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Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Rozpoczęliśmy kolejny rok, który chcieliśmy rozpocząć z nadzieją na poprawę 
naszej sytuacji zawodowej, ale niestety kolejne zmiany w Ministerstwie Zdrowia nie 
wróżą niczego dobrego. Nasze Środowisko od wielu lat sygnalizuje sytuację zwią-
zaną z wykonywaniem zawodu (Raport str. 68). W trakcie prowadzonych rozmów 
wszyscy rozumieją zgłaszane przez nas problemy, widzą potrzebę ich rozwiązania, 
ale ... potrzebują czasu i karze nam się czekać. 

Czekamy... na normy zatrudnienia opracowane przez naszych ekspertów na pod-
stawie rzetelnych badań naukowych, czekamy na pensje adekwatne do naszego 
wykształcenia, zaangażowania, doświadczenia i poświęcenia, czekamy bardzo długo 
na humanitarne warunki pracy, czekamy na godne traktowanie. 

Czekamy na rzetelną wycenę usług pielęgniarskich w opiece długoterminowej, 
podstawowej opiece zdrowotnej, pielęgniarstwie szkolnym, czekamy na normy obsad 
pielęgniarskich ustalane przez NFZ przy zawieraniu umów na świadczenia specja-
listyczne i szpitalne... 

Dotychczas stosowane metody, takie jak apele, stanowiska, spotkania z zarzą-
dzającymi ochroną zdrowia, nie przyniosły oczekiwanych zmian. Skoro możliwości 
dialogu zostały wyczerpane jedynym słusznym rozwiązywaniem było zjednoczenie 
sił i podpisanie porozumienia ze Związkami Zawodowymi Pielęgniarek i Położnych 
(str. 61) i wspólne działania dla poprawy sytuacji zawodowej naszych zawodów.

Liczymy na to, że wreszcie obudzą się ci, którzy są odpowiedzialni za zdrowie 
i życie oraz bezpieczeństwo pacjentów. Czego wraz z nadchodzącą wiosną sobie 
i Państwu życzę.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska
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Nowe pomieszczenia OIPiP

N  
owe pomieszczenia OIPiP

W dniu 10 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie 
nowej Sali Konferencyjnej oraz Biblioteki i czytelni Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. Spotkanie rozpo-
częła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

W spotkaniu uczestniczyli:
• Ksiądz Marek Gryko Archidiecezjalny duszpasterz służby 

zdrowia
• Ksiądz Adam Sawicki z parafii Katedralnej św Mikołaja 

w Białymstoku
• Pani Janina Binkowska - Przewodnicząca I i II kadencji ORPiP
• Pani Stanisława Zimnoch - Prezes Katolickiego Stowarzy-

szenia Pielęgniarek i Położnych Polskich
• Pani Matylda Sierakowska Przewodnicząca Zarządu Oddzia-

łu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
• Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinach pielęgniarstwa i po-

łożnictwa
• Kadra kierownicza podmiotów leczniczych naszego okręgu
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• Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, człon-
kowie organów OIPiP, pełnomocni przedstawiciele zakładów 
pracy i pracownicy Biura.

Po uroczystym przywitaniu wszystkich zgromadzonych osób, 
przewodnicząca złożyła podziękowania członkom ORPiP oraz 
Prezydium za przychylność w podjęciu decyzji o zakupie dodat-
kowych pomieszczeń. Od roku 2012 OIPiP w Białymstoku pro-
wadzi kształcenie podyplomowe dla członków naszego samorzą-
du i jest jedyną Izbą w kraju, która kształci wyłącznie z własnych 

Nowe pomieszczenia OIPiP
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środków. W tym czasie z różnych forma kształcenia skorzystało 
ponad 1200 członków naszego samorządu.

Otwarcie nowych pomieszczeń połączone było ze spotkaniem 
opłatkowym. Uczestnicy spotkania, łamiąc się opłatkiem składali 
najserdeczniejsze życzenia okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego 2015 Roku.

Przewodnicząca ORPiP  
Cecylia Dolińska

Nowe pomieszczenia OIPiP
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Podziękowania

Podziękowanie Pani

LUCYNIE JAROSZEWICZ
Pielęgniarce Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc 

dla Dzieci i Młodzieży USK

W związku z przejściem na emeryturę po 
40 latach pracy, składamy serdeczne po-
dziękowania za wspólna pracę na rzecz 
drugiego człowieka oraz udział w kształ-

ceniu podyplomowym pielęgniarek.

Życzymy dobrego zdrowia, pogody du-
cha, radości, ciepła i spokoju w życiu 

osobis tym.

Pielęgniarki i Położne  
USK Białystok przy ul. Warszawskiej 18
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Podziękowania

Człowiek w swym życiu ma etapów wiele 
Są narodziny, szkoła, wesele. 
A kiedy stanie u bram dorosłości 
zaczyna pracę - ku swej radości?  
Ta praca daje mu satysfakcję... 
chociaż nie zawsze szef nasz ma rację  
Są chwile miłe, radości i smutki, 
człowiek raz duży, raz jest malutki 
Lecz wszystko zawsze swój koniec ma 
Także i praca nie wiecznie trwa. 
Wtedy to człowiek myśli z zachwytem: 
nareszcie jestem już EMERYTEM !!!!

Pani JANINIE KORNEĆ
Pielęgniarce Od. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pani BOŻENIE DWORAKOWSKIEJ
Pielęgniarce Poradni Pediatrycznej

Pani TERESIE PRUS  
Pielęgniarce Oddziału Chorób Oczu

w związku z odejściem na emeryturę  
składamy serdeczne podziękowania za wiele lat pracy na 
rzecz dobra pacjenta, okazaną życzliwość, cierpliwość 
i wyrozumiałość. Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, 
radości i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Pielęgniarki i Położne  
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

im J. Śniadeckiego w Białymstoku
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Podziękowania

Najlepsze życzenia, to marzeń spełnienia. 
Bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia? Wiek 

emerytalny po to jest nam dany 
By realizować niespełnione plany. 

Więc nie ma co patrzeć na swą kartę zdrowia, 
Tylko łykać życie i się delektować. 

Brać wszystko co jeszcze do wzięcia zostało 
Póki posłuszeństwa nie odmówi ciało.

Pani Elżbiecie Jarmołyszko
Pielęgniarce Oddziałowej  

Bloku Operacyjnego i Sterylizatorni 
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego im J. Śniadeckiego w Białymstoku

Składamy serdeczne podziękowania za wie-
loletnią, pełną poświęcenia pracę na rzecz 
pacjentów, za codzienny trud, okazaną 
życzliwość i cierpliwość. Życzymy samych 
przyjemnych dni i chwil wypełnionych mi-
łością, samych miłych wspomnień i realizacji 

wszystkich pasji.

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

w Białymstoku
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Informacje PTP

P  
ielęgniarka Roku 2014

W lutym 2015 roku odbył się, po raz już X, etap wojewódzki 
Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2014”.

Konkurs Pielęgniarka Roku organizowany jest przez Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego od 2005 roku, 
jako kontynuacja tradycji olimpiad pielęgniarskich i turnieju o 
„Złoty Czepek Pielęgniarski”. Od początku swojego istnienia 
objęty jest patronatem Ministra Zdrowia oraz Prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

Celem Konkursu jest wyłonienie pielęgniarek liderów, osób o 
najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym, zaangażo-
wanych w działalność na rzecz rozwoju pielęgniarstwa. Ideą jest 
budowanie nowego wizerunku pielęgniarki, jako kompetentnego 
i otwartego na ludzi i wyzwania współczesnej medycyny profe-
sjonalisty, a zarazem kultywatora tradycji zawodowych. 

Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy. Przeprowadzany jest w 
trzech etapach i realizowany w ramach działalności wojewódz-
kich oddziałów PTP (I etap - wyłonienie uczestników Konkursu 
w poszczególnych podmiotach leczniczych, II etap - eliminacje 
w oddziałach wojewódzkich PTP - rozwiązywanie 60 zadań te-
stowych, III etap - ocena projektów indywidualnych na szczeblu 
krajowym - prezentacje).

W naszym województwie, do II etapu konkursu przystąpiło 
w tym roku 12 pielęgniarek (pięć z SP ZOZ w Hajnówce, dwie 
z SP ZOZ MZW w Białymstoku i pojedyncze przedstawicielki 
USK w Białymstoku, UDSK w Białymstoku, SP ZOZ WSPR w 
Białyms toku, Białostockiego Hospicjum dla Dzieci i SP ZOZ 
w Łapach. Przewodniczącą konkursu była mgr Anna Kulikow-
ska.

W toku postępowania konkursowego laureatką I nagrody zo-
stała Pani mgr Edyta Izabela Kapica z Białostockiego Hospicjum 
dla Dzieci. II nagrodę uzyskała Pani mgr Anna Bondaryk ze 
Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, a 
III mgr Małgorzata  Urszula Wilczewska, również z MSW, obie 
laureatki I nagrody etapu wojewódzkiego w 2011 roku.
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Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Postęp w medy-
cynie - pielęgniarki wobec dylematów etycznych XXI wieku”. 

22 kwietnia laureatki etapów wojewódzkich (16) przedstawią 
przed komisją powołaną przez ZG PTP swoje prace. 

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 roku, 
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pod patronatem 
JM Rektora WUM. 

Finalistka Konkursu „Pielęgniarka Roku” zostanie uhonoro-
wana pucharem przechodnim, przekazywanym do macierzystego 
podmiotu leczniczego.

Serdecznie gratulujemy laureatkom etapu wojewódzkiego, 
a Pani Edycie Izabeli Kapicy życzymy sukcesu na III etapie 
pos tępowania konkursowego.

Przewodncząca Zarządu  
Oddziału PTP w Białymstoku 

dr n. med. Matylda Sierakowska

Informacje PTP
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

W 2015 roku będziemy kontynuować cykl bezpłatnych szkoleń 
podyplomowych dla pielęgniarek i położnych organizowanych 
i prowadzonych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
także w nowych pomieszczeniach zakupionych i przystosowa-
nych specjalnie w tym celu.

Kursy cieszą się dużym zainteresowaniem także z uwagi na po-
ziom prowadzonych zajęć co znajduje swoje odbicie w wynikach 
egzaminów końcowych. W 2015 roku w kursach uczestniczyło  
łącznie 620 członków naszej Izby czyli prawie 10% zajerestro-
wanych osób!.

Poniżej graficzne zestawienie liczby osób przeszkolonych w ko-
lejnych latach oraz plany na 2015 rok w rozbiciu na kursy dla 
poszczególnych grup zawodowych.

Na kolejnych stronach Biuletynu zdjęcia kolejnych grup szkole-
niowych a w dalszej części numeru listy uczestników zakończo-
nych kursów oraz szczegółowy plan szkoleń na cały 2015 rok.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia podyplomowe
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Kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Alina Bruczko  Anna Danilewicz
Ewa Dragim   Jolanta Duliniec
Dorota Felińska  Dorota Teresa Korolczuk
Anna Kulesza  Małgorzata Kozak-Zabielska
Maria Kurianowicz  Ewelina Langer
Anna Iwona Michalska Katarzyna Nazarko
Aneta Obuchowska  Justyna Oleńska
Helena Onopiuk  Katarzyna Paul
Grażyna Teresa Penza Ewa Rajkowska
Kamila Roszkowska  Katarzyna Roszkowska
Elżbieta Sidor  Iwona Skiepko
Maria Sokołowska  Elżbieta Syczewska-Czeremczuk
Joanna B. Wierzbicka Monika Weronika Wojtkowska
Krystyna Zaniewska  Feliksa Żukowska

Szkolenia podyplomowe
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Kurs specjalistyczny 

Żywienie enteralne  i parenteralne dla pielęgniarek

Iwona Adamska  Ewa Andrzejewska
Grażyna Bajko  Irena Balcerzak
Bożena Charytoniuk Anna Ciołko
Edyta Grochowska Anna Hiero
Alicja Janeczko  Eugenia Jarosz
Teresa Jazykow  Maria Kalinowska
Anna Kamińska  Halina Teresa Kułak
Maria Kurianowicz Iwona Maksymiuk
Maria Mieleszko Zdun Elżbieta Niegierewicz
Bogusława Olesiewicz Katarzyna Panasiuk
Ewa Puchalska  Małgorzata Puchalska
Marta Prymaka  Jadwiga Radziszewska
Katarzyna Sejnota  Dorota Maria Sulima
Maria Stefanowicz Jolanta Szczepańska
Bożena Zalewska  Małgorzata Zalewska Boruta

Szkolenia podyplomowe
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Kurs specjalistyczny 

Endoskopia dla pielęgniarek

Monika Bałdowska Barbara Choroszucha
Katarzyna Dąbrowska Magdalena Duda
Marta Huszcza  Katarzyna Gołębiewska-Czech
Patrycja Iwaniuk  Izabela Małgorzata Jaworowska
Bożena Kamieńska Danuta Maria Kukawka
Iwona Krysztofik  Anna Makuła
Elżbieta Mankiewicz Alina Dorota Matejczuk
Lucyna Młynarczyk Dorota Niecewicz
Beata Piszczatowska Małgorzata Sadowska
Monika Sasinowska Maria Songin
Wioleta S. Strachota Agnieszka Stypułkowska
Bożena Szczelina  Anna Sokół
Monika Świątkowska Monika Tomczak-Gołąb
Barbara Śliwa   Katarzyna Twarowska
Małgorzata Wołosewicz Anna Znosko

Szkolenia podyplomowe
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Kurs specjalistyczny 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  
Nr 03/07 (dla pielęgniarek i położnych) II edycja

Monika Bagińska  Barbara Bebko
Tamara Borowik  Dorota Borowska
Weronika Brzezińska Justyna Brzozowska
Marta Renata Bubieniec Ewelina Budzisz
Krystyna Bursa  Emilia Burzyńska
Ewa Chomicka  Bożena Cwalińska-Oświecińska
Katarzyna Czaban Lidia Czerech
Elżbieta Czołpińska Iwona Małgorzata Czerwonka
Marta Czygier  Helena Dębska-Karman
Katarzyna Frąszczak  Małgorzata Ewa Długozima
Alina Galicka   Joanna Dłużewska-Gieniusz
Joanna Gawrylik   Maria Filipczyk-Smarkusz
Anna German  Teresa Gidaszewska
Marianna Giedź  Anna Grzywa
Krystyna Jabłońska Lucyna Jakimiuk
Ewa Jankowska  Bożena Jarocka
Elżbieta Ewa Jezierska Milena Karwowska

Szkolenia podyplomowe
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Grażyna Kobus  Bożena Kluczuk-Zaniewska
Antonina Kokolus  Justyna Korzecka
Alfreda Kowalska  Dominika Anna Korzeniewska
Wanda Krahel  Grażyna Kraszewska
Danuta Kruszyńska Katarzyna Krysiuk
Dorota Krystosiak Justyna Kulmaczewska
Iwona Kurowska  Bożena Kuźmicka
Taisja Lipińska  Eugenia Grażyna Laszkiewicz
Alicja Łapińska  Agnieszka Łupińska
Anna Madej  Alicja Matwiejuk
Agnieszka Anna Mazur Monika Misiewicz
Ewa Moroz  Aneta Mossakowska
Zofia Niewińska  Agnieszka Izabela Nikitin
Agata Ostasz  Bożena Ostrowska
Agnieszka Pankiewicz Dorota Pawłowicz
Sylwia Anna Pełszyk Agnieszka Perec-Oksztul
Barbara Perkowska Aneta Pezowicz
Paulina Polińska  Marta Puchalska
Alina Puczyńska  Grażyna Purzewska
Dorota Raniewicz  Dorota Wioletta Sadowska
Barbara Sałaskiewicz Michał Serwatka
Anna Sierżan  Dorota M. Staniszewska
Anna Smakulska   Katarzyna Krystyna Snarska
Małgorzata Szafrańska Wiesława Świątkowska
Małgorzata Toczko Izabela Elżbieta Tomaszuk
Sylwia Tryznowska Maria Teresa Werpachowska
Agnieszka Wojno   Wioletta W. Wiktorowicz
Agnieszka D. Zalewska Renata Anna Zalewska

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

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia podyplomowe
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N  
owe szkolenia podyplomowe

W miesiącu grudniu zakończyły się 2 kursy specjalistyczne: 
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego zor-
ganizowany dla 90 pielęgniarek i położnych oraz Endoskopia, 
w którym uczestniczyło 30 pielęgniarek.

Także w miesiącu grudniu rozpoczął się kurs specjalistycz-
ny Żywienie enteralne i parenteralne, który w lutym 2015 roku 
ukończyło 30 pielęgniarek.

Od stycznia 2015 roku 90 pielęgniarek rozpoczęło kształcenie 
na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anes-
tezjologicznego i intensywnej opieki. Także w styczniu rozpoczął 
się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
logicznego dla 30 pielęgniarek i położnych. W styczniu zostały 
także przeprowadzone warsztaty pt. Alternatywne formy komu-
nikacji, w których wzięło udział 18 pielęgniarek i położnych.

W lutym kształcenie na dwóch kursach specjalistycznych: 
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek i Wykonanie i interpre-
tacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położ-
nych rozpoczęło 120 naszych koleżanek (po 60 osób na każdym 
kursie).

W następnych miesiącach będą rozpoczynały się kolejne szkole-
nia, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Między innymi pla-
nujemy uruchomienie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych, 
niezależnie czy pozyskamy, czy nie fundusze z Ministerstwa 
Zdrowia. Uruchomienie pozostałych specjalizacji jest uwarun-
kowane wygraniem postępowań przetargowych. Szczegóły w ta-
beli poniżej.

Dziedzina kształcenia Planowany termin 
rozpoczęcia

Szkolenie specjalizacyjne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej 
opieki dla pielęgniarek

styczeń 2015

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i 
położnych

wrzesień 2015

Szkolenia podyplomowe



19

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Dziedzina kształcenia Planowany termin 
rozpoczęcia

Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych - 
rozpoczęcie uzależnione od pozyskania funduszy ze 
środków Ministra Zdrowia

wrzesień 2015

Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek - 
rozpoczęcie uzależnione od pozyskania funduszy ze 
środków Ministra Zdrowia

wrzesień 2015

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - roz-
poczęcie uzależnione od pozyskania funduszy ze 
środków Ministra Zdrowia

wrzesień 2015

Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i 
położnych

styczeń 2015

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek marzec 2015

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęg-
niarek

marzec 2015

Pielęgniarstwo nefrologiczne z diaizoterapią październik 2015

Kursy specjalistyczne

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek luty 2015

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego dla pielęgniarek i położnych

luty, wrzesień 2015

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową marzec 2015

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i 
podczas porodu dla położnych

kwiecień 2015

Edukacja i wsparcie kobiety w laktacji dla położnych wrzesień 2015

Leczenie ran dla pielęgniarek październik 2015

Leczenie ran dla położnych listopad 2015

Kursy dokształcające

Alternatywne formy komunikacji grudzień 2015

Kontynuacja:
1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ope-

racyjnego

Przewodnicząca Komisji  
ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

Elżbieta Sienkiewicz

Szkolenia podyplomowe
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W  
ybory 2015

Wybory 2015 
Delegatów Okręgowej Izby  
Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku  
na Okręgowe Zjazdy VII Kadencji

Rok 2015 jest rokiem wyborów, w związku z tym w najbliższym 
czasie w miesiącach maj-czerwiec 2015 r. w ustalonych rejonach 
wyborczych na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku odbędą się wybory Delegatów VII 
kadencji na Okręgowy Zjazd OIPiP.

Jesienią 2015 r. nowo wybrani Delegaci będą mieli możliwość 
wybrania władz samorządowych oraz Delegatów na Krajowy 
Zjazd VII kadencji.

W związku z tym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku podjęła w dniu 10 grudnia 2014 roku uchwałę 
Nr 45/VI w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na Okręgowe Zjaz-
dy VII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.

Jej treść wraz z Regulaminem Okręgowej Komisji Wyborczej 
oraz Regulaminem wyborów do organów izb oraz tryb odwoły-
wania ich członków prezentujemy w zakładce stronie interneto-
wej izby w zakładce Wybory 2015 oraz w Biuletynie OIPiP.

Ponadto informujemy, że spis wszystkich rejonów wyborczych 
OIPiP w Białymstoku zostanie opublikowany niebawem, również 
na stronie internetowej izby w zakładce Wybory 2015 oraz w 
Biuletynie OIPiP.

