hasłem
Zdrowie i Szkoła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED-SCHOL Danuta Szotko w Białymstoku sygnalizuje problemy
wynikające z przepisów prawa.
W szczególności problematyczne kwestie to:
1. Wskazanie w załączniku nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zakresu
świadczeń gwarantowanych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248) maksymalnego wieku uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnaz
jalnych podlegających do badań przesiewowych i bilansowych
(do ukończenia 19 roku życia).
Uzasadnienie:
Uczniowie techników, w których obowiązuje 4-letni tok nauczania, szczególnie urodzeni do końca sierpnia, rozpoczynają klasę IV
mając ukończone 19 lat. W związku z tym lekarze rodzinni odmawiają wykonania profilaktycznego badania ucznia ostatniej klasy
szkoły ponadgimnazjalnej. Te osoby, które postanowią kontynuować naukę w szkołach wyższych muszą wykonać badania lekars
kie w poradni medycyny pracy, którego podstawą, jest profilaktyczne badanie ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
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W przypadku braku tego badania lekarze medycyny mogą odmawiać wykonania badania kandydata na studia, co uniemożliwia lub
utrudnia uczniowi podjęcie dalszego kształcenia.
Problem ten dotyczy także uczniów, którzy w trakcie swojej
nauki (niezależnie od etapu) nie otrzymali promocji do kolejnej
klasy.
2. Zapis załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zakresu świadczeń gwarantowanych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248) dotyczący badań
profilaktycznych dzieci odbywających roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne, mówiący, że w przypadku nie
wykonania badania profilaktycznego w terminie badanie wykonuje się w klasie I;
Uzasadnienie:
Zapis ten powoduje, że lekarze rodzinni traktują badania profilaktyczne dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu jako nieobowiązkowe.
Nagminnie odsyłają rodziców, którzy zgłosili się z dzieckiem na
to badanie, argumentując, że wykona je pielęgniarka/higienistka
szkolna, kiedy dziecko trafi do szkoły. Skala tego zjawiska z roku na
rok rośnie. W chwili obecnej w niektórych białostockich szkołach
podstawowych ponad 50% pierwszoklasistów, którzy uczęszczali
do „0” przedszkolnej nie ma wykonanych badań bilansowych.
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Celem badań profilaktycznych jest wczesne wykrycie wad rozwojowych dzieci w danej grupie wiekowej i podjęcie działań w kierunku ich wyleczenia/korekcji oraz określenie gotowości szkolnej
dziecka i grupy ćwiczebnej na zajęcia WF. Im wcześniejsze wykrycie zaburzeń zdrowotnych tym łatwiejsze i co za tym idzie mniej
kosztowne jest ich leczenie. Odmowa wykonywania badań bilansowych dzieci uczęszczających do przedszkolnych klas „0” przez
lekarzy powoduje pogorszenie jakości opieki profilaktycznej nad
dziećmi w tej grupie wiekowej ponieważ uniemożliwia wczes
ne wykrycie wad rozwojowych, co w efekcie podnosi koszty ich
późniejszego leczenia. Ponadto jest to przerzucanie przez lekarzy
rodzinnych obowiązków wynikających rozporządzenia Ministra
Zdrowia na pielęgniarki / higienistki szkolne.
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3. Zapis załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zakresu świadczeń gwarantowanych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248) w zakresie dostępności personelu - cześć III, pkt 2.
Uzasadnienie:
Treść załącznika nr 4, część III pkt 2 nie ma pokrycia w praktyce. Rozporządzenie powinno określać jedynie liczbę uczniów
przypadającą na etat pielęgniarki/higienistki szkolnej (880-1100
uczniów/etat). Natomiast harmonogram pracy gabinetu szkolnego
(zakres dostępności pielęgniarki/higienistki szkolnej) powinien
być ustalany indywidualnie z dyrektorem danej placówki szkolnej i powinien uwzględniać specyfikę danej placówki, tj.: liczbę
uczniów niepełnosprawnych oraz rodzaj ich niepełnosprawności,
liczbę uczniów w klasach sportowych i warsztatowych, przy czym
współczynniki finansowania w zależności od rodzaju ucznia powinny być zachowane.
4. Zapis załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zakresu świadczeń gwarantowanych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248) w zakresie dostępnoś
ci pielęgniarki szkolnej w szkołach podstawowych, w których
liczba uczniów nie przekracza 150. (Część III, ppkt.2.1, ust 3);
Uzasadnienie:
Zapis ten jest nieczytelny, martwy oraz wprowadza niepotrzebny
chaos interpretacyjny.
5. Treść § 10 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28
sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi młodzieżą (Dz. U. Nr 1133, poz. 139)
mówiąca o przekazywaniu lekarzom p. o. z. indywidualnej
dokumentacji medycznej ucznia po zakończeniu przez niego
kształcenia.
Uzasadnienie:
Indywidualna dokumentacja medyczna ucznia (karta zdrowia
ucznia) zawiera m. in. karty badań profilaktycznych ucznia, dane
o świadczeniach profilaktycznych, edukacji zdrowotnej ucznia,
nagłych zachorowaniach i wypadkach w trakcie pobytu w szkole,
świadczeniach leczniczych i pielęgnacyjnych udzielonych ucznio-

53

Biuletyn nr 92/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Informacje OIPiP
wi na podstawie zleceń lekarskich oraz dodatkowe informacje
udzielone przez rodzica na temat schorzeń lub chorób przewlek
łych dziecka, np.: kopie kart informacyjnych z pobytu w szpitalu,
informacje o przyjmowanych lekach, itp.
Lekarz rodzinny sprawując podstawową opiekę zdrowotną nad
pacjentem posiada w dokumentacji indywidualnej pacjenta informacje o szczepieniach, przebytych przez pacjenta chorobach, wypadkach, wydane zlecenia i zalecenia związane z jego leczeniem,
a w przypadku ucznia także kopie kart badań profilaktycznych.
Przekazywanie karty zdrowia ucznia lekarzowi podstawowej
opieki zdrowotnej jest bezzasadne. Dane na temat zdrowia ucznia
zawarte w jego karcie zdrowia ucznia są także w posiadaniu lekarza p.o.z. Zatem posiadanie przez lekarza rodzinnego karty zdrowia ucznia nie ma wpływu na jakość sprawowanej przez niego
opieki. Obowiązek ten generuje jedynie koszty zarówno po stronie
pielęgniarki / higienistki szkolnej (koszty wysyłki kart za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru), jak i po stronie lekarza p.o.z. (koszt
archiwizacji dokumentacji medycznej).
6. Brak zapisów określających formę współpracy pomiędzy pielęgniarką / higienistką szkolną a lekarzem p.o.z. przy sprawowaniu opieki profilaktycznej nad uczniem;
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Uzasadnienie:
§ 6 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad dziećmi młodzieżą (Dz. U. Nr 1133, poz. 139) mówi, że pielęgniarka/higienistka szkolna sprawując profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem współpracuje m in. z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej. Niestety Rozporządzenie nie określa form tej
współpracy. W przypadkach gdy:
• po wykonaniu testów przesiewowych ucznia klasy V szkoły
podstawowej u ucznia stwierdza się dodatni wynik testu;
• dziecko trafia do szkoły bez jakiejkolwiek dokumentacji medycznej z poprzedniej szkoły;
• uczeń jest po długotrwałej chorobie,
• dziecko jest po długotrwałym zwolnieniu z lekcji wychowania
fiz ycznego;
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• dziecko nie miało wykonanych badań bilansowych w terminie, lub pielęgniarka/higienistka szkolna ma jakiekolwiek inne
wątpliwości co do stanu zdrowia ucznia powinna ona uzyskać
informację od lekarza rodzinnego dziecka, ocenę jego stanu
zdrowia dla potrzeb szkolnych, np.: ponownej kwalifikacji do
grupy ćwiczebnej WF i sportu szkolnego, zaleceń dla uczniów
przewlekle chorych. Informacje te powinny być udzielone
przez lekarza w formie pisemnej. W załączeniu przesyłamy
wzór skierowania do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
który rozwiązałby zaistniały problem.
Z poważaniem
Kierownik NZOZ „Promed-Schol”
mgr Danuta Szotko

Do wiadomości:
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych;
Instytut Matki i Dziecka
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Załącznik nr 1
do pisma PROMED SCHOL
do Ministra Zdrowia

56

Biuletyn nr 92/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Informacje OIPiP
Załącznik nr 2
do pisma PROMED SCHOL
do Ministra Zdrowia
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O

dpowiedź MZ
Warszawa, 20.11.2014 r.

Ministerstwo Zdrowia
Departament
Pielęgniarek i Położnych
Pani Danuta Szotko
Właściciel Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
,,PROMED-SCHOL” Białystok
W związku z korespondencją skierowaną do Ministerstwa Zdrowia informującą o problemach w realizacji świadczeń pielęgniarki
szkolnej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej - pismo z dnia
5 listopada 2014 r. znak: P-S/26/2014, Departament Pielęgniarek
i Położnych uprzejmie informuje, te przyjęliśmy do wiadomości
propozycje zmian do:
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1248), w częś
ci dotyczącej realizacji świadczeń w środowisku nauczania
i wychowania,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz.1133).
Jednocześnie Departament informuje, że możliwość uwzględnienia zgłoszonych propozycji będzie analizowana przy najbliższej
nowelizacji przedmiotowych rozporządzeń.
Z poważaniem
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Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych
dr n. o zdr. Beata Cholewka
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I

nformacje OiPiP
Wniosek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku
z dnia 10 września 2014 roku w sprawie:

zwiększenia stawki za osobodzień w pielęgniarskiej opiece
długoterminowej domowej
skierowany do:
Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. w Białymstoku wnioskują o zwiększenie do 28 zł stawki za osobodzień
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej.
Uzasadnienie
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku jest
głęboko zaniepokojona niskim poziomem finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
domowej przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia w Białymstoku. W ciągu ostatnich 10 lat
stawka za osobodzień została obniżona z 30 zł do ok. 22 zł tj.
o 28,8%. Obniżanie stawki za udzielane świadczenia jest dotkliwie odczuwane zarówno przez podmioty, realizujące opiekę jak
i przede wszystkim przez pacjentów. Niska wycena świadczeń
jest odbierana przez środowisko jako przejaw niczym nie uzasadnionej dyskredytacji i dyskryminacji usług pielęgniarskich
w porównaniu z innymi zakresami świadczeń kontraktowanymi
przez NFZ. Zwiększenie do 28 zł stawki za osobodzień w pielęg
niarskiej opiece długoterminowej domowej wpłynie pozytywnie
na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zrównoważy
koszty związane z ich realizacją.
Sekretarz ORPiP
Elżbieta Niegierewicz

Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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O

dpowiedź NFZ
Białystok, 22.X. 2014 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Podlaski Oddział Wojewódzki
w Białymstoku
Pani Cecylia Dolińska
Przewodnicząca Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku
Nawiązując do pisma z dnia 02 października 2014 r. znak: ORPiP/
XIX/93/2014 przekazującego wniosek Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku w sprawie zwiększenia stawki za osobodzień w ramach zakresu: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej do kwoty 28 zł. - Podlaski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje:
Propozycje finansowe, które zostaną wysłane Świadczeniodawcom we wskazanym powyżej rodzaju i zakresie świadczeń opieki
zdrowotnej stworzone zostaną w oparciu o analizę realizacji umowy, oraz przy uwzględnieniu możliwości finansowych Oddziału,
określonych m. in. na podstawie planu finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok 2015.
Brak jest podstaw, aby w stosunku do Świadczeniodawców
udzielających świadczeń w ww. rodzaju i zakresie obowiązywały
inne zasady podziału środków publicznych niż zastosowane wobec
pozostałych Świadczeniodawców w województwie podlaskim.
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Mając na uwadze powyższe argumenty oraz przy uwzględnieniu zasady równego traktowania wszystkich świadczeniodawców,
wyrażonej w art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), informujemy,
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iż w chwili obecnej nie jest możliwym zwiększenie wartości umów
poprzez zwiększenie wyceny stawki za osobodzień ustalonej
w trakcie prowadzonych negocjacji poprzedzających zawarcie
umowy ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zak
resie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
Z up. Dyrektora
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Wojciech Kuźmicki
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych
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S

tandardy opieki długoterminowej
Białystok, 08.09.2014

Zespół ds. Pielęgniarskiej
Opieki Długoterminowej Domowej
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku
Pani
dr n. med. Cecylia Dolińska
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku
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W dniu 04.09.2014 r. odbyło się spotkanie w NRPiP Zespołu powołanego do opracowania standardów opieki długoterminowej.
W spotkaniu wzięły udział Pani Prezes Grażyna Rogala-Pawelczyk, Wiceprezes Teresa Kuziara ,oraz Maria Matusiak i Sabina
Wiatkowska z Komisja ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych oraz osoby powołane przez NRPiP do pracy. Ustalono plan
pracy Zespołu w celu wypracowania modelu Pielęgniarskiej opieki
długoterminowej domowej (definicje POD, obszary POD, zakres
zadań POD, specyfika pracy POD, standardy POD oraz warunki
kontraktowania POD - cena, warunki realizacji i ocena jakości realizowanych świadczeń w POD).
Omówiono bieżące problemy dotyczące realizacji świadczeń
w tym zakresie. Zespół zwrócił się do NRPiP z prośbą o ponag
lenie NFZ w sprawie Projektu Zarządzenia Prezesa z 28.05.2014
określającego warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie
świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej.
Z poważaniem
Przewodnicząca Zespołu
ds. Pielęgniarskiej Opieki
Długoterminowej Domowej
mgr Zofia Stojak
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W

irtualna czytelnia IBUK Libra
Bezpłatny dostęp
do wirtualnej czytelni IBUK Libra

Szanowni Państwo
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję,
że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp
do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny,
psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane
polskie oficyny.
Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie
można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek
ale również zaawansowaną pracę z tekstem.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy
z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na
dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK
do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo
jesteście członkami.
Procedura nadania kodu PIN:
- członek samorządu składa wniosek do OIPiP,
- kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.
Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl
Przewodnicząca ORPiP
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O

dpowiedź Pana dr hab. med. P. Laudańskiego

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Pana dr hab. med. Piotra
Laudańskiego Kierownika Kliniki Perinatologii i Położnictwa
w USK, którą otrzymaliśmy po spotkaniu przeprowadzonym
przy współudziale przedstawicieli Komisji ds. Położnych.
Spotkanie zorganizowano w celu przedstawienia problemu opisanego przez położne środowiskowe w piśmie skierowanym do
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
Pismo dotyczyło zdejmowania problematycznych szwów u kobiet, które rodziły w USK w Białymstoku.

Białystok, 04.11.2014 r.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku
Klinika Perinatologii i Położnictwa
ze Szkołą Rodzenia
dr Cecylia Dolińska
Przewodnicząca Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku
W nawiązaniu do rozmowy dotyczącej sposobu postępowania
z położnicami, które rodziły w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
w Białymstoku i u których problematyczne jest zdjęcie szwów
z krocza bądź rany po cięciu cesarskim, informuję, że takie osoby
należy kierować do Poradni Położniczo-Ginekologicznej mieszczącej się w Zespole Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku,
przy ul. Waszyngtona 15 A.
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Kierownik Kliniki Perinatologii
dr hab. Piotr Laudański
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I

nformacje PTP
Konkurs Pielęgniarka Roku

Rok 2014 w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim był okresem
wielu interesujących spotkań, wydarzeń naukowych i towarzyskich.
W Oddziale Białystok, na początku roku, zgodnie z harmonog
ramem organizatorów konkursu Pielęgniarka Roku 2013 (ZG
PTP, Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Mazowieckim Oddziale
PTP), przystąpiliśmy do realizacji I i II etapu. Do konkursu z województwa podlaskiego zgłosiło się 34 pielęgniarek/pielęgniarzy.
W drodze postępowania konkursowego, wyłoniliśmy laureatki
II etapu.
I miejsce uzyskała mgr Dorota Mielech z SP ZOZ Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, która reprezentowała nas na III etapie krajowym w Lublinie. Tematem wystąpień
kandydatek był „Szpital Magnes – jak powinien funkcjonować,
aby stanowić środowisko przyjazne zarówno dla pacjentów, jak
również pracowników”.
Pielęgniarką roku 2013 została Beata Jurkiewicz z Oddziału
Małopolskiego (Plakat na kolejnej stronie).
Zachęcamy wszystkie pielęgniarki, niezależnie od przynależności do PTP, do wzięcia udziału w konkursie w Pielęgniarka
Roku 2014 (I etap – wyłonienie kandydatów do końca stycznia
2015 r.).
Tradycją PTP są uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarek, obchodzone corocznie w dniu urodzin patronki
pielęgniarstwa Florencji Nightingale - 12 maja. W tym roku
obchodziliśmy ten dzień, uczestnicząc w konferencji zorganizowanej prze koło PTP przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Tematem obchodów było hasło roku, nadane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) - „Pielęgniarki są: siłą na rzecz
zmian - kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia”.
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Kongres Pielęgniarek Polskich
Członkowie oddziału w m-cu czerwcu b.r. uczestniczyli
w Kongresie Pielęgniarek Polskich, zorganizowanym przez ZG
PTP i Oddział Małopolski, w Krakowie. W kongresie brały udział
pielęgniarki z kraju i zagranicy, dzieląc się wiedzą, badaniami
w pielęgniarstwie i doświadczeniem. Podlasie reprezentowało
11 pielęgniarek, swoje prace przedstawiły: dr hab. Jolanta Lewko,
dr Matylda Sierakowska i dr Halina Doroszkiewicz.
Członkowie PTP w całej Polsce uzyskali dostęp on-line do artykułów publikowanych w Problemach Pielęgniarstwa, wydawanych przez Towarzystwo. Również pielęgniarki naszego oddziału
maja taką bezpłatną możliwość.
Owocem wieloletniej pracy ZG PTP jest opracowanie nowego
statutu Towarzystwa. W listopadzie delegaci z Oddziału Białystok wzięli udział w XVI Zjeździe Delegatów - II część. Uchwałą
Zjazdu przyjęty został nowy projekt Statutu, który oczekuje na
rejestrację w KRS.
Rok 2014 zakończył się dla Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku spotkaniem wigilijnym, gdzie przy świątecznym stole,
wytyczono plany działalności na 2015 rok. Mamy nadzieję, że
będzie on również owocny i dający dużą satysfakcję z pracy na
rzecz rozwoju polskiego pielęgniarstwa. Wyrażamy jednocześnie
nadzieję, ze liczba członków PTP będzie stale rosnąć. Zachęcamy do członkostwa, a placówki ochrony zdrowia, gdzie nie ma
jeszcze kół PTP, do ich tworzenia i włączenia się do aktywnej
pracy. Serdecznie zapraszamy i obiecujemy pomoc w pierwszych
krokach.
Składamy jednocześnie serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, życząc wszystkim pielęgniarkom i położnym dużo
zdrowia, pomyślności w życiu rodzinnym i trudnej pracy zawodowej.
Przewodnicząca
Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku
dr Matylda Sierakowska
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e

- Health Bulletin
eHealth Bulletin
- co nowego w biuletynie
Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN)?
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek
obchodzi 25-lecie ICNP