Cecylia Dolińska 
 Przewodnicząca ORPiP

Wybory 2015
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U  
chwała ORPiP

Uchwała Nr 44/VI 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

z dnia 10 grudnia 2014 roku
w sprawie

powołania Okręgowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, 
poz. 1038 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 9 
VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 
2011 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz 
trybu odwołania ich członków, uchwala się co następuje:

§ 1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych powołuje Okrę-
gową Komisję Wyborczą w następującym składzie:
Członkowie:

1. Baranowska Krystyna 2. Barszczewski Waldemar
3. Baszeń Katarzyna  4. Bebko Barbara
5. Bołdak Beata  6. Brunejko-Struniewicz Jolanta
7. Budrecka Ewa  8. Czajka Ewa
9. Dolińska Cecylia  10. Downarowicz Katarzyna
11. Godlewska Elżbieta 12. Gogołek Zofia
13. Jakubowska Urszula 14. Jurczuk Alina
15. Kalinowska Eugenia 16. Kasperuk Anna
17. Kostro Bożena  18. Kuklo Sebastian
19. Kułak Halina  20. Lipski Jerzy
21. Maliszewska Katarzyna 22. Markiewicz Anna
23. Michalewicz Małgorzata 24. Niegierewicz Elżbieta
25. Olejnik Beata  26. Pawlenko Irena
27. Rodziewicz Dorota 28. Rojsza Dorota
29. Rusiłowicz Agnieszka 30. Samujło Bożenna
31. Siemieniuk Małgorzata 32. Sienkiewicz Elżbieta

Wybory 2015
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33. Smoktunowicz Irena 34. Strankowska Małgorzata
35. Szotko Danuta 36. Wasilewska-Małaszkiewicz Irena
37. Wołkowycka Małgorzata  38. Wróblewska Małgorzata
39. Zdunek Bożena

§ 2. Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej sta-
nowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej po zakoń-
czeniu wyborów w rejonach wyborczych przedstawia Okrę-
gowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku pisem-
ne sprawozdanie z całości podejmowanej działalności.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz ORPiP  Przewodnicząca ORPiP 
 w Białymstoku  w Białymstoku 
 Elżbieta Niegierewicz  Cecylia Dolińska

Wybory 2015
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R  
egulamin Okręgowej Komisji Wyborczej 

Załącznik Nr 1/VI do Uchwały Nr 44/VI 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

z dnia 10 grudnia 2014 roku
Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej

§ 1. 1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej 
zwołuje Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 w głosowaniu 
jawnym dokonuje się wyboru: Przewodniczącego Okrę-
gowej Komisji Wyborczej, wiceprzewodniczących i sekre-
tarzy.

§ 2. 1. Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Prze-
wodniczący, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni 
wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

2. Decyzje o zwoływaniu kolejnych posiedzeń Okręgowej 
Komisji Wyborczej podejmuje jej Przewodniczący, a w ra-
zie jego nieobecności wyznaczony przez niego wiceprze-
wodniczący.

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia przesyła 
się na 7 dni przed dniem spotkania. Powiadomienie o spot-
kaniu może również być przekazywane drogą telefoniczną, 
elektroniczną, bądź faksem.

4. Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewnia 
wyznaczony pracownik biura OIPiP.

§ 3. 1. Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są 
na posiedzeniach, zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy członków Komisji.

2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który 
zawiera stwierdzenie przebiegu obrad, stosunek głosów 
przy podejmowanych decyzjach. Do protokołu załącza się 
listę obecności.

§ 4. 1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje rejestr wy-
borców, który obejmuje osoby wpisane do rejestru pielęg-

Wybory 2015
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niarek i rejestru położnych prowadzonego w Izbie, którym 
przysługuje czynne prawo wyborcze.

2. Rejestr wyborców, o którym mowa w ust. 1 jest jawny 
i wgląd do niego umożliwiony jest w biurze Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz na stro-
nie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

3. Osoby, które z powodu przeniesienia się na teren innej 
Izby dokonują skreślenia z listy członków OIPiP, a nie bra-
ły udziału w wyborach, dostają zaświadczenie podpisane 
przez Przewodniczącą ORPiP poświadczające ten fakt.

4. Do rejestru wyborców mogą być dopisane pielęgniarki 
i położne wpisane na listę członków OIPiP, o ile przedsta-
wią zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 wydane przez 
Izbę do której poprzednio dana osoba przynależała.

§ 5. 1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje rejestr wy-
borców odrębnie dla każdego rejonu wyborczego.

2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) zawód,
c) numer prawa wykonywania zawodu.

3. Rejestr wyborców, o którym mowa w ust. 1 jest udostęp-
niony do wiadomości w rejonie wyborczym oraz na na 
stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku na 30 dni przed terminem zebrania 
wyborczego.

§ 6. 1. Reklamacje związane z rejestrem wyborców składane są 
na piśmie w terminie 14 dni przed terminem wyborów. 
W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla 
pocztowego.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane są 
przez Okręgową Komisję Wyborczą w terminie 7 dni od 
daty wpłynięcia wniosku.

3. O podjętych decyzjach w sprawie złożonych reklamacji 
powiadamia się osoby wnoszące reklamację, niezwłocznie 
po zakończeniu prac Okręgowej Komisji Wyborczej.

Wybory 2015
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4. Okręgowa Komisja Wyborcza nie rozpatruje reklamacji nie 
podpisanych lub opatrzonych nieczytelnym podpisem .

5. Decyzja Komisji Wyborczej jest decyzją ostateczną.
§ 7. Zawiadomienia o zebraniach wyborczych dokonuje się po-

przez:
a) przekazanie do rejonu wyborczego informacji, umiesz-

czenie jej we wszystkich komórkach organizacyjnych 
rejonu wyborczego,

b) umieszczenie informacji w biurze Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych oraz na stronie internetowej Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,

c) Pielęgniarki i położne należące do danego rejonu wy-
borczego są powiadamiane o terminie i miejscu zebrania 
wyborczego co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym 
terminem.

§ 8. Zebranie wyborcze organizuje się poprzez organizację zebra-
nia wyborczego w jednym dniu, w trakcie którego wybiera 
się komisję mandatowo-skrutacyjną, zgłasza się kandyda-
tów i w głosowaniu tajnym wyłania się delegatów.

§ 9. 1. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym powinno być wska-
zane: dzień i godzina rozpoczęcia oraz miejsce obrad.

2. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1.
§ 10. 1. Zebranie wyborcze otwiera przedstawiciel Okręgowej 

Komisji Wyborczej i prowadzi go do momentu wyboru 
Przewodniczącego zebrania wyborczego, po czym pełni 
nadzór nad prawidłowym przebiegiem zebrania wybor-
czego i pełni funkcję doradcy.

2. Za zgodą członków zebrania wyborczego zebranie może 
poprowadzić przedstawiciel Okręgowej Komisji Wybor-
czej.

§ 11. 1. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera 
przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz co najmniej 
2 członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej spośród po-
zostałych uczestników zebrania wyborczego.

2. Brak lub niemożliwość dokonania wyboru osób na wska-
zane wyżej funkcje na zebraniu wyborczym oraz mini-
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malnej liczby członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 
uniemożliwia przeprowadzenie wyborów.

§ 12. 1. Zgłoszenia kandydatów na delegatów przyjmuje się na 
ustny bądź pisemny wniosek wyłącznie od członka samo-
rządu uczestniczącego w zebraniu wyborczym.

2. Zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie.

3. Kandydat przedstawia informację o przebiegu pracy za-
wodowej i społecznej, a uczestnicy zebrania mogą zadawać 
pytania kandydatowi.

3. Nie można łączyć kandydowania z udziałem w pracach 
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
§ 13. Stosuje się te same zasady do wszystkich zgłaszanych kan-

dydatur we wszystkich rejonach wyborczych.
§ 14. 1. Karta do głosowania obejmuje następujące dane:

a) pieczęć OIPIP,
b) oznaczenie rejonu wyborczego (nazwa jednostki, nu-

mer),
c) alfabetyczną listę kandydatów, a w przypadku zachowa-

nia proporcjonalności dwie
d) listy kandydatów z zaznaczeniem zawodu,
e) wskazanie jaka jest dopuszczalna liczba wskazań,
f) pouczenie o sposobie głosowania.

2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do ni-
niejszego regulaminu.

§ 15. 1.Głosowanie przeprowadza i nadzoruje Komisja Manda-
towo-Skrutacyjna.

2. Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących.
3. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowuje odpowied-

nią ilość kart do głosowania.
2. Każda osoba znajdująca się w rejestrze wyborców rejonu 

wyborczego po podpisaniu listy obecności otrzymuje kartę 
do głosowania. W przypadku błędnego wypełnienia nie 
wydaje się drugiej karty do głosowania.

§ 16. 1. Głosować można tylko osobiście. Wyboru dokonuje się 
poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata 
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(kandydatów), na którego (których) głosujący oddaje swój 
głos. Wskazanie następuje poprzez postawienie krzyżyka 
przy nazwisku kandydata, na którego głosujący oddaje swój 
głos. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do 
głosowania w kolejności alfabetycznej.

2. Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu waż-
nego.

3. Głos jest nieważny, jeśli:
- liczba wskazań jest większa niż dopuszczalna,
- karta do głosowania została przedarta albo dokonano na 

niej jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych ze 
sposobem głosowania określonym w ust. 1.

§ 17. Okręgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umoż-
liwiające zachowanie tajności głosowania zabezpieczając 
urnę i zapewniając odpowiednie warunki podczas wypeł-
niania kart do głosowania.

§ 18. 1. Określa się następujące zasady pracy Komisji Mandato-
wo-Skrutacyjnej przy obliczaniu wyników głosowania:
1) Pracą Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej kieruje jej Prze-

wodniczący wyłoniony spośród wybranych członków 
Komisji.

2) Przed przystąpieniem do liczenia głosów oddanych na 
poszczególnych kandydatów należy w pierwszej kolej-
ności:

- policzyć ilość oddanych głosów.
- policzyć i zabezpieczyć głosy nieważne, o których mowa 

w § 16 ust. 3.
3) Karty do głosowania zabezpiecza się w zaklejonej ko-

percie. Na miejscu zaklejonym podpis składa przewod-
niczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 19. 1. Z prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej sporządza się 
protokół według wzoru określonego w załączniku nr 3 do 
niniejszego Regulaminu.

2. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie-
zwłocznie po zakończeniu pracy Komisji odczytuje pro-
tokół.

§ 20. 1. Dokumentację zebrania wyborczego stanowią:
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1) powiadomienie o zebraniu wyborczym,
2) protokół z przebiegu zebrania wyborczego,
3) listy obecności,
4) listy zgłoszonych kandydatów na delegatów,
5) protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
6) zabezpieczone karty z oddanymi głosami.

2. Dokumentacja z zebrania wyborczego o której mowa w 
ust.1 dostarczana jest bez zbędnej zwłoki Okręgowej Ko-
misji Wyborczej, która sprawdza poprawność przeprowa-
dzenia wyborów.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień Okręgowa Komis-
ja Wyborcza unieważnia wybory w rejonie wyborczym 
i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.

4. Dokumentacja z zebrania wyborczego o której mowa w 
ust. 1 udostępniana jest do wglądu członkom zebrania 
wyborczego z danego rejonu wyborczego w biurze OIPiP 
w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

5. Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesienia 
skargi na przebieg wyborów do Okręgowej Komisji Wy-
borczej w terminie 14 dni o daty ich zaistnienia.

6. Skargi, o których mowa w ust. 5 rozpatrywane są na po-
siedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej.

7. Od decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej służy odwołanie 
do Okręgowej Rady.

8. W przypadku uznania skargi za zasadną i stwierdzenia 
uchybień Okręgowa Komisja Wyborcza unieważnia wy-
bory w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie 
wyborcze.

§ 21.1. Dokumentację z wyborów, o której mowa w § 20 zabez-
piecza się przed ich utratą wskutek wystąpienia zdarzeń 
losowych .

2. Dokumentacja przechowywana jest w biurze OIPiP przez 
okres jednej kadencji - do czasu zakończenia następnych 
wyborów, a po tym okresie podlega brakowaniu i znisz-
czeniu.
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R  
ejony wyborcze - Uchwała ORPiP

Uchwała Nr 45/VI

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

z dnia 10 grudnia 2014 roku

w sprawie podziału Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku na rejony wyborcze

 Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 
1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Załącznika do 
Uchwały Nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wyborów do or-
ganów izb oraz trybu odwołania ich członków, uchwala się co 
następuje:

 § 1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
ustala 47 rejonów wyborczych.

 § 2. Wykaz rejonów wyborczych stanowi załącznik do niniej-
szej uchwały.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz ORPiP  Przewodnicząca ORPiP 
 w Białymstoku  w Białymstoku 
 Elżbieta Niegierewicz  Cecylia Dolińska
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R  
ejony wyborcze - wykaz

Załącznik do Uchwały Nr 45/VI 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

z dnia 10 grudnia 2014 roku

w sprawie podziału Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku na rejony wyborcze

Re-
jon Nazwa zakładu Osoba odpowiedzialna  

z Komisji Wyborczej Miejsce wyborów

1 
2 
3 
4 

11 
12 
18

USK ul. Skłodowskiej-
Curie 
 
 
USK ul. Żurawia
 
USK ul. Warszawska 

Cecylia Dolińska
Eugenia Kalinowska
Urszula Jakubowska
Jerzy Lipski
Małgorzata Michale-

wicz
Jolanta Brunejko-Stru-

niewicz
Elżbieta Niegierewicz

USK ul. Skłodowskiej-
Curie 
 
 
USK ul. Żurawia 
 
USK ul. Warszawska

5 
48

USK Położne 
UDSK

Barbara Bebko
Katarzyna Downaro-

wicz

USK

6 
7 
8 
9

SP ZOZ WSZ  
im. J Śniadeckiego

Małgorzata Strankow-
ska

Elżbieta Godlewska
Bożenna Samujło

SP ZOZ WSZ  
im. J Śniadeckiego

10 SP ZOZ WSZ  
im. J Śniadeckiego 
Położne

Ewa Budrecka SP ZOZ WSZ  
im. J Śniadeckiego

13 
14 
15

UDSK Elżbieta Sienkiewicz 
Dorota Rodziewicz 
Anna Kasperuk

UDSK

16 
17

BCO 
im. M. Skło dowskiej-
Curie

Małgorzata Twarowska
Joanna Matczuk-Mą-

kowska

BCO 
im. M. Skło dowskiej-
Curie
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Re-
jon Nazwa zakładu Osoba odpowiedzialna  

z Komisji Wyborczej Miejsce wyborów

19 
20

ZOZ MSW 
Samodzielny Miejski 
Szpital im. PCK

Krystyna Baranowska 
Elżbieta Nigierewicz

ZOZ MSW

21 
22

SP ZOZ Wojewódzka 
Stacja Pogotowia 
Ratunkowego

Katarzyna Baszeń 
Beata Olejnik

SP ZOZ Wojewódzka 
Stacja Pogotowia 
Ratunkowego

23 
24 
25

SP ZOZ Bielsk Podlaski 
 
Niepubliczne placów-
ki służby zdrowia: 
Bielsk Podlaski, 
Brańsk, Boćki, Nurzec, 
Rudka, Wyszki, 
Sanepid, Środowis-
kowy dom samopo-
mocy, Spółdzielnia 
Inwalidów Przyszłość, 
DPS Brańsk, Gościnny 
Dom Opieki w Nurcu,
Przedszkole, Punkt 
Krwiodawstwa

Alina Jurczuk 
Irena Smoktunowicz 
Beata Onopiuk

SP ZOZ Bielsk Podlaski

26 
27 
28

SP ZOZ Hajnówka
Niepubliczne placów-
ki służby zdrowia: 
Hajnówka, Czerem-
cha, Czyże, Kleszczele, 
Dubicze, Jednostka 
Wojskowa Nieznany 
Bór, DPS Białowieża,
Sanepid, Środowisko-
wy dom samopomo-
cy, Dom Miłosierdzia 
Samarytanin, DPS

Dorota Rojsza
Irena Pawlenko
Małgorzata Siemieniuk

SP ZOZ Hajnówka
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Re-
jon Nazwa zakładu Osoba odpowiedzialna  

z Komisji Wyborczej Miejsce wyborów

29 SP ZOZ ŁAPY
Niepubliczne placów-
ki służby zdrowia: 
Łapy, Suraż,  Poświęt-
ne, Turośń Kościelna, 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
DPS Uhowo

Bożena Kostro
Beata Olejnik

SP ZOZ ŁAPY

30 
31

SP ZOZ Mońki 
SP ZOZ Knyszyn 
Niepubliczne pla-
cówki służby zdrowia 
Mońki, DPS Mociesze

Bożena Zdun 
Beata Olejnik

SP ZOZ Mońki

32 
33

SP Psychiatryczny 
ZOZ Choroszcz, DPS 
Choroszcz, NZOZ Me-
dicus, Stacja Caritas 
Choroszcz

Waldemar Barszczew-
ski

Agnieszka Rusiłowicz

SP Psychiatryczny ZOZ 
Choroszcz

34 
35

SP ZOZ Sokółka 
SP ZOZ Dąbrowa 
Białostocka 
Niepubliczne placów-
ki służby zdrowia: 
Sokółka, Dąbrowa 
Białostocka, Krynki, 
Kuźnica, Rozedranka, 
Suchowola, Szudziało-
wo, Janów, Korycin, 
Caritas: Sokółka, Kryn-
ki, Kuźnica, Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
ZPO Krynki

Anna Markiewicz
Ewa Czajka
Halina Kułak

SP ZOZ Sokółka

36
37

SP ZOZ Siemiatycze 
Niepubliczne placów-
ki: Drohiczyn, Dziad-
kowice, Siemiatycze, 
Grodzisk, Perlejewo, 
Śledzianów, Baciki 
Średnie Nurzec Stacja, 
Milejczyce

Hanna Maj
Irena Wasilewska-Ma-

łaszkiewicz

SP ZOZ Siemiatycze
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Re-
jon Nazwa zakładu Osoba odpowiedzialna  

z Komisji Wyborczej Miejsce wyborów

38 PDS Baranowicka 
DPS Świerkowa

Dorota Rojsza OIPiP Białystok

39 DOS Białystok ul. 
Proletariacka, 
DPS: Czerewki, Jałów-
ka, Garbary, Tykocin, 
Dom Opieki Kościoła 
Chrześcijan Bapty-
stów Białystok, Dom 
Opieki Ostra Góra, 
Ośrodek Wsparcia - 
Łaźnie, Zakłady Pracy 
Chronionej, Żłobki 
Miejskie, Warsztaty 
terapii zajęciowej: 
Białystok, Ogrodnicz-
ki, Czarna Białostocka, 
Ambulatorium Od-
działu Prewencji, Am-
bulatorium Delegatu-
ry ABW, Przychodnia 
Zakładów Mięsnych, 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie, Za-
kład Poprawczy, OIPiP 
Białystok, Jednostka 
wojskowa, Straż Gra-
niczna, Areszt Śledczy, 
Zakład Karny, Urząd 
Miejski Wasilków

Dorota Rojsza OIPiP Białystok
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Re-
jon Nazwa zakładu Osoba odpowiedzialna  

z Komisji Wyborczej Miejsce wyborów

40 
41

Promed School 
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa,  
Podlaski Wojewódzki 
Ośrodek Medycyny 
Pracy, Uniwersytet 
Medyczny, Państwo-
wa Inspekcja Pracy, 
Podlaski Oddział 
Wojewódzki NFZ, 
Szkoła Policealna Nr 2 
Pracowników Medycz-
nych i Społecznych 
w Białymstoku,

Danuta Szotko 
Beata Olejnik

OIPiP Białystok

42 
43 
44

NZOZ Białystok,  
Niepubliczne placów-
ki: Białystok, Tykocin, 
Czarna Białostocka, 
Czarna Wieś Kościel-
na, Zawady, Jeżewo 
Stare, Złotoria, Sobo-
lewo, Dobrzyniewo, 
Bogdanki, Szymki, 
Wasilków, Kozińce,  
Michałowo, Zabłu-
dów, Księżyno, 
Kleosin, Juchnowiec, 
Fasty, Supraśl, Wielo-
funkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wycho-
wacza „Dwójka”, 
Hospicja, Caritas 
Białystok, , Sanepid, 
Podlaski Urząd Woje-
wódzki, Spółdzielnia 
Eskulap

Urszula Jakubowska 
Dorota Rojsza

OIPiP Białystok
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Re-
jon Nazwa zakładu Osoba odpowiedzialna  

z Komisji Wyborczej Miejsce wyborów

45 Położne z rejonu 
NZOZ Białystok, DPS 
Baranowicka, DPS 
Tykocin, Dom Opieki 
Kościoła Chrześcijan 
Baptystów Białystok, 
Jednostka wojskowa, 
MSWiA, Samodziel-
ny Szpital Miejski, 
Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunko-
wego, Uniwersytet 
Medyczny, POW 
Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Podlaski 
Urząd Wojewódzki, 
Napromedica, Bocian 
Centrum Położni-
czo-Ginekologiczne, 
Spółdzielnia Eskulap

Barbara Bebko OIPiP Białystok

46 Położne z rejonów: 
Bielsk Podlaski, Haj-
nówka, Siemiatycze, 
oraz NZOZ-y

Beata Bołdak SP ZOZ Bielsk Podlaski

47 Położne z rejonów: 
Dąbrowa Białostocka, 
Sokółka, Mońki, Łapy, 
oraz NZOZ-y

Barbara Bebko OIPiP Białystok
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R  
egulamin wyborów 

Załącznik do uchwały nr 9  
VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb  
oraz trybu odwoływania ich członków

Regulamin wyborów do organów izb  
oraz tryb odwoływania ich członków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa tryb wyborów i odwoływania członków 
organów izb pielęgniarek i położnych.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 

2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 
Nr 174, poz. 1038);

2) Krajowym Zjeździe - należy przez to rozumieć Krajowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

3) Naczelnej Radzie - należy przez to rozumieć Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych;

4) Prezydium Naczelnej Rady - należy przez to rozumieć 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

5) Naczelnej Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozu-
mieć Naczelną Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych;

6) Naczelnym Sądzie - należy przez to rozumieć Naczel-
ny Sąd Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych;

7) Naczelnym Rzeczniku - należy przez to rozumieć Na-
czelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, or-
gan Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

Wybory 2015



37

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

8) Naczelnej Izbie - należy przez to rozumieć Naczelną 
Izbę Pielęgniarek i Położnych;

9) okręgowej izbie - należy przez to rozumieć okręgową 
izbę pielęgniarek i położnych;

10) okręgowej radzie - należy przez to rozumieć okręgo-
wą radę pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby 
pielęgniarek i położnych;

11) okręgowej komisji rewizyjnej - należy przez to rozu-
mieć okręgową komisję rewizyjną, organ okręgowej izby 
pielęgniarek i położnych;

12) okręgowym sądzie - należy przez to rozumieć okręgo-
wy sąd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby 
pielęgniarek i położnych;

13) okręgowym rzeczniku - należy przez to rozumieć okrę-
gowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

14) organie izby - należy przez to rozumieć okręgowy 
zjazd, okręgową radę, okręgową komisję rewizyjną, 
okręgowy sąd, okręgowego rzecznika, Krajowy Zjazd, 
Naczelną Radę, Naczelną Komisję Rewizyjną, Naczelny 
Sąd i Naczelnego Rzecznika;

15) kandydacie - należy przez to rozumieć kandydata na 
członka organu izby;

16) członku samorządu - należy przez to rozumieć osobę 
będącą członkiem samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych;

17) zgromadzeniu wyborczym - należy przez to rozumieć ze-
branie rejonu wyborczego dokonujące wyboru delegatów na 
okręgowy zjazd oraz okręgowy zjazd i Krajowy Zjazd;

18) delegacie - należy przez to rozumieć delegata na okrę-
gowy zjazd lub Krajowy Zjazd.

§ 3. Wybory do organów izb pielęgniarek i położnych są równe 
i odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej 
liczbie kandydatów.

§ 4. 1. Wybory do organów izb dokonywane są zwykłą więk-
szością głosów, w sposób określony w ust. 2-6 niniejszego 
paragrafu oraz § 20 ust. 2.
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2. W sytuacji, gdy w danych wyborach jest więcej niż dwóch 
kandydatów na dane stanowisko, wybrana zostaje osoba, 
która uzyskała największą liczbę głosów.

3. W sytuacji, gdy dokonuje się wyboru więcej niż jednej 
osoby na jednakowe stanowiska, wybrane zostają osoby, 
które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

4. Jeżeli w wyborach, o których mowa w ust. 2 największą 
liczbę głosów uzyskała więcej niż jedna osoba albo w wy-
borach, o których mowa w ust. 3 najmniejszą liczbę głosów 
uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymała więcej niż 
jedna osoba, zarządza się wybory uzupełniające, w których 
biorą udział wyłącznie te osoby. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje 
się odpowiednio.

5. Wybory uzupełniające zarządza się również w sytuacji, 
gdy w wyborach gdzie dokonuje się wyboru jednej osoby 
na daną funkcje i na funkcję tę kandydują dwie osoby, 
kandydaci uzyskają taką samą liczbę głosów.

6. W sytuacji, gdy dokonuje się wyboru więcej niż jednej 
osoby na jednakowe stanowiska, a liczba kandydatów nie 
przekracza liczby stanowisk do obsadzenia, wybrane zo-
stają wszystkie osoby, które uzyskały jakąkolwiek liczbę 
głosów „za”.

§ 5. 1. Czynne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem ust. 2, przys-
ługuje:

1) na zebraniu rejonu wyborczego - członkom samorządu 
z danego rejonu wyborczego;

2) na okręgowym zjeździe - delegatom wybranym na ze-
braniach wyborczych w rejonach wyborczych;

3) na Krajowym Zjeździe - delegatom wybranym na okrę-
gowych zjazdach.

2. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi sa-
morządu:
1) wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę 

zakazu pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu 
albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

2) wobec, którego sąd orzekł prawomocnie środek karny 
pozbawienia praw publicznych lub środek karny polega-

Wybory 2015



39

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

jący na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokura-
tor wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegaw-
czego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

§ 6. 1. Bierne prawo wyborcze na danym zgromadzeniu wy-
borczym przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2-7, osobom wy-
mienionym w § 5 ust. 1.
2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samo-

rządu:
1) wobec którego okręgowa rada wydała uchwałę o zawie-

szeniu prawa wykonywania zawodu z powodu całkowitej 
albo częściowej niezdolności do wykonywania zawodu 
spowodowanej stanem zdrowia;

2) wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł 
karę inną niż kara upomnienia;

3) wobec którego sąd orzekł prawomocnie środek karny po-
zbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na 
zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wy-
dał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego 
w postaci zawieszenia wykonywania zawodu;

4) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione 
umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne-
go, - do czasu upływu terminu zatarcia kary, upływu 
terminu, na który został orzeczony środek karny lub 
upływu terminu na który został orzeczony środek za-
bezpieczający albo uchylenia zawieszenia prawa wyko-
nywania zawodu orzeczonego w trybie, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 1.

3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samo-
rządu, który za okres co najmniej jednego roku w okresie 
pięciu ostatnich lat przed dniem wyborów nie wykonał 
obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opła-
cenia tej składki.

4. Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: Prezesa 
Naczelnej Rady, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Re-
wizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu, Naczelnego 
Rzecznika, przewodniczącego okręgowej rady, przewodni-
czącego okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącego 
okręgowego sądu i okręgowego rzecznika nie przysługuje 
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osobie, która pełniła daną funkcję przez 2 następujące po 
sobie kadencje poprzedzające kadencję, na która ma być 
przeprowadzany wybór. Pełnienie danej funkcji dłużej niż 
przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za peł-
nienie jej przez pełną kadencję.

5. Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: Naczel-
nego Rzecznika i jego zastępcy oraz okręgowego rzeczni-
ka i jego zastępcy, a także na członka Naczelnego Sądu i 
okręgowego sądu przysługuje osobom, które wykonując 
zawód pielęgniarki lub położnej nieprzerwanie co najmniej 
od 10 lat przed dniem wyborów.

6. Osoba będąca członkiem organu izby albo pełniąca funkcję 
zastępcy Naczelnego Rzecznika bądź okręgowego rzecznika 
może być kandydatem jeżeli złoży na ręce komisji skrutacyj-
nej oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu w organie izby 
pod warunkiem wyboru na stanowisko, na które kandyduje. 
Oświadczenie to jest nieodwołalne. W przypadku wyboru 
tej osoby, komisja skrutacyjna przekazuje oświadczenie oso-
bie przewodniczącej zgromadzeniu wyborczemu w celu nie-
zwłocznego przekazania go organowi, którego oświadczenie 
to dotyczy. Mandat w organie izby wygasa z momentem 
doręczenia oświadczenia właściwemu organowi.

7. Warunek, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy kandy-
datów w wyborach na członków organów izb będących 
delegatami na okręgowy zjazd bądź Krajowy Zjazd, a także 
członków okręgowej rady kandydujących w wyborach na 
członków Naczelnej Rady.

§ 7. 1. Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie na karcie do 
głosowania kandydata (kandydatów), na którego (których) 
głosujący oddaje swój głos. Wskazanie następuje poprzez 
postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata, na którego 
głosujący oddaje swój głos. Nazwiska kandydatów umieszcza 
się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.
2. Karta do głosowania zawiera informacje o dopuszczalnej 

liczbie wskazań, nie większej niż liczba członków organu, 
do którego przeprowadzane jest głosowanie.

3. Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznako-
wanych kart do głosowania.
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4. Wzory kart do głosowania dotyczące głosowań na zgroma-
dzeniach wyborczych ustala właściwa komisja wyborcza.

5. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań jest więk-
sza od określonej w karcie do głosowania, jak również gdy 
karta do głosowania została przedarta albo dokonano na 
niej jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych ze 
sposobem głosowania określonym w ust. 1.

6. Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu waż-
nego.

7. Głosować można tylko osobiście.
8. Wybory dokonywane na Krajowym Zjeździe i okręgowych 

zjazdach mogą być przeprowadzone przy użyciu urządzeń 
do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektro-
niczne), przy czym w przypadku wyborów dokonywanych 
na okręgowym zjeździe, możliwość taką powinien prze-
widywać regulamin danego okręgowego zjazdu. System 
używany do głosowania elektronicznego musi zapewniać 
możliwość przeprowadzenia wyborów przy zachowaniu 
charakteru głosowania tajnego.

Rozdział II

Wybory delegatów na okręgowy zjazd.

§ 8. 1. Wybory delegatów na okręgowy zjazd zarządza okręgowa 
rada pielęgniarek i położnych.
2. Zarządzając wybory okręgowa rada ustala rejony wybor-

cze obejmujące swoim zasięgiem część obszaru działania 
okręgowej izby, określa liczbę delegatów na okręgowy zjazd 
z każdego rejonu wyborczego oraz powołuje okręgową ko-
misję wyborczą. Okręgowa komisja wyborcza działa na 
podstawie regulaminu uchwalonego przez okręgową radę. 
Ustalenie rejonów wyborczych oraz określenie liczby de-
legatów jest dokonywane na podstawie rejestrów prowa-
dzonych przez okręgową radę.

3. Obliczenia liczby delegatów z danego rejonu wyborczego 
dokonuje się poprzez podzielenie liczby osób wynikającej 
z rejestru wyborczego danego rejonu przez liczbę określoną 
przez okręgową radę jednolicie dla wszystkich rejonów wy-
borczych. Jeżeli w wyniku takiego dzielenia reszta dzielenia 
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przewyższa połowę tej liczby, w danym rejonie wyborczym 
dokonuje się wyboru dodatkowego delegata.

4. Okręgowa rada ustalając liczbę delegatów na okręgowy 
zjazd może określić liczbę mandatów przypadających na 
pielęgniarki i położne proporcjonalnie do ich liczby w re-
jonie wyborczym. W takim przypadku głosujący dokonuje 
wyboru głosując odrębnie na pielęgniarki i położne.

5. Regulamin działania okręgowej komisji wyborczej winien 
określać:
1) sposób udostępniania do publicznej wiadomości rejes-

trów wyborców;
2) sposób powiadamiania o terminach i miejscach zebrań 

wyborczych;
3) zasady organizacji oraz porządek zebrania wyborczego;
4) wzór karty do głosowania;
5) zasady i tryb głosowania;
6) wzór protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej;
7) rodzaje dokumentów przekazywanych z rejonów wy-

borczych do okręgowej komisji wyborczej;
8) sposób i zasady archiwizowania dokumentów dotyczą-

cych wyborów.
6. Regulamin działania okręgowej komisji wyborczej może 

w sposób szczegółowy regulować zagadnienia unormowa-
ne w § 10-15 niniejszego regulaminu i określać wzór za-
wiadomienia o zebraniu wyborczym oraz wzór protokołu 
zebrania wyborczego.

§ 9. 1. Rejony wyborcze powinny obejmować podmioty lecz-
nicze i jednostki organizacyjne, w których wykonują zawód 
pielęgniarki i położne. W dużych podmiotach leczniczych 
może być tworzony więcej niż jeden rejon wyborczy.
2. Dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ra-

mach indywidualnej lub grupowej praktyki, rejony wybor-
cze mogą być tworzone na określonym terytorium.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku 
małych podmiotów leczniczych i jednostek organizacyj-
nych, w których z uwagi na liczbę wykonujących zawód 
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pielęgniarek i położnych nie można utworzyć rejonu wy-
borczego.

§ 10. 1. Okręgowa komisja wyborcza na podstawie rejestrów 
prowadzonych przez okręgową radę przygotowuje rejestry 
osób posiadających bierne prawo wyborcze (rejestry wybor-
cze) oddzielnie dla każdego rejonu wyborczego, z podaniem 
imienia, nazwiska i numeru prawa wykonywania zawodu, 
a także informacji odnośnie tego czy w stosunku do danej 
osoby zachodzą okoliczność wyłączające czynne prawo wy-
borcze.
2. Rejestry wyborców z wyłączeniem podawania informacji 

odnośnie wyłączenia czynnego prawa wyborczego winny 
być wywieszone w rejonie wyborczym na tablicach ogło-
szeń lub podane do publicznej wiadomości w inny sposób, 
określony przez okręgową radę, co najmniej na miesiąc 
przed terminem zebrań wyborczych.

3. Członek samorządu niewykonujący zawodu, w tym emeryt 
lub rencista może uczestniczyć w wyborach we wskazanym 
przez siebie rejonie wyborczym na obszarze okręgowej 
izby, której jest członkiem.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać wnie-
siony do okręgowej komisji wyborczej nie później niż na 
14 dni przed terminem zebrań wyborczych. Okręgowa 
komisja wyborcza umieszcza daną osobę w rejestrze wy-
borczym.

5. Inne wnioski w przedmiocie umieszczenia we właściwym 
rejestrze wyborczym mogą być składane do okręgowej 
komisji wyborczej przez zainteresowanych członków sa-
morządu nie później niż na 14 dni przed terminem wy-
borów.

6. Można brać udział w zgromadzeniu wyborczym tylko jed-
nego rejonu wyborczego.

§ 11. 1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego zwołuje i nad-
zoruje okręgowa komisja wyborcza.
2. Pielęgniarki i położne należące do rejonu wyborczego po-

winny być powiadomione o terminie i miejscu zebrania 
wyborczego co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym 
terminem.
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§ 12. 1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przed-
stawiciel okręgowej komisji wyborczej. Zebranie wyborcze 
w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego zebrania, 
sekretarza oraz co najmniej 2 członków komisji mandato-
wo-skrutacyjnej spośród pozostałych uczestników zebrania 
wyborczego. Brak lub niemożliwość dokonania wyboru osób 
na wskazane wyżej funkcje na zebraniu wyborczym oraz mi-
nimalnej liczby członków komisji mandatowo-skrutacyjnej 
uniemożliwia przeprowadzenie wyborów.
2. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą 

kandydować w wyborach przeprowadzanych przez zebra-
nie wyborcze rejonu wyborczego.

3. Przedstawiciel okręgowej komisji wyborczej po wyborze 
przewodniczącego zebrania pełni funkcję doradcy.

4. Przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwier-
dzają swój udział w głosowaniu podpisem w rejestrze wy-
borców rejonu wyborczego.

5. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który po 
zakończeniu głosowania i ustaleniu wyniku wyborów prze-
kazuje się do okręgowej komisji wyborczej wraz z proto-
kołem komisji mandatowo-skrutacyjnej.

§ 13. 1. Kandydatów zgłasza się podczas zebrania wyborczego 
ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko zgłaszającego;
2) imię, nazwisko oraz zawód kandydata;
3) miejsce pracy kandydata.

3. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie biorący udział w ze-
braniu wyborczym uprawniony uczestnik, w tym samo-
dzielnie kandydat.

4. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, czy wy-
raża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie to może być 
złożone pisemnie.

5. Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu 
pracy zawodowej i społecznej, a uczestnicy zebrania wybor-
czego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom.
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§ 14. 1. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje komisja man-
datowo-skrutacyjna.
2. Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących.
3. Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w danym 

rejonie wyborczym niż liczba ustalona na podstawie § 8 
ust. 3 i 4 nie ma wpływu na ważność wyborów.

4. Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej należy:
1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na 

okręgowy zjazd;
2) sporządzanie list kandydatów;
3) przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem kan-

dydatów w kolejności alfabetycznej;
4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regu-

laminu wyborów;
5) ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu odda-

nych głosów i sporządzenie listy wybranych delegatów 
na okręgowy zjazd;

6) ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym.
5. Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów;
2) liczbę uprawnionych do głosowania;
3) liczbę oddanych głosów;
4) liczbę oddanych głosów ważnych;
5) liczbę oddanych głosów nieważnych;
6) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandyda-

tów;
7) listę wybranych delegatów;
8) podpisy członków komisji.

§ 15. 1. Okręgowa komisja wyborcza na podstawie otrzymanych 
protokołów stwierdza ważność wyborów i sporządza listę 
delegatów na okręgowy zjazd, którą przekazuje okręgowej 
radzie.
2. Okręgowa komisja wyborcza rozpatruje skargi na niepra-

widłowości w przebiegu wyborów, które można wnosić w 
terminie 2 tygodni od ich zaistnienia.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wyborów 
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okręgowa komisja wyborcza unieważnia wybory w rejonie 
wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.

4. W przypadku odrzucenia skargi przez okręgową komisję 
wyborczą, wnoszącemu przysługuje odwołanie do okręgo-
wej rady w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia uchwały 
odrzucającej skargę. Uchwała okręgowej rady w przedmio-
cie rozpoznania odwołania jest ostateczna.

Rozdział III

Wybory członków organów izb  
oraz delegatów na Krajowy Zjazd.

§ 16. W trybie określonym w niniejszym rozdziale:
1) okręgowy zjazd dokonuje wyboru: przewodniczącego 

okręgowej rady, przewodniczącego okręgowej komisji 
rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu, okrę-
gowego rzecznika oraz odrębnie członków okręgowej 
rady, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków 
okręgowego sądu oraz zastępców okręgowego rzecznika, 
a także delegatów na Krajowy Zjazd.

2) Krajowy Zjazd dokonuje wyboru: Prezesa Naczelnej 
Rady, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 
Przewodniczącego Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecz-
nika oraz odrębnie członków Naczelnej Rady, członków 
Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego 
Sądu i zastępców Naczelnego Rzecznika.

§ 17. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna. Członko-
wie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach 
przeprowadzanych przez dane zebranie wyborcze.
2. Postanowienia § 13 i § 14 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, 

przy czym:
1) kandydatów zgłasza się wyłącznie pisemnie;
2) w wyborach przeprowadzanych do organów Naczelnej 

Izby należy obok imienia i nazwiska kandydata podać 
siedzibę okręgowej izby, w której delegat otrzymał man-
dat;

3) wyniki poszczególnych wyborów stwierdzane są przez 
komisję skrutacyjną w oddzielnych protokołach.
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3. Przed oddaniem głosu delegat okazuje członkowi komisji 
skrutacyjnej, mającemu pieczę nad urną wyborczą, doku-
ment stwierdzający posiadany mandat.

4. W przypadku głosowania elektronicznego komisja skru-
tacyjna nadzoruje prawidłowość przeprowadzania takiego 
głosowania.

§ 18. Dla ważności poszczególnych wyborów wymagana jest 
obecność w momencie głosowania co najmniej połowy up-
rawnionych do głosowania.

§ 19. 1. Wybory do organów izby odbywają się odrębnie dla 
każdego organu i w sposób umożliwiający kandydowanie 
kolejno do poszczególnych organów.
2. Krajowy Zjazd określa liczbę członków organów Naczelnej 

Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika. Właściwy 
okręgowy zjazd określa liczbę członków organów danej 
okręgowej izby i liczbę zastępców okręgowego rzecznika.