Na przestrzeni ostatnich 25 lat Międzynarodowa Rada Pie
lęgniarek (ICN) doprowadziła do opracowania standardu opisu i porównania praktyki pielęgniarskiej na szczeblu krajowym
i międzynarodowym.
Rada ICN w 1989 roku podjęła uchwałę uznającą, że niemożność nazwania zjawisk w obszarze pielęgniarstwa uniemożliwia
podkreślenie prawidłowego znaczenia pielęgniarstwa dla zdrowia
i opieki zdrowotnej.
W 1996 roku, wraz z wydaniem Międzynarodowej Klasyfika
cji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) Wersja Alpha dr Margaretta
Madden Style, Przewodnicząca ICN zauważyła, że ICNP „będzie
jak żywy organizm, zawsze zmienia się - tak jak rola pielęgniarstwa, nauka i praktyka rozwijają się”.
ICNP jest wydawany co 2 lata na Konferencji ICN. ICNP 2015
będzie dostępny na całym świecie na konferencji ICN w Seulu
w Korei 19-23 czerwca 2015 roku.
Terminologia ICNP zapewnia pielęgniarkom na całym świecie
możliwość opisania swojej praktyki, w celu optymalizacji jakości
i wyników opieki.
Konferencja ICN w Seulu w Korei
19-23 czerwca 2015
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Tematem konferencji będzie: „Globalny obywatel, globalne
pielęgniarstwo”.
Główna sesja konferencji będzie dotyczyła tematu e-Zdrowia.
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Polskie pielęgniarki
uruchamiają nowy program
telepielęgniarstwa
„Sieć telepielęgniarstwa” to nowa sieć, która została uruchomiona w Polsce, mająca na celu integrację opieki dla osób starszych i przewlekle chorych.
Projekt będzie realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Pielęgniarstwa we współpracy z University of Iceland
w Reykjaviku.
Głównym celem projektu jest stworzenie sieci wymiany wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk z zamiarem
stworzenia centrum referencyjnego w zakresie transgranicznego
telepielęgniarstwa.
Celem projektu jest poprawa dostępu i jakości opieki pielęg
niarskiej.
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) jest federacją ponad 130 krajowych stowarzyszeń pielęgniarek, reprezentujących
miliony pielęgniarek na całym świecie. Prowadzona przez pielęgniarki i międzynarodowo przewodząca pielęgniarstwem, ICN
działa na rzecz zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej dla
wszystkich oraz dobrej polityki zdrowotnej na całym świecie.
Żródło:
eHealth Bulletin - Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN)
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P

olskie Towarzystwo PiP Neonatologicznych
Polskie Towarzystwo
Pielęgniarek i Położnych
Neonatologicznych

Szanowni Państwo !
W trosce o wysoką jakość opieki nad noworodkiem powstało
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych.
Towarzystwo zostało założone w Łodzi z inicjatywy pracowników Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, klinik: Neonatologii oraz Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków
i Niemowląt.
Zebranie założycielskie odbyło się 24 maja 2013 r. a numer KRS
0000477598 Towarzystwo otrzymało w październiku 2013 roku.
Bardzo zależy nam na szerokiej współpracy ze środowiskiem
pielęgniarek i położnych w całej Polsce. Pozwoli ona na poznanie
nurtująch nas problemów, wypracowanie jednolitych rekomendacji dotyczących opieki nad noworodkami, szczególnie urodzonymi
przedwcześnie i/lub z wadami rozwojowymi, podjęcie dyskusji
na temat bezpiecznych warunków naszej pracy oraz współpracy
naukowej.
Zapraszam do współpracy i na stronę Towarzystwa:
www.ptpipn.eu
Z poważaniem
Aleksandra Matczak
Przewodnicząca PTPiPN.
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F

undacja Almach
Włocławek, 07.09.2014 r.

Fundacja
Pracy i Ochrony Zdrowia
Almach
Szanowna Pani
Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Członkowie NRPiP
Szanowna Pani Prezes
Szanowni Państwo
Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach w styczniu 2014
uroczyście otworzyła Dom Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej.
Powierzchnia budynku (ponad 1800m2) stworzyła możliwość
wydzielenia jednej kondygnacji na Dom Seniora. Trudności finansowe, jak również procedury przekształceniowe budynku (na
kategorię 11 prawa budowlanego) uniemożliwiają przyjmowanie
pensjonariuszy.
Zarząd i Rada Fundacji dziękuje Pani Prezes oraz Przewodniczącym ORPiP oraz indywidualnym koleżankom i kolegom za
dotychczasową pomoc.
Moja determinacja w uruchomieniu Domu Pielęgniarki i Położnej
upoważniają mnie do wystąpienia do Państwa z prośbą o pomoc.
Fundacja ma trudności z otrzymaniem dotacji oraz pożyczki i dlatego za Państwa pośrednictwem zwraca się z prośbą o przysłowiową jedną złotówkę od pielęgniarki, położnej, pielęgniarza.
Fundacja nie ma możliwości nagłośnienia medialnego prowadzonego przedsięwzięcia i dlatego wierzę, że pomoc Państwa
w informowaniu środowiska może pomóc w realizacji wspólnego
dzieła, jakim jest Dom Pielęgniarki i Położnej.
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Fundacji można pomóc:
- informując o działalności i potrzebach Fundacji środowisko
zawodowe
- przeznaczając darowiznę pieniężną (choć najmniejszą) na konto
Fundacji: 70 9557 1032 0000 2424 2000 0001
- organizując pobyty szkoleniowe i turystyczne w Naszym
Domu
- przekazując drobne podarunki na adres:
34-451 Tylmanowa,
Oś. Obłaz Wyżny 318.
Szanowna Pani Prezes, będę zobowiązana za przekazanie tej
informacji Przewodniczącym Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych. Jednocześnie informuję, iż z całego kraju 126 pielęgniarek
przekazało na cele Fundacji 1% podatku PIT.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Bożena Banachowicz
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K

onferencja nt. Opieki Długoterminowej
Notatka z XVII Międzynarodowej Konferencji
Opieki Długoterminowej

nt. Zarządzanie jakością
w placówkach opieki długoterminowej
w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym
W dniach 23-25 września 2014 roku, w Toruniu odbyła się XVII
Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej.
W programie przedstawiono następujące tematy:
1. Optymalizacja kosztów a jakość w opiece długoterminowej
2. Efektywne zarządzanie personelem,
3. Jakość życia w przebiegu choroby przewlekłej,
4. Nowoczesne technologie w opiece nad osobami niesamodzielnymi,
5. Bezpieczne warunki pracy w placówkach opieki długoterminowej. Zaproszeni goście z różnych stron świata (Czechy, Szwajcarii, Węgier itd.) omawiali system opieki nad
osobami niesamodzielnymi w swoim kraju.
Prelegenci przedstawili jakość opieki, standardy jakościowe
w poszczególnych krajach: zalety i wady systemu, z jakimi borykają się problemami. Jak jest finansowana opieka zdrowotna
i społeczna, w danym kraju nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Bardzo duże znaczenie w opiece ma system komunikacji
i przekazu informacji. Kształtowanie wizerunku firmy wśród
pracowników powinno być zamierzonym, planowym i ciągłym
wysiłkiem zmierzającym do stworzenia i utrzymania wzajemnego zrozumienia, wymiany informacji oraz współpracy w organizacji.
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Przedstawiciele firm MEDI-system Sp. z o. o przedstawili wykorzystanie nowoczesnych technologii zarządczych w placówkach
opieki zdrowotnej i DPS-ach.
TZMO S.A. zaproponowało rozwiązanie informatyczne w zarządzaniu środkami pomocniczymi i produktami pielęgnacyjnymi.
Seniomat.pl to nowoczesna aplikacja dedykowana jest dla Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych oraz Hospicjum.
Agnieszka Zahorowska
Przewodnicząca Komisji
ds. opieki długoterminowej
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owe uprawnienia pielęgniarek i położnych
Warszawa, 28.10.2014 r.

Ministerstwo Zdrowia
Departament
Pielęgniarek i Położnych
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie z dniem 11 września 2014 r. ustawy
z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136), Ministerstwo Zdrowia przygotowało stanowisko w sprawie nadania nowych uprawnień pielęgniarkom i położnym ubezpieczenia
zdrowotnego, jak i pielęgniarkom oraz położnym wykonującym
zawód poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego.
Pragnę dodatkowo wyjaśnić, że włączenie pielęgniarek i położnych do kręgu osób uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit.
d i e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) powoduje również to, iż osoby te będą zobowiązane do zastosowania się
do przepisów dotyczących praktyk zakazanych w obrocie lekami
refundowanymi, o których mowa w art. 49 ust. 3 ww. ustawy.
Przypominam, że przepis art. 49 ust. 3 ww. ustawy zakazuje podmiotom uczestniczącym w obrocie produktami refundacyjnymi do
udzielania i przekazywania korzyści na rzecz świadczeniobiorców
(pacjentów) oraz osoby uprawnione (tzn. osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe, np. lekarze, pielęgniarki).
Z poważaniem
Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych
dr n. o zdr. Beata Cholewka
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S

tanowisko Ministra Zdrowia
Warszawa, 23.10.2014 r.

Ministerstwo Zdrowia
Stanowisko w sprawie nowych uprawnień
dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy
z dnia 22 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1136)

76

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1136), która weszła w życie z dniem 11 września 2014 r. nadała nowe uprawnienia pielęgniarkom i położnym ubezpieczenia
zdrowotnego, jak i pielęgniarkom oraz położnym wykonującym
zawody poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgodnie z nowym przepisem art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039,
z późn. zm.) w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów
drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz
pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa lub położnictwa będą miały prawo samodzielne:
1) 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,
2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać
na nie zlecenia albo recepty,
- jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie.
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Natomiast w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diag
nostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą miały prawo
wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających
substancje bardzo silnie działające, środków odurzających i substancji psychotropowych, oraz środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia,
jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie (art. 15a ust. 2
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).
Ponadto, pielęgniarki i położne, posiadające tytuł specjalisty
w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co
najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, będą miały prawo do wystawiania skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej
diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających
metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone
ryzyko dla pacjenta (art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej).
Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym mowa
w art. 15a ust. 1 i 2 ww. ustawy, nie będzie dotyczył pielęgniarek
i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich
i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego
zdobędą wiedzę objętą takim kursem (art. 15a ust. 7 ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).
Ponadto, pielęgniarki i położne przed wykonaniem czynności
zawodowych określonych w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej będą musiały dokonać
osobistego badania fizykalnego pacjenta. Natomiast pielęgniarki
i położne będą mogły - bez dokonania osobistego badania pac
jenta - wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz
receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako
kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli będzie to
uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. W takim jednak przypadku, recepty lub zlecenia mogą być przekazane osobie upoważnionej przez pacjenta do
odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu
pacjenta lub osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi
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udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia
mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego okreś
lania tych osób. Samo upoważnienie lub oświadczenie będzie
odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołączone
do tej dokumentacji. Ponadto informacje o wystawieniu recepty
lub zlecenia będą zamieszczane w dokumentacji medycznej pac
jenta, a informacja o osobie, której przekazano taką receptę lub
zlecenie, będzie odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta
albo dołączona do tej dokumentacji.
Jednocześnie, na podstawie delegacji ustawowej, o której
mowa w art. 15a ust. 8 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady
Aptekarskiej, określi w drodze rozporządzenia:
1) wykaz:
a) substancji czynnych zawartych w lekach,
b) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
c) wyrobów medycznych,
2) wykaz badań diagnostycznych,
3) sposób i tryb wystawiania recept,
4) wzór recepty,
5) sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przechowywania,
6) sposób realizacji recept, oraz kontroli ich wystawiania i realizacji
- biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany
zakres umiejętności i obowiązków, konieczność zapewnienia
prawidłowego wystawiania recept, w szczególności w zakresie
przepisów ust. 3 i 4, oraz zapewnienia prawidłowej realizacji recepty i zadań kontrolnych podmiotów uprawnionych do
kontroli recept.
W konsekwencji zmian dokonanych w ustawie z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ustawodawca wprowadził
nowe regulacje w zakresie kręgu osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych. Zgodnie z art. 2 pkt 14 lit. d i e ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
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specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) do osób uprawnionych zostały
włączone pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego, jak
i pielęgniarki i położne wykonujące zawód poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia
będzie zawierał umowę upoważniającą do wystawiania recept
refundowanych lub umowę upoważniającą do wystawiania recept
refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych
i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.
Poszerzenie kręgu osób uprawnionych o pielęgniarki i położne
jest wynikiem przyznania pielęgniarkom i położnym uprawnień do
ordynowania leków i wyrobów medycznych, jak wynika to z nowego przepisu art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej.
Ponadto, włączenie pielęgniarek i położnych do kręgu osób
uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. d i e ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych powoduje
również, że osoby te będą musiały zastosować się do przepisów
dotyczących praktyk zakazanych w obrocie lekami refundowanymi, o których mowa w art. 49 ust. 3 ww. ustawy.
Należy jednak pamiętać, że pielęgniarki i położne będą mogły
korzystać z uprawnień dotyczących wystawiania recept na leki
oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wydawania zleceń i recept na wyroby medyczne oraz skierowań
na badania diagnostyczne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia
2016 r., ponieważ w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia
22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
oraz niektórych innych ustaw, tj. od dnia 11 września 2014 r. do dnia
1 stycznia 2016 r. powinny zostać przeprowadzone odpowiednie
kursy specjalistyczne, przygotowujące pielęgniarki i położne do
korzystania z nowych uprawnień.
Z upoważnienia

Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliński
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ismo Ministerstwa Zdrowia

Pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące terminu zawarcia
umów z organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:
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Ministerstwo Zdrowia
Departament Pielęgniarek i Położnych
MZ-PP-K-075-2/IG/14
Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 października 2014 r., znak:
NIPiP-NRPiP-DM.0022.77.2014 w sprawie terminu zawarcia umów
z organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, którzy będą prowadzili szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane ze środków Funduszu Pracy,
Departament Pielęgniarek i Położnych zgodnie z Komunikatem
z dnia 31 października 2014 r. Dyrektora Centrum Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje,
przedłużenie terminu związania ofertą znajduje swoje ustawowe
oparcie w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
i następuje ze względów technicznych związanych z dopełnieniem wszystkich czynności formalno-prawnych niezbędnych do
zakończenia postępowania przetargowego i podpisania umów
z Wykonawcami.
Wskazany termin został ustalony jako maksymalny co nie oznacza, że umowy będą podpisywane na dzień poprzedzający jego
upływ. Finalizacja czynności przetargowych nastąpi w listopadzie 2014 r,. w możliwie najkrótszym terminie i niezwłocznie po
zatwierdzeniu przez ministra Zdrowia wyników postępowania
przetargowego.
Z poważaniem
Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych
dr. n. o zdr. Beata Cholewka
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KOMUNIKAT
z dnia 31 października 2014 r.
W nawiązaniu do pisma Przewodniczącego Komisji Przetargowej w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
kierowanego do wykonawców - oferentów, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na Wybór organizatorów
kształcenia, prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkoleń
specjalizacyjnych, które rozpoczną się w 2014 roku - Centrum
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, iż
wskazany sposób procedowania znajduje swoje ustawowe oparcie
w art. 85 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z którego
wynika, iż Wykonawca na wniosek Zamawiającego może wyrazić
zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.
Przedłużenie takiego okresu następuje ze względów technicznych związanych z dopełnieniem wszystkich czynności formalnoprawnych niezbędnych do zakończenia postępowania przetargowego i podpisania umów z Wykonawcami.
Wskazany termin został ustalony jako maksymalny co nie oznacza, że umowy będą podpisywane na dzień poprzedzający jego
upływ. Finalizacja czynności przetargowych nastąpi w listopadzie 2014 r., w możliwie najkrótszym terminie i niezwłocznie po
zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia wyników postępowania
przetargowego.
Małgorzata Olszewska
Zastępca Dyrektora
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alendarz szczepień 2015
Kalendarz szczepień na rok 2015
szczepienia obowiązkowe
i zalecane ze zmianami

Ministerstwo Zdrowia opublikowało program szczepień na
rok 2015. W programie zawarto zmiany w zakresie szczepień
obowiązkowych i zalecanych, między innymi polegające na zmianie kręgu osób im podlegających. Wprowadzono również nowe
wskazania przy niektórych rodzajach szczepień.
Obwieszczenie ministra zdrowia z 30 października 2014 roku
w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015 (Dz. Urz.
MZ poz. 72) względem poprzedniego obwieszczenia wprowadza
zmiany do szczepień obowiązkowych:
- w zakresie szczepienia przeciw WZW typu B 1 roku życia,
dopuszczalne jest jej wykonanie domięśniowo lub podskórnie
(poprzednio tylko domięśniowo);
- w szczepieniu przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (trzecia
dawka) w 5-6 miesięcy życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia), dodano uwagę, iż u dzieci z przeciwwskazania do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową oraz u dzieci urodzonych przed 37 tygodnia
ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g
należy zastosować szczepionkę błoniczo-tężcowo-krztuścową
z bezkomórkowym komponentem ksztuśca (DTap) - według
wskazań producenta szczepionki, zaś w przypadku orzeczenia przeciwwskazania do szczepienia przeciw krztuścowi
należy zastosować szczepionkę błoniczo-tężczową (DT);
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- w zakresie obowiązkowego szczepienia przeciw odrze, śwince,
różyczce (pierwsza dawka) dodano uwagę, iż ma być wykonana szczepionką autenowaną skojarzoną.
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Obwieszczenie wprowadza również zmiany do obowiązkowych
szczepień osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie:
- szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
(WZW typu B) może być podawana domięśniowo lub podskórnie (poprzednio tylko domięśniowo);
- szczepienie przeciw tężcowi jest obowiązkowe dla osób zranionych, narażonych na zakażenie tężcem i wykonywane jest
domięśniowo lub podskórnie - poprzednie obwieszczenie
wskazywało na osoby ze wskazań indywidualnych, zranionych, narażonych na zakażenie tężcem oraz w zależności od
sytuacji epidemiologicznej i dokonywane mogło być podskórnie;
- szczepienie przeciw błonicy jest obowiązkowe dla osób narażonych na zakażenie wskutek styczności z chorymi na
błonicę i może być podawane domięśniowo lub podskórnie
- poprzednio dotyczyło osób ze wskazań indywidualnych,
osób ze styczności z chorymi na błonicę lub w zależności od
sytuacji epidemiologicznej i podawane było podskórnie;
- w przypadku szczepienia przeciw ospie wietrznej dodano
uwagę, iż rekomendowany jest dwudawkowy cykl szczepienia;
- szczepienie przeciw wściekliźnie dotyczy osób narażonych na
zakażenie w wyniku styczności ze zwierzęciem chorym na
wściekliznę lub podejrzanym o zakażenie wirusem i podawane może być domięśniowo lub podskórnie - poprzednio
dotyczyło osób ze wskazań indywidualnych oraz mających
styczność ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym a zakażenie wirusem.
Nowe obwieszczenie wprowadza też zmiany w zakresie szczepień zalecanych niefinansowanych ze środków znajdujących się
w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia:
- w przypadku szczepienia przeciw WZW typu B do katalogu
osób, które powinny je wykonać, dodano osoby chore na
nowotwory układu krwiotwórczego, ponadto w uwagach do
szczepienia dodano, iż nie jest konieczne szczepienie przypominające osób zdrowych uprzednio zaszczepionych podstawowo, pomimo stężenia przeciwciał anty HBs poniżej
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poziomu ochronnego (10 j.m./l) - poprzednio użyto sformułowania „nie należy”;
- w przypadku zalecanego szczepienia przeciw odrze, śwince,
różyczce dodano uwagę, iż nie należy go wykonywać na 4 tygodnie przed planowaną ciążą i w okresie ciąży - poprzednie
obwieszczenie wskazywało uwagę, zgodnie z którą po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę przez 3 miesiące;
- w regulacjach o szczepieniu przeciw grypie uzupełniono katalog osób, którym zaleca się jego wykonanie o dzieci z wadami
wrodzonymi serca zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością
serca, z nadciśnieniem płucnym oraz o osoby chorym na
nowotwory układu krwionośnego;
- w przypadku zalecanych szczepień przeciw błonicy, tężcowi
i krztuścowi zmieniono katalog osób z dzieci w 14 roku życia
na młodzież;
- zwiększono katalog osób w stosunku do których zalecane
jest wykonanie szczepienia przeciw inwazyjnym zakażeniom
streptococcus pneumoniae o dzieci i osoby dorosłe z zaburzeniami odporności, wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą chorobą nerek
i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina,
uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem
immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią
i radioterapią, szpiczakiem mnogim;
- w zakresie szczepienia przeciw ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis) zmieniono katalog osób,
wobec których jest ono zalecane, na osoby wyjeżdżające do
rejonów endemicznego występowania zachorowań oraz o
osoby powyżej 19 roku życia dotychczas nieszczepionym,
ponadto zmieniono rodzaj podawanej szczepionki, w zależności od sytuacji epidemiologicznej: doustną OPV monowalentną lub poliwalentną (zawierającą 1 lub 2 lub 3 typy
wirusa) lub inaktywowaną IPV poliwalentną (zawierającą
1,2,3 typ wirusa);
- w odniesieniu do szczepienia przeciw ludzkiemu wirusowi
brodawczaka (HPV) zmieniono krąg osób, wobec których
zalecane jest szczepienie o osoby przed inicjacją seksualną
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- poprzednio szczepienie to odbywało się według wskazań
producenta szczepionki;
- w przypadku zalecanych szczepień przeciw gruźlicy zmieniono katalog osób na osoby do ukończenia 15 roku życia
nieszczepione przeciw gruźlicy w ramach szczepień obowiązkowych - poprzednio noworodki i dzieci do 15 roku życia.
W informacjach uzupełniających, dotyczących szczepienia
przeciw gruźlicy dodano, iż w przypadku wystąpienia wątpliwości co do stanu zaszczepienia przeciw gruźlicy, zaległe szczepienie przeciw gruźlicy może być przeprowadzone po konsultacji
w poradni specjalistycznej wykonującej szczepienia ochronne.
Opracowanie:
Jacek Tkacz