§ 20. 1. Wybory na stanowiska: Prezesa Naczelnej Rady, Prze-
wodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczą-
cego Naczelnego Sądu, przewodniczącego okręgowej rady, 
przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej i przewod-
niczącego okręgowego sądu dokonuje się przed wyborem 
pozostałych członków tych organów. Wybory na stanowiska: 
Naczelnego Rzecznika i okręgowego rzecznika dokonuje się 
przed wyborem odpowiednio zastępców Naczelnego Rzecz-
nika i zastępców okręgowego rzecznika.
2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej połowy 

ważnie oddanych głosów, przeprowadza się ponowne gło-
sowanie, w którym uczestniczy tylko dwóch kandydatów, 
którzy otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku 
natomiast, gdy jest tylko jeden kandydat, zostaje on wyb-
rany, gdy uzyska co najmniej połowę ważnie oddanych 
głosów. W przeciwnym wypadku konieczne jest przepro-
wadzenie kolejnych wyborów.

§ 21. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd z poszczególnych 
okręgowych izb określa Naczelna Rada, która dokonuje sto-
sownego obliczenia dzieląc liczbę członków danej okręgowej 
izby wynikającą z rejestru pielęgniarek i położnych prowa-
dzonego dla tej izby przez liczbę określoną przez Naczelną 
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Radę w uchwale o zwołaniu Krajowego Zjazdu. Jeżeli w wy-
niku takiego dzielenia reszta dzielenia przewyższa połowę 
tej liczby, okręgowy zjazd dokonuje wyboru dodatkowego 
delegata.

§ 22. Protokoły komisji skrutacyjnej z wyników poszczególnych 
wyborów stanowią podstawę sporządzenia uchwał stwier-
dzających wybór. Uchwała uważana jest za podjętą po jej 
podpisaniu. Wymienienie wybranej osoby w takiej uchwale 
jest warunkiem uzyskania przez nią mandatu.

§ 23. Okręgowa rada obowiązana jest powiadomić Naczelną 
Radę o osobach wybranych do organów okręgowej izby, na 
funkcję zastępców okręgowego rzecznika oraz na delegatów 
na Krajowy Zjazd, w terminie 30 dni od dnia dokonania 
wyboru.

Rozdział IV

Tryb odwoływania delegatów i członków organów izb.  
Wygaś nięcie mandatu.

§ 24. Mandat delegata, członka organu izby oraz zastępcy Na-
czelnego rzecznika i zastępcy okręgowego rzecznika wyga-
sa wskutek odwołania przez zgromadzenie wyborcze, które 
dokonało jego wyboru.

§ 25. Do odwoływania delegata, członka organu izby oraz za-
stępcy Naczelnego rzecznika i zastępcy okręgowego rzeczni-
ka stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów na 
dane stanowisko z uwzględnieniem przepisów niniejszego 
Rozdziału.

§ 26. 1. Wniosek o odwołanie delegata na okręgowy zjazd wraz 
z uzasadnieniem powinien być zgłoszony do okręgowej rady 
przez co najmniej 1/5 członków rejonu wyborczego tego de-
legata.
2. Jeżeli wniosek spełnia wymogi określone w ust. 1 okręgowa 

rada zarządza wszczęcie procedury odwołania delegata. 
Zebranie wyborcze rejonu wyborczego, z którego wpły-
nął wniosek powinno zostać wyznaczone przez komisję 
wyborczą na dzień przypadający nie później niż 45 dni 
od dnia wpłynięcia wniosku.
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3. O zebraniu zawiadamia się delegata, którego wniosek do-
tyczy listem poleconym, który winien zostać wysłany nie 
później niż 14 dni przed terminem zebrania.

4. Odwołanie delegata na okręgowy zjazd wymaga obecności 
na zebraniu wyborczym co najmniej połowy liczby osób 
wynikającej z zaktualizowanego rejestru wyborczego tego 
rejonu.

5. Okręgowa rada powiadamia Naczelną Radę o odwołaniu 
delegata na okręgowy zjazd będącego członkiem organu 
Naczelnej Izby w terminie 30 dni od dnia odwołania.

§ 27. 1. Wniosek o odwołania członka organu okręgowej izby, 
zastępcy okręgowego rzecznika lub delegata na Krajowy Zjazd 
wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszony do okręgowej 
rady przez co najmniej 1/5 delegatów na okręgowy zjazd. 
Wniosek o odwołanie członka okręgowej rady może złożyć 
również Naczelna Rada lub okręgowa komisja rewizyjna.
2. Przepisy § 26 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio, przy czym 

okręgowy zjazd, na którym ma być rozpatrzony wniosek 
o odwołanie powinien zostać zwołany w ciągu miesiąca 
od dnia wpłynięcia wniosku, a termin obrad wyznaczony 
na dzień przypadający nie później niż miesiąc od dnia 
podjęcia uchwały o jego zwołaniu.

3. Niezależnie od treści ustępów powyższych, odwołanie 
członka organu okręgowej izby, zastępcy okręgowego 
rzecz nika lub delegata na Krajowy Zjazd może zostać do-
konane na corocznym okręgowym zjeździe. Wniosek o od-
wołanie składany na okręgowym zjeździe powinien zostać 
podpisany przez co najmniej 1/5 delegatów.

4. W przypadku odwołania członka organu okręgowej izby, 
zastępcy okręgowego rzecznika lub delegata na Krajowy 
Zjazd postanowienie § 26 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 28. Zwołanie Krajowego Zjazdu w celu rozpatrzenia wnios-
ku o odwołanie członka organu Naczelnej Izby lub zastępcy 
Naczelnego Rzecznika odbywa się w trybie przewidzianym 
dla zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu określo-
nym w Regulaminie Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych.
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§ 29. Odpowiednio okręgowa rada lub Naczelna Rada zawia-
damia niezwłocznie osobę odwołaną o jej odwołaniu.

§ 30. Postanowienia dotyczące odwołania członka organu okrę-
gowej izby albo członka organu Krajowej Izby stosuje się 
od powiednio do odwołania składu organu izby.

§ 31. 1. Mandat delegata, członka organu izby oraz zastępcy Na-
czelnego rzecznika i zastępcy okręgowego rzecznika wygasa 
ponadto w innych sytuacjach określonych w ustawie.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza w formie uchwały odpo-

wiednio okręgowa rada albo Naczelna Rada.
Rozdział V

Wybory uzupełniające.

§ 32. 1. Wybory uzupełniające są zarządzane odpowiednio 
przez okręgową radę lub Naczelną Radę w sytuacji wygaś-
nięcia mandatu delegata, członka organu izby, zastępcy Na-
czelnego rzecznika lub zastępcy okręgowego rzecznika.
2. W sytuacji wygaśnięcia mandatu delegata na okręgowy 

zjazd zebranie wyborcze rejonu wyborczego powinno zos-
tać wyznaczone przez komisję wyborczą na dzień przypa-
dający nie później niż 45 dni od dnia wygaśnięcia man-
datu. W przypadku utraty mandatu delegata na okręgowy 
zjazd skutek jego odwołania, wybory uzupełniające mogą 
się odbyć na zebraniu wyborczym rejonu wyborczego, na 
którym dokonano odwołania delegata.

3. W sytuacji wygaśnięcia mandatu członka organu okręgo-
wej izby, zastępcy okręgowego rzecznika lub delegata na 
Krajowy Zjazd, jeżeli wybory uzupełniające nie odbyły się 
wcześniej, dokonywane są one na najbliższym corocznym 
okręgowym zjeździe. W przypadku wygaśnięcia mandatu 
danej osoby na skutek jej odwołania na corocznym okrę-
gowym zjeździe, wybory uzupełniające mogą się odbyć na 
tym okręgowym zjeździe.

4. W sytuacji wygaśnięcia mandatu członka organu Naczelnej 
Izby lub zastępcy Naczelnego Rzecznika, Naczelna Rada 
ma obowiązek zarządzić wybory uzupełniające jedynie 
w sytuacji jeżeli ich niedokonanie uniemożliwia lub znacz-
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nie utrudnia funkcjonowanie danego organu. Nie wyklu-
cza to zarządzenia wyborów w innych przypadkach.

5. Wybory uzupełniające na członka organu okręgowej izby, 
zastępcy okręgowego rzecznika, delegata na Krajowy Zjazd, 
członka organu Naczelnej Izby albo zastępcy Naczelnego 
Rzecznika są zarządzane również w przypadku, gdy wnio-
sek w tym przedmiocie złożą podmioty uprawnione do 
wnioskowania o zwołanie odpowiednio okręgowego zjazdu 
albo Krajowego Zjazdu.

§ 33. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio 
postanowienia dotyczące wyborów na dane stanowisko.

§ 34. Postanowienia dotyczące wyborów uzupełniających na 
członków organów okręgowej izby i Naczelnej Izby stosuje 
się odpowiednio w sytuacji, gdy dany organ działa pierwot-
nie w niepełnym składzie z uwagi na niedokonanie wyboru 
ustalonej liczby członków. Postanowienie to stosuje się od-
powiednio do zastępców okręgowego rzecznika i zastępców 
Naczelnego Rzecznika.

§ 35. Wybory uzupełniające na członków organów okręgowej 
izby i Naczelnej Izby oraz wybory w sytuacji, o której mowa w 
§ 34 nie są zarządzane, a wybory zarządzone nie są przepro-
wadzane, jeżeli odpowiednio okręgowy zjazd albo Krajowy 
Zjazd podejmie uprzednio uchwałę zmieniająca liczbę człon-
ków danego organu w ten sposób, iż dokonywanie wyborów 
stanie się bezprzedmiotowe. Postanowienie to stosuje się od-
powiednio do zastępców okręgowego rzecznika i zastępców 
Naczelnego Rzecznika.

Rozdział VI

Przepis przejściowy

§ 36. Dla potrzeb stosowania § 6 ust. 4 pełnienie funkcji w or-
ganach izb wymienionych w tym przepisie, które funkcjono-
wały na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem 
w życie ustawy, wlicza się do liczby kadencji, o której mowa 
w tym przepisie na zasadach w nim określonych.
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K  
alendarium

01.12.2014 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ce-
cylia Dolińska.

02-03.12.2014 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

03.12.2014 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej 
i Pomocy Społecznej.

03.12.2014 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

03.12.2014 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

06. 12.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP Cecylii Dolińskiej 
i Przewodniczącej Zarządu Regionu OZZPiP w Białym-
stoku Alicji Hryniewickiej w programie Forum Podlasia 
w Radiu Białystok. Rozmowa dotyczyła sytuacji zawodowej 
pielęgniarek i położnych.

08.12.2014 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-
toryjnej Opiece Zdrowotnej.

09.12.2014 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

10.12.2014 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

10.12.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg:

z funduszu losowego - pomoc otrzymały 3 pielęg niarki,• 
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w ramach funduszu samopomocowego udzielono za-• 
pomogę 3 pielęgniarkom;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 48 
koleżanek;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano • 
do rejestru 2 pielęgniarki i 1 położną,
wykreślono z rejestru 16 pielęgniarek;• 

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wpisano pod nr 135 - kurs specjalistyczny • Żywienie 
enteralne i parenteralne dla pielęgniarek organizowa-
ny przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 
Regionalny w Siedlcach,
wykreślono wpis nr 48 - kurs kwalifikacyjny • w dzie-
dzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki organizowany przez Ośrodek Doskonalenia 
Kadr Profesja E. Bogusz, K. Bogusz, A. Dąbrówka-Beł-
bot w Białymstoku,
wykreślono wpis nr 50 - kurs specjalistyczny • Leczenie 
ran organizowany przez Centrum Edukacji eksPert 
Danuta Wierzbicka w Białymstoku,
wykreślono wpis nr 51 - kurs kwalifikacyjny • w dzie-
dzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki organizowany przez Stowarzyszenie Pielęg-
niarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Dos-
konalenia Zawodowego w Łomży,
wykreślono wpis nr 67 - kurs specjalistyczny • Wyko-
nanie konikopuncji, odbarczenie odmy prężnej oraz 
wykonanie dojścia doszpikowego organizowany przez 
Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódz-
ka i Nammous Spółka Jawna w Białymstoku,
wykreślono wpis nr 69 - kurs dokształcający • Podstawy 
pielęgniarstwa diabetologicznego organizowany przez 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej omNI- meD 
Zofia Stojak w Białymstoku,
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wykreślono wpis nr 72 - kurs kwalifikacyjny • w dziedzi-
nie pielęgniarstwa ratunkowego organizowany przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot nej 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bia-
łymstoku,
wykreślono wpis nr 74 - kurs kwalifikacyjny • w dzie-
dzinie pielęgniarstwa onkologicznego organizowany 
przez Centrum Edukacji eksPert Małgorzata Piotrow-
ska w Białymstoku;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 10 indywidualnych praktyk pielęg-• 
niarskich i 2 specjalistyczne,
dokonano 7 zmian wpisu w rejestrze podmiotów wy-• 
konujących działalność leczniczą;

- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 
i położnych do udziału w komisjach konkursowych 
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku 
na stanowiska pielęgniarek oddziałowych;

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

- zatwierdzenia planu wizytacji indywidualnych i grupo-
wych praktyk wykonywanych przez pielęgniarki i po-
łożne oraz kontroli podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych wpisanych 
do rejestru na rok 2015;

- zatwierdzenia planu pracy komisji problemowych dzia-
łających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położ-
nych na 2015 rok;

- powołania kierownika kształcenia podyplomowego i za-
twierdzenia komisji kwalifikacyjnej, egzaminacyjnej 
i komisji ds. jakości kształcenia podyplomowego specja-
lizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego 
i Intensywnej Opieki.
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10.12.2014 Posiedzenie Pełnomocnych przedstawicieli i człon-
ków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białym-
stoku.

 Podjęcie uchwał, wniosków w sprawach:
- przyznania nagród pieniężnych za aktywną pracę spo-

łeczną na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych 
w roku 2014,

- zwołania XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku,

- prowizorium budżetowego na rok 2015,
- powołania Okręgowej Komisji Wyborczej,
- podziału Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku na rejony wyborcze,
- udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącej Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku do 
podpisania porozumienia w zakresie obrony praw pie-
lęgniarek i położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku.

12.12.2014 Uroczyste Posiedzenie Senatu w Uniwersytecie Me-
dycznym w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

12.12.2014 Posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęg-
niarskiego - spotkanie opłatkowe.

16.12.2014 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Wy-
konanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

16.12.2014 Konferencja w Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej MD CARE poświęcona rozpoczęciu realizacji 
projektu pt. Poprawa dostępu do świadczeń opieki długo-
terminowej dla osób starszych dzięki rozbudowie Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Podlasie - NZOZ mD Care 
Sp. z o.o. - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.
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16.12.2014 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

17.12.2014 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - En-
doskopia dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP 
w Białymstoku.

17.12.2014 Kontrola działalności OIPiP w Białymstoku przez 
Okręgową Komisję Rewizyjną za II i III kwartał 2014r.

19.12.2014 Spotkanie opłatkowe z pracownikami Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej PromeD-sCHoL w Bia-
łymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

30.12.2014 Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycz-
nej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ Białystok - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

12.01.2015 Posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostycz-
no-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w 
siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie - uczestniczyła 
Małgorzata Michalewicz.

12-13.01.2015 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

13.01.2015 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

13.01.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastro-
enterologii z leczeniem ,,jednego dnia” w SP ZOZ MSW 
w Białymstoku - przewodniczyła Małgorzata Strankowska. 
Do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała Dorotę Dąbrowską-
Olesiuk.
Nowo wybranej oddziałowej serdecznie gratulujemy.

14.01.2015 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.
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14.01.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
 Podjęcie uchwał w sprawach:
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 

22 koleżanki,
- rejestru pielęgniarek i położnych:

stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano • 
do rejestru 1 pielęgniarkę i 4 położne,
wykreślono z rejestru 1 pielęgniarkę,• 
wydano nowe zaświadczenie o prawie wykonywania • 
zawodu położnej;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wykreślono wpis nr 75 - kurs specjalistyczny • Resus-
cytacja krążeniowo-oddechowa organizowany przez 
Centrum Edukacji eksPert Danuta Wierzbicka w Bia-
łymstoku,
wykreślono wpis nr 103 - kurs dokształcający • Karmie-
nie piersią - standard w opiece okołoporodowej orga-
nizowany przez Fundację Twórczych Kobiet w War-
szawie,
wykreślono wpis nr109 - kurs specjalistyczny • Szcze-
pienia ochronne noworodków organizowany przez 
Centrum Edukacji eksPert Małgorzata Piotrowska w 
Białymstoku;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 2 indywidualne praktyki pielęg-• 
niarskie,
dokonano 14 zmian wpisu w rejestrze podmiotów wy-• 
konujących działalność leczniczą;

- zorganizowania warsztatów dla pielęgniarek i położnych 
we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek 
Onkologicznych;

- zlecenia wykonywania usług informatycznych firmie Ne-
Xsus Informatyczna Obsługa Firm-Dariusz Sos nowski.

21.01.2015 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.
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22.01.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem 
Chemioterapii Dziennej w Białostockim Centrum Onkologii 
w Białymstoku. Komisji przewodniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska. Do zatrudnienia na stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej komisja konkursowa wytypowała 
Barbarę Bibułowicz.
Nowo wybranej Pielęgniarce Oddziałowej serdecznie gra-
tulujemy.

28.01.2015 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego - Pielęg-
niarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek organizowa-
nego przez OIPiP w Białymstoku.

04.02.2015 Warsztaty zorganizowane w ramach współpracy 
OIPiP w Białymstoku z Polskim Stowarzyszeniem Pielęg-
niarek Onkologicznych Oddział w Białymstoku nt. Alter-
natywne formy komunikacji - uczestniczyło 18 osób.

09.02.2015 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

10.02.2015 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

11.02.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.

 Podjęcie uchwał w sprawach:
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 

28 koleżanek,
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-

czą:
wpisano do rejestru 2 specjalistyczne praktyki pielęg-• 
niarskie i 1 indywidualną praktykę,
dokonano 5 zmian wpisu w rejestrze podmiotów wy-• 
konujących działalność leczniczą;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:
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wykreślono wpis nr 76 - szkolenie specjalizacyjne w • 
dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pie-
lęgniarek organizowany Stowarzyszenie Pielęgniarek 
i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonale-
nia Zawodowego w Łomży,
dokonano zmiany we wpis nr 118 - kurs specjalistycz-• 
ny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem 
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego orga-
nizowany przez Centrum Edukacji eksPert Małgorzata 
Piotrowska – zmiana adresu,
wpisano do rejestru wpis nr 136 Kurs specjalistyczny • 
Leczenie ran organizowany przez Centrum Edukacji 
eksPert Małgorzata Piotrowska

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

- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 
i położnych do udziału komisji konkursowej w Cen-
trum Edukacji eksPert Małgorzata Piotrowska i w To-
warzystwie Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny 
w Siedlcach;

- powołania komisji ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego;
- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 

i położnych do udziału komisji konkursowej w UDSK 
Białystok i SP ZOZ Bielsk Podlaski;

- przyznania zapomóg z funduszu losowego - pomoc 
otrzymały 3 pielęgniarki.

11.02.2015 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Żywienie 
enteralne i parenteralne dla pielęgniarek organizowanego 
przez OIPiP w Białymstoku.

16.02.2015 Oddanie do użytku Oddziału Neurologii w SPP 
ZOZ w Choroszczy - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska.

18.02.2015 Kontrola działalności OIPiP w Białymstoku przez 
Okręgową Komisję Rewizyjną za IV kwartał 2014r.

Kalendarium OIPiP
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19.02.2015 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego - Wy-
konanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

24.02.2015 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

25.02.2015 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

26.02.2015 Wizytacja Szkoły Rodzenia BoBas w Białymstoku 
na ul. Starobojarskiej.

27.02.2015 Eliminacje wojewódzkie Konkursu Pielęgniarka 
Roku zorganizowane przez Zarząd Oddziału PTP w Bia-
łymstoku.

Kalendarium OIPiP
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Informacje OIPiP

I  
nformacje Okręgowej Izby PiP

W dniu 21 stycznia zostało podpisane porozumienie Pielęg-
niarek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych i Naczelnej Rady w sprawie ustalenia zasad współ-
pracy (zał. nr 1).

Przedmiotem porozumienia jest stworzenie warunków umoż-
liwiających efektywną poprawę sytuacji zawodowej.

W dniu 27 stycznia Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych 
z Białegostoku, Suwałk i Łomży oraz Zarząd Regionu Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
również podpisały porozumienie (zał. nr 2). Strony porozumienia 
zobowiązują się do:

- wspólnego udziału w spotkanych z przedstawicielami or-
ganów władzy państwowej oraz administracji państwowej 
i samorządowej, a także innych podmiotów,

- wspierania się w dziedzinie, które indywidualnie są zastrze-
żone co do kompetencji własnej danej strony i wynikają 
z ustawy o związkach zawodowych oraz z ustawy o samo-
rządzie pielęgniarek i położnych.

W ramach podjętych zobowiązań zostało wysłane pismo (zał. 
nr 3) do Wojewody Podlaskiego, Marszałka województwa pod-
laskiego oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego.

W dniu 26 lutego w urzędzie wojewódzkim miało miejsce spot-
kanie w którym uczestniczyli:

Alicja Hryniewicka - Przewodnicząca Regionalnego Związ-
ku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Pani Katarzyna 
Borowska.

Cecylia Dolińska- przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku 

Anna Gryniewicz - przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych w Suwałkach

Urszula Szostak - przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych w Łomży
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Wojewodę reprezentował dyrektor wydziału Polityki Społecz-
nej Andrzej Kozłowski.

W trakcie rozmowy przewodniczące przekazały raporty do-
tyczące sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w woje-
wództwie podlaskim (raport OIPiP w Białymstoku zał. nr 3), 
oraz postulowały m.in. o wzrost wynagrodzenia, o poprawę wa-
runków pracy i promocję zawodu pielęgniarki i położnej wśród 
młodzieży.

W kwestii zgłaszanych postulatów ustalono, zorganizowanie 
debaty z władzami województwa i NFZ oraz przedstawicielami 
Samorządu Zawodowego i Związkami Zawodowymi Pielęgniarek 
i Położnych.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Informacje OIPiP
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P  
orozumienie

Porozumienie 
w sprawie ustalenia zasad współpracy

Zawarte w dniu 21 stycznia 2015 r. w Warszawie pomiędzy:
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Po-

łożnych reprezentowanym przez:
Lucynę Dargiewicz - Przewodniczącą OZZPIP zwanym dalej 

OZZPiP
a
Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych reprezentowaną przez:

Grażynę Rogalę-Pawelczyk - Prezes Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych zwana dalej NIPiP

Preambuła

W Polsce doszło do pogorszenia się warunków wykonywa-
nia zawodów pielęgniarki i położnej. Sukcesywnie dochodzi do 
zwiększania nakładanych na pielęgniarki i położne kolejnych 
obowiązków, w tym także nie związanych z kwalifikacjami i kom-
petencjami zawodowymi. Nastąpił realny spadek wynagrodzeń 
pielęgniarek i położnych. Nie ma również żadnych prze łanek 
pozwalających wnioskować, aby Rząd RP oraz Parlament za-
mierzał zrealizować obiecywane zmiany w ustawodawstwie.

W związku z powyższym Strony, każda działając na podstawie 
ustaw o związkach zawodowych oraz o samorządzie pielęgniarek 
i położnych podjęły decyzję o zawarciu porozumienia o nastę-
pującej treści :

§ 1 Przedmiotem niniejszego porozumienia jest stworzenie 
warunków umożliwiających efektywne poprawienie sytuacji 
zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce.

§ 2 W celu realizacji niniejszego porozumienia, Strony zobo-
wiązują się do:

1) wspólnego udziału przedstawicieli obu Stron w spotka-
niach z przedstawicielami organów władzy państwowej 

Informacje OIPiP
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oraz administracji państwowej i samorządowej, a także 
innych podmiotów,

2) wspierania się w działaniach, które indywidualnie zas-
trzeżone są do kompetencji własnych i wyłącznych danej 
Strony wynikających z ustawy o związkach zawodowych 
oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych,

3) prowadzenia kampanii informacyjnej na temat oceny 
zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowa-
ne przez pielęgniarki i położne ze szczególnym uwzg-
lędnieniem sytuacji zawodowej pielęgniarek i położ-
nych.

§ 3 1. Każda ze Stron przyjmuje własny Harmonogram działań 
jakie będzie podejmować dla realizacji niniejszego Porozu-
mienia (Załącznik nr 1 - Harmonogram działań NIPIP oraz 
Załącznik nr 2 - Harmonogram działań OZZPiP).
2. Strony będą wspierać się w realizacji przyjętych Harmo-

nogramów działań.
§ 4 Strony będą wspierać zawieranie wspólnych porozumień 

w poszczególnych województwach pomiędzy strukturami 
regionalnymi OZZPiP, a okręgowymi izbami pielęgniarek 
i położnych.

§ 5 Strony zobowiązują się do wspólnego podejmowania wszel-
kich innych działań, które będą konieczne do reprezentacji 
i obrony godności zawodowej pielęgniarki i położnej.

§ 6 1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 OZZPiP NIPiP  
 Lucyna Dargiewicz  G. Rogala-Pawelczyk

Załącznik nr 1 - Harmonogram działań NIPiP
Załącznik nr 2 - Harmonogram działań OZZPiP

Informacje OIPiP
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Informacje OIPiP

P  
orozumienie

Porozumienie w sprawie zasad współpracy

z dnia 27.01.2015 r.

Zostało zawarte w Białymstoku pomiędzy:
Zarządem Regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku reprezentowanym 
przez:
Alicję Hryniewicką - Przewodniczącą ZR OZZPiP

a
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

w imieniu i na rzecz której działa Cecylia Dolińska
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łomży w imieniu 

i na rzecz której działa Urszula Szostak
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach 

w imieniu i na rzecz której działa Anna Gryniewicz
działających łącznie bądź oddzielnie
zwanych dalej „Stronami Porozumienia”

Preambuła

W Polsce doszło do pogorszenia się warunków wykonywa-
nia zawodów pielęgniarki i położnej. Sukcesywnie dochodzi do 
zwiększania nakładanych na pielęgniarki i położne kolejnych 
obowiązków, w tym także nie związanych z kwalifikacjami 
i kompetencjami zawodowymi. Nastąpił realny spadek wynagro-
dzeń pielęgniarek i położnych. Nie ma również żadnych przes-
łanek pozwalających wnioskować, aby Rząd RP oraz Parlament 
zamierzał zrealizować obiecywane zmiany w ustawodawstwie. 
W związku z powyższymi faktami Strony Porozumienia działając 
na podstawie ustaw o związkach zawodowych oraz samorządzie 
pielęgniarek i położnych podejmują decyzję o zawarciu porozu-
mienia następującej treści:
§ 1

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest stworzenie wa-
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runków umożliwiających efektywne poprawienie sytuacji 
zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce.

§ 2

W celu realizacji niniejszego porozumienia, Strony Porozu-
mienia zobowiązują się do:
1) wspólnego udziału przedstawicieli obu Stron Porozumie-

nia w spotkaniach z przedstawicielami organów władzy 
państwowej oraz administracji państwowej i samorządo-
wej, a także innych podmiotów,

2) wspierania się w działaniach, które indywidualnie zastrze-
żone są do kompetencji własnych i wyłącznych każdej ze 
Stron Porozumienia wynikających z ustawy o związkach 
zawodowych oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych,

3) prowadzenia kampanii informacyjnej na temat oceny zabez-
pieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez 
pielęgniarki i położne ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.

§ 3

Strony Porozumienia zobowiązują się do wspólnego podej-
mowania wszelkich innych działań, które będą konieczne 
do reprezentacji i obrony godności zawodowej pielęgniarki 
i położnej.

§ 4

1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących eg-
zemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku: Alicja Hryniewicka

Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych:  
w Białymstoku, Łomży, Suwałkach

dr n. med. Cecylia Dolińska, Urszula Szostak,  
mgr Anna Gryniewicz

Informacje OIPiP
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P  
ismo OIPiP i ZOZZPiP

zał. nr 3

Białystok, dnia 13 lutego 2015 roku

ORPiP/XIX/7/2015

Pan Andrzej Meyer  
Wojewoda Podlaski

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Su-
wałkach i Łomży oraz Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych reprezentujący grupę zawo-
dową ponad 9 409 pielęgniarek i 1 298 położnych dostrzegając 
zagrożenie dla społeczeństwa regionu, przejawiające się regresem 
pielęgniarstwa i położnych proszą o pilne spotkanie.

Brak systemowych rozwiązań i strategii działań Rządu i samo-
rządów lokalnych w zakresie polityki zatrudnienia oraz wdrożenia 
mechanizmów gwarantujących udzielanie świadczeń zdrowotnych 
zgodnie z przygotowaniem zawodowym, dodatkowymi kwalifi-
kacjami przyczyniają się do: zmniejszania się liczby pielęgniarek 
i położnych, zubożenia naszego środowiska, braku zainteresowa-
nia młodych osób wykonywaniem tych zawodów w Polsce.

Środowisko pielęgniarek i położnych regionu podlaskiego uważa, 
że dalsze bagatelizowanie problemu grozi załamaniem się systemu 
opieki zdrowotnej, które będzie wynikiem drastycznego ograni-
czenia świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki 
i położne.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Suwał-
kach i Łomży oraz Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych uważają, iż powaga sytuacji wymaga 
natychmiastowych działań.

 Przewodnicząca ZR OZZPiP  Przewodnicząca ORPiP 
 Alicja Hryniewicka  dr n. med. Cecylia Dolińska

Informacje OIPiP



oprac.© kij npdst danych OIPiP

68

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Informacje OIPiP

S  
ytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych 

Sytuacja zawodowa  
pielęgniarek i położnych  

na terenie OIPiP w Białymstoku

W Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych, na obszarze 
działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymsto-
ku znajdowało się w dniu 24 lutego 2015 roku 6 147 pielęgniarek 
i pielęgniarzy oraz 772 położne część z tych osób aktualnie prze-
bywa i może pracować legalnie w państwach Unii Europejskiej 
(* - infografika powyżej). 

Zgodnie z posiadanymi danymi (też na dzień 24.02.2015 r.) 
pracodawcy zatrudniali 4 326 pielęgniarek i pielęgniarzy oraz 
509 położnych - część z tych osób pracuje u dwóch pracodawców 
i jest w tym zestawieniu wykazywana dwukrotnie (** - infogra-
fika powyżej)
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Aktualnie realizowany system kształcenia polskich pielęgnia-
rek i położnych został dostosowany do systemów kształcenia 
w państwach będących członkami Unii Europejskiej. Od 2001 
roku pielęgniarki i położne są kształcone wyłacznie na pozio-
mie studiów wyższych I stopnia (licencjat) i II stopnia (studia 
magisterskie).

Liczba absolwentów studiów licencjackich systematycznie się 
zmniejsza (infografika powyżej) zawód ten stał się mało atrakcyj-
ny ze względu na niski prestiż społeczny, dużą odpowiedzialność, 
pracę zmianowa oraz słabe wynagrodzenie.

W roku 2012 Uniwersytet Medycznym w Białymstoku kieru-
nek Pielęgniarstwo ukończyło 89 osób, a już w roku 2014 tylko 
56 osób.

Podobną sytuację obserwuje się w Wyższej Szkole Medycznej 
w Białymstoku gdzie w roku 2012 było 37 absolwentów, a w roku 
2014 tylko 20-u.

Informacje OIPiP
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Zmniejsza się również ilość wydawanych praw wykonywania 
zawodu uprawniających do podjęcia pracy (infografika powy-
żej).

W Polsce zaledwie jedna trzecia absolwentów podejmuje pracę 
w zawodzie pielęgniarki (dane z NIPiP). Wiele młodych osób 
po ukończeniu kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo lub 
położnictwo odbiera prawo wykonywania zawodu i emigruje. 
OIPiP w Białymstoku z roku na rok wydaje coraz więcej zaświad-
czeń potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu w 
Unii Europejskiej. Liczba wydanych dokumentów pielęgniarkom 
i położnym na potrzeby uznania kwalifikacji zawodowych do 
wykonywania zawodu poza granicami RP w latach 2012-2014 
przedstawia się następująco w roku 2012 wydano 20 zaświadczeń, 
w 2013 - 29 a w roku 2014 już 35.

Z danych w CRPiP wynika, że najwięcej zarejestrowanych 
pielęgniarek jest w przedziale wiekowym 41-60 lat (3 870 pie-
lęgniarek). W przedziale wiekowym 21-40 lat zarejestrowanych 
jest 1 331 pielęgniarek.

Informacje OIPiP
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Powyżej przedstawiono strukturę wieku pielęgniarek i położ-
nych zatrudnionych na terenie działania Okręgowej Izby Pieleg-
niarek i Położnych w Białymstoku. Przeważającą wiekszość bo 
około 75% pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
stanowią osoby w przedziale wiekowym 41-60 lat (3 207 pielęg-
niarek). Natomiast pielęgniarki w przedziale wiekowym 21-40 
lat stanowią jedynie 15%. Grupa osób wkraczających do sytemu 
w porównaniu z osobami nabywającymi prawa emerytalne jest 
bardzo niewielka - średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi 
około 48 lat, stąd  coraz więcej pielęgniarek i położnych odchodzić 
będzie na emeryturę w kolejnych latach (infografika poniżej).

Informacje OIPiP
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Na uwagę zasługuje fakt dotyczący wskaźnika zatrudnienia 
pielęgniarek na 1000 mieszkańców w bezpośredniej opiece nad 
pacjentem w Polsce, który wynosi 5,4, co wskazuje na ograniczo-
ny dostęp do świadczeń pielęgniarskich (infografika powyżej). 
Biorąc pod uwagę problem starzejącego się społeczeństwa oraz 
niski przyrost naturalny, należy dążyć od uzyskania wskaźnika 
średniego dla krajów Unii Europejskiej tj. 9,8 na 1000 miesz-
kańców. Według danych Urzędu Marszałkowskiego na obszarze 
działalności OIPiP w Białymstoku zamieszkuje 800 937 osób. Za-
tem na obszarze działania OIPiP w Białymstoku średni wskaźnik 
zatrudnionych pielęgniarek na 1000 osób wynosi 5,1 i jest on 
niższy niż na terenie całego kraju.

Światowe prognozy demograficzne wskazują stały wzrost liczby 
osób w starszym wieku. Wydłużenie życia ma znaczący wpływ 
na wzrost populacji ludzi w podeszłym wieku i jednocześnie osób 
przewlekle chorych, a to z kolei oznacza zwiększone zapotrzebo-
wanie na usługi pielęgniarsko-opiekuńcze. Prognozy te powin-
ny mieć znaczny wpływ na planowanie zabezpieczenia potrzeb 
opiekuńczych dla coraz większej grupy osób o zmniejszonej sa-
modzielności i sprawności życiowej.

Informacje OIPiP
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Struktura ludności charakteryzuje się udziałem osób w wieku 
przedprodukcyjnym w wysokości 19%, w wieku produkcyjnym 63%, 
a w wieku poprodukcyjnym prawie 18% wszystkich mieszkańców. 
Największy udział osób wieku poprodukcyjnym występuje w po-
wiatach południowo-wschodnich, w których odsetek ten sięga nawet 
22-26%, a jednocześnie udział osób w wieku przedprodukcyjnym 
wynosi zaledwie 15-17%. Wskaźnik obciążenia demograficznego 
(iloraz liczby ludności w wieku 65+ do ludności w wieku 0-19) na 
przestrzeni lat notuje wartości znacznie wyższe od poziomu kra-
jowego.

Powiaty południowo-wschodniej i wschodniej części regionu wy-
kazują się największą dynamiką starzenia się spośród wszystkich 
województw Polski Wschodniej. Ubytki osób w wieku przedpro-
dukcyjnym oraz postępujące procesy starzenia wpłyną w kolejnych 
latach negatywnie na wielkość zasobów pracy w regionie, stwo-
rzą jednak równocześnie konieczność podjęcia działań w zakresie 
opieki nad osobami starszymi i dostarczania specjalistycznych 
usług dla tej grupy ludności. (Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Białymstoku, Podlaski rynek pracy)

W obecnej sytuacji kadrowej (systematycznie zmniejszającego się 
zatrudnienia, szczególnie w grupie pielęgniarek) wiele placówek 
ochrony zdrowia nie może zapewnić obsady personelu i wykazuje 
potrzeby kadrowe około 80 pielęgniarek.

W związku z uruchomieniem nowych oddziałów i modernizacji 
szpitali w roku bieżącym zajdzie potrzeba zatrudnienia nowego 
personelu pielęgniarskiego.

Wnioski
1. Zawody pielęgniarki i położnej są zawodami, które bardzo 

szybko się starzeją.
2. Liczba absolwentów uczelni kształcących przede wszystkim 

pielęgniarki nie gwarantuje możliwości zaspokojenia zwięk-
szonego zapotrzebowania starzejącego się polskiego społe-
czeństwa na świadczenia pielęgniarskie.

3. Wydaje się, że podjęcie zdecydowanych działań przez władze 
miasta, województwa, a przede wszystkim kraju, mających na 
celu poprawę warunków pracy, możliwości podnoszenia kwa-
lifikacji, pozwoli na podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki 
i położnej oraz zwiększy zainteresowanie kształceniem i wy-
konywaniem tych zawodów w Polsce.

Informacje OIPiP
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Informacje OIPiP

I  
nformacje Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada na posiedzeniu w dniu 10 września podję-
ła wniosek w sprawie uwzględnienia w programie kształcenia 
przedmiotu pielęgniarstwo operacyjne. 

Poniżej przedstawiam treść wniosku oraz odpowiedź Dziekana 
Wydziału Nauk o Zdrowiu UMwB.

Wniosek  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

z dnia 10 września 2014 roku 

w sprawie:
uwzględnienia w programach kształcenia na studiach dru-
giego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo przedmiotu pie-
lęgniarstwo operacyjne.

skierowany do:
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

uzasadnienie:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształce-
nia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, 
farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) 
do decyzji uczeni pozostaje 625 godzin, które mogą być realizo-
wane jako zajęcia obowiązkowe albo fakultatywne uzupełniające 
wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta.

ORPiP w Białymstoku wnosi o wykorzystanie tych godzin na 
realizacje kształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjne-
go.

Aktualnie brak kształcenia w zakresie pielęgniarstwa opera-
cyjnego skutkuje niedostatecznym zainteresowaniem absolwen-
tów pielęgniarstwa pracą w tej dziedzinie, a braki wykształconej 
kadry pielęgniarskiej na blokach operacyjnych, wymuszają na 
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pracodawcy konieczność szkolenia pielęgniarek od podstaw we 
własnym zakresie.

Wprowadzenie nauczania w dziedzinie pielęgniarstwa ope-
racyjnego przyczyni się do rozszerzenia wiedzy i umiejętności 
absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a tym 
samym wpłynie na zwiększenie prestiżu uczelni.

 Sekretarz  Przewodnicząca 
 Elżbieta Niegierewicz  Cecylia Dolińska

odpowiedź Dziekana WNoZ UMwB

Białystok, 1 grudnia 2014 r.
Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku  
Wydział Nauk o Zdrowiu 
DWNZ/070/ 9/2014

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

Szanowna Pani Doktor,

W odpowiedzi na pismo znak ORPiP/XIX/92/2014, z dnia 30 
wrześ nia 2014 roku w sprawie Wniosku Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych dotyczącego uwzględnienia w programach kształ-
cenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo 
przedmiotu pielęg niarstwo operacyjne, w załączeniu przedsta-
wiam stanowisko Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania 
i Praktyk Zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo.

Z poważaniem

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu  
prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

Informacje OIPiP
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Białystok, 21.10.2014 r. 

Wydziałowa Komisja  
d/s Programów Nauczania i Praktyk Zawodowych  
Wydział Nauk o Zdrowiu  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

Sz. P.  
Prof. dr hab. n. med.  
Sławomir Terlikowski  
Dziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu UMwB

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2014 roku w sprawie 
uwzględnienia w programach kształcenia, na studiach drugiego 
stopnia, na kierunku Pielęgniarstwo przedmiotu Pielęgniarstwo 
Operacyjne popieramy wniosek Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. 

Pragniemy jednak zaznaczyć, że w roku akademickim 2014/2015 
programy kształcenia zostały już przygotowane i zaakceptowane 
przez Radę Wydziału co uniemożliwia dokonanie zmian. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 9 maja 2012 r. w 
sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: le-
karskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i 
położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz 572) godziny, które pozostawały 
w dyspozycji Uczelni realizowane są w ramach wyznaczonych 
przedmiotów także niezbędnych w zawodzie Pielęgniarki.