Wolters Kluwer
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omunikat

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia
Interferony beta:
ryzyko wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej
i zespołu nerczycowego
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobojczych w porozumieniu z Europejską
Agencją Leków (EMA) oraz firmami Biogen Idec Ltd, Bayer Pharma
AG, Novartis Europharm Ltd i Merck Serono Europe Ltd uprzejmie
informują o istotnej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zawierających w swoim składzie
interferon beta stosowanych w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
Podsumowanie
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• Podczas leczenia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym produktami zawierającymi interferon beta zgłaszano przypadki
mikroangiopatii zakrzepowej (ang. thrombotic microangiopathy, TMA), w tym przypadki śmiertelne. W większości
przypadków mikroangiopatia zakrzepowa występowała pod
postacią zakrzepowej plamicy małopłytkowej lub hemolitycznego zespołu mocznicowego.
• Zgłaszano także przypadki zespołu nerczycowego wywołanego przez różne rodzaje nefropatii.
• Zarówno TMA, jak i zespół nerczycowy mogą występować
po kilku tygodniach, a nawet kilku latach od rozpoczęcia
leczenia interferonem beta.
• Konieczne jest uważne obserwowanie pacjentów pod kątem
pojawienia się tych powikłań i szybkie ich leczenie, w sposób
zgodny z poniższymi zaleceniami.
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Zalecenia dotyczące TMA:

• Objawy kliniczne TMA obejmują trombocytopenię, nowo
rozpoznane nadciśnienie, gorączkę, objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. splątanie i niedowład) oraz
zaburzenie czynności nerek. W razie stwierdzenia objawów
klinicznych TMA, należy wykonać badanie liczby płytek,
poziomu dehydrogenazy mleczanowej w surowicy oraz badanie czynności nerek. Wykonać należy także rozmaz krwi
pod kątem obecności fragmentów erytrocytów.
• W przypadku rozpoznania TMA konieczne jest bezzwłoczne
rozpoczęcie leczenia (w tym rozważenie wymiany osocza)
i zalecane jest natychmiastowe przerwanie stosowania interferonu beta.
Zalecenia dotyczące zespołu nerczycowego:

• Zaleca się okresowe monitorowanie czynności nerek i zwrócenie uwagi na wczesne objawy podmiotowe lub przedmiotowe
zespołu nerczycowego, takie jak: obrzęki, białkomocz czy zaburzenie czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z wysokim
ryzykiem wystąpienia choroby nerek. W razie wystąpienia
zespołu nerczycowego należy szybko podjąć leczenie i rozważyć przerwanie podawania interferonu beta.
Dodatkowe informacje

Niniejszy komunikat jest wynikiem przeglądu dokonanego
przez europejskie władze ds. rejestracji leków po otrzymaniu
zgłoszeń przypadków TMA i zespołu nerczycowego, związanych ze stosowaniem produktów zawierających interferon beta
w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Przegląd
ten nie wykluczył związku przyczynowego między podawaniem
produktów zawierających interferon beta i wystąpieniem zespołu
nerczycowego lub pomiędzy produktami zawierającymi interferon beta i wystąpieniem TMA.
Więcej informacji na temat wymienionych wyżej stanów klinicznych:
• TMA jest poważnym stanem klinicznym, charakteryzującym
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się powstawaniem zakrzepów blokujących mikrokrążenie i
wtórną hemolizą.
• Wczesne objawy kliniczne obejmują trombocytopenię, nowo
rozpoznane nadciśnienie i zaburzenie czynności nerek. Do
wyników badań laboratoryjnych wskazujących na TMA należą: zmniejszona liczba płytek, podwyższony poziom dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w surowicy oraz obecność
schistocytów (fragmentów erytrocytów) w rozmazie krwi.
• Zespół nerczycowy jest niespecyficznym zaburzeniem nerek,
które charakteryzuje białkomocz, upośledzona czynność nerek i obrzęki.
Obecnie dostępne są następujące produkty zawierające interferon beta, zatwierdzone w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym:
• Avonex® (interferon beta-la) - Biogen Idec Ltd
• Rebif® (interferon beta - la) - Merck Serono Europe Ltd
• Betaferon® (interferon beta - lb) - Bayer Pharma AG
• Extavia® (interferon beta-1 b) - Novartis Europharm Ltd
• Plegridy ® (peginterferon beta-1 a) - Biogen Idec Ltd
Charakterystyki produktów leczniczych (ChPL) oraz ulotki
dla pacjenta dotyczące produktów leczniczych: Avonex, Betaferon,
Extavia i Rebif zostały uzupełnione o informacje na temat TMA
i zespołu nerczycowego (patrz Aneks).
ChPL oraz ulotka dla pacjenta dotycząca produktu leczniczego Plegridy w momencie dopuszczenia produktu do obrotu zawierają ogólną informację na temat bezpieczeństwa stosowania
produktu w odniesieniu do ryzyka wystąpienia TMA i zespołu
nerczycowego. W celu zapewnienia pełnej zgodności z treścią
informacji o produkcie ChPL oraz ulotka dla pacjenta będą dalej
aktualizowane.
Wezwanie do zgłaszania działań niepożądanych
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Fachowi pracownicy ochrony zdrowia powinni zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane związane ze stosowaniem produktów Avonex, Betaferon, Extavia, Rebif i Plegridy.
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Zgłoszenia należy kierować do przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych:
Bayer Sp. z o. o.
Biogen Idec Poland Sp. z o.o.
Merck Sp. z o.o.
Novartis Poland Sp. z o.o.
lub
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych,
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobojczych
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,
tel. 22 492 13 01, faks 22 492 13 09,
zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa
produktów leczniczych w Polsce.
Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronic internetowej Urzędu http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych lub stronach
internetowych podmiotów odpowiedzialnych.
Znajdują się one także w charakterystykach produktów leczniczych i ulotkach dla pacjenta dostępnych na stronie:
http://www.ema.europa.eu/ema/
ANEKS
Poniżej przedstawione są zaktualizowane fragmenty tekstu
charakterystyki produktu leczniczego dla produktów:
Avonex, Bctaferon, Extavia, i Rebif
Niniejszy tekst nie stanowi pełnej charakterystyki produktu
leczniczego.
Charakterystyka produktu leczniczego
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania [...]
Mikroangiopatia zakrzepowa (ang. thromboiic microangiopathy. TMA)
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Podczas leczenia interferonem beta zgłaszano przypadki
TMA (w tym przypadki śmiertelne), występującej pod
postacią zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP) lub
hemolitycznego zespołu mocznicowego (HUS). Zdarzenia
zgłaszano w różnych okresach leczenia i mogą one występować po kilku tygodniach, a nawet kilku latach, od
rozpoczęcia leczenia interferonem beta. Wczesne objawy
kliniczne obejmują trombocytopenię, nowo rozpoznane
nadciśnienie, gorączkę, objawy ze strony ośrodkowego
układu nerwowego (np. splątanie i niedowład) i zaburzenie czynności nerek. Do wyników badań laboratoryjnych
wskazujących na TMA należą: zmniejszona liczba płytek,
podwyższone stężenie dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
w surowicy wskutek hemolizy oraz obecność schistocytów
(fragmentów erytrocytów) w rozmazie krwi.
Dlatego w razie stwierdzenia klinicznych objawów TMA zaleca się wykonanie dodatkowych badań poziomu płytek,
LDH w surowicy, rozmazu krwi i czynności nerek. W razie
rozpoznania TMA, konieczne jest bezzwłoczne wdrożenie
leczenia (w tym rozważenie wymiany osocza) i zalecane
jest natychmiastowe odstawienie produktu <nazwa produktu> […]
Zespół nerczycowy
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Podczas leczenia produktami zawierającymi interferon beta
zgłaszano przypadki zespołu nerczycowego wywołanego
przez różne rodzaje nefropatii, w tym ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych z zapadnięciem
pętli włośniczkowych (ang. collapsing FSGS), zmianę minimalna (ang. MCD) błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe
zapalenie nerek (ang. MPGN) i mezangialne kłębuszkowe
zapalenie nerek (ang. MGN). Zdarzenia te zgłaszano w różnych okresach w trakcie leczenia i mogą one występować po
kilku latach stosowania interferonu beta. Zaleca się okresowe monitorowanie wczesnych objawów podmiotowych
lub przedmiotowych, takich jak obrzęki, białkomocz czy
zaburzona czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia choroby nerek. Konieczne jest
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szybkie podjęcie leczenia zespołu nerczycowego i rozważenie przerwania leczenia produktem <nazwa produktu>.
[…]
Punkt 4.8: Działania niepożądane
[...]
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko: mikroangiopatia zakrzepowa, w tym zakrzepowa
plamica małopłytkowa (FTP) lub hemolityczny zespół
mocznicowy (HUS)*
*Dotyczy klasy produktów zawierających interferon beta
(patrz punkt 4.4)
[...]
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko/niezbyt często1: zespół nerczycowy, stwardnienie
kłębuszków nerkowych (patrz punkt 4.4)
1) Avonex, Plegridy i Rcbif: rzadko; Betaferon i Extavia: niezbyt często. Klasyfikacja częstości dla każdego produktu
zawierającego interferon beta różni się w zależności od
analiz/danych
Z poważaniem
Beata Kozłowska-Boszko
Dyrektor Medyczny
Bayer Sp. z o. o.
Piotr Paczwa
Head of Medical Department
Biogen Idec Poland Sp. z o.o.
Krzysztof Duma
Dyrektor Medyczny
Merck Sp. z o.o.
Ewa Dąbrowska-Górniak
Dyrektor Medyczny
Novartis Poland Sp. z o.o.
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N

owe akty prawne

1. Dz.U.2014.145 z dnia 30 stycznia 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
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2. Dz. U. poz. 1508 z dnia 2 października 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach
leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania
wchodzi w życie - z dniem 19 listopada 2014 r. z dniem 19 lis
topada 2014 r. - dotyczy bezpośrednio pielęgniarek i położnych;
Rozporządzenie to określa kwestie dotyczące poszczególnych
rodzajów dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, w tym dokumentacji lekarza, pielęgniarki i położnej
udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej wykonywanej w tych podmiotach leczniczych oraz
dokumentacji prowadzonej przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, pielęgniarkę lub higienistkę szkolną udzielających
świadczeń zdrowotnych uczniom. Powyższy akt prawny reguluje także zasady przechowywania i udostępniania ww.
dokumentacji oraz szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.
Należy wskazać, iż powyższe rozporządzenie zawiera regulacje
prawne, które są co do zasady tożsame z zapisami zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 177 ze zm.).
Nowym rozwiązaniem wprowadzonym w ww. rozporządzeniu jest natomiast regulacja przewidująca, iż w dokumentacji
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medycznej będzie się musiała znajdować także pieczęć lekarza,
pielęgniarki i położnej jako dodatkowy element oznaczenia
osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na
badanie, konsultację lub leczenie.
Ponadto warto zauważyć, iż zapisy ww. rozporządzenia dotyczące
zasad dokonywania wpisów w dokumentacji indywidualnej
i zbiorczej prowadzonej przez podmiot leczniczy utworzony
przez Ministra Obrony Narodowej będą miały zastosowanie
także do lekarza jak i pielęgniarki oraz położnej wykonujących indywidualną praktykę albo indywidualną specjalistyczną
praktykę w tym podmiocie leczniczym.

2. Dz. U. poz 1534 z dnia 17 października 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu
sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych
i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania
ich ważności
wchodzi w życie - z dniem 21 listopada 2014 r.;
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych,
fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji
oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności,
zwaną dalej „listą”;
2) tryb dokonywania wpisu na listę oraz wykreślania z niej;
3) zakres danych ujętych na liście;
4) sposób uiszczania opłat za dokonanie wpisu na listę;
5) wzór wniosku o wpis na listę.

3. Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 76 z dnia 4 listopada 2014 r.
W Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone obwieszczenie Minis
tra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia
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w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w
zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyszuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U.
poz. 1604)
Wchodzi w życie - z dniem 20 listopada 2014 r.

4. W dniu 18 listopada 2014 r. Minister Finansów skierował
do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o Administracji Podatkowej.
Projekt nie odnosi się bezpośrednio do zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jednakże dotyczy - między
innymi - obowiązków płatników składek na ubezpieczenia i zaliczek na podatek dochodowy, jak również rozliczeń w tym
zakresie.
Zawiera również niewielką zmianę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
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O

pinia prawna

Opinia prawna dotycząca: zgłoszenia chęci powrotu
do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
w innej okręgowej radzie, aniżeli ta w której została
zgłoszona informacja o zaprzestaniu wykonywania zawodu

Wniosek

Osoba zamierzająca powrócić do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej winna zawiadomić o tym tę okręgową radę,
której była członkiem, a następnie złożyć wniosek o wykreślenie
jej z rejestru prowadzonego przez tę radę i równoczesne wskazać
izby, na obszarze której zamierza wykonywać zawód.
Uzasadnienie:
Stan faktyczny:
Przedmiot zapytania stanowi możliwość zgłoszenia zamiaru
do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w okręgowej
radzie innej, aniżeli ta w której została złożona informacja o zap
rzestaniu wykonywania tego zawodu.
Ocena prawna:
W przedmiotowej sprawie należy przede wszystkim wskazać
na brzmienie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435), zgodnie
z którym to prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo
wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze
względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Z przywołanej regulacji jednoznacznie wynika zatem, że właściwa jest
ta okręgowa rada na obszarze, której osoba zainteresowana zamierza wykonywać zawód. Jednakże sytuacja osoby powracającej
do wykonywania zawodu jest nieco odmienna.
Stosownie do brzmienia art. 41 ust. 1 omawianego aktu prawnego na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa
wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych
dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
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i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”,
„Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo
wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Ograniczone prawo
wykonywania zawodu położnej”. Zasadnym staje się więc przyjęcie, że wymienionych w przytoczonym przepisie czynności
w tym także wydania dokumentu „prawo wykonywania zawodu”
dokonuje ta okręgowa rada, na obszarze właściwości, której ma
być wykonywany zawód.
Równocześnie należy jednak wskazać, iż zgodnie z pouczeniem, jakie znajduje się w dokumencie „Prawo wykonywania
zawodu pielęgniarki lub położnej”, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego
2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania
zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz.U. poz. 222) osoby, które
zostały pozbawione, utraciły lub zawiesiły wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej są obowiązane do bezzwłocznego
zwrotu przedmiotowego dokumentu w okręgowej izbie, której
są członkami.
Koniecznym staje się zauważyć również, iż zgodnie z art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek
i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038) członkami samorządu są
pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane
prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania
zawodu okręgową radę. W myśl zaś art. 5 ust. 5 cytowanej ustawy
w przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania. zawodu na
obszarze innej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają
wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej
izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby,
której chcą zostać członkami.
Mając powyższe na uwadze należy stanąć na stanowisku, że osoba zamierzająca powrócić do wykonywania zawodu pielęgniarki
i położnej winna zawiadomić ó tym tę okręgową radę, której była
członkiem, a następnie złożyć wniosek o wykreślenie jej z rejestru
prowadzonego przez tę radę i równoczesne wskazanie izby, na
obszarze której zamierza wykonywać zawód.
Piotr Siłakiewicz
radca prawny
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U

kraiński dyplom młodszego specjalisty

Opinia Departamentu Współpracy Międzynarodowej
przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie
ukraińskiego dyplomu młodszego specjalisty

W Polsce nie istnieje odpowiednik ukraińskiego dyplomu
młodszego specjalisty.
Dyplom taki poświadcza na Ukrainie ukończenie 3-4-letniego
kształcenia na podbudowie 9-letniej szkoły lub 2-3-letniej edukacji na bazie 11-letniej pełnej szkoły średniej.
Na Ukrainie średnie szkoły zawodowe (ucziliszcza, koledze)
zostały włączone do systemu szkolnictwa wyższego, w związku
z czym wydawane przez nie dyplomy młodszego specjalisty są
tam uważane za dokumenty poświadczające ukończenie edukacji na poziomie wyższym. Z tego też powodu nie mogą być
one traktowane w Polsce jako świadectwa szkolne uzyskane za
granicą, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572
z późn. zm.).
Z posiadanych przez nas informacji wynika, iż dają one na
Ukrainie możliwość kontynuacji kształcenia na tym samym
kierunku i uzyskania w skróconym trybie dyplomu ukończenia
studiów pierwszego stopnia (bakaławr).
Zważywszy na to, iż umowy międzynarodowe nie określają
zasad uznania dyplomów młodszego specjalisty, z formalnego
punktu widzenia powinny one podlegać procedurze nostryfikacji w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji
dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
(Dz. U. Nr 196, póz. 1168). Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż
w polskich szkołach wyższych nie prowadzi się tego typu kształcenia, również w wyniku postępowania nostryfikacyjnego nie ma
możliwości stwierdzenia równoważności tych dyplomów z odpowiednimi dyplomami wydawanymi przez polskie uczelnie.
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Podpisana do celów akademickich, tj. dalszego kształcenia się
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni (obowiązuje
od 20 czerwca 2006 r.) także nie ma zastosowania w przypadku
dyplomu młodszego specjalisty. Odnosi się ona bowiem do ukraińskich świadectw o pełnym wykształceniu średnim (атестат
про повну загальну средню освіту), dyplomów ukończenia
studiów pierwszego i drugiego stopnia (bakaławr, specialist,
magistr) oraz dyplomów o nadaniu stopnia naukowego (kandydat nauk) i gwarantuje ich posiadaczom możliwość kontynuacji
kształcenia w placówkach drugiego państwa bez konieczności
dokonywania procedury nostryfikacji.
Jedynym punktem umowy, który mógłby odnosić się do dyp
lomów młodszego specjalisty jest informacja zawarta w art. 4,
mówiąca, iż szkoły wyższe państw Stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki
zgodnie z prawem wewnętrznym.
Decyzję taką podejmuje jednak wyłącznie uczelnia, o przyjęcie
do której zwraca się posiadacz dokumentu.
Opracowanie:
Dział Prawny NRPiP
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Z

akres zadań pielęgniarki POZ

Czy pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
może na zlecenie lekarza podać w warunkach domowych
dożylnie pyralginę i żelazo?
Odpowiedź:

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana też pielęg
niarką środowiskowo-rodzinną, powinna wykonywać zabiegi
w postaci iniekcji dożylnych w domu pacjenta wyłącznie na pisemne zlecenie lekarskie, zawarte w dokumentacji medycznej.
Zlecenie lekarskie powinno określać nazwę leku, dawki, sposób
i czasookres podawania, również informację, o tym, że zabieg należy wykonać w warunkach domowych, bez obecności lekarza.
Pielęgniarka może podać w warunkach domowych, pyralginę
i żelazo dożylnie, na zlecenie lekarza, które zawiera opisane powyżej szczegóły w dokumentacji medycznej.
Uzasadnienie:
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza,
pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.
Nr 214, poz. 1816) - dalej r.z.p.o.z., „Zakres zadań pielęgniarki
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej”, w części I nakłada na
pielęgniarkę i położną obowiązek planowania i realizacji kompleksowej opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej, opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej nad świadczeniobiorcą
w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:
1) promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2) świadczeń pielęgnacyjnych;
3) świadczeń diagnostycznych;
4) świadczeń leczniczych;
5) świadczeń rehabilitacyjnych.
Zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarka POZ) zostały określone w dziale A części II załącznika nr
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2 do r.z.p.o.z. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
pielęgniarka POZ współpracuje z lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze (ust. 2 pkt 1
części II działu A załącznika nr 2 do r.z.p.o.z.), z innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych (ust. 2 pkt
5 części II działu A załącznika nr 2 do r.z.p.o.z.). Ustęp 6 pkt
2 części II działu A załącznika nr 2 do r.z.p.o.z. przewiduje, iż
świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym
wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych
oraz wykonywanie wlewów dożylnych. Powyższy obowiązek, co
należy podkreślić, dotyczy wszystkich pacjentów objętych opieką
przez pielęgniarkę POZ.
W tym miejscu należy powołać się na opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, który wyraził
pogląd, że: „wykonywanie iniekcji (domięśniowych, dożylnych)
leku, który może spowodować wystąpienie gwałtownych reakcji
uczuleniowych, czy innego rodzaju zaburzeń niekorzystnych dla
stanu zdrowia pacjenta (np. penicylina, preparaty żelaza) wykonywane jest tylko w warunkach ambulatoryjnych, z pełnym
zabezpieczeniem w zestaw ratujący życie i w obecności lekarza.
Również przy wykonywaniu świadczeń leczniczych w domu pac
jenta, pielęgniarka zobowiązana jest do spełnienia wymaganych standardów, tzn. posiadania zestawu przeciwwstrząsowego
i możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego”.

100

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
dopuszcza jednak możliwość podawania dożylnie w warunkach
domowych pyralginy i preparatów żelaza itp., jednakże pod
pewnymi warunkami, dotyczącymi wyposażenia pielęgniarki
w zestaw przeciwwstrząsowy. Wyposażenie pielęgniarki POZ zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych,
które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym
świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych
wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 18, poz. 94).
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Ponadto Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego zaleca, aby pielęgniarki środowiskowe/rodzinne dążyły
do uzupełnienia swoich kwalifikacji w postaci ukończenia kursu
specjalistycznego w zakresie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1139 z późn. zm.) dalej u.z.p.p., stanowi, że pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej. W przypadku
uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka i położna mają prawo
domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił pot
rzebę jego wykonania (art. 15 ust. 3 u.z.p.p.).
W szczególnych sytuacjach warto również pamiętać też o treś
ci art. 12 ust. 2 u.z.p.p., w myśl którego pielęgniarka i położna
mogą odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania
innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem
lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie
przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą okoliczności, określone w art. 12 ust.
1 u.z.p.p., dotyczące obowiązku udzielenia świadczenia przez
pielęgniarkę w sytuacji, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby
spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Naczelną zasadą wykonywania zawodu pielęgniarki jest dbałość o zdrowie i dobro pacjenta, co zostało wyrażone w art. 11
ust. 1 u.z.p.p., zgodnie z którym pielęgniarka i położna wykonują
zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.
Iwona Choromańska
Radca Prawny
Autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
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K

ompetencje położnej

Osoba, która posiada prawo wykonywania zawodu położnej
nie może zajmować stanowiska naczelnej pielęgniarki. Może natomiast zajmować stanowisko naczelnej położnej. Jest możliwe
także, aby położna, pełniąc funkcję kierowniczą kierowała i zarządzała zespołami pielęgniarek i położnych - wyjaśnia Iwona
Choromańska w Serwisie Prawo i Zdrowie.
Pytanie

Czy osoba, która posiada prawo wykonywania zawodu położnej
może zajmować stanowisko naczelnej pielęgniarki?
Odpowiedź

Osoba, która posiada prawo wykonywania zawodu położnej
nie może zajmować stanowiska naczelnej pielęgniarki. Może
natomiast zajmować stanowisko naczelnej położnej.
Uzasadnienie

Artykuł 2 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki
i położnej - dalej u.z.p.p., stanowi, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Dalsze przepisy
tej ustawy, odpowiednio w art. 4 i 5 i nast. u.z.p.p. precyzują
na czym polega wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej.
W szczególności rozdział 3 u.z.p.p. - „Prawo wykonywania zawodu”, zawiera wymogi jakie obowiązana jest spełniać osoba
ubiegająca się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej.
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Zasadniczo, oprócz zakresu kompetencji w poszczególnych zawodach, zawody te różnią rodzaje szkół i dyplomów, jakie otrzymują absolwenci. Kierunek pielęgniarstwo i kierunek położnictwo są bowiem odrębnymi kierunkami na uczelniach wyższych.
Wskazuje na to rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia
dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,
farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa - dalej r.s.k., które określa
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odrębne standardy na kierunku pielęgniarstwo (załącznik nr 4
do r.s.k.) i na kierunku położnictwo (załącznik nr 5 do r.s.k.).
Konsekwencją powyższych regulacji jest usytuowanie stanowiska naczelnej pielęgniarki, naczelnej położnej w załączniku do
rozporządzenia ministra zdrowia z 20 lipca 2011 roku w sprawie
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami - dalej r.k.p.p.l., który określa kwalifikacje
wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
W części I załącznika do r.k.p.p.l. - „Pracownicy działalności
podstawowej”, w pkt 2 w jednej grupie umieszczono zastępcę
kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu
leczniczego, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego, naczelną pielęgniarkę, naczelną położną.
Jak z powyższego wynika brak jest możliwości, aby osoba
posiadająca prawo wykonywania zawodu położnej mogła objąć funkcję naczelnej pielęgniarki i odwrotnie. Jednakże nic nie
stoi na przeszkodzie, aby położna, pełniąc funkcję kierowniczą
kierowała i zarządzała zespołami pielęgniarek i położnych - art.
5 ust. 2 pkt 3 u.z.p.p., w myśl którego za wykonywanie zawodu
położnej uważa się również kierowanie i zarządzanie zespołami
pielęgniarek lub położnych.
Iwona Choromańska
Radca prawny
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie
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D

okumentacja medyczna w stacji dializ

Czy istnieją przepisy, które jednoznacznie określają jak
powinna wyglądać dokumentacja medyczna w stacji dializ?

Aktualnie stacje dializ funkcjonują jako podmiot udzielający
świadczeń ambulatoryjnych i według rozporządzenia w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania, „podmiot leczniczy udzielający ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych sporządza i prowadzi:
1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii
zdrowia i choroby;
2) dokumentację indywidualną zewnętrzną, o której mowa
w § 2 ust. 4 pkt 1-4;
3) dokumentację zbiorczą w formie:
a) księgi przyjęć,
b) kartoteki środowisk epidemiologicznych,
c) księgi pracowni diagnostycznej,
d) księgi zabiegów prowadzonej odrębnie dla każdego gabinetu zabiegowego,
e) księgi porad ambulatoryjnych dla nocnej i świątecznej
pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej,
f) listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
finansowanego ze środków publicznych”.
Pytanie dotyczy prowadzenia księgi zabiegów. Każdy pacjent
przyjęty do stacji dializ ma wykonany zabieg: hemodializę. Informacja ta jest odnotowana w księdze przyjęć i w dokumentacji
indywidualnej.
Czy pomimo to należy również prowadzić księgę zabiegów?
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Wpisy w niej dokonywane są identyczne jak wpisy w księdze
przyjęć - jest to swoiste dublowanie danych.
Jakie stanowisko należy zająć?
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Odpowiedź:

Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej nie
przewidują odstępstwa od obowiązku prowadzenia księgi zabiegów w stacji dializ, nawet, jeżeli zawiera ona dane tożsame
z danymi ujętymi w księdze przyjęć.
Uzasadnienie:

Nie ma aktualnie odrębnych przepisów, które w sposób szczególny określałyby prowadzenie dokumentacji medycznej w stacji
dializ. W związku z tym do prowadzenia dokumentacji medycznej w stacji dializ stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177) - dalej r.d.m.
Zgodnie z § 40 ust. 1 r.d.m., zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych
sporządza i prowadzi:
1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii
zdrowia i choroby;
2) dokumentację indywidualną zewnętrzną, o której mowa
w § 2 ust. 4 pkt 1 - 4 r.d.m.;
3) dokumentację zbiorczą w formie:
a) księgi przyjęć,
b) kartoteki środowisk epidemiologicznych,
c) księgi pracowni diagnostycznej,
d) księgi zabiegów prowadzonej odrębnie dla każdego gabinetu zabiegowego,
e) księgi porad ambulatoryjnych dla nocnej i świątecznej
pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej.
W związku z brzmieniem § 40 ust. 1 r.d.m., wszyscy świadczeniodawcy udzielający świadczeń ambulatoryjnych powinni
powadzić księgę przyjęć oraz księgę zabiegów. W przypadku,
gdy powodem przyjęcia pacjenta jest jedynie wykonanie zabiegu,
zawartość obu ksiąg, opisana odpowiednio w § 32 r.d.m. oraz § 44
r.d.m., jest w istocie tożsama. Pomimo tego żaden z przepisów
rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania nie przewiduje odstęp-
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stwa od obowiązku prowadzenia księgi zabiegów nawet, jeżeli
dane w niej zawarte są tożsame z danymi zawartymi w księdze
przyjęć. W związku z tym świadczeniodawca powinien prowadzić obie księgi.
Zmiana tego stanu rzeczy wymagałaby zmiany wskazanego
wyżej rozporządzenia lub dokonania przez Ministra Zdrowia
wykładni autentycznej, która zezwalać będzie na zaniechanie
prowadzenia księgi zabiegów, jeżeli dane w niej zawarte są już
ujęte w księdze przyjęć.
Grzegorz Machulak

Autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
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O

pinie prawne

Czy położna może przystąpić do kursu specjalistycznego:
Szczepienia ochronne (Nr 03/08)?

Informujemy, iż położna może jedynie ukończyć kurs spe
cjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych noworodków
(Nr 04/08).
Nie może natomiast przystąpić do kursu specjalistycznego
Szczepienia ochronne (Nr 03/08), gdyż kurs ten przeznaczony
jest wyłącznie dla pielęgniarek. Tym samym za nieprawidłowy
należy uznać fakt zakwalifikowania położnej do odbywania kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (Nr 03/08), w którym
może uczestniczyć jedynie pielęgniarka.
Należy również wyraźnie podkreślić, iż w świetle obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.) oraz innych aktów
prawnych, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie
bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz.1540) uprawnienia
położnej w zakresie wykonywania szczepień ochronnych dotyczą
tylko i wyłącznie noworodków.
To pielęgniarka natomiast będzie uprawniona do realizacji
tych świadczeń wobec innych świadczeniobiorców, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych.
Wobec powyższego położna może wykonywać szczepienia
ochronne tylko u noworodków.
Opracowanie:
Dział Prawny NRPiP
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Informacja
nt uznawania okresów zatrudnienia w pracy
w zawodzie położnej
w kontekście długości okresu przeszkolenia
w razie zamiaru powrotu do wykonywania pracy
w charakterze położnej
po przerwie trwającej więcej niż 5 lat
Stosownie do brzmienia art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz.
1435 – zwanej dalej: „ustawą”) położne, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich
6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek
zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie
pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania zawodu położnej. W myśl natomiast art. 26 ust. 4 przywołanego
aktu prawnego, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi,
w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb
odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez
pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu
oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykonywały zawodu.
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W oparciu o przedmiotową delegację została podjęta Uchwała
Nr 49/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28
marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia
przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Zgodnie
z pkt II ust. 5 pkt 2 lit. c) Ramowego programu przeszkolenia,
sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez
pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie
przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, stanowią-
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cego załącznik nr 1 do powyższej uchwały, czas trwania przeszkolenia ustala okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub jej
prezydium, indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, po ocenie
złożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym. Ten
sam przepis wskazuje ponadto jedynie zalecaną długość trwania
szkolenia w zależności od czasokresu w jakim zawód położnej
nie był wykonywany. Pragnę przy tym zaznaczyć zatem, że czas
odbywania szkolenia jest ustalany indywidualnie i każdorazowo
w poszczególnych przypadkach.
Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 2 pkt 4 i 5 cytowanej
ustawy stanowi, że za wykonywanie zawodu położnej uważa się
również zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach
administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej a także zatrudnienie
w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki
zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności
związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem
nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
Wobec powyższego, świadczenie pracy na wymienionych
stanowiskach nie będzie uważane za przerwę w wykonywaniu
zawodu położnej. Jednakże, jak to zostało już wskazane, czas
konieczny do odbycia przeszkolenia, w razie chęci powrotu do
wykonywania zawodu położnej, określony zostanie przez właściwą okręgową radę przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności.
Opracowanie:
Dział Prawny NRPiP

109

Biuletyn nr 92/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Akty prawne i opinie

O

pinie prawne
Czy pielęgniarka może podać pacjentowi
antybiotyk i pobrać krew w ambulatorium
bez obecności lekarza?
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze
zm.) wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
Tak więc podstawą do podania antybiotyku pacjentowi dorosłemu, dziecku w ambulatorium będzie udokumentowane zlecenie
lekarskie, które powinno zawierać nazwę zlecanego leku, dawkowanie i drogę podawania oraz częstotliwość wykonywania.
Lekarz nie musi być obecny w ambulatorium, gdy pielęgniarka
podaje pacjentowi antybiotyk (inny lek), chyba że w zleceniu lekarskim jest wyraźnie zapisane, że antybiotyk (inny lek) należy
podać w obecności lekarza.
Należy jednocześnie podkreślić, iż w ambulatorium znajduje
się zestaw przeciwwstrząsowy i pielęgniarka podająca antybiotyki
powinna znać działanie podawanych leków, ich sposób podawania, przechowywania i skutki uboczne oraz posiadać wiedzę
i umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
i zastosowania produktów leczniczych wchodzących w skład
zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie.
Pielęgniarka powinna mieć też możliwość nawiązania natychmiastowego kontaktu telefonicznego z lekarzem w przypadku gdy
podanie leku spowoduje wystąpienie zaburzeń niekorzystnych
dla stanu zdrowia pacjenta.
Ponadto uprzejmie informuję, iż za zlecenie lekarskie odpowiedzialność ponosi lekarz. Pielęgniarka odpowiada za prawidłowe
wykonanie zlecenia, zgodnie z aktualną wiedzą.
Jednocześnie art. 12 ust. 2. powyższej ustawy przewiduje,
iż pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia lekarskie-
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go niezgodnego z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając
niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub
osobie zlecającej, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące, iż
zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować stan nagłego
zagrożenia zdrowotnego.
W odniesieniu do kwestii pobierania krwi u pacjenta dorosłego,
dziecka przez pielęgniarkę w ambulatorium należy wskazać, iż
w sytuacji gdy pielęgniarka otrzymuje zlecenie lekarskie dotyczące pobrania krwi pacjenta powinna to zlecenie wykonać bez
obecności lekarza.
Należy wyraźnie zaznaczyć, iż pielęgniarka może pobierać krew
od pacjentów do badań laboratoryjnych ściśle według zlecenia
lekarskiego, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, zapewniającym
bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta oraz pielęgniarki.
Opracowanie:
Dział Prawny NRPiP
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami
pielęgniarka lub położna, która miała przerwę
w wykonywaniu zawodu, musi przejść przeszkolenie
oraz zdać egzamin teoretyczny
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Zgodnie z art. 26 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)
pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie
przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić
o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć
trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie.
Za niewykonywanie zawodu uznaje się również przebywanie
na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym (Rozdz. II pkt 3
uchwały Nr 135/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Ramowego
programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie
wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat).
Pierwszym krokiem, jaki musi poczynić pielęgniarka lub położna, gdy chce wrócić do wykonywania zawodu po takiej przerwie
jest poinformowanie o niej okręgowej rady pielęgniarek i położnych oraz złożenie stosownego wniosku o przeszkolenie.
Następnie rada wyznacza miejsce, czas trwania i program
przeszkolenia. Samo przeszkolenie trwa od trzech do sześciu
miesięcy. Ustalane jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy w zależności od długości okresu niewykonywania zawodu
i wynosi on:
a) 3 miesiące, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi od 5 do 10 lat;
b) 4 miesiące, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi powyżej 10 do 15 lat;
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c) 5 miesięcy, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi powyżej 15 do 20 lat;
d) 6 miesięcy, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi powyżej 20 lat (Rozdz. II pkt 5 uchwały).
Uchwałę w powyższym zakresie rada przekazuje pielęgniarce/
położnej wraz ze skierowaniem na przeszkolenie.
Kolejnym krokiem jest odbycie przez pielęgniarkę lub położną
przeszkolenia i dostarczenie do rady odpowiednich dokumentów
potwierdzających jego odbycie. Jeśli pielęgniarka lub położna
tego nie uczyni - izba podejmie uchwałę o skierowaniu wniosku
o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Po odbyciu przeszkolenia pielęgniarka lub położna musi zdać
egzamin teoretyczny zorganizowany przez radę. Po pozytywnym złożeniu przez pielęgniarkę/położną egzaminu końcowego z przeszkolenia Komisja egzaminacyjna przekazuje OIPiP
protokół egzaminu, który stanowi podstawę do wydania przez
OIPiP zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przeszkolenia (Rozdz. III pkt 18.1 uchwały). Wzór zaświadczenia określają
załączniki 10 i 10a uchwały.
W przypadku niezłożenia egzaminu dopuszcza się dwukrotne powtórzenie egzaminu w okresie 2 miesięcy po zakończeniu
przeszkolenia (Rozdz. III pkt 17.1 uchwały). W przypadku trzykrotnie niezdanego egzaminu następuje skierowanie pielęgniarki/
położnej na kolejne przeszkolenie na okres 3 miesięcy (Rozdz.
III pkt 17.2. uchwały).
W powyższym opracowaniu wykorzystano fragmenty procedury „Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej
(przeszkolenie)” autorstwa mecenas Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej. Całość dostępna jest w Lex Navigator Ochrona Zdrowia.
Opracowanie:
Dział Prawny NRPiP
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Jakie obecnie obowiązują zasady
uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
przez pielęgniarki w Polsce?

W Polsce pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po
ukończeniu szkoły pielęgniarskiej. Szkołami pielęgniarskimi
są szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie pielęgniarki. Uzys
kanie odpowiednich kwalifikacji jest jednym z niezbędnych warunków do uzyskania prawa wykonywania zawodu.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.)
szkołami pielęgniarskimi są uczelnie prowadzące kształcenie na
kierunki pielęgniarstwo na poziomie:
1. studiów pierwszego stopnia,
2. studiów drugiego stopnia.

114

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej zawiera również
regulacje dotyczące wymiaru zajęć w szkole wyższej prowadzącej
studia wyższe zawodowe (pierwszego stopnia). W tego rodzaju
szkole pielęgniarskiej studia powinny trwać co najmniej 3 lata
i obejmować co najmniej 4 600 godzin kształcenia zawodowego,
w tym kształcenie kliniczne stanowi co najmniej jedną drugą,
a zajęcia teoretyczne co najmniej jedną trzecią wymiaru kształcenia. Studia te nie mogą być prowadzone w formie niestacjonarnej
(art. 54 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).
Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów
pierwszego stopnia może trwać krócej niż 3 lata - w przypadku
pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły
liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki, jeżeli po ich ukończeniu
pielęgniarka uzyska wiedzę, kwalifikacje i umiejętności odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po
ukończeniu studiów wyższych zawodowych pierwszego stopnia
(art. 52 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.). Są to tzw. studia pomostowe.
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Szczegółowo powyższe kształcenie reguluje rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną,
kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 770).
Zgodnie z tym rozporządzeniem do podjęcia przez pielęgniarkę
studiów zawodowych, uprawnia świadectwo dojrzałości oraz
dyplom ukończenia:
a) pięcioletniego liceum medycznego,
b) dwuletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
c) dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej,
kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
d) trzyletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki;
Czas trwania studiów zawodowych w przypadku pielęgniarek
nie może być krótszy niż:
a) dwa semestry lub 1150 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,
b) trzy semestry lub 2410 godzin - dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych,
c) dwa semestry lub 1984 godziny - dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych,
d) dwa semestry - dla absolwentów trzyletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;
Program kształcenia na ww. studiach zawodowych, w tym
wymiar zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych, ustala uczelnia, uwzględniając różnice pomiędzy treściami
kształcenia określonymi w standardach kształcenia dla kierunków studiów pielęgniarstwo i położnictwo oraz programami nauczania zrealizowanymi odpowiednio w wyżej wymienionych
szkołach.
Po zaliczeniu przewidzianych programem kształcenia na studiach zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz prak-
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tyk zawodowych student przystępuje do teoretycznego i praktycznego egzaminu kończącego studia zawodowe.
Edukacja pielęgniarek na uczelni prowadzącej kształcenie na
kierunku pielęgniarstwo obejmuje kształcenie teoretyczne i kliniczne (praktykę).
W trakcie kształcenia teoretycznego student zdobywa wiedzę
zawodową, doświadczenie i umiejętności niezbędne do planowania, organizowania i sprawowania opieki zdrowotnej oraz oceny
działań z tym związanych.
W trakcie kształcenia klinicznego student uczy się sprawowania
kompleksowej opieki zdrowotnej jako członek zespołu, w bezpośrednim kontakcie z osobami zdrowymi i chorymi. Kształcenie
kliniczne odbywa się w podmiotach leczniczych, pod kierunkiem
wykładowców pielęgniarstwa lub położnictwa oraz przy pomocy
innych specjalistów, w szczególności pielęgniarek i położnych.
Kształcenie kliniczne jest praktyką w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Opracowanie:
Dział Prawny NRPiP
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O

pieka transgraniczna
Przepisy wykonawcze
dla opieki transgranicznej

15 listopada 2014 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych wdrażająca dyrektywę transgraniczną oraz szczegółowe rozporządzenia w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wzoru wniosku
o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza
granicami kraju.
Rozporządzenie ministra zdrowia z 4 listopada 2014 roku
w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających
uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 1545), ma pozwolić na
uniknięcie nadmiernych i niekontrolowanych wzrostów kosztów
transgranicznej opieki zdrowotnej, mogących mieć wpływ na
właściwe zabezpieczenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w kraju.
Świadczenia opieki zdrowotnej objęte wykazem, z uwagi na
ich specyfikę, powinny podlegać finansowaniu ze środków publicznych na zasadach zwrotu kosztów transgranicznej opieki
zdrowotnej jedynie wówczas, gdy nie mogą one zostać udzielone
w kraju, w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu
oczekiwania pacjenta.
Wykaz, stanowiący załącznik do rozporządzenia, obejmuje:
1) świadczenia opieki zdrowotnej wymagające pozostania
pacjenta w szpitalu co najmniej do dnia następnego, bez
względu na rodzaj udzielanych świadczeń;
2) leczenie w ramach programów lekowych;
3) terapię izotopową;
4) teleradioterapię stereotaktyczną;

117

Biuletyn nr 92/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Akty prawne i opinie
5) teleradioterapię handrową wiązką protonów;
6) terapię hiperbaryczną;
7) wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastycznoś
ci opornej na leczenie farmakologiczne;
8) badania genetyczne;
9) pozytonową tomografię emisyjną;
10) badania medycyny nuklearnej;
11) tomografię komputerową;
12) rezonans magnetyczny.
Rozporządzenie ministra zdrowia z 4 listopada 2014 roku
w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń
opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz. U. Poz.
1538) wprowadza formularz wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego Unii Europejskiej - na podstawie art.
42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. Ma się on przyczynić do przyspieszenia
postępowań administracyjnych prowadzonych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczących
zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej.
Jacek Tkacz
Wolters Kruwer
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R

aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego
Raport Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa

Ocena funkcjonowania pielęgniarstwa
w województwie podlaskim - stan na dzień 30.09.2014 r.
1. Ocenę funkcjonowania pielęgniarstwa przeprowadzono na
podstawie badań ankietowych.
2. Ankietę skierowano do 25 podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej
(w tym do szpitali: uniwersyteckich, wojewódzkich, powiatowych, specjalistycznych oraz ośrodków rehabilitacyjnych).
3. Statystyka zatrudnienia pielęgniarek w województwie podlaskim.
■ Lecznictwo stacjonarne - w ramach umowy o pracę
- 4414 osób (89,7%).
■ Lecznictwo niestacjonarne - ramach umowy o pracę
- 385 osób (7,8%).
■ Lecznictwo stacjonarne i niestacjonarne - w ramach innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę - 120 osób
(2,5%).
■ Łączne zatrudnienie - 4919 osób.
4. Potrzeby kadrowe.
Na podstawie obliczeń przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami, podmioty wykazały następujące potrzeby kadrowe:
■ Lecznictwo stacjonarne - 89 etatów,
■ Lecznictwo niestacjonarne - zatrudnienie zgodne z zapotrzebowaniem.
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5. Dane statystyczne - na podstawie informacji uzyskanych
z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych (Białystok, Łomża, Suwałki).
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Stan na
31.12.2013 r.

Stan na
30.09.2014 r.

Ilość pielęgniarek, które odbyły
przeszkolenie po 5-letniej przerwie
wykonywania zawodu

13

11

Ilość wydanych praw wykonywania
zawodu, w tym absolwentom pielęgniarstwa

146

109

Ilość osób wykreślonych z rejestru
pielęgniarek

84

28

Ilość pielęgniarek zarejestrowanych
po przeniesieniu z innych izb działających na terenie kraju

27

19

6. Emerytury:
Do 30.09.2014 r. na emeryturę przeszło 35 pielęgniarek,
ponadto 30 zamierza odejść do końca roku. W ciągu najbliższych 5 lat 469 osób (tj. 9,5% ogółu zatrudnionych pielęgniarek), po osiągnięciu wieku emerytalnego deklaruje
odejście na emeryturę.
7. Łączne zatrudnienie absolwentów pielęgniarstwa w województwie podlaskim:
■ 2013 r. - 76 osób;
■ 2014 r. - 70 osób.
8. Rozmieszczenie zasobów kadrowych w oddziałach wg profili:
■ zachowawczy - 1616 osób, co stanowi 32,8% ogółu zat
rudnionych;
■ chirurgiczny – 947 osoby, co stanowi 19,3% ogółu zat
rudnionych;
■ pediatryczny - 380 osób, co stanowi 7,7% ogółu zatrudnionych;
■ neonatologiczny - 62 osoby, co stanowi 1,3% ogółu zat
rudnionych;
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■ blok operacyjny:
- pielęgniarki operacyjne - 281 osób, co stanowi 5,7%
ogółu zatrudnionych;
- pielęgniarki anestezjologiczne - 235 osób, co stanowi
4,8% ogółu zatrudnionych;
■ SOR-y / Izby Przyjęć - 323 osoby, co stanowi 6,6% ogółu
zatrudnionych;
■ inne - 1075 osób, co stanowi 21,8% ogółu zatrudnionych.
Łącznie 4919 osób.
9. Tytuł zawodowy / naukowy:
a) dr n. med. / dr n. o zdrowiu - 11 osób:
■ Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku - 4 osoby,
■ Szpital Wojewódzki w Łomży - 3 osoby,
■ Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Choroszczy - 2 osoby,
■ Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - 1 osoba,
■ Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - 1 osoba;
b) magister pielęgniarstwa - 992 osoby:
Najwyższy procentowy udział magistrów pielęgniarstwa
w stosunku do zatrudnienia w danym podmiocie prezentuje się następująco: SP ZOZ MSW Białystok - 34,4%,
UDSK Białystok - 33,7%, USK Białystok - 29,3%, Szpital
Wojewódzki w Łomży - 26,7%, SPP ZOZ Choroszcz 25,0%, Białostockie Centrum Onkologii - 24,5%, Samodzielny Szpital Miejski w Białymstoku - 22,9%, Szpital
Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - 21,8%.
c) licencjat pielęgniarstwa - 1199 osób;
d) pielęgniarki dyplomowane - 2718 osób.
Łącznie - 4919 osób.
Pielęgniarki z wykształceniem wyższym (magister i licencjat
pielęgniarstwa) stanowią 44,7% ogółu zatrudnionych.
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10. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek
w zakresie specjalizacji:
rodzaj specjalizacji
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liczba
specjalistów

liczba osób
w trakcie
specjalizacji

zapotrzebo
wanie
na 2015 r.

zachowawcza

430

65

94

pediatryczna

320

-

88

anestezjologia i intensywna opieka

186

33

83

chirurgiczna

269

19

77

onkologiczna

47

0

66

geriatryczna

3

0

45

psychiatryczna

69

0

43

operacyjna

146

18

42

kardiologiczna

1

0

40

epidemiologiczna

50

7

28

opieka długoterminowa

61

10

22

diabetologiczna

3

0

18

organizacji i zarządzania

23

0

16

nefrologiczna

25

5

12

promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej

2

0

9

neurologiczna

0

0

7

neonatologiczna

1

0

5

ratunkowa

18

4

3

rodzinna

13

0

0

ochrona zdrowia pracujących

0

0

2

środowisko nauczania i
wychowania

21

0

1

medycyny społecznej

2

0

0

1701

158

703

RAZEM
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Ogólna liczba specjalistów we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa wynosi 1701 osób, co stanowi 34,6% ogółu
zatrudnionych pielęgniarek.
Najwyższy procentowy udział specjalistek w stosunku do zatrudnienia w danym podmiocie prezentuje się następująco:
UDSK Białystok - 65,3%, Szpital Wojewódzki w Łomży 56,4%, Białostockie Centrum Onkologii - 52,3%, Szpital
Ogólny w Grajewie - 42,6%, SP ZOZ MSW Białystok 42,1%; Szpital Powiatowy w Zambrowie - 38,7%, SP ZOZ
Sokółka - 36,9%, USK Białystok - 34,9%, SP ZOZ Łapy
- 32,1%.
74 osoby nie są zatrudnione zgodnie z ukończonym profilem
specjalizacji (co stanowi 4,3% ogółu specjalistek).
11. Zapotrzebowanie na kursy kwalifikacyjne:
Zgłoszone na 2015 r. zapotrzebowanie na kursy kwalifikacyjne przedstawia się następująco:
■ pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii
- 69,
■ pielęgniarstwo zachowawcze - 32,
■ pielęgniarstwo epidemiologiczne - 24,
■ pielęgniarstwo operacyjne - 18,
■ pielęgniarstwo ratunkowe - 17,
■ pielęgniarstwo opieki paliatywnej - 13,
■ pielęgniarstwo organizacji i zarządzania - 11,
■ pielęgniarstwo opieki długoterminowej - 10,
■ pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią - 8,
■ pielęgniarstwo neonatologiczne - 4,
■ pielęgniarstwo rodzinne - 3,
■ pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania - 3,
■ pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących - 1.
12. Zapotrzebowanie na kursy specjalistyczne:
Zgłoszone na 2015 r. zapotrzebowanie na kursy specjalistyczne przedstawia się następująco:
■ resuscytacja krążeniowo-oddechowa - 344,
■ wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego - 123,

123

Biuletyn nr 92/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Raporty konsultantów
■ leczenie ran - 115,
■ szczepienia ochronne - 85,
■ żywienie enteralne i parenteralne - 45,
■ przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych dla dorosłych - 30,
■ opieka nad pacjentem ze stomią jelitową - 20,
■ endoskopia - 14,
■ terapia bólu ostrego - 9,
■ podstawy dializoterapii - 8,
■ edukator w cukrzycy - 6,
■ wykonanie koniunpunkcji, odbarczanie odmy prężnej
oraz wykonanie dojścia doszpikowego - 4,
■ poradnictwo dietetyczne - 4,
■ wykonanie badania spirometrycznego - 2.
13. Aparatura i sprzęt medyczny niezbędny do realizacji świadczeń pielęgniarskich:
Wszystkie zakłady zaopatrzone są w sprzęt jednorazowego użytku zawierający rozwiązania chroniące przed zranieniem. Ilość sprzętu nie zapewnia jednak całkowitego
zapotrzebowania.
Podmioty zgłosiły posiadanie następującego sprzętu do
podnoszenia i przemieszczania pacjentów: rolki, ślizgi,
wózko-wanny, wózko-sedesy, podnośniki transportowokąpielowe, łatwoślizgi, przenośniki taśmowo-rolkowe,
maksinosze, wózek transportowo-prysznicowy. Większość
zakładów (22 zakłady) zgłasza jednak braki w ilości sprzętu
do podnoszenia i przemieszczania pacjentów.
Innych braków w zakresie aparatury i sprzętu medycznego
niezbędnego do realizacji świadczeń pielęgniarskich zak
łady nie podają.
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14. Zdarzenia niepożądane w obszarze pielęgniarstwa:
Spośród ankietowanych podmiotów leczniczych 22 prowadzi rejestr zdarzeń niepożądanych, zazwyczaj są to rejestry
ogólnoszpitalne, bez podziału na obszary zawodowe.
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Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane to:
■ niewłaściwe podanie leku (nie ten: lek, dawka, pacjent,
czas podania, droga podania),
■ nieterminowe dostarczenie opieki,
■ złamanie kończyn u pacjentów podczas hospitalizacji,
■ zakłucia personelu,
■ upadek personelu/pacjentów,
■ spożywanie alkoholu przez pacjentów,
■ samowolne oddalenie się pacjenta ze szpitala,
■ wykonanie zabiegu bez pisemnej zgody pacjenta,
■ błędy przedlaboratoryjne: opóźnione dostarczenie próby, niewłaściwe przechowywanie i transport próby po
pobraniu, nieprawidłowe opisanie próby
■ błędy laboratoryjne: awaria sprzętu, zniszczenie próbki
podczas opracowywania, utrata tożsamości próby na
każdym etapie badania, wycofanie odczynników przez
firmę, awaria aparatury, opóźnione wydanie wyniku.
Podmioty, które prowadzą rejestry i analizę zdarzeń niepożądanych stwierdzają wymierne korzyści takiego pos
tępowania.
15. Opinie na temat ICNP:
Żaden z zakładów województwa podlaskiego nie wdrożył
standardów ICNP i nie jest przygotowany do jego wdrożenia.
Niewiele osób z województwa odbyło pojedyncze szkolenia w przedmiotowym zakresie, a i te osoby nie czują się
przygotowane do pracy z wykorzystaniem diagnoz pielęg
niarskich według ICNP.
16. Systemy zarządzania jakością - certyfikaty:
Spośród 25 ankietowych zakładów, 4 posiada akredytację
Centrum Monitowania Jakości (Białostockie Centrum Onkologii, SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, SP ZOZ w Hajnówce,
SP SP ZOZ w Suwałkach).
9 podmiotów ma wdrożony system Zarządzania Jakością
według normy ISO 9001 (SP ZOZ Mońki, Szpital Ogólny
Wysokie Mazowieckie, Białostockie Centrum Onkologii,
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SP ZOZ MSW w Białymstoku, SP ZOZ Bielsk Podlaski,
Szpital Ogólny w Grajewie, SP ZOZ w Hajnówce, Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, USK w
Białymstoku).
3 szpitale posiadają ISO 9001 i akredytację CMJ (Białostockie Centrum Onkologii, SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, SP
ZOZ w Hajnówce).
Raport sporządziła:
Agnieszka Krynicka
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa
w Województwie Podlaskim

126

Biuletyn nr 92/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Raporty konsultantów

R

aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego

Raport z działalności
Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
w 2014 roku