Z poważaniem 
B.Olejnik 

Sierżantowicz R. 
Iwona Jarocka

Informacje OIPiP
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Raporty konsultantów

R  
aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego

Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego  

w 2014 roku - Województwo Podlaskie

W województwie podlaskim stacjonarna opieka psychiatrycz-
na sprawowana jest w SPP ZOZ w Choroszczy i SPSP ZOZ w 
Suwałkach oraz w oddziałach psychiatrycznych Szpitali Powia-
towych w Kolnie, Hajnówce, Grajewie i Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży.

Raport sporządzono na podstawie autorskiej ankiety dotyczącej 
oceny zabezpieczenia mieszkańców województwa w świadczenia 
pielęgniarskie w dziedzinie psychiatrii.

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

nictwie - 365 osoby natomiast w lecznictwie niestacjonar-
nym 29,

2. Struktura wykształcenia zatrudnionych pielęgniarek w psy-
chiatrycznych podmiotach opieki zdrowotnej: dr n. med. 
- 2 osoby, mgr pielęgniarstwa - 98, licencjat pielęgniarstwa 
- 99, pielęgniarki dyplomowane - 195,

3. Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 
posiada 69 osób, co stanowi 17, 51%,

4. Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoter-
minowej, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa 
pediatrycznego posiada - 35 osób - 8,88%,

5. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychia-
trycznego posiada 59 pielęgniarki, co stanowi 14,97%,
W zakresie potrzeb kadrowych podmioty lecznicze woje-
wództwa podlaskiego wykazały niedobór 40 brakujących 
etatów pielęgniarskich.

Wskazane w ankietach zapotrzebowanie na kształcenie po-
dyp lomowe:
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• Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego - 88,

• Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psy-
chiatrycznego - 35.

II. Przeprowadzone kontrole:
1. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 

Kolno, Oddział Psychiatryczny Ogólny.
2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Łomży, ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudzkiego 11, 18-404 
Łomża - Oddział Psychiatryczny i Oddział Psychiatryczny 
Dziennego Pobytu.

3.Jacek Sochacki i Jakub Sochacki - spółka cywilna, ul. Kon-
stantego Ciołkowskiego 49, 15-264 Białystok - Oddział 
Dzienny Leczenia Nerwic.

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Psy-
choterapii i Psychoedukacji meaNDra Dagmara Kiercel, 
ul. Kujawska 53 lok. 1, 15-548 Białystok - Oddział Dzienny 
Zaburzeń Nerwicowych.

5. aLCo-meD. s.c. Marian Romanowski, Sebastian Zdrójkow-
ski, ul. Kujawska 53 lok. 1, 15-548 Białystok - Oddział 
Dzienny Leczenia Uzależnień.

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, ul. Fab-
ryczna 27, 15-471 Białystok - Oddział Dzienny Leczenia 
Nerwic.

III. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli:
1. dostępność do świadczeń pielęgniarskich w psychiatrii: 

analiza aktualnych i pożądanych potrzeb kadrowych,
2. stosowanie przymusu bezpośredniego,
3. wyposażenie podmiotu w aparaturę i sprzęt medyczny,
4. dokumentacja pielęgniarska,
5. doskonalenie zawodowe,
6. warunki pobytu pacjentów,
7. sposób ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęg-

niarek,

Raporty konsultantów
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IV. Wnioski pokontrolne:
1. Dokumentacja pielęgniarska w kontrolowanych podmio-

tach prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzaju 
i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwa-
rzania (Dz. U. Nr 252,poz.1697 z późn. zm).

2. W kontrolowanych podmiotach leczniczych stosowa-
ny i dokumentowany jest przymus bezpośredni zgodnie 
z obowiązującymi przepisami - rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie sposobu 
stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego 
oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania 
(Dz.U. poz. 740).

3. W kontrolowanych jednostkach zostały ustalone minimal-
ne normy zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrud-
niania pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami - (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545). 
Na podstawie przedstawionych harmonogramów pracy 
personelu pielęgniarskiego wynika, że posiadane zasoby 
kadrowe gwarantują wykonywanie świadczeń pielęgniar-
skich. W zakresie potrzeb kadrowych podmioty wykazały 
40 brakujących etatów pielęgniarskich.

4. Świadczeniodawcy uwidocznili na tablicach informacyj-
nych dane dotyczące możliwości złożenia skargi w przy-
padku powstania naruszenia w zakresie przestrzegania 
praw pacjenta. Pacjenci informowani są o prawach pa-
cjenta, które umieszczone są w miejscu ogólnodostępnym 
zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009.52.417).

5. Kontrolowane podmioty posiadają zabezpieczenie w apa-
raturę i sprzęt medyczny posiadający aktualne badania 
techniczne wynikające z ustawy o wyrobach medycznych 
zapewniając realizację świadczeń pielęgniarskich.

6. Kontrolowane podmioty lecznicze z wyjątkiem aLCo-meD 
mają podpisaną umowę z publicznym płatnikiem NFZ na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Raporty konsultantów
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V. Wydane opinie:
1. Opinia dotycząca dostępności do świadczeń zdrowotnych 

realizowanych przez pielęgniarki - 6,
2. Opinia dotycząca oceny faktycznych zasobów kadrowych 

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w lecznict-
wie stacjonarnym i niestacjonarnym -6,

3. Opinia dotycząca potrzeb kadrowych w dziedzinie pielęg-
niarstwa psychiatrycznego w lecznictwie stacjonarnym 
i niestacjonarnym w województwie podlaskim - 6,

4. Opinia dotycząca spełnienia warunków do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa psy-
chiatrycznego - 6,

5. Opinia dotycząca zabezpieczenia w aparaturę i sprzęt me-
dyczny, aparaturę analityczną do przygotowywania i ba-
dania produktów leczniczych - 6,

6. Opiniowanie projektu rozporządzenia w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i le-
czenia uzależnień - przekazane Krajowemu Konsultantowi 
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

VI. Czynności doradcze:
1. Sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej pielęgniars-

kiej, sposobu autoryzacji wykonywanych zleceń lekarskich 
zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2010 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania,

2. Doboru placówek stażowych w ramach kształcenia podyplo-
mowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,

3. Kategoryzacji pacjentów i sposobu wyliczania minimalnych 
norm zatrudnienia w oddziałach psychiatrycznych zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 
2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudniania pielęgniarek i położnych w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami.

VII. Opis innych zadań wykonanych przez Konsultanta Wo-
jewódzkiego:
1. Przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego województwa 

Raporty konsultantów
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podlaskiego priorytetowych kierunków szkoleń specjaliza-
cyjnych przydatnych w realizacji celów polityki zdrowotnej 
województwa podlaskiego.

2. Udział w konferencjach naukowych:
• 08.05.2014r. - Konferencja naukowa z okazji Międzyna-

rodowego Dnia Pielęgniarki w Białymstoku ;
• 25.09.2014r. - Konferencja naukowa Agresywne zachowa-

nia pacjenta a prawa i ochrona personelu medycznego 
w Białymstoku (udział - czynny).

3. Uczestnictwo w spotkaniu kierowniczej kadry pielęgniar-
skiej województwa podlaskiego zorganizowanym przez 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
- 10.03.2014 r.

4. Udział w warsztatach Miejsce klasyfikacji ICNP w podsys-
temie pielęgniarstwa - Uniwersytet Medyczny w Białym-
stoku - 07.05.2014r.

5. Udział w spotkaniu dyrektorów podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w zakresie opieka psychiatryczna i le-
czenie uzależnień w Choroszczy - 13.05.2014 r.

6. Udział w spotkaniu przedstawicieli systemu ochrony zdro-
wia oraz samorządów województwa podlaskiego związane 
z uroczystym wręczeniem powołań konsultantom woje-
wódzkim w Białymstoku - 06.06.2014 r.

7. Współpraca z organizatorami szkoleń podyplomowych 
- uczestnictwo w komisjach kwalifikacyjnych, przekazy-
wanie zapotrzebowania na kształcenie, spotkania z uczest-
nikami, zajęcia dydaktyczne.

8. Udzielono kilkadziesiąt konsultacji osobistych i telefonicz-
nych pielęgniarkom i organizatorom kształcenia dotyczą-
cych: szkolenia specjalizacyjnego, kursów kwalifikacyjnych 
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

9. Udzielono licznych konsultacji dotyczących prowadzenia 
dokumentacji medycznej w psychiatrii i prawidłowego do-
kumentowania świadczeń wykonywanych przez personel 
pielęgniarski.

10. Współorganizator szkolenia podyplomowego pielęgnia-
rek w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i pielęg-
niarstwa opieki długoterminowej; kursy kwalifikacyjne 

Raporty konsultantów
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i szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psy-
chiatrycznego i pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

11. Udział (także czynny) w licznych szkoleniach.
12. Udział w pracach Komisji do spraw Opieki Długotermi-

nowej i Pomocy Społecznej przy Okręgowej Izbie Pielęgnia-
rek i Położnych w Białymstoku - jeden raz w kwartale.

13. Udzielono kilkadziesiąt porad pielęgniarkom i organi-
zatorom kształcenia podyplomowego w dziedzinie pielęg-
niarstwa psychiatrycznego.

14. Współpraca z uczelniami wyższymi w województwie 
podlaskim, okręgowymi samorządami zawodowymi (le-
karskim i pielęgniarskimi), Polskim Towarzystwem Pielęg-
niarskim, konsultantami wojewódzkimi, Konsultantem 
Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie promocji 
zdrowia psychicznego i Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpi-
tala Psychiatrycznego.

VIII. Wnioski końcowe:
• W województwie podlaskim brakuje całodobowego od-

działu psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej - hospitali-
zacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 
odbywa się w oddziałach pediatrycznych i oddziałach 
psychiatrycznych dla dorosłych oraz w oddziałach psy-
chiatrycznych dziecięcych poza granicami wojewódz-
twa.

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

dr n. med. Nadzieja Sołowiej Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Raporty konsultantów
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Informacje stowarzyszeń i organizacji

I  
nformacje Stowarzyszeń

W dniu 3 grudnia 2014 roku NRPiP przyjęła standardy pie-
lęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego. 

Zostaną one przekazane do dalszego procedowania w NRPiP 
do komisji legislacji w celu przygotowania rozporządzenia do-
tyczącego pielęgniarstwa operacyjnego.

W dniu 31 października 2014 r. mgr Joanna Borzęcka zapre-
zentowała Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek 
na mitingu w Tallinie. Odbyło się głosowanie zarządu EORNA 
i 100% zagłosowało za przyjęciem naszego stowarzyszenia, a tym 
samym Polski, do EORNA.

Wprowadziliśmy nasze pielęgniarstwo operacyjne do Europy. 
Jesteśmy bardzo dumni z tego i cieszymy się, że będziemy repre-
zentować Polskę i nasze pielęgniarstwo operacyjne, które jest na 
bardzo dobrym poziomie, na forum Europy. Na stronie EORNA 
jest już polska flaga.

 http://www.eorna.eu/ 

W związku z członkostwem w EORNA, w dniu 15 lutego bę-
dziemy obchodzić Europejski Dzień Pielęgniarki Operacyjnej 
wprowadzony przez tą organizację w całej Europie. Zapraszamy 
również pielęgniarki i położne operacyjne do udziału w kongre-
sie EORNA, który odbędzie się w dniach 7-10 maja 2015 roku 
w Rzymie, we Włoszech. 

Na tym kongresie Polskę będzie reprezentować dwóch dele-
gatów: prezes OSI mgr Barbara Dąbrowska i członek zarządu 
mgr Joanna Borzęcka.
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Standardy - pielęgniarstwo operacyjne

U  
chwała NRPiP

Uchwała Nr 277/VI/2014 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

z dnia 3 grudnia 2014 r. 
w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki 

klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 w zw. 
z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęg-
niarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala Standard 
pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniar-
stwa operacyjnego opracowany przez Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Instrumentariuszek.

§ 2. Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej stanowi za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP 
 Joanna Walewander  Grażyna Rogala-Pawelczyk
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S  
tandard - pielęgniarstwo operacyjne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 277/VI/2014 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 3 grudnia 2014 r. 
w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki 

klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Słowo od autorów

Pielęgniarstwo operacyjne to dziedzina, w której kształcenie 
podyplomowe rozpoczęło się w latach 60-tych XX wieku. Pierw-
szym podręcznikiem wydanym w Polsce po II wojnie światowej 
(1956 r.) był ,,Podręcznik dla instrumentariuszek” autorstwa 
Danuty Kasiny.

,,Instrumentariuszka” to historyczna nazwa osób, które po-
magały lekarzom specjalności zabiegowej w przeprowadzaniu 
operac ji podając im narzędzia i dbając o zaplecze bloku opera-
cyjnego. We wspomnianym wyżej podręczniku autorka wska-
zywała, że osobami tymi mają być pielęgniarki dyplomowane 
cechujące się przede wszystkim spokojem i opanowaniem oraz 
dobrą kondycja fizyczną. Współczesną nazwą instrumentariuszki 
jest ,,pielęgniarka operacyjna” lub ,,położna operacyjna”. We 
współczesnej Europie (niektóre landy Niemiec) pojęcie ,,instru-
mentariuszka” odnosi się do osób nie będących pielęgniarkami, a 
posiadającymi uprawnienia do pracy na stanowisku pielęgniarki 
operacyjnej - po ukończeniu trzyletniej szkoły.

Standardy mają opisywać rzeczywistość i być dostosowanymi 
do warunków, w których mają obowiązywać. Literatura, starsza 
niż dziesięcioletnia została wykorzystana w opracowaniu z uwagi 
na aktualność zawartych w niej zapisów, czego przykładem jest 
pozycja pod redakcją A. Piątek ,,Standardy opieki pielęgniarskiej 
w praktyce. Przewodnik metodyczny”, wydany przez Naczelną 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w 1999 roku (jest to jedyne wyda-
nie). Informacje merytoryczne pozostałych pozycji są nadal aktu-
alne i dlatego autorzy zdecydowali się je wykorzystać, zwłaszcza, 

Standardy - pielęgniarstwo operacyjne
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że jest niedobór literatury opisującej pracę polskich pielęgniarek/
położnych operacyjnych.

Autorzy wyrażają serdeczne podziękowania osobom, których 
cenne uwagi podniosły wartość merytoryczną Standardów pie-
lęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego.

Joanna Borzęcka i współautorzy

STANDARDY PIELĘGNIARSKIEJ PRAKTYKI 
KLINICZNEJ W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

OPERACYJNEGO

Wersja z 1 grudnia 2014

WSTĘP

Standardy pełnią ważną rolę w zapewnieniu właściwej opieki 
w każdej dziedzinie pielęgniarstwa. Ich zadaniem jest przede 
wszystkim określenie wzoru postępowania.

Standardy napisano na podstawie wytycznych dotyczących 
ogólnych standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej zatwier-
dzonych przez ministra zdrowia i opieki społecznej do wdrożenia 
pilotażowego. Wytyczne te zostały umieszczone w publikacji 
redagowanej przez A. Piątek Standardy opieki pielęgniarskiej 
w praktyce. Przewodnik metodyczny, Naczelna Izba Pielęgniarek 
i Położnych, Warszawa 1999. Zbiór standardów zawarty w ni-
niejszej pracy zawiera ogólne wytyczne i normy wykonywania 
zawodu pielęgniarki/położnej operacyjnej z uwzględnieniem 
dobranej koncepcji i celu pielęgnowania, praw pacjenta, metod 
pielęgnowania, obowiązujących przepisów prawnych oraz warun-
ków techniczno - organizacyjnych wykonywania zawodu. Zatem 
należą do kategorii ogólnych standardów pielęgniarskiej praktyki 
klinicznej, a ponieważ w wielu miejscach odnoszą się również 
do specyficznych wymagań wykonywania zawodu w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego otrzymały nazwę ,,ogólne standardy 
pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego”. Każdy ze standardów ma dodany (po myślniku) 

Standardy - pielęgniarstwo operacyjne
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wyraz lub związek frazeologiczny zgodny z nazewnictwem okreś-
lonym w Standardach opieki pielęgniarskiej w praktyce.

Ogólne standardy praktyki pielęgniarskiej w dziedzinie pie-
lęgniarstwa operacyjnego, które uszczegółowią treści zawarte 
w przedstawianym zbiorze standardów - dotyczyć będą specy-
ficznych dla tej dziedziny sposobów sprawowania opieki nad 
pacjentem, czyli - między innymi - sposobów zapewnienia po-
czucia bezpieczeństwa pacjenta czy ochrony godności osobistej 
na bloku operacyjnym, a także sposobów ochrony pielęgniarek/
po łożnych operacyjnych przed czynnikami szkodliwymi w ich 
miejscach pracy.

Wśród pielęgniarek czy położnych operacyjnych jest coraz 
większy odsetek mężczyzn, zatem w każdym miejscu, gdzie jest 
mowa o pielęgniarce/położnej operacyjnej należy pamiętać, że 
zapis ten w każdym przypadku ma brzmienie pielęgniarka/pie-
lęgniarz położna/położny operacyjny. Wzorując się na zapisach 
zawartych w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zdecy-
dowano się na formę pielęgniarka/położna operacyjna. Miejsce 
pracy pielęgniarki/pielęgniarza - położnej/położnego operacyj-
nego jest zgodne odpowiednio z art. 4 i art. 5 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej z dnia 11 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174,  
poz. 1039).

Autor: mgr Joanna Borzęcka, 
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego,

Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie

Standardy - pielęgniarstwo operacyjne
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Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego

PODSTAWY TEORETYCZNE

Uzasadnienie: pojęcia teoretyczne pielęgniarstwa operacyjnego 
stanowią ramy do wyznaczania celów, planowania, realizowania 
i oceniania opieki nad pacjentem przebywającym w bloku opera-
cyjnym. Dostarczają argumentów do uzasadniania roli i miejsca 
pielęgniarki operacyjnej pośród przedstawicieli innych zawodów 
w ochronie zdrowia.

Pielęgniarstwo operacyjne jest odrębną specjalnością pielęg-
niarską, której przedstawiciele badają, analizują i rozwiązują 
problemy związane z zapewnieniem sprawnej asysty pielęgniars-
kiej do zabiegu operacyjnego, z poczuciem bezpieczeństwa i za-
chowania godności osobistej pacjentów przebywających na Bloku 
Operacyjnym oraz innymi problemami wynikającymi ze specy-
fiki pracy pielęgniarek operacyjnych. Pielęgniarstwo operacyjne 
można utożsamić pojęciowo z pojęciem obecnym w literaturze 
europejskiej i amerykańskiej odpowiednikiem ,,perioperative 
nursing ’’ (dające się przetłumaczyć jako pielęgniarstwo oko-
łooperacyjne) w tym sensie, że jest to dział odnoszący się do 
opie ki pielęgniarskiej przedoperacyjnej, śródoperacyjnej i po-
operacyjnej, świadczonej w strukturach bloku operacyjnego. Są 
to zasady pielęgniarskiej opieki na bloku operacyjnym w częś-
ci anestezjologicznej i chirurgicznej. Opieka ta jest oparta na 
wiedzy i kompetencjach w obu tych dziedzinach. Jako członek 
zespołu chirurgicznego, zarejestrowana pielęgniarka „periope-
rative” pracuje we współpracy z innymi profesjonalistami opieki 
zdrowotnej w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem. 
Zatem na gruncie warunków polskich jest to wiedza i kompe-
tencje z zakresu opieki okołooperacyjnej w dwóch dziedzinach 
pielęgniarstwa: anestezjologicznego i operacyjnego.

Pielęgniarka/położna operacyjna - jest to osoba, mająca 
uprawnienia do pielęgniarskiej asysty do zabiegów operacyjnych 
w różnych dyscyplinach zabiegowych. W dziedzinie położnictwa 
i ginekologii w blokach operacyjnych na stanowisku pielęgniarki 
operacyjnej pracują również położne. Podstawowym obowiąz-
kiem pielęgniarki/położnej operacyjnej jest ,,…całościowe, sa-

Standardy - pielęgniarstwo operacyjne



89

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

modzielne, fachowe, biegłe i planowe przygotowanie zabiegu 
operacyjnego oraz asystowanie przy jego przebiegu i nadzorze’’ 
z uwzględnieniem zapewnienia pacjentowi poczucia godności 
osobistej i bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, jak i psychicz-
nego. Praktykę zawodową pielęgniarka/położna operacyjna opie-
ra na naukach pielęgniarskich, w szczególności pielęgniarstwie 
operacyjnym i na podstawach innych nauk istotnych dla pielęg-
niarstwa (,,zdobyczach nauk medycznych, społecznych i huma-
nistycznych’’ - Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej 
Rzeczypospolitej Polskiej).