Na podst. art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o konsultantach w ochronie zdrowia Dz. U. nr 52, poz. 419).
1. Ogólna ocena pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
w lecznictwie stacjonarnym i niestacjonarnym na terenie
województwa podlaskiego
Na obszarze województwa podlaskiego opieka w zakresie
pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego sprawowana jest w 21 podmiotach (18 lecznictwa stacjonarnego)
i (3 niestacjonarnego).
Raport sporządzono na podstawie autorskiej ankiety dotyczącej zabezpieczenia mieszkańców województwa w świadczenia pielęgnacyjne w dziedzinie zabiegowej. Ankiety
rozesłano do Dyrektorów ds. pielęgniarstwa, Naczelnych
i Przełożonych, zwrot 100%.
Pielęgniarstwo chirurgiczne
• Łączna liczba pielęgniarek pracujących w oddziałach
i poradniach chirurgicznych 947 (w lecznictwie stacjonarnym 905 i 42 niestacjonarnym; 812 w oddziałach
chirurgicznych 135 w poradniach chirurgicznych)
Wśród pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę;
(3 osoby ½ etatu, 26 osób na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek
pracujących w oddziałach chirurgicznych: 0-5 lat 6,6%;
6-10 lat 6,9%;11-20 lat 17,5%; 21-30 lat 37%; powyżej 30
lat 32,6%.
Wykształcenie pielęgniarek pracujących w oddziałach chi-
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rurgicznych: 424 pielęgniarki dyplomowane, 211 licencjat
pielęgniarstwa, 172 magister pielęgniarstwa, 5 inne wyższe-magister pedagogiki. Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego posiada 182 osób, co stanowi
22,5%. Specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej posiada 5 osób (0,6%); specjalizację
w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej
posiadają 4 osoby (0,5%); specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego posiadają 3 osoby (0,4%) oraz
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
2 osoby (0,2%).
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego posiada 98 osób (12,1%). Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opieki długoterminowej, anestezjologii i intensywnej opieki
medycznej posiada 87 osób (10,7%). Pielęgniarki pracujące
w oddziałach zabiegowych posiadają również szereg kursów specjalistycznych, między innymi: przetaczania krwi,
leczenia ran, szczepień ochronnych, edukatora w cukrzycy,
leczenia bólu, EKG, sterylizacji i dezynfekcji.
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek
pracujących w poradniach chirurgicznych: 0-5 lat 7,4%;
6-10 lat 5,9%;11-20 lat 15,5%; 21-30 lat 28%; powyżej 30 lat
42,9%
Wykształcenie pielęgniarek pracujących w poradniach chirurgicznych: 106 pielęgniarki dyplomowane, 16 licencjat
pielęgniarstwa, 12 magister pielęgniarstwa
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Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
posiada 10 osób, co stanowi 7,4%. Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, zachowawczego, rodzinnego, pediatrycznego posiada 11 osób (8,1%). Kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
posiada 6 osób (4,4%). Pielęgniarki pracujące w poradniach
chirurgicznych posiadają również szereg kursów specjalistycznych, między innymi: przetaczania krwi, leczenia
ran, szczepień ochronnych, edukatora w cukrzycy, leczenia
bólu, sterylizacji i dezynfekcji.
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Zebrane informacje potwierdzają, że dokonano obliczeń
minimalnych norm zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku.
Z otrzymanych sprawozdań wynika, że 2 placówki lecznictwa stacjonarnego wykazały niedobór 2 pielęgniarek
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz 1 placówka lecznictwa niestacjonarnego wykazała niedobór
1 pielęgniarki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Zapotrzebowanie na kształcenie podyplomowe w województwie podlaskim: specjalizację w dziedzinie pielęg
niarstwa chirurgicznego - 144 osoby (15,2%), kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego -147
osób (15,5%). Dane ankietowe wskazują również na liczne
zainteresowanie kursami specjalistycznymi z zakresu chirurgii.
Pielęgniarstwo operacyjne

• Łączna liczba pielęgniarek operacyjnych 309 ( 294 w lecznictwie stacjonarnym i 15 niestacjonarnym)
Wśród pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę;
(w lecznictwie stacjonarnym: 9 osób pracuje w niepełnym
wymiarze 15 osób na podstawie umowy cywilno-prawnej;
w lecznictwie niestacjonarnym 4 osoby pracują w niepełnym wymiarze a 4 osoby na podstawie umowy cywilno -prawnej).
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek
operacyjnych: 0-5 lat 16,5 %; 6-10 lat 9,1%; 11-20 lat 29,7%;
21-30 lat 29,4%; powyżej 30 lat 14,8 %.
Wykształcenie pielęgniarek operacyjnych: 97 pielęgniarek
dyplomowanych, 123 licencjat pielęgniarstwa, 85 magister
pielęgniarstwa, 3 magister prawa, 1 magister pedagogiki.
Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego posiada 122 osób co stanowi 39,5%. Specjalizację w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego, epidemiologicznego, pediatrycznego posiada 5 osób. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa operacyjnego posiada 72 osób (23%). Kursy
specjalistyczne posiadają 64 pielęgniarki operacyjne.
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Wykazane na podstawie ankiet zapotrzebowanie na kształcenie podyplomowe: specjalizację w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego 73 osoby (23,6%); kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 41 osób (13,2%)
oraz kursy specjalistyczne między innymi: laparoskopii,
sterylizacji i dezynfekcji, RKO, transplantologii EKG, 30
osób.
Z otrzymanych sprawozdań wynika, że 4 placówki lecznictwa stacjonarnego wykazały niedobór 10 pielęgniarek
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
2. Przeprowadzone kontrole:
1. 18.07.2014 r. - SP ZOZ w Hajnówce ul. Lipowa 190, 17-200
Hajnówka.
2. 7.10.2014 r. - SP ZOZ W Łapach ul. Korczaka 23, 18-100
Łapy.
3. 28.10.2014 r. - Ortopedia i Traumatologia Sp. Partnerska
ul. Białówny 11, 15-437 Białystok.
3. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli:
◆ analiza dostępności do świadczeń pielęgniarskich,
◆ analiza sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek,
◆ ocena rodzaju i sposobu prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej,
◆ potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego pielęgniarek,
◆ przestrzegania procedur i standardów w zakresie pielęg
nowania,
◆ działań dotyczących poprawy jakości realizowanych
świadczeń pielęgniarskich,
◆ wyposażenia podmiotów leczniczych w aparaturę i sprzęt
medyczny,
◆ wizytowanie wybranych komórek organizacyjnych.

130

4. Kontrole prowadzono na wniosek:
◆ Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
◆ Pracowników Podmiotu Leczniczego.
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5. Wyniki kontroli:
◆ Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie zasadami w zależności od specyfiki: oddziału chirurgii,
bloku operacyjnego, przychodni. Przestrzega się czytelnego sposobu wypełniania i staranności. Wykonywanie
świadczeń zabiegowych, leczniczych i pielęgnacyjnych
jest potwierdzane przez pielęgniarki pieczątką zgodnie
z Rozporządzeniem Min. Zdr. z dn 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania.
◆ Ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdr. z z dnia 28
grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych w
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1545). Komisje powołane przez
Dyrektorów Jednostek, ustaliły w oparciu o metodologię
wymienionego Rozporządzenia propozycje minimalnych norm. Zarządzeniem wewnętrznym wprowadzono
ustalone normy zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Po
obliczeniu norm, poziom zatrudnienia pozostawiono
bez zmian pomimo niekiedy mniejszych potrzeb kadrowych.
◆ Jakość świadczeń pielęgniarskich w kontrolowanych
podmiotach w ramach pielęgniarstwa chirurgicznego
i operacyjnego wyznaczają liczne standardy, procedury
i instrukcje.
◆ W szpitalu kontrolowanym na wniosek pracowników
stwierdzono: proces zatrudnienia dodatkowo trzech
pielęgniarek; opracowane procedur y regu lujące
proces przygotowania sali operacyjnej i procedury
regulujące proces sterylizacji oraz i pisemne informacje dotyczące zakazu asystowania pielęgniarkom
operacyjnym lekarzowi chirurgowi podczas operacji
jako I asysta.
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6. Wydawane opinie i stanowiska:
◆ Na wniosek Dyrektora Instytutu Medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży- opinia o programie kształcenia na kierunku
Pielęgniarstwo I i II stopnia realizowanym w Instytucie
Medycznym Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży;
◆ Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego Departamentu Zdrowia w Białymstoku
-określenie priorytetowych kierunków szkoleń specjalizacyjnych pielęgniarek i położnych przydatnych w realizacji celów polityki zdrowotnej województwa, w zakresie
pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.
7. Czynności doradcze:
◆ sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdr. z z dnia
28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1545)
◆ delegowanie pielęgniarek operacyjnych versus pielęgniarek pracujących w oddziale chirurgii na w trakcie
dyżuru do zadań w innych oddziałach szpitalnych versus
bloku operacyjnym;
◆ asystowanie przez pielęgniarkę operacyjną operatorowi
podczas operacji jako pierwsza asysta;
◆ delegowanie pielęgniarek pracujących w oddziałach chirurgicznych, bloku operacyjnym do asystowania podczas
badań inwazyjnych z koniecznością podawania kontrastu.
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8. Opis innych zadań wykonywanych przez konsultanta wojewódzkiego:
◆ Udział w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego w Centrum
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie - 4;
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◆ Uczestnictwo w spotkaniu organizowanym prze Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa
z kierowniczą kadrą Pielęgniarską województwa podlaskiego - 1;
◆ Udział w pracach Zespołu Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku w zakresie zasad funkcjonowania kursów kwalifikacyjnych - 2;
◆ Realizacja kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęg
niarstwa chirurgicznego - 1;
◆ Przewodniczenie Komisji Egzaminacyjnej na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego - 1;
◆ Udział w pracach Komisji Programowej Uniwersytetu
Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunek Pielęgniarstwo w Białymstoku - 4;
◆ Udział w pracach ogólnopolskiego zespołu opracowującego szczegółowy program specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
powołanego przez Centrum Kształcenia Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie - styczeń-listopad 2014;
◆ Powołanie do udziału w pracach Komisji ds. Prac Dyp lomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale
Nauk o Zdrowiu w Białymstoku w celu weryfikacji tematów, metod badawczych i sposobu realizacji badań
- na rok akademicki 2014/2015;
◆ Powołanie do udziału w pracach Komisji Rekrutacyjnej
na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Białymstoku w celu
przygotowania i przeprowadzenia egzaminu na studia
II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo-na rok akademicki 2014/2015;
◆ Aktywny udział w Konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z okazji Dnia Pielęgniarki - 8.05.2014 r.;
◆ Aktywny udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa
Angiologicznego 21-22.05.2014 r.;
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◆ Aktywny udział w IX Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej ,,Życiodajna śmierć –Pamięci
Elizabeth Kübler-Ross” 23-25.05.2014 r.;
◆ Udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w panelu dotyczącym skutecznej koordynacji działań w sektorze
medycznym - 18.09.2014 r.;
◆ Współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim
(sekretarz w Kole PTP przy Uniwersytecie Medycznym
w Białymstoku/Zarządem Oddziału Wojewódzkiego)
i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Instrumentariuszek.
dr n. med. Regina Sierżantowicz
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego
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R

aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego
Informacja nt. działalności
Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anes
tezjologicznego i intensywnej opieki został powołany w dniu
6 czerwca 2014 roku.
Do dnia dzisiejszego przeprowadzono kontrolę w dwóch podmiotach leczniczych województwa podlaskiego, dotyczącą rea
lizacji przez pielęgniarki świadczeń zdrowotnych w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Zakres kontroli obejmował sposób prowadzenia dokumentacji
pielęgniarskiej, obowiązujące w jednostce standardy i procedury pielęgnacyjne, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną,
wymagane na stanowiskach anestezjologicznych i intensywnej
terapii odrębnymi przepisami, a także analizę zapotrzebowania
na kadrę pielęgniarską.
W kontrolowanych jednostkach spełnione są wymogi dla pielęgniarek anestezjologicznych, określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów
wykonujących działalność leczniczą (Dz. U., poz. 15, 2013).
Na prośbę podmiotu leczniczego wydano opinię dotyczącą
zasobów kadrowych.
Na zlecenie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki, w oparciu o ankiety
wysłane do podmiotów leczniczych, sporządzono raport na temat
aktualnego stanu zasobów kadrowych pielęgniarek realizujących
świadczenia zdrowotne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z uwzględnieniem posiadanego
szkolenia podyplomowego, w tym specjalizacji i/lub kursu kwalifikacyjnego w tej dziedzinie pielęgniarstwa, a także na temat

135

Biuletyn nr 92/2014 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Raporty konsultantów
prognozowania potrzeb kadrowych dla oddziałów anestezjologii
i intensywnej terapii.
Aktualnie w województwie podlaskim 536 pielęgniarek wykonuje świadczenia w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. W tej liczbie specjalizację w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki: posiada
180 pielęgniarek.
mgr Jerzy Lipski
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie
Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
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R

aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego
Raport z działalności
Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
w województwie podlaskim w 2014 roku

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada
2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 52,
poz. 419).
I. Przeprowadzone kontrole
Realizacja czynności kontrolnych odbywała się zgodnie z planem kontroli ustalonym przez Wojewodę Podlaskiego w oparciu
o zalecenia i aktualne wytyczne Konsultanta Krajowego.
Wykaz kontrolowanych podmiotów:
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
2. Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Sokółce
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szpital
Powiatowy w Sejnach
Tematyka kontroli:
- aktualny i pożądany dostęp do świadczeń zdrowotnych
z dziedziny pielęgniarstwa epidemiologicznego,
- działalność pielęgniarki/położnej specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa epidemiologicznego lub w dziedzinie higieny i epidemiologii w Zespole Kontroli Zakażeń, w tym
pielęgniarska dokumentacja kontroli zakażeń szpitalnych
realizowana w Zespole Kontroli Zakażeń.
Ustalenia, wnioski z kontroli oraz zalecenia pokontrolne ujęte
zostały w protokołach kontroli przekazanych Wojewodzie Podlaskiemu.
II. Sporządzanie i wydawanie opinii.
1. Opinia dotycząca oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb
kadrowych w województwie podlaskim, wg. stanu na dzień
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01 grudnia 2014 r. przekazana Konsultantowi Krajowemu
i Wojewodzie Podlaskiemu.
W każdym z 24 zoz-ów powołana jest pielęgniarka/położna do pracy w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
W 12 zoz-ach są to osoby tylko powołane do ZKZSz (brak
etatu i zakresu obowiązków w ZKZSz), a zadania związane
z prowadzeniem programu kontroli zakażeń są traktowane
jako dodatkowe łączone z pełnieniem innych bardzo ważnych funkcji w szpitalu (np. pielęgniarki ds. jakości, naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki
oddziałowej, itp.). Sytuacja ta wpływa niekorzystnie na
realizację w zoz-ach zadań związanych z kontrolą zakażeń
szpitalnych, ocenę sytuacji epidemiologicznej, jak również
płynnego zapewnienia dostępności do usług w zakresie
pielęgniarstwa epidemiologicznego.
W 3 zoz-ach, gdzie forma zatrudnienia jest prawidłowa,
należy uzupełnić etaty pielęgniarski/położnej specjalisty
do spraw epidemiologii w ZKZSz.(dodatkowe etaty zgodnie
z zapisem ustawy 1/200 łóżek).
W 2 zoz-ch pielęgniarki/położne pracujące w ZKZSz nie
posiadają wymaganych kwalifikacji. Przypomniano o konieczności uzupełnienia kwalifikacji do dnia 31 grudnia
2015 r. zgodnie z zapisami ustawowymi.
2. Zapotrzebowanie na kształcenie w oparciu o dane uzyskane z ankiet zwrotnych otrzymanych od Kierowników zozów i Dyrektorów szpitali oraz w trakcie przeprowadzanych
kontroli:
1. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego - nie zgłaszano;
2. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego - 26 osób;
3. kurs dokształcający w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego - 34 osoby.
3. Opinia przekazana do Urzędu Marszałkowskiego dotycząca
rekomendowanych kierunków kształcenia specjalizacyjnego
zapewniającego dostęp w województwie podlaskim do spec
jalistycznej opieki pielęgniarskiej.
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III. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie woje
wództwa podlaskiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio
logicznego.

Należy dążyć do zwiększenia dostępność do profesjonalnych
świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego poprzez powołanie i zatrudnienie na samodzielnych
stanowiskach pielęgniarek/położnych specjalistów z zakresu
pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii
do pracy w Zespołach Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Łączenie
obowiązków wpływa niekorzystnie na zapewnienie dostępności
do usług w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Sytuacja
w województwie podlaskim w stosunku do roku 2013 uległa niez
nacznej poprawie (zatrudniono 1 pielęgniarkę na samodzielnym
stanowisku w Zespole Kontroli Zakażeń w 1 zoz-ie). Należy zaz
naczyć, iż problem ten dotyczy również niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej.
Sprawne funkcjonowanie systemu kontroli zakażeń szpitalnych zapewnia praca wszystkich członków ZKZSz, czyli lekarza
- przewodniczącego zespołu i specjalisty z zakresu mikrobiologii, którzy powinni realizować swoje obowiązki w ramach etatu
w zespole, nie dodatkowych zadań, pełniąc inne funkcje zawodowe. Trudności w tym zakresie zgłaszają koleżanki pielęgniarki
epidemiologiczne, które są obarczane dodatkowymi obowiązkami należącymi do innych członków zespołu.
IV. Wykonywanie innych czynności należących do konsultan
ta wojewódzkiego, wynikających z obowiązujących przepisów
prawnych

1. Stała współpraca z Konsultantem Krajowym w dziedzinie
pielęgniarstwa epidemiologicznego.
2. Udział w spotkaniach konsultacyjno-szkoleniowych Zespołu
Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
3. Współpraca z Okręgowymi Radami Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku, Suwałkach i Łomży.
4. Współpraca z Sekcją Pielęgniarek Epidemiologicznych przy
OIPiP w B-stoku.
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5. Praca w komitetach organizacyjnych i czynny udział w trzech
regionalnych spotkaniach szkoleniowych:
- „Akademia Higieny”- szkolenie skierowane do podlaskich pielęgniarek epidemiologicznych oraz pielęgniarek
i położnych (styczeń 2014r.), diagnostyczne i kliniczne
w zakażeniach OUN” (14 listopada 2013r.)
– 2 spotkania naukowo- szkoleniowe dla pielęgniarek (lipiec, listopad 2014r.).
6.Współpraca ze stowarzyszeniami, w tym Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych (publikowanie artykułów w Biuletynie PSPE wraz z koleżankami z regionu),
organizatorami szkoleń podyplomowych, towarzystwami
naukowymi, itp.
7. Udział w konferencjach, zjazdach, szkoleniach.
Krystyna Łapuć–Seweryn
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
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R

aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego
Raport roczny z działalności
Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
w 2014 roku