Uprawnienia do pracy w charakterze pielęgniarki/położnej 
operacyjnej nabywa się drogą:

• odbycia szkolenia do pracy na stanowisku pielęgniarki/
położnej operacyjnej pod przewodnictwem opiekuna pro-
cesu adaptacji (mentora), mającego wiedzę i doświadczenie 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego (specjalisty w 
tej dziedzinie). Szkolenie odbywa się według wewnątrz-
zakładowego systemu szkolenia nowych pracowników na 
bloku operacyjnym. Nowy pracownik powinien rozpocząć 
naukę celem zdobycia formalnych uprawnień w terminie 
do 1 roku od momentu podjęcia pracy w bloku opera-
cyjnym, zaś pracodawca powinien mu umożliwić udział 
w kursie kwalifikacyjnym/specjalizacji. Pielęgniarka/po-
łożna po odbyciu szkolenia wewnętrznego jest zatrudniona 
na stanowisku pełniącej obowiązki pielęgniarki/położnej 
operacyjnej z miejscem zatrudnienia blok operacyjny,

• ukończenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniar-
stwa operacyjnego,

• ukończenia specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ope-
racyjnego.

Zespół operacyjny - grupa osób uczestnicząca w przeprowa-
dzaniu zabiegów operacyjnych w różnych dyscyplinach zabiego-
wych w sposób możliwie najlepszy i najszybszy. W skład zespołu 
operacyjnego wchodzą: lekarz/ lekarze specjalności zabiegowej, 
dwie pielęgniarki/położne operacyjne: instrumentująca i poma-
gająca, lekarz anestezjolog oraz pielęgniarka anestezjologiczna.

Za całość zabiegu operacyjnego odpowiada lekarz operator. 
Podmiotem działań zespołu operacyjnego jest pacjent, będący 
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w centrum działań zespołu terapeutycznego, co znajduje wyraz 
w prowadzeniu okołooperacyjnej karty kontrolnej.

Instrumentowanie (inaczej asysta pielęgniarska) - to podsta-
wowy zakres czynności pielęgniarek/położnych operacyjnych. 
Są to działania wykonywane przez pielęgniarki/położne ope-
racyjne w trakcie zabiegów operacyjnych lub diagnostycznych 
przeprowadzanych w warunkach sali operacyjnej. Działania te 
są oparte na wiedzy o teoretycznym i praktycznym przebiegu 
operacji z uwzględnieniem działań pielęgniarek/położnych ope-
racyjnych oraz na wnioskach z własnych obserwacji. Instrumen-
towanie dotyczy:

• czynności mentalnych (analizowanie i wyciąganie wnio-
sków z wypowiedzi operatora, jego asysty, i innych człon-
ków zespołu operacyjnego),

• czynności manualnych (szybkie, celowe, - najlepiej bez wez-
wania - podawanie narzędzi i innych rzeczy potrzebnych 
w trakcie operacji),

• pojęcie asysty pielęgniarskiej (instrumentowania) nie obej-
muje czynności związanych z asystą lekarską, dotyczącą 
manipulowania narzędziami w obrębie pola operacyjnego 
(utrzymywanie porządku w polu operacyjnym, odsłanianie 
pola operacyjnego, czyli tzw. trzymanie haków, pilnowa-
nie końca nitki, prowadzenie nitki przy szwach ciągłych, 
zdejmowanie kleszczyków hemostatycznych, adaptacja 
brzegów rany, obcinanie nitek itp.) .

Troskliwość pielęgniarska w pielęgniarstwie operacyjnym 
,,Wyjaśnienia troskliwości pielęgniarskiej mówią, że pielęgniar-
kę i jej postępowanie cechuje to, że lubi ludzi; ich los nie jest 
jej obojętny; chce im pomagać; dysponuje niezbędną wiedzą; 
opanowała konieczne sprawności; skupia uwagę na szczegółach 
w zapewnianiu pomocy; zna i rozumie tego, komu pomaga; zna 
jego problemy zdrowotne; swoją pomoc zapewnia przez ułatwia-
nie, a nie przez wydawanie poleceń i kontrolowanie; zna siebie 
- swoje możliwości i ograniczenia; zasługuje na zaufanie”. Na tej 
podstawie można stwierdzić, że troskliwość pielęgniarska w pie-
lęgniarstwie operacyjnym jest to sprawne działanie pielęgniarki/
położnej operacyjnej oparte na wiedzy dotyczącej zarówno ob-
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szarów w jej specjalności oraz innych nauk istotnych dla pie-
lęgniarstwa, jak i wiedzy o problemach konkretnego pacjenta 
na bloku operacyjnym. Działania te dotyczą przede wszystkim 
asysty pielęgniarskiej (inaczej instrumentowania), zapewnienia 
pacjentowi poczucia bezpieczeństwa i zachowania przez pacjenta 
godności osobistej, a pielęgniarka/położna operacyjna pracuje 
z pełnym zaangażowaniem, ale nie przekracza swoich upraw-
nień. Troskliwość pielęgniarska w tej dziedzinie to również inne 
czynności pielęgniarki/położnej operacyjnej służące zapewnieniu 
ciągłości opieki pielęgniarskiej w miejscu pracy pielęgniarki/
położnej operacyjnej.

KRYTERIA STRUKTURY

1. filozofia opieki nad pacjentem jest zgodna z uznanymi 
po jęciami pielęgnowania pacjentów w warunkach sali 
operacyjnej,

2. nowe rozwiązania praktyczne są oparte na studiowaniu 
podstaw teoretycznych, co jest cenione przez przełożo-
nych,

3. w miejscu pracy są dostępne podręczne materiały dotyczą-
ce podstaw teoretycznych praktyki zawodowej.

KRYTERIA PROCESU

1. pielęgniarka/położna operacyjna w swojej praktyce stosuje 
wiedzę z pielęgniarstwa operacyjnego i innych dyscyplin 
istotnych dla pielęgniarstwa by właściwie sformułować 
swoje zadania w świadczeniu troskliwości pielęgniarskiej 
w warunkach bloku operacyjnego,

2. pielęgniarka/położna operacyjna posługuje się pojęciami 
teoretycznymi z pielęgniarstwa i innych nauk mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia w celu uzasadniania roli 
i zadań pielęgniarki/położnej operacyjnej w interdyscypli-
narnym zespole,

3. pielęgniarka/położna operacyjna w swojej praktyce - 
sprawdza istniejące teorie,

4. pielęgniarka/położna operacyjna formułuje i przedstawia 
wnioski dotyczące potrzeby badań naukowych wypływa-
jące z praktyki zawodowej.

Standardy - pielęgniarstwo operacyjne
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KRYTERIA WYNIKU

1. działania pielęgniarek/położnych operacyjnych są zgodne 
z uznanymi teoriami pielęgniarskimi, mającymi zastoso-
wanie w warunkach sali operacyjnej, które są sprawdzane 
w praktyce oraz z aktualną wiedzą,

2. uznane teorie oraz wiedza z dziedziny pielęgniarstwa ope-
racyjnego są sprawdzane i oceniane w praktyce,

3. wnioski z praktyki działań pielęgniarskich na bloku ope-
racyjnym stanowią wskazówki do rozwijania badań na-
ukowych w tej dziedzinie.

Autor: mgr Joanna Borzęcka, 
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego,

Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie
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Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego
GROMADZENIE DANYCH

Gromadzenie danych jest niezwykle istotną czynnością, by dal-
sze etapy procesu pielęgnowania przebiegały prawidłowo, czyli 
stosownie do sytuacji zdrowotnej, w jakiej znalazł się pacjent.

Uzasadnienie: pielęgniarka/położna operacyjna ma obowią-
zek gromadzenia danych niezbędnych do postawienia diagnozy 
pielęgniarskiej, zaplanowania i zapewnienia właściwego poziomu 
troskliwości pielęgniarskiej wobec pacjenta przebywającego na 
bloku operacyjnym. Celem gromadzenia danych jest postawienie 
diagnozy pielęgniarskiej, zaplanowanie opieki i jej wykonanie, 
czyli właściwe przygotowanie się pielęgniarek/położnych opera-
cyjnych do objęcia pacjenta przebywającego na bloku operacyj-
nym holistyczną opieką pielęgniarską w fazie przedoperacyjnej, 
śródoperacyjnej i pooperacyjnej.
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KRYTERIA STRUKTURY

1. pielęgniarka/położna operacyjna ma dostęp do aktualne-
go planu operacyjnego, kanałów łączności umożliwiających 
komunikowanie się z innymi członkami zespołów operacyj-
nych oraz innych dokumentów niezbędnych do postawienia 
diagnozy pielęgniarskiej, w tym procedur postępowania pie-
lęgniarskiego i higienicznego,

2. w sytuacji zabiegów nie ujętych w planie operacyjnym pie-
lęgniarki/położne operacyjne powinny otrzymać dane od 
innych członków zespołu terapeutycznego odpowiednio 
wcześnie, by mogły zorganizować na czas zasoby potrzebne 
do operacji, a będące na wyposażeniu bloku operacyjnego,

3. pielęgniarki/położne operacyjne mają dostęp do wszyst-
kich procedur, w których opisany jest przebieg operacji 
z uwzględnieniem przygotowania się obu pielęgniarek ope-
racyjnych do danej procedury. Ma to szczególne znaczenie 
w blokach wielospecjalistycznych, ponieważ stały dostęp do 
procedur eliminuje błędy wynikłe z rzadkości uczestniczenia 
w danej sytuacji,

4. z uwagi na fakt, że pielęgniarka/położna operacyjna nie po-
winna w trakcie swego dyżuru opuszczać pomieszczeń bloku 
operacyjnego jej kontakt z pacjentem jest krótki, a z jego 
rodziną żaden. Zatem źródła danych to przede wszystkim:
• plan operacyjny, na podstawie którego pielęgniarka/położna 

operacyjna dobiera właściwy zestaw narzędzi i materiałów 
dodatkowych,

• rozmowy z przedstawicielami innych zawodów medycznych 
dotyczących odrębności w postępowaniu z danym pacjen-
tem (np. informacja, że pacjent nie widzi - sprawia, że 
pielęgniarka/położna operacyjna i pozostałe osoby mające 
styczność z pacjentem są obowiązane m.in. opisywać mu 
otoczenie i uprzedzać o czynności zanim zostanie wyko-
nana itp.),

• wnioski z własnych obserwacji i/lub wywiadu z pacjen-
tem,

• historia choroby,
• dokumentacja pielęgniarska,
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5. pielęgniarka/położna operacyjna ma kwalifikacje do zbiera-
nia danych o sytuacji pacjenta,

6. zakład pracy ma system gromadzenia, rejestrowania i od-
szukiwania danych o pacjencie, a pielęgniarka/położna ope-
racyjna ma uprawnienia do posługiwania się nim w zakresie 
niezbędnym do świadczenia opieki,

7. stanowisko pracy pielęgniarki/położnej operacyjnej jest wy-
posażone w akcesoria niezbędne do gromadzenia danych 
o pacjencie.

KRYTERIA PROCESU

1. pielęgniarki/położne operacyjne gromadzą dane w zakre-
sie oczekiwań zespołu lekarzy specjalności zabiegowych co 
do planowanego przez nich typu procedury medycznej, a w 
szczególności wiedzy o metodzie i zakresie operacji, ułożenia 
pacjenta na stole operacyjnym, rodzaju materiałów i akce-
soriów medycznych, w tym sprzętu, niezbędnych w danej 
procedurze u danego pacjenta,

2. pielęgniarki/położne operacyjne gromadzą dane o stanie 
biopsychospołecznym pacjenta, zwłaszcza o dysfunkcjach 
narządów zmysłów: wzroku i słuchu oraz o ograniczeniach 
ruchomości stawów, wyciągając wnioski na podstawie włas-
nych obserwacji i/lub danych uzyskanych ze źródeł okreś-
lonych w kryteriach struktury.

KRYTERIA WYNIKU

1. pielęgniarki/położne operacyjne zgromadziły dane doty-
czące rodzaju procedury medycznej i metodzie interwencji 
medycznej,

2. pielęgniarki/położne operacyjne zgromadziły dane o ułoże-
niu pacjenta na stole operacyjnym,

3. pielęgniarki/położne operacyjne zgromadziły dane o rodzaju 
akcesoriów medycznych, w tym sprzętu, które będą wyko-
rzystane u danego pacjenta,

4. pielęgniarki/położne operacyjne określiły stan biopsychospo-
łeczny pacjenta, w tym dane o ewentualnych ograniczeniach 
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ruchomości stawów oraz o dysfunkcjach narządu wzroku 
i słuchu,

5. zebrane dane odzwierciedlają aktualną sytuację pacjenta.

Autor: mgr Joanna Borzęcka, 
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego,

Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie
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2007, s. 72.

2. Piątek A. [red.] Standardy opieki pielęgniarskiej w prak-
tyce. Przewodnik metodyczny, Naczelna Izba Pielęgnia-
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3. Płaszewska-Żywko L., Założenia procesu pielęgnowania 
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Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego
DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA I PLANOWANIE OPIEKI

Pielęgniarki/położne operacyjne formułują wnioski z danych 
o pacjencie w celu prawidłowego przygotowania się do asysty 
pielęgniarskiej i pracy w charakterze pielęgniarki/położnej ope-
racyjnej pomagającej, tj. zapewnienia pacjentowi i personelowi 
bezpieczeństwa oraz zapewnienia odpowiedniego zaplecza na 
czas trwania operacji. Odpowiednio postawiona diagnoza i plan 
opieki są najważniejszymi czynnikami dalszych działań pielęg-
niarskich.

Uzasadnienie: pacjent na bloku operacyjnym przebywa krót-
ko, jest w sytuacji, która w psychologii nazywa się kryzysową. 
Zarówno diagnoza jak i planowanie dotyczą w szczególności 
sprawnej asysty pielęgniarskiej.

W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego szczególnie istotna 
jest umiejętność przewidywania sytuacji nietypowych i umie-
jętność szybkiego reagowania w takich momentach. Dlatego 
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w swojej diagnozie pielęgniarki/położne operacyjne starają się 
przewidzieć potencjalne problemy i zaplanować sposoby ich roz-
wiązania.

KRYTERIA STRUKTURY

1. pielęgniarki/położne operacyjne mają kwalifikacje do ana-
lizowania i oceny danych oraz sformułowania diagnozy 
pielęgniarskiej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
i zaplanowania działań,

2. pielęgniarki/położne operacyjne potrafią dobrać odpowied-
nie zasoby potrzebne do zaplanowania działań i ich wyko-
nania,

3. pielęgniarki/położne operacyjne mają informacje o sposobie 
pozyskania niezbędnych zasobów,

4. w bloku operacyjnym istnieje możliwość zasięgnięcia porady 
w sprawach dotyczących planowania opieki pielęgniarskiej 
przez pielęgniarki położne operacyjne,

5. blok operacyjny wyposażony jest w dokumentację (wzory 
opieki pielęgniarki/położnej operacyjnej).

KRYTERIA PROCESU

1. pielęgniarki/położne operacyjne na podstawie specjalistycz-
nej wiedzy, dotyczącej znajomości rozpoznań operacyjnych 
i etapów przeprowadzania poszczególnych procedur medycz-
nych określają sposób przygotowania się do danej operacji. 
Przygotowanie się do operacji obejmuje w szczególności zap-
lanowanie sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi 
i personelowi podczas danej procedury medycznej oraz za-
planowanie zasobów ludzkich i rzeczowych niezbędnych do 
przeprowadzenia danej procedury u konkretnego pacjenta,

2. pielęgniarki/położne operacyjne przewidują potencjalne pro-
blemy mogące pojawić się przy danej procedurze i określają 
ewentualne sposoby poradzenia sobie z nimi. Potencjalne 
problemy obejmują w szczególności: konieczność modyfi-
kacji ułożenia pacjenta na stole operacyjnym z uwagi np. na 
dysfunkcje układu kostnego, możliwość rozszerzenia zabiegu 
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operacyjnego, możliwość konwersji, możliwość wystąpienia 
dużego krwawienia itp.,

3. w planowaniu opieki pielęgniarki/położne operacyjne współ-
pracują z pacjentem oraz innymi członkami zespołu tera-
peutycznego.

KRYTERIA WYNIKU

1. pielęgniarki/położne operacyjne właściwie (stosownie do 
posiadanych informacji) postawiły diagnozę pielęgniarską 
i przygotowały plan działań odpowiedni dla procedury me-
dycznej, do której się przygotowują,

2. plan opieki jest wynikiem diagnozy i jest dostosowany do 
przewidywanego sposobu operacji i posiadanych zasobów, 
stanowi element ogólnego planu terapeutyczno-opiekuńcze-
go pacjenta,

3. diagnoza pielęgniarska określa rzeczywiste i potencjalne pro-
blemy, a na jej podstawie zaplanowano - zgodnie z aktualną 
wiedzą, obowiązującym prawem i obowiązującymi w danym 
bloku operacyjnym procedurami - metody działań, techniki 
działań oraz zasoby ludzkie i rzeczowe potrzebne do wyko-
nania danej procedury u konkretnego pacjenta.

Autor: mgr Joanna Borzęcka, 
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego,

Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie
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4. Piątek A. (red.) Standardy opieki pielęgniarskiej w prak-
tyce. Przewodnik metodyczny, Naczelna Izba Pielęgnia-
rek i Położnych, Warszawa 1999, s. 147-148.

Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego
REALIZACJA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W BLOKU 
OPERACYJNYM

Pielęgniarstwo operacyjne jest specjalnością z odrębną specyfi-
ką zarówno czynności pielęgniarskich jak i problemów pacjenta 
określonych w tej dziedzinie pielęgniarstwa.

Uzasadnienie: głównym celem opieki pielęgniarki/położnej 
operacyjnej jest zapewnienie holistycznego i indywidualnego 
podejścia do pacjenta zgodnie z obowiązującym prawem, zasa-
dami postępowania i zaleceniami. Istotą holistycznej opieki pie-
lęgniarki/położnej operacyjnej jest bezpieczne przeprowadzenie 
pacjenta przez okres okołooperacyjny w zakresie swoich kompe-
tencji. Wyróżnić w tej dziedzinie można obszary działań zwią-
zane z bezpośrednią opieką nad pacjentem i w nich da się wyod-
rębnić trzy fazy działań: fazę przedoperacyjną, śródoperacyjną 
i pooperacyjną. Obszar działań nie wymagający bezpośredniej 
opieki nad pacjentem w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjne-
go ma również kluczowe znaczenie, ponieważ wiele czynności 
przygotowawczych mających ścisły związek z prawidłowym prze-
biegiem operacji przebiega w czasie dyżurów popołudniowych 
i nocnych w czasie tzw. gotowości pracowniczej (oczekiwania na 
zabiegi dyżurowe).

W pracy pielęgniarek/położnych operacyjnych wyróżnić moż-
na:

1. obszar związany z pracą w charakterze pielęgniarki/położ-
nej operacyjnej instrumentującej (związanej z pielęgniarską 
asystą do zabiegów),

2. obszar związany z pracą w charakterze pielęgniarki/położnej 
operacyjnej pomagającej (asystującej pielęgniarce instrumen-
tującej),

3. obszar zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
pacjentowi i zespołowi operacyjnemu,
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4. obszar obowiązków pracowniczych nie wymagający kontak-
tu z pacjentem, czy innymi członkami zespołu operacyjne-
go, dotyczący obowiązków pracowniczych wykonywanych 
w czasie godzin popołudniowych i nocnych, a mający szcze-
gólne znaczenie w tej dziedzinie pielęgniarstwa.