I. Opinia dotycząca oceny faktycznych zasobów kadrowych
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w lecznictwie
stacjonarnym i niestacjonarnym
Na obszarze województwa podlaskiego opieka stacjonarna w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego sprawowana
jest w 17 Podmiotach Opieki Zdrowotnej. Łączna liczba
pielęgniarek i położnych pracujących w oddziałach pediatrycznych to: 687 pielęgniarek i 112 położnych (liczba
pielęgniarek i położnych pracujących uzyskana z ankiet
rozesłanych do Dyrektorów do spraw pielęgniarstwa Naczelnych i Przełożonych zwrot ankiet 100% - z oddziałów
pediatrycznych i oddziałów neonatologicznych). Dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę na pełnym
etacie, tylko 0,2 % stanowi zatrudnienie na część etatu.
Zgodnie z wykazanym zapotrzebowaniem na opiekę pielęgniarską w ankietach obsada pielęgniarska w oddziałach
pediatrycznych planowana przez pielęgniarkę oddziałową
stosownie do tzw. zapotrzebowania na opiekę oraz stosownie do organizacji pracy. Minimalne normy zatrudnienia w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
28 grudnia 2012 roku zostały określone w 15 placówkach,
w jednej są w trakcie obliczania. Szpital Powiatowy Spółka
z o.o. przedstawił opinię prawną, iż jest podmiotem prawa
handlowego z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego i ta
okoliczność zwalnia go z wyliczenia minimalnych norm.
Na podstawie uzyskanych sprawozdań w reprezentowanym województwie w lecznictwie stacjonarnym braki wg
wyliczonych minimalnych norm w zatrudnieniu pielęg-
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niarek i położnych wykazane zostały w dwóch oddziałach
pediatrycznych 5,2 etatu.
Chęć uzyskania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa
pediatrycznego w województwie podlaskim zadeklarowało
12 pielęgniarek, specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa
neonatologicznego 28 pielęgniarek i położnych oraz kursu
kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 18 pielęgniarek.
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II. Wskaźnik zatrudnienia Pielęgniarek w przeliczeniu na łóżko.
■ liczba pielęgniarek w oddziałach pediatrycznych wskaźnik zatrudnienia na 1 łóżko szpitale powiatowe wynosi
- 0,85,
■ liczba pielęgniarek i położnych w oddziałach neonatologicznych wskaźnik zatrudnienia na 1 łóżko szpitale
powiatowe wynosi - 0,8,
■ liczba pielęgniarek w oddziałach pediatrycznych wskaźnik zatrudnienia na 1 łóżko szpitale specjalistyczne wynosi - 0,93,
■ liczba pielęgniarek i położnych w oddziałach neonatologicznych wskaźnik zatrudnienia na 1 łóżko szpitale
specjalistyczne wynosi - 1,3.
Dzieci i młodzież w wieku szkolnym (6-18 lat) stanowią
znaczący odsetek populacji mieszkańców województwa
podlaskiego. W szkołach realizowana jest opieka profilaktyczna świadczona przez pielęgniarki lub higienistki
szkolne. Miejscem udzielania tych świadczeń jest gabinet
profilaktyki i pomocy przedlekarskiej. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach województwa podlaskiego w zakresie pielęgniarki szkolnej realizowało 101
świadczeniodawców. Pielęgniarska profilaktyczna opieka
nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym realizowana
jest na terenie szkoły w - 81,30%. Profilaktyczną opiekę
zdrowotną nad uczniami realizuje 270 pielęgniarek/ higienistek szkolnych co w przeliczeniu do liczby uczniów ogółem oznacza, iż na jedną pielęgniarkę/higienistkę szkolną
przypada 392- 599 uczniów (mogą być to dane niepełne).
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III. Liczba i data czynności kontrolnych
Czynności kontrolne realizowane były zgodnie z planem
ustalonym przez wojewodę i w oparciu o wytyczne konsultanta krajowego:
■ 29.04.214 r.Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego
69 Podstawowa Opieka Zdrowotna;
■ 29.04.2014 r. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, Oddział Dziecięcy;
■ 29.07.2014 r. Ambulatorium w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej ulica Poleska 89. Zespół wyjazdowy
ogólny opieki pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej ul. Poleska 89
w Białymstoku;
■ 30.07.2014 r. Oddział Dziecięcy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
ul. Kleszczelowska 1;
■ 26.09.2014 r. Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym ul. Żurawia 14
15-540 Białystok;
■ 26.09.2014 r. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Dziecięcym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym ul. Żurawia 14 15-540 Białystok;
IV. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli
■ Realizacja profilaktycznej opieki nad dziećmi do 5 roku
życia przez pielęgniarki POZ;
■ Dostępność do świadczeń zdrowotnych;
■ Funkcjonowanie Zakładu Opieki Zdrowotnej;
■ Jakości świadczonych usług pielęgniarskich;
■ Prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej;
■ Wyposażenie podmiotów leczniczych w aparaturę i sprzęt
medyczny
V. Wnioski pokontrolne:
1. Dokumentacja pielęgniarska prowadzona czytelnie i prawidłowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.).
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2. Podmioty kontrolowane posiadały dostateczne zabezpieczenie w aparaturę i sprzęt medyczny. Sprzęt był poddawany okresowym przeglądom technicznych - nadzór nad
sprzętem prowadzi dział techniczny.
3. Minimalne normy zostały ustalone przez kierowników
podmiotów i zatwierdzone zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami na okres 3 lat (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1545).
4. Personel pielęgniarski uzupełnia kwalifikacje zawodowe
zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 Nr 174 poz. 1039 z późn.
zm.).
5. Kontrolowane podmioty lecznicze udzielające świadczeń
posiadły podpisaną umowę z publicznym płatnikiem świadczeń opieki zdrowotnej NFZ. Czas pracy kontrolowanych
podmiotów udzielających świadczeń zgodny z podpisaną
umową. W kontrolowanych podmiotach nie stwierdzono
ograniczonej dostępności do świadczeń w zakresie pielęg
niarstwa pediatrycznego.
VI. Wydane opinie i stanowiska
■ Opinia doradcza w sprawie możliwości wykonywania
zabiegu cewnikowania i żywienia za pomocą gastrostomii dzieciom przebywającym w placówce opiekuńczowychowawczej przez osoby nie posiadające medycznego
wykształcenia.
■ Stanowisko dotyczące obowiązujących procedur i prawa
do podawania wlewek doodbytniczych przez nauczycieli
i inne uprawnione przez rodziców osoby, uczniom którzy
dostarczyli od lekarza zlecenie wskazujące na potrzebę
ich podania.
■ Stanowisko dotyczące obowiązujących procedur i prawa do podawania leków uczniom z chorobą przewlekłą
na terenie szkoły, którzy dostarczyli od lekarza zlecenie wskazujące na potrzebę ich podawania przez pielęgniarki.
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VII. Opis innych zadań wykonanych przez Konsultanta Wojewódzkiego:
■ przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego rekomendowanych kierunków kształcenia, celem zapewnienia
dostępu mieszkańcom Podlasia do wszechstronnej,
specjalistycznej opieki pielęgniarskiej(w oparciu o dane
z ankiet rozesłanych do Dyrektorów d/s Pielęgniarstwa,
Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych);
■ spotkanie z kierowniczą kadrą zarządzającą - kwiecień;
■ współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 43 - wyg
łoszenie prelekcji dla uczniów klasy V oraz ich rodziców
na temat zdrowego odżywiania w ramach realizowanego
programu edukacyjnego „Trzymaj formę”;
■ udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki - maj;
■ czynny udział w spotkaniu Stowarzyszenia osób chorych
z celiakię oraz na diecie bezglutenowej;
■ udział w licznych konferencjach, zjazdach, szkoleniach
organizowanych przez Towarzystwa Naukowe, Podmioty Opieki Zdrowotnej oraz Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.
dr n. o zdr. Urszula Chrzanowska
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
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R

aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego
Sprawozdanie z działalności
Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
w okresie 06.06-30.12.2014 roku

1. Zasoby kadrowe w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego:
Na obszarze województwa podlaskiego opieka zdrowotna
w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego jest realizowana
przez 294 podmiotów leczniczych, które mają podpisaną umowę z NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotne. Zaledwie
22 podmioty z tej liczby są podmiotami utworzonymi
i prowadzonymi przez pielęgniarki. Średnio na jedną
pielęgniarkę rodzinną w woj. podlaskim przypada ok. 1527
podopiecznych, gdzie liczba podopiecznych nie powinna
przekroczyć 2750 (zgodnie z zarządzeniem nr 69/13/DSOZ
Prezesa NFZ). Z dostępnych z Rejestru Pielęgniarek danych wynika, iż w podmiotach realizujących świadczenia
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zatrudnionych
jest 457 pielęgniarek z czego 36 pielęgniarek posiada spec
jalizację w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego lub
rodzinnego.
2. Przeprowadzone kontrole:
Przeprowadzono 2 kontrole w podmiotach utworzonych
przez pielęgniarki, nie stwierdzając w kontrolowanych
podmiotach nieprawidłowości i ograniczeń w dostępnoś
ci do świadczeń pielęgniarki rodzinnej. Pielęgniarki wykonują świadczenia zdrowotne ubezpieczonym zgodnie
z obowiązującymi przepisami i posiadaną wiedzą.
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3. Opiniowanie:
Nie wydawano.
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4. Inne zadania konsultanta:
a) Udział w organizacji 2 konferencji dla pielęgniarek rodzinnych pt. „Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym
wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów - Damy Radę z Pielęgniarkq Rodzin” w Łomży
i Białymstoku w dniach 8 i 9 września.
b) Spotkanie z liderami pielęgniarstwa rodzinnego powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego
w siedzibie OIPiP w Suwałkach w dniu 12 listopada.
Na spotkaniu poruszono ważne dla środowiska kwestie
związane z funkcjonowaniem pielęgniarstwa rodzinnego. Pielęgniarki wnoszą o podjęcie działań mających na
celu doprowadzenie do zmiany systemu finansowania
świadczeń pielęgniarki rodzinnej z kapitacyjnego na
mieszany z uwzględnieniem równoważników wiekowych oraz wyodrębnienia stawek za poradę - leczenie
ran przewlekłych, profilaktyka otyłości, wizyta patronażowa.
Dorota Rojsza
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
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R

aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego
Raport z działalności
Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
w 2014 roku

1. Opinia dotycząca faktycznych zasobów kadrowych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w lecznictwie stac
jonarnym i niestacjonarnym w województwie
Na terenie województwa podlaskiego opieka w zakresie pielęgniarstwa opieki paliatywnej jest sprawowana:
• w sześciu Podmiotach realizujących świadczenia w lecznictwie stacjonarnym w Oddziale Medycyny Paliatywnej
oraz Hospicjum Stacjonarnym;
• w dziewięciu Podmiotach realizujących świadczenia
w lecznictwie niestacjonarnym (w tym cztery Podmioty posiadają swoje komórki organizacyjne prowadzące
działalność medyczną w zakresie domowej opieki paliatywnej w innych miastach) - Hospicjum Domowe;
• w dwóch Podmiotach realizujących świadczenia w lecznictwie niestacjonarnym w Hospicjum Domowym dla
Dzieci.
Aktualny stan zatrudnienie pielęgniarek i położnych pracujących w opiece paliatywnej to 180 osób, w tym:
• na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę) - 87
osób,
• na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa kontraktowa, umowa zlecenie) - 93 osoby.
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Struktura wykształcenia pielęgniarek zatrudnionych w opiece paliatywnej:
• magister pielęgniarstwa - 33 osoby;
• licencjat pielęgniarstwa - 62 osoby;
• średnie medyczne - 85 osób.
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Ukończone specjalizacje/kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne przez pielęgniarki zatrudnione w opiece paliatywnej:
■ w województwie podlaskim nie ma pielęgniarek z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki
paliatywnej;
■ specjalizację w innych dziedzinach posiadają:
22 osoby - specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego;
16 osób - specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki
długoterminowej;
13 osób - specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii;
11 osób - specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
21 osób - inne.
■ kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki
paliatywnej - 84 osób (obecnie w trakcie szkolenia 28
osób - przewidywany czas zakończenia kursu - styczeń
/luty 2015);
■ kurs kwalifikacyjny w innych dziedzinach posiada:
50 osób - kurs kwalifikacyjny opieki długoterminowej;
28 osób - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa
środowiskowo - rodzinnego;
27 osób kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa
w anestezjologii i intensywnej terapii;
4 osoby - inne;
■ kurs specjalistyczny - podstawy opieki paliatywnej 83 osoby.
■ kurs specjalistyczny w innych dziedzinach posiada:
41 osób - kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo
- oddechowa;
34 osoby - kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran
przewlekłych;
28 osób - kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania
i interpretacji zapisu ekg;
46 osób - inne.
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Zapotrzebowanie na kształcenie pielęgniarek zatrudnionych
w opiece paliatywnej:
■ specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej - 19 osób;
■ kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki
paliatywnej - 15 osób;
■ kurs specjalistyczny - podstawy opieki paliatywnej 9 osób.
Pielęgniarki zatrudnione w opiece paliatywnej zgłaszają
potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez
udział w innych kursach kwalifikacyjnych, m.in.: opieki
nad pacjentem ze stomią, żywienia dojelitowego w warunkach domowych, leczenia ran przewlekłych, z psychoonkologii oraz kursach specjalistycznych, w tym m.in.: terapii
bólu, geriatryczny i in.
2. Przeprowadzone kontrole w 2014 roku:
• Hospicjum domowe, ul. Henryka Sienkiewicza 53 lok.
109
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej - Oddział Medycyny Paliatywnej, ul. I Pułku
Ułanów Krechowieckich 17, 16-300 Augustów
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce - Oddział Medycyny Paliatywnej, ul. gen. Władys
ława Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka,
• Hospicjum Domowe i Dom Opieki Hospicyjnej Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
pod Wezwaniem Świętego Ducha, ul. Rybaki 3, 18-400
Łomża,
• Multimedica - Medycyna Łukasz Leończyk - Hospicjum
Domowe, ul. os. Południe 9, 19-203 Grajewo,
• NZOZ „InterHem” Katarzyna Mazgajska-Barczyk, Marek Milewski, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko, Piotr
Radziwon - Spółka Jawna, ul. Broniewskiego 4, 15-748
Białystok,
3. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli
• realizacja doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.
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• dostępności do świadczeń zdrowotnych;
• wyposażenia podmiotu leczniczego w aparaturę i sprzęt
medyczny;
• ustalanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek;
• sposób prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych.
4. Wydane opinie:
• Zasobów kadrowych i potrzeb kadrowych w danej dziedzinie na obszarze województwa - 2;
• Spełniania przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny - 6;
• Dofinansowania szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych - dofinansowanie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie pielęgniarstwa opieki paliatywnej -1;
• Problemów pediatrycznej opieki paliatywnej i odrębności
w zakresie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hos
picyjnej nad dziećmi i osobami dorosłymi - 1;
• Nowe rozwiązania w zakresie warunków zawierania i rea
lizacji umów w rodzaju świadczenia opieki paliatywnej
i hospicyjnej - 1;
• W aspekcie zasobów kadrowych oraz wskazania potrzeb
kadrowych pielęgniarek w stacjonarnej i domowej opiece
paliatywnej oraz liczby specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej aktualnie pracujących
w opiece paliatywnej i hospicyjnej - 1;
• Świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej - 1;
• Minimalnych norm zatrudnienia w oddziale Medycyny
Paliatywnej - 1;
• Postępowania w zakresie obsługi centralnych dostępów
dożylnych - 1.
5. Opis innych zadań wykonywanych przez Konsultanta Wojewódzkiego:
• Wymiana doświadczeń i poglądów, opiniowanie form
i zakresu kształcenia pielęgniarek pracujących w opiece
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paliatywnej oraz obliczanie minimalnych norm zatrudnienie z Konsultantem krajowym w dziedzinie pielęg
niarstwa opieki paliatywnej.
• Udział w spotkaniu w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na temat:
- stanu zatrudnienia pielęgniarek w opiece paliatywnej,
stanu zaawansowania wdrażania dokumentacji elektronicznej, projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
• Udział w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
• Udział w pracach zespołu opracowującego nowe programy szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz
szkolenia specjalizacyjnego dziedzinie pielęgniarstwa
pediatrycznego.
• Udział w spotkaniu kierowniczej kadry pielęgniarek
i położnych na temat obliczania minimalnych norm
zatrudnienia.
• Udział, również czynny, w licznych konferencjach nau
kowych, szkoleniach i zjazdach.
Koleżankom oraz wszystkim osobom które miałam przyjemność poznać podczas przeprowadzonych kontroli - bardzo dziękuję za przygotowanie i życzliwość.
Przekazywane przez Państwa dane i uwagi, zawarte również
w ankietach dotyczących stanu pielęgniarstwa opieki paliatywnej
w roku 2014 w województwie podlaskim, są dla mnie cennych
źródłem informacji. Dziękuję za ten rok wspólnej pracy.
Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych miłości Świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 2015
życzy
dr n o zdr. Agata Panas
Konsultant Wojewódzki
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w dziedzinie PielęgniarstwaOpieki Paliatywnej
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R

aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego
Raport z działalności
Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
w 2014 roku

I. Wydawanie opinii:
1. Liczba i data wydanych opinii, wynikających z ustawy:
25.01.2014; 6.02.2014; 19.09.2014 r.
2.Tematyka opinii:
• Opracowanie listy umiejętności jakie powinna posiadać
pielęgniarka ratunkowa po specjalizacji (wg przyszłego
programu);
• Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie dofinansowania
szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych;
• Opiniowanie aktu prawnego: projekt ustawy o zmianie
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz
niektórych innych ustaw.
II. Czynności kontrolne:
1. Liczba i data przeprowadzonych kontroli, wynikających
z ustawy:
28.03.2014; 23.04.2014; 08.09.2014; 13.10.2014 r.
2. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli:
▶ dokumentacja medyczna SOR,
▶ kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych SOR,
▶ kwalifikacje personelu pielęgniarskiego SOR,
▶ wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny SOR.
3. Kontrole prowadzono na wniosek:
▶ z inicjatywy konsultanta,
▶ na wniosek Ministerstwa Zdrowia.
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4. Wyniki kontroli:
• W kontrolowanych placówkach wykazano zbyt małą ilość
wózków do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej
i leżącej.
• W jednej placówce stwierdzono, iż 9 pielęgniarek nie
spełnia kwalifikacji zgodnych z Ustawą o Państwowym
Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. art.3
p.6. (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410).
III. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad doskonaleniem
zawodowym:
1. Liczba i data przeprowadzonych czynności w ramach sprawowanego nadzoru merytorycznego nad doskonaleniem
zawodowym pielęgniarek/położnych
• Uczestniczenie w komisji egzaminacyjnej w Centrum
Kształcenia Podyplomowego, egzamin państwowy spec
jalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
w dniach: 10.02.2014; 18.03.2014; 14.07.2014; 23.09.2014
IV. Opinie dotyczące zasobów kadrowych, w reprezentowanej
dziedzinie:
▶ Placówki Ochrony Zdrowia posiadające w swojej strukturze organizacyjnej Szpitalne Oddziały Ratunkowe
i Zespoły Ratownictwa Medycznego w województwie
podlaskim nie wykazały braków kadrowych dotyczących
pielęgniarek systemu.
▶ W województwie podlaskim zatrudnionych jest 360
pielęgniarek systemu zatrudnionych w SOR i Zespołach Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym
74 pielęgniarki pracują na stanowisku dyspozytora
medycznego.
▶ 70 pielęgniarek posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego;
▶ 175 pielęgniarek posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego;
▶ 61 pielęgniarek posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa dla pielęgniarek systemu;
▶ 15 pielęgniarek jest w trakcie specjalizacji;
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▶ 25 pielęgniarek nie spełnia kwalifikacji zgodnych z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia
8 września 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410) Art.3
p.6.
V. Pozostałe zadania, wynikające z ustawy:
• Współpraca z innymi Konsultantami Wojewódzkimi
i Konsultantem Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa
ratunkowego;
• Udzielanie porad telefonicznych pielęgniarkom systemu
oraz ratownikom medycznym.
VI. Inne zadania, właściwe dla reprezentowanej dziedziny:
• 29.03.2014 - Udział w Zjeździe delegatów Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;
• 28.05.2014-31.05.2014 - Uczestniczenie w XI Podlaskim
Rajdzie Ratownictwa Medycznego;
• 6.06.2014 - Uczestniczenie w spotkaniu Konsultantów
Wojewódzkich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim;
• 1.10.2014-3.10.2014 - Uczestniczenie w VI Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęg
niarstwa Ratunkowego;
• 3.10.2014 - Spotkanie Konsultanta Krajowego z Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa
ratunkowego;
• 7.11.2014 - Spotkanie z Panią Grażyną Rogalą-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Urszula Kaźmierczak
Wojewódzki Konsultant
w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego
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C

iąża, poród, połóg
Ciąża, poród, połóg (i nie tylko)
na przestrzeni wieków

W dniu 26.09.2014 w ramach konferencji dla położnych zorganizowanej
przez Komisję ds. Położnych działającą przy OIPiP w Białymstoku odbył
się wykład dotyczący podejścia do ciąży, porodu i połogu na przestrzeni
wieków. Koleżanki będące na wykładzie prosiły, aby te informacje udos
tępnić szerszemu gronu. Co z przyjemnością teraz czynię.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że kobiety od zarania dziejów
wspierały się wzajemnie podczas porodu. Bardziej doświadczone nie tylko podtrzymywały przyszłe matki na duchu, ale też
dbały, by narodziny nowego członka społeczności przebiegały
bez komplikacji. Na przestrzeni wieków możemy prześledzić
metamorfozę zawodu położnej. Od „matek rodów”, „babek”,
zdobywających doświadczenie metodą prób i błędów przy odbieraniu porodów i przekazujących swą wiedzę tylko córkom,
do położnej jako profesji.
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O tym, że początki tego
zawodu sięgają korzeni cywilizacji możemy stwierdzić na podstawie zapisów
ze Starego Testamentu.
W Księdze Rodzaju, znajdziemy zapis o położnej
uczestniczącej przy porodzie Racheli (Rodz. 35, 17),
następnie położna pojawia się gdy rodzi Tamar (Rodz. 38, 28).
Trzecim miejscem jest Księga Wyjścia, (Wj. 1,15-17), w której
czytamy: „Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których
jedna nazywała się Szifra, a druga Pua, powiedział król egipski
te słowa: «Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to
patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście
go zabić, a jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu». Lecz
położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego,
pozostawiając przy życiu [nowo narodzonych] chłopców.”
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Dużo informacji o tematyce ginekologicznej zawierają papirusy
znalezione, w starożytnym Egipcie wywodzące się, aż z 1900 r.
p.n.e. (papirusy o tematyce lekarskiej pochodzą dopiero z 1300
-1200 r. p.n.e). Z zapisów można dowiedzieć się, że macica to
żywe zwierze, które wędrując w górne
partie ciała uciska poszczególne organy
powodując rozmaite dolegliwości (np.
duszność). Dlatego próbowano sprowadzić ją w dół za pomocą aplikowania
przyjemnych zapachów w dolnych okolicach ciała, a nieprzyjemnych w okolice nosa. Dowiadujemy się również
o rodzajach środków antykoncepcyjnych, np. o maści składającej się z miodu i natronu, rzadkiego
minerału, w którego skład wchodzi soda (arab. natron = soda).
Innym sposobem było noszenie przez kobiety w pochwie (nawet
przez okres trzech lat) czegoś w rodzaju tamponu, nasączonego
substancją złożoną z wyciągu akacji, kolokwinty, daktyli oraz
miodu. Ta metoda mogła być skuteczna, ponieważ sfermentowana żywica z akacji zawiera kwasy mające właściwości plemnikobójcze, a z kolei kolokwinta działa silnie przeczyszczająco.
Jednak w życiu wielu kobiet pojawiają
się myśli o dziecku. Dla Egipcjan nie było
nic gorszego niż niepłodność. Skrybowie,
chcąc pokazać ogrom nieszczęścia pisali: „A kobiety bezpłodne były i przestały
zachodzić w ciążę i cała radość zgasła”.
Macicą opiekowała się nawet osobna bogini Czenenet. Młode mężatki, chcą szybko zajść w ciążę uczestniczyły w świątyni Hathor, w święcie „otwierania piersi
kobiet”. W niepłodności pomagał także
boski garncarz zwany Chnum. By zdobyć
jego pomoc wypowiadano formułę: „O, boże koła garncarskiego,
który stwarzasz w nim jajo, wpraw w ruch jego twórczą moc w
kobiecym łonie i umieść w nim istotę na twe podobieństwo”.
W problematycznych sytuacjach, w celu sprawdzenia drożności
narządu rodnego wkładano do pochwy kobiety czosnek, a jego
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zapach w oddechu, po określonym czasie pomagał potwierdzić
drożność.
Gdy Egipcjanka zaszła w ciążę, aby poznać płeć dziecka wkładała jęczmień oraz pszenicę do dwóch płóciennych worków, które
codziennie zwilżała moczem. Gdy pierwszy zakiełkował jęczmień - wskazywało to na chłopca, jeśli pszenica - dziewczynka.
Natomiast gdy ziarno nie kiełkowało w określonym czasie – nie
ma ciąży (stwierdzono, że podwyższony poziom estrogenów
w moczu ciężarnej może powodować szybsze kiełkowanie określonych roślin). Porody odbywały się w domach lub w „salach
porodowych” w świątyniach albo w specjalnie wyznaczonym do
tego miejscu „pawilonie narodzin”, konstrukcji podobnej do kępy
papirusu. Ból porodowy łagodzono naparami z ziół. Stosowano
kleszcze porodowe, wykonywano obroty płodu. Z dzieła zwanego
Mischnajoth, (140 r. p.n.e.), pochodzi wzmianka o „cięciu powłok” wykonanym na żywej kobiecie - jak podaje Szarejko, jest to
pierwsza notatka tego rodzaju w literaturze światowej. W trakcie
porodu kobieta musiała być naga, a jej włosy rozpuszczone. Wierzono bowiem, że węzły mogą utrudniać rozwiązanie. Rodząca
przybierała pozycję kuczną na dwóch albo czterech cegłach lub
używała specjalnego krzesła. Kobiecie towarzyszyły położne.
Po porodzie oceniano stan noworodka, np. głośny płacz dziecka
rokował dobrze, słaby płacz lub jego brak odbierano ze smutkiem.
Zwymiotowanie przez nowo narodzone dziecko mleka, do którego dodano fragment rozdrobnionego łożyska również dawało
niekorzystną diagnozę. Dziecko otrzymywało dwa imiona. Jedno
używane na co dzień a drugie prawdziwe, sekretne, które zdradzano potomkowi tylko wtedy gdy na to zasłużył. Wierzono, że
takie imię ma wpływ na przyszłe życie osoby, która je nosi.

158

Innym starożytnym dokumentem zawierającym informacje
dotyczące medycyny jest Kodeks Hammurabiego - babiloński
zbiór praw zredagowany i spisany w XVIII w. p.n.e. W części
piątej tekstów medycznych zapisanych na glinianych tabliczkach
możemy znaleźć uwagi m.in. na temat: kobiet ciężarnych, przewidywaniom płci dziecka, zagrożeniom ciąży, chorobom dzieci,
również i niemowląt. W przewidywaniu płci dziecka kierowano
się obserwacją, np. twarzy kobiety ciężarnej. Jeśli górna część
czoła „lśni biało” - córka, „lśni czerwono” - syn. Urodzenie syna
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mogło wynikać również ze spostrzeżenia
po której stronie znajduje się płód w łonie
matki (syn po stronie prawej). W Babilo
nii umiano rozpoznawać ciążę, ustalano
termin porodu, przewidywano zagrożenia
ciąży (nieustanne wymioty - duże prawdopodobieństwo poronienia). Istniał także
zakaz przerywania ciąży - kobieta, która
przerwała ciążę była skazywana na śmierć.
Osoba, która w tym pomagała, również
była surowo karana.
Poród odbywał się w domu rodzącej,
której towarzyszyła położna. W trakcie porodu kobieta przybierała pozycję siedzącą, kuczną, klęczącą. Lekarz wspomagał
położną jedynie przy prowadzeniu porodu powikłanego. Zapisy
podają także informację o wykonywaniu „cesarskiego cięcia” na
kobietach, które zmarły w trakcie porodu.
Kolejne informacje pochodzą ze starożytnej Grecji. Początki
medycyny greckiej sięgają XII w. p.n.e. O problemach zdrowotnych dowiemy się np. z takich dzieł jak: „O chorobach kobiecych”,
„O nasieniu i naturze dziecka”, których autorem był Hipokrates
(460-377 r. p.n.e) „ojciec medycyny”, a także z „Corpus Hippocraticum”, w którym aż 7 ksiąg było poświęconych ginekologii,
położnictwu i chorobom noworodków.
Z tego okresu pochodzi określenie histeria (gr. macica – hystera) - duszność maciczna. Dochodziło do niej, gdy macica
na skutek braku aktywności seksualnej kobiety wysuszała się
i przemieszczała „w poszukiwaniu wilgoci”, uciskając któryś
z organów: serce, płuca, przeponę lub wątrobę. W zależności
gdzie się usadowiła dawała określone objawy - gdy przecinała drogę oddechową występowała duszność. Jeśli usadowiła się
w okolicach serca - występował m.in. niepokój, zawroty głowy,
cierpnięcie nóg, utrata mowy. Stosunek płciowy czynił macicę
wilgotną i uniemożliwiał jej wędrówkę.
Za czasów Hipokratesa sądzono, że w macicy, która ma budowę
dwurożną, chłopcy byli poczynani po prawej stronie, dziewczynki po lewej. Za jedyne prawidłowe położenie płodu uważano
położenie podłużne główkowe. Aby zmienić położenie płodu
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- wstrząsano rodzącą lub wprowadzano na drabinę albo schody
i kołysano nią (taki pogląd panował do XVII w. n.e.). Uważano,
że poród rozpoczyna się dzięki działaniu samego płodu, któremu
w czasie zbliżającego się terminu porodu jest za mało miejsca
w macicy. Utrzymywano, że płód urodzony w 7 m-cu ciąży jest
zdolny do samodzielnego życia i jest bardziej żywotny niż płód
urodzony w 8 m-cu. Pogląd ten w położnictwie przetrwał długie
wieki. Doceniano znaczenie wód płodowych. W piśmiennictwie
można znaleźć informacje dotyczące badania wewnętrznego,
łożyska przodującego czy zakażenia połogowego. W medycynie
greckiej stosowano również cięcie cesarskie na martwej kobiecie.
Pomocy w porodach prawidłowych udzielały kobiety mające
wiedzę w tym zakresie. Większą wiedzę posiadały tzw. lekarki
- prawdopodobnie żony lub córki lekarzy. Znaną położną z V
w. p.n.e. była Fenerata, matka Sokratesa (filozofa greckiego).
Rodzące w tamtym okresie miały swoje opiekunki - doule. Doula z greckiego tłumaczona jest jako ta „która, służy”. Doulami
często też kiedyś bywały matki, ciocie, babcie, sąsiadki itd. Obecnie na zachodzie doula jest zawodem (USA, Wielka Brytania,
Niemcy, Francja).
Według Platona, greckiego filozofa, założenie rodziny i posiadanie dzieci dawało udział w nieśmiertelności. Założenie rodziny
było traktowane jako obowiązek względem państwa, a jej niezałożenie uważano za hańbę dla obywatela i karano go w różnoraki sposób (np. możliwe było wytoczenie sprawy sądowej za
uchylanie się od obowiązku małżeństwa).
Pojawienie się dziecka w greckiej rodzinie wiązane było z wieloma obrządkami, np. poród odbywał się w domu, który wcześniej
smarowano smołą w celu odpędzenia złych czarów. Jeśli narodził
się chłopiec, dom oznaczano gałązką oliwną, jeśli dziewczynka
- oznaczano wełnianą opaską. Siódmego dnia po narodzinach
oczyszczano dom, matkę i dziecko. Dziesiątego dnia rodzina
nadawała dziecku imię. Jeśli był to pierworodny, otrzymywał
imię po dziadku ze strony ojca.
Kolejnym miejscem, z którego pochodzi dużo zapisów z dziedziny medycyny jest starożytne państwo rzymskie, którego początki sięgają VIII w. p.n.e. W prawie rzymskim „Lex regia”
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(Numy Pompiliusza), z V w. p.n.e. przeczytamy o obowiązku wydobycie płodu z łona zmarłej rodzącej w celu ratowania
dziecka. Pliniusz Starszy, rzymski erudyta żyjący w I wieku n.e.,
w „Historii Naturalnej”, opisuje np. różne sposoby przyśpieszania
i ułatwiania porodu. Według niego łatwiej jest urodzić chłopca
niż dziewczynkę. Poród wspomogą też opary wydobywające się
z tłuszczu hieny lub położenie na brzuchu rodzącej prawej łapy
hieny (łapa lewa może spowodować śmierć) oraz wypicie wywaru
zawierającego gęsie nasienie wymieszane z wodą albo „cieczą,
wypływającą z macicy łasicy”. W czasie połogu stosowano różne
amulety ochronne. Wierzono, że zawiązanie na udzie rodzącej
kobiety wylinki węża pomoże jej szybko dojść do siebie i wyzdrowieć po wyczerpującym porodzie. Nie wiemy czy te praktyki
były skuteczne, ale nie możemy doceniać potencjalnego efektu
placebo.
Z tego okresu jednym z lekarzy, który zapisał się na trwałe
w medycynie był Soranus z Efezu (II w n.e.). Wniósł on duży
wkład do nauki o ginekologii i położnictwie. W swoim dziele „Gynaikeia” („O sprawach kobiecych”) tak pisze o położnej:
„Potrzebna jej znajomość pisania, rozum, dobra pamięć, pilność,
uczciwość, w ogóle musi się ona odznaczać bystrymi zmysłami,
być wolną od wszelkiego kalectwa i silną. Powinna mieć długi
wąskie palce u rąk, o małych i zaokrąglonych paznokciach” (aby
nie zwiększały stanu zapalnego w czasie wykonywania badania wewnętrznego u kobiety). Soranus upomina również, żeby
położne nie były chciwe na pieniądze. Dowody na to, że usługi
położnych były płatne można znaleźć np. w komedii Plauta (IIIII wiek p.n.e.) „Żołnierz samochwał” (Miles Gloriosus), gdy jeden
z bohaterów mówi o położnej, która nie zgodziła się na sumę
przez niego zaproponowaną. Informacje dotyczące pieniędzy
znajdują się także w kontrakcie małżeńskim z III wieku p.n.e.,
w którym żona zastrzega sobie, że jeżeli zajdzie w ciążę mąż
musi jej przekazać 40 drachm. Suma ta zawierała m.in. zapłatę
za usługi położnej.
Jednak większej część społeczeństwa nie było stać na opłacenie usług profesjonalnej położnej. Soranus wspomina o lepiej lub gorzej wykształconych kobietach odbierających poród.
Przypuszczalnie biedne rodziny zwracały się o pomoc do sagae
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„mądrych kobiet” lub do kobiet z rodziny, które robiły co w ich
mocy, by pomóc w czasie porodu. U Soranusa znajdujemy także
wzmiankę, że położnictwo nie było zastrzeżone wyłącznie dla
położnych. Lekarz, mężczyzna, w wyjątkowych sytuacjach również mógł odbierać poród.
Wśród dzieł napisanych przez Soranusa znajduje się też „Praktyczny traktat o położnictwie” skierowany przede wszystkim
do ówczesnych położnych (czyli położne umiały czytać - przyp.
autora). Opracowanie to pozostawiło piętno na wiele wieków
w postępowaniu położniczym. Nie akceptował On potrząsania
ciałem rodzącej, zwrócił uwagę na komplikacje porodowe: nieprawidłowe położenie płodu, wady w budowie kanału rodnego,
zalecał wykonywanie obrotu zewnętrznego. Soranus wprowadził do stosowania w ginekologii i położnictwie wiele narzędzi:
wzierniki, sondy, strzykawki domaciczne.
Z tamtego okresu w dziełach takich pisarzy jak Piliniusz,
Aetius i innych znajdziemy również imiona kobiet trudniących
się położnictwem, sławnych w świecie starożytnym - Aspazja,
Olimpia z Teb, Laisa, Sotira. Dowiemy się również, że położne
zajmowały się pielęgnowaniem położnic, odżywianiem noworodków, opatrywaniem ran itp.
Położne w trakcie porodu korzystały
z krzeseł do porodu (uważano, że pozycja
porodowa - to pozycja siedząca) - w siedzisku znajdował się otwór w kształcie półksiężyca. Podłokietniki były w kształcie
litery π, (aby rodząca mogła się ich chwycić). Krzesło posiadało oparcie, aby móc
zaprzeć się o nie biodrami i pośladkami.
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Położna musiała dodatkowo do porodu
przygotować: oliwę z oliwek (czystą, nieużywaną), gorącą wodę, maści rozgrzewające, miękką morską gąbkę, kilka fragmentów wełnianej tkaniny,
bandaże (do owinięcia noworodka), kadzidła oraz dwa łoża twarde i miękkie wykorzystywane do odpoczynku po porodzie.
Rodząca w I fazie porodu leżała na twardym łożu z podpartymi
biodrami, złączonymi razem stopami i rozdzielonymi udami.
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Położna w celu złagodzenia bólu delikatnie masowała rodzącą
tkaniną nasączoną gorącą oliwą. Oliwą masowała także szyjkę
macicy w celu przyśpieszenia porodu. Gdy rozwarcie było wielkość „jajka”, rodząca przechodziła na krzesło.
Położnej asystowały dwie/trzy kobiety. Asystentki stojące po
bokach krzesła delikatnie naciskały brzuch rodzącej, aby przys
pieszyć poród. Położna ubrana w fartuch, siadała naprzeciw rodzącej i czuwała nad przebiegiem porodu.
Brak jest dowodów, aby stosowano nacięcie krocza. Położna
instruowała także jak oddychać i przeć. Pliniusz Starszy w „His
torii Naturalnej” mówi, że kobieta, która nie potrafi właściwie
oddychać może mieć problemy w czasie porodu, a „zatchnięcie”
się może mieć fatalne następstwa. Z kolei Soranus instruuje,
że przed kulminacyjnym momentem porodu położna powinna
owinąć sobie dłonie tkaniną lub cienkim papirusem (aby dziecko
nie wyśliznęło się z rąk - przyp. autora).
Po porodzie dziecko kąpano, a następnie składano je u stóp
ojca mającego prawo życia i śmierci nad domownikami. Jeśli
ojciec podniósł dziecko, to uznawał je za prawowite i wtedy zaopatrywano je w amulety.
Dziecko otrzymywało imię dziesiątego dnia po narodzinach.
Było ok. 15 imion rzymskich, dlatego też obywatele, prócz nich,
nosili także przydomek i nazwisko rodowe. Popularny był zwyczaj zastępowania imienia jego pierwszą lub pierwszymi literami
(np. Tiberius - Tib, Publius - P). Kobiety nie posiadały imion,
a w ich miejsce stawiano nazwisko rodowe w rodzaju żeńskim
(np. Kornelia od Corneliusa).
Z tamtego okresu znajdziemy również informacje dotyczące karmienia piersią do 3 roku życia dziecka. Lukrecjusz (I w.
p.n.e.) pisze „(...) żwawy koń, rozkwita po trzech okrągłych latach,
ale nie chłopię. Często bowiem jeszcze wtedy będzie szukać we
śnie mlecznych wypukłości piersi.” Podobny pogląd znajdziemy
u Kwintyliana (I w. n.e.) i Chryzopa. W innych źródłach jest
napisane, że niemowlę można odstawić od piersi po 6-7 miesiącach życia, tzn. wtedy, gdy dziecku wyrosną pierwsze zęby
i może zacząć spożywać stały pokarm, „wtedy trzeba ostrożnie
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i z wolna odzwyczajać je od piersi i od mleka przez podawanie
coraz większej ilości stałego pokarmu i przez zmniejszanie ilości
mleka”.
Znajdziemy także zapisy dotyczące antykoncepcji. Środkiem
zapobiegającym ciąży mógł być „misy” (minerał zawierający
żelazo) wielkości fasoli, zakładany do macicy. Soranus, z kolei
zalecał zamknięcie szyjki macicy kłębkiem bawełny nasączonym
maścią lub kwaśną oliwą. W tym okresie lekarze zgodnie z tzw.
przysięgą lekarza, ślubowali „nie podam nigdy kobiecie czopka
spędzającego płód”. Jednak mimo wszystko, dzieła zwłaszcza
z końca okresu starożytności donoszą o dużej liczbie przypadków
„spędzania płodu” i dzieciobójstwach.
(cdn.)

mgr Jolanta Janowicz

Fotografie wykorzystane w tekście pochodzą ze stron internetowych:
• http://www.nieznanahistoria.pl/antykoncepcja-i-macierzynstwo-po-egipsku/
• http://pozycjewertykalne.blogspot.com/2013/10/troche-historii.html
• http://www.egipt-online.eu/zdjecie,krzeslo_porodowe__234_small,krzeslo_porodowe.
htm
• http://fashionelka.pl/dzien-w-luwrze/
• http://picslog.eu/tag/krzesla-porodu#

164