KRYTERIA STRUKTURY

1. zespół pielęgniarek/położnych operacyjnych jest przygoto-
wany do świadczonej opieki zgodnie z założeniami planu,

2. na blokach operacyjnych powinny być zatrudnione specja-
listki pielęgniarstwa operacyjnego (minimum jedna na jedną 
zmianę roboczą na każdą ze specjalności w danym bloku 
operacyjnym),

3. liczba pielęgniarek/położnych operacyjnych jest ustalona na 
poziomie zapewniającym odpowiednią jakość usług. Aby 
było zapewnione bezpieczeństwo pacjenta na każdy czynny 
stół operacyjny, (czyli taki, na którym w danej chwili jest lub 
może być pacjent) przypadają minimum dwie pielęgniarki/
położne operacyjne: pielęgniarka/położna operacyjna instru-
mentująca i pielęgniarka/położna operacyjna pomagająca. Ta 
ostatnia powinna - na równi z pielęgniarką instrumentującą 
- być zorientowaną, na jakim etapie jest zabieg operacyjny, 
jej głównym zadaniem jest pomoc pielęgniarce operacyjnej 
instrumentującej. Pomoc ta polega na sprawnym dostarcza-
niu materiałów dodatkowych, obsłudze urządzeń i sprzętu 
znajdującego się na sali operacyjnej (oprócz sprzętu anestez-
jologicznego),

4. na bloku operacyjnym jest zapewniony dostęp do aktualnych 
regulaminów, standardów i procedur, które mają zastosowa-
nie w danej sytuacji,

5. blok operacyjny jest wyposażony w kanały łączności, w tym 
internet,

6. blok operacyjny jest wyposażony w niezbędną aparaturę, 
sprzęt, materiały do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego/
diagnostycznego,

7. blok operacyjny jest wyposażony w materiały niezbędne do 
dokumentowania pracy pielęgniarek/położnych operacyj-
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nych (w szczególności w protokół pielęgniarki operacyjnej), 
który powinien być dołączany do historii choroby.

KRYTERIA PROCESU

Obszar związany z pracą w charakterze pielęgniarki/położnej 
operacyjnej instrumentującej (związanej z pielęgniarską asystą 
do zabiegów) pielęgniarki/położnej operacyjnej pomagającej 
(asys tującej pielęgniarce instrumentującej).

Przed wejściem na salę operacyjną obie pielęgniarki/położne 
(instrumentująca i pomagająca) mają obowiązek nałożyć ubranie 
operacyjne, czapkę, maskę, umyć i zdezynfekować higienicznie 
ręce.

1. pielęgniarki/położne operacyjne otaczają pacjenta opieką 
zintegrowaną z wiedzą i praktyką opartą na faktach,

2. pielęgniarki/położne operacyjne zapewniają środowisko 
zgodnie z zasadami obowiązującymi na bloku operacyj-
nym,

3. pielęgniarki/położne operacyjne zapewniają cały sprzęt, in-
strumentarium, akcesoria zgodnie z planem pracy i obowią-
zującymi instrukcjami producenta,

4. pielęgniarki/położne operacyjne zapewniają używanie 
wszystkich rzeczy w nienaruszonym stanie i zapisują to w od-
po wiedniej dokumentacji,

5. pielęgniarki/położne operacyjne zapewniają właściwe postę-
powanie związane z identyfikacją, opisem i dokumentowa-
niem tkanek/płynów pobranych do różnego typu badań,

6. pielęgniarki/położne operacyjne rozpoznają i wdrażają właś-
ciwe strategie postępowania z odpadkami, w tym właściwą 
segregację, usuwanie i zabezpieczanie odpadków.

Zakres działań obu pielęgniarek operacyjnych podczas proce-
dury w ujęciu fazy przedoperacyjnej, śródoperacyjnej i poope-
racyjnej ilustruje poniższa tabela:
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1. Czynności wykony-
wane przed operacją i 

wykonawca

2. Czynności wykonywa-
ne w czasie trwania ope-

racji i wykonawca

3. Czynności wykonywa-
ne po zakończeniu ope-

racji i wykonawca

Przygotowanie i spraw-
dzenie sali operacyjnej, 
sprawdzenie funkcjonowa-
nia aparatury medycznej 
(ogólnochirurgicznej i spe-
cjalistycznej (np. oświetle-
nia chirurgicznego, stołu 
operacyjnego, diatermii 
chirurgicznej, noża harmo-
nicznego, sprzętu niezbęd-
nego do wykonania opera-
cji endoskopowych  
(np. laparoskopowych, 
torakos kopowych, artro-
skopowych itp.) [P/I]

Przygotowanie zestawu 
do dezynfekcji skóry po-
la operacyjnego, ubranie 
członków zespołu opera-
cyjnego w jałowe fartuchy 
chirurgiczne i jałowe ręka-
wice chirurgiczne, instru-
mentowanie, podawanie 
zabezpieczonego przed 
zagubieniem materiału 
z gazy chirurgicznej, poda-
wanie materiału szewnego 
i dodatkowego, obserwo-
wanie pola operacyjnego 
i otoczenia pacjenta ope-
rowanego, okresowe licze-
nie narzędzi, nici i gazy w 
trakcie trwania operacji, 
liczenie instrumentarium 
i pozostałych materiałów 
przed zakończeniem ope-
racji, czuwanie nad zacho-
waniem i utrzymaniem 
jałowości czasie trwania 
operacji. [I] 

Liczenie narzędzi i materia-
łów użytych do operacji 
[P/I],
wykonanie dezynfekcji 
wstępnej narzędzi i sprzę-
tu wielokrotnego użycia, 
szczelne zapakowanie uży-
wanych narzędzi i sprzętu 
medycznego i przekazanie 
do sterylizatorni. [P],
uzupełnienie zużytych  
w czasie operacji materia-
łów i sprzętów - przygo-
towanie standardowych 
ilości sprzętu i materiałów 
gotowych do rozpoczęcia 
nas tępnych operacji.[P]Przygotowanie zestawów 

z narzędziami, pakietów z 
bielizną operacyjną, pakie-
tów z materiałem z gazy 
operacyjnej. [P/I]

Przygotowanie materiałów 
wszczepialnych (implan-
tów) w razie potrzeby. [I]

Przygotowanie materiału 
szewnego i sprzętu dodat-
kowego takiego jak: cewni-
ki, sondy, rękawice chirur-
giczne, folia chirurgiczna, 
osłony na przewody i apa-
raturę medyczną itp. [P/I]

Chirurgiczne mycie i chi 
rurgiczna dezynfekcja 
rąk [I]

Aktywne uczestniczenie  
w przygotowaniu stolików 
z instrumentarium i perso-
nelu do operacji tj. otwie-
ranie zestawów, pakietów, 
kontenerów z zachowa-
niem zasad sterylności.  
Pomoc w zawiązywaniu ja-
łowych fartuchów chirur-
gicznych [P] 

Asystowanie pielęgniarce 
instrumentującej, 
otwieranie dodatkowych 
pakietów i zestawów, po-
dawanie leków/środków 
antyseptycznych, płynów 
do płukania ran i jam ciała, 
obsługa aparatury medycz-
nej, czuwanie nad bezpie-
czeństwem pacjenta. [P]

Nadzór nad segregacją  
odpadów w sali operacyj-
nej. Porządkowanie sali 
operacyjnej po wykona-
nym zabiegu operacyj-
nym. [P]. 
Nadzór nad dekontaminac-
ją sali operacyjnej. [P/I]
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1. Czynności wykony-
wane przed operacją i 

wykonawca

2. Czynności wykonywa-
ne w czasie trwania ope-

racji i wykonawca

3. Czynności wykonywa-
ne po zakończeniu ope-

racji i wykonawca

Przygotowanie dokumen-
tacji pielęgniarki/położnej 
operacyjnej [P] 

Prowadzenie dokumenta-
cji pielęgniarki operacyjnej, 
dokumentowanie wszyst-
kich dodawanych materia-
łów.[P] 

Sprawdzenie wpisów do 
dokumentacji i podpisanie 
dokumentacji pielęgniarki/
położnej operacyjnej.[I/P]

Przygotowanie pojemni-
ków na tkanki/ narządy 
przeznaczone (po zakoń-
czeniu operacji) do badania 
histopatologicznego.[P] 

Włożenie pobranych tka-
nek do właściwych pojem-
ników, opisanie pojemni-
ków (zabezpieczenie przed 
pomyleniem), zalanie tka-
nek płynem konserwują-
cym (w uzgodnieniu z leka-
rzem operującym). [P]

Wpisanie materiałów prze-
znaczonych do badania 
histopatologicznego do re-
jestru [P], 
nadzór nad przekazaniem 
tkanek do pracowni diag-
nostycznej [P/I]

Przygotowanie wymazó-
wek/pojemników przezna-
czonych do pobrania mate-
riału do badań mikrobiolo-
gicznych.[P] 

Pomoc w pobraniu ma-
teriału biologicznego do 
badań mikrobiologicz-
nych. [P] 

Zarejestrowanie pobranych 
próbek i zorganizowanie 
niezwłocznego przekaza-
nia materiału do pracowni 
mikrobiologicznej, zabez-
pieczenie materiału przed 
zniszczeniem i ew. zagubie-
niem. [P]

Udział w przyjęciu pacjenta 
na salę operacyjną, 
sprawdzenie tożsamości 
pacjenta i operowanej stro-
ny/lub operowanego na-
rządu (niezależnie od leka-
rza operatora), 
pomoc operatorowi/asyś-
cie w bezpiecznym ułoże-
niu pacjenta na stole ope-
racyjnym: (stosowanie ma-
ty stabilizacyjnej, udogod-
nień, pasów mocujących 
itp.) [P]

Pomoc w bezpiecznym 
zdjęciu pacjenta ze stołu 
operacyjnego/przełożeniu 
pacjenta na wózek trans-
portowy lub do łóżka, 
nadzór nad dezynfekcją 
sprzętów przeznaczonych 
do stabilizacji ciała pacjen-
ta. [P]

Udział w zapewnieniu 
pacjentowi normotermii 
(przygotowanie materaca 
grzewczego na stół ope-
racyjny, kołderki jednora-
zowej, ciepłych płynów do 
płukania jam ciała i zwil-
żania serwet chirurgicz-
nych). [P]

Regulowanie wysokości 
temperatury termostatu 
w podgrzewaczu płynów 
w zależności od bieżących 
potrzeb. [P]
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1. Czynności wykony-
wane przed operacją i 

wykonawca

2. Czynności wykonywa-
ne w czasie trwania ope-

racji i wykonawca

3. Czynności wykonywa-
ne po zakończeniu ope-

racji i wykonawca

Zapewnienie pacjentowi 
bezpieczeństwa w czasie 
dezynfekcji skóry pola ope-
racyjnego (wypełnienie 
krzywizn ciała pacjenta ma-
teriałem chłonnym na czas 
dezynfekcji i usunięcie wil-
gotnych zabezpieczeń po 
zakończeniu dezynfekcji 
pola operacyjnego). [P] 

Pomoc w zdezynfekowaniu 
skóry wokół miejsca opero-
wanego przed nałożeniem 
opatrunku, toaleta ciała 
pacjenta (w zależności od 
rodzaju wykonanej ope-
racji.[P]

Zabezpieczenie pacjenta 
przed porażeniem prądem 
w czasie stosowania np. 
diatermii chirurgicznej, na-
klejenie na ciało pacjenta 
elektrody neutralnej. [P] 

Odłączenie aparatury me-
dycznej (urządzeń elek-
trycznych), zdjęcie elektro-
dy neutralnej. [P]

Zabezpieczenie pacjenta 
przed ekspozycjami rtg  
w czasie wykonywania 
zdjęć śródoperacyjnych.[P] 

Zdjęcie osłon radiologicz-
nych z pacjenta.[P]

Organizowanie zaplecza 
np. zawiadamianie innych 
działów o konieczności za-
brania amputowanych koń-
czyn z sali operacyjnej [P]

I - pielęgniarka/położna operacyjna instrumentująca
P - pielęgniarka/położna operacyjna pomagająca

Obszar zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi i zespołowi 
operacyjnemu

Członkowie zespołu operacyjnego mają obowiązek używania 
środków ochrony osobistej stosownie do zagrożeń opisanych 
w Międzynarodowej karcie zagrożeń zawodowych. Środki te mają 
być użyte zgodnie z przeznaczeniem, a pracodawca ma obowią-
zek zapewnić je w wystarczającej ilości.

1. pielęgniarki/położne operacyjne zapewniają poczucie godno-
ści własnej pacjenta i bezpieczeństwa psychicznego stosując 
zasadę jasności i precyzji w komunikowaniu się z pacjentem 
z poszanowaniem jego odrębności kulturowej,

2. pielęgniarki/położne operacyjne stosują zintegrowaną wie-
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dzę do zapewnienia właściwego i bezpiecznego układania 
pacjenta oraz bezpiecznego przemieszczania pacjenta z wy-
korzystaniem odpowiednich urządzeń,

3. pielęgniarki/położne operacyjne pracują w zgodzie z zasa-
dami w przypadku zdarzenia niepożądanego oraz zdarzenia 
,,o mało co”,

4. pielęgniarki/położne operacyjne świadcząc holistyczną (bez-
pośrednią i pośrednią) opiekę nad pacjentem stosują zasady 
kontroli zakażeń, w szczególności dokładnie trzymając się 
reguł bezpieczeństwa.

Zakres działań obu pielęgniarek operacyjnych (instrumentu-
jącej i pomagającej) podczas procedury w ujęciu fazy przedope-
racyjnej, śródoperacyjnej i pooperacyjnej ilustruje poniższa ta-
bela.

1. Czynności wykony-
wane przed operacją i 

wykonawca

2. Czynności wykonywa-
ne w czasie trwania ope-

racji i wykonawca

3. Czynności wykonywa-
ne po zakończeniu ope-

racji i wykonawca

Okresowe sprawdzanie 
aparatury medycznej przez 
profesjonalny serwis tech-
niczny, nadzór nad doku-
mentacją techniczną sprzę-
tu, która jest przechowy-
wana w bloku operacyj-
nym. [Pielęgniarka oddzia-
łowa/kierownik bloku ope-
racyjnego.], 
Bieżąca kontrola aparatury 
przed każdym zabiegiem 
[P], [I] 

Zapewnienie bezpieczne-
go transportu pacjenta z 
sali operacyjnej do sali wy-
budzeń [zespół operacyj-
ny], [P/I]

Podłączenie pacjenta do 
aparatury medycznej [P], [I] 

Właściwe używanie sprzę-
tu, instrumentarium, akce-
soriów, zgodnie z planem 
pracy i obowiązującymi 
ins trukcjami obsługi. [P/I] 

Właściwe postępowanie  
z aparaturą i sprzętem me-
dycznym po wykonanym 
zabiegu. [P/I]

Sprawdzenie czy pacjent 
nie ma metalowych rzeczy 
(obrączki, spinki do włosów 
itp.) [zespół oper]. [P] 

Nadzór nad sprzętem [P/I], 
kontrolowanie działania 
sprzętu [P/I] 

Zgłaszanie wszystkich zda-
rzeń niepożądanych i po-
stępowanie zgodnie z prze-
pisami prawa i procedura-
mi [P/I]
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1. Czynności wykony-
wane przed operacją i 

wykonawca

2. Czynności wykonywa-
ne w czasie trwania ope-

racji i wykonawca

3. Czynności wykonywa-
ne po zakończeniu ope-

racji i wykonawca

Używanie środków ochro-
ny osobistej 
[zespół operacyjny], [P] [I] 
oraz pacjent 

Zabezpieczenie właści-
wego używania implan-
tów, materiałów opatrun-
kowych i szewnych zgod-
nie z prawem, regułami, 
instrukcjami i wymogami 
producenta i zapewnienie 
właściwego zapisu ich uży-
cia. [P/I]

Wsparcie pacjenta do mo-
mentu objęcia go opieką 
przez zespół anestezjolo-
giczny. [P]

Okazywanie świadomości 
psychologicznych potrzeb 
pacjenta w bloku opera-
cyjnym i wykorzystywanie 
nabytych umiejętności ob-
niżania poziomu lęku u pa-
cjenta - zwłaszcza   
w sytuacji badań/zabiegów 
w znieczuleniu miejsco-
wym [P],

Obszar obowiązków pracowniczych niewymagający kontak-
tu z pacjentem, czy innymi członkami zespołu operacyjnego 
w trakcie godzin bezoperacyjnych

Obszar ten jest szczególnie istotny dla zapewnienia ciągłości 
pracy w bloku operacyjnym i zapewnienia środowiska zgodne-
go z wymogami reżimu sanitarnego. Główne kryteria procesu 
w tym obszarze to:

• zabezpieczenie w barierowe obłożenia spełniające wy-
mogi Europejskiej Normy - EN 13793, zabezpieczenie 
materiału opatrunkowego i innych niezbędnych akce-
soriów,

• sprawdzanie dostępności niezbędnego sprzętu, mate-
riałów jednorazowych, zgodnie ze specyfiką danej sali 
operacyjnej,

• zapoznawanie się z aktualizacjami procedur, instrukcji, 
standardów,

• sprawdzanie przydatności do użycia sprzętu i materia-
łów medycznych (data ważności, szczelność opakowań 
itp.),

• uzupełnianie braków na salach operacyjnych,
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• sprawdzanie ilości zapasów i sporządzanie notatek służ-
bowych o brakach,

• nadzór nad sprzątaniem pomieszczeń bloku po zabie-
gach,

• samokształcenie w zakresie nowych implantów, nici, stap-
le rów, i innych akcesoriów medycznych.

KRYTERIA WYNIKU

1. cel opieki nad pacjentem przebywającym w bloku operacyj-
nym został osiągnięty w całości/częściowo,

2. plan opieki pielęgniarki/położnej operacyjnej nad pacjen-
tem zrealizowano w stopniu zapewniającym mu bezpiecz-
ne przejście przez okres przedoperacyjny, śródoperacyjny 
i pooperacyjny,

3. pacjent zachował równowagę emocjonalną, współpracował 
z zespołem terapeutycznym,

4. komunikacja z pacjentem była dostosowana do jego oczeki-
wań i uwzględniała odrębności kulturowe,

5. środowisko sali operacyjnej, w tym sprzęt, instrumentarium 
i akcesoria zostały przygotowane w zgodzie z zasadami re-
żimu sanitarnego.

Autorki w kolejności alfabetycznej:
mgr Joanna Borzęcka  

specjalista pielęgniarstwa operacyjnego,  
Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie

mgr Mariola Gralewska 
 specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, 

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
lic. piel. Ewa Habel 

 specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, 
 SP ZOZ w Janowie Lubelskim

piel. dypl. Aneta Judycka 
 absolwentka kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 

operacyjnego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
mgr Lucyna Kotasz 

 specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, 
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rating Room Nurses Association, Blankenberge 2012, 
s. 16-18.

15. Wojnowska-Dawiskiba H. i współautorzy, Proces komu-
nikacji z chorym w sytuacji zagrożenia życia - praktycz-
ne metody rozwiązań, [w:] Krajewska-Kułak E., Rolka 
H., Jankowiak B., (red.), Standardy i procedury pielę-
gnowania chorych w stanach zagrożenia życia, PZWL, 
Warszawa 2009, s. 45-52.

Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego
OCENA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W BLOKU 
OPERACYJNYM

Praktyka pielęgniarska w pielęgniarstwie operacyjnym jest pro-
cesem całkowicie odrębnym od działań pielęgniarskich w innych 
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dziedzinach: jest to zespół wzajemnie uzupełniających się dzia-
łań podejmowanych przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym/
inwazyjnym badaniu diagnostycznym przez dwie pielęgniarki/
położne operacyjne; instrumentującą i pomagającą.

Uzasadnienie: praktyka pielęgniarek/położnych operacyjnych 
jest procesem wyjątkowo trudnym z uwagi na wielodyscyplinar-
ność praktyki, szczególnie w wieloprofilowych blokach opera-
cyjnych. Pielęgniarki/położne operacyjne w sposób ciągły i dy-
namiczny oceniają swoje działania, ich kompletność i trafność. 
Tylko współdziałanie obu pielęgniarek/położnych operacyjnych 
(instrumentującej i pomagającej) zapewnia właściwą jakość pracy 
w zakresie asysty pielęgniarskiej.

Przedmiotem oceny opieki pielęgniarskiej jest holistyczne 
i in dywidualne podejście do pacjenta w fazie przedoperacyjnej, 
śródoperacyjnej i pooperacyjnej.

KRYTERIA STRUKTURY

1. kryteria oceny opieki pielęgniarskiej odpowiadają celom 
opieki i dotyczą w szczególności szczegółowych aspektów 
bezpieczeństwa związanych z:
• zapewnieniem bezpiecznego środowiska dla kompletnej 

opieki nad pacjentem w tym zapewnienia ciągłości pracy 
w bloku operacyjnym,

• postępowaniem zgodnym z zasadami bezpieczeństwa 
w miejscu pracy,

• stosowaniem strategii zapobiegania zdarzeniom niepożą-
danym i zdarzeniom ,,o mało co”,

• stosowaniem zasad kontroli zakażeń w świadczeniu opieki 
pielęgniarskiej,

• właściwym postępowaniem z tkankami/płynami przezna-
czonymi do różnego typu badań,

2. pielęgniarki/położne operacyjne znają kryteria i techniki 
oceny swojej pracy,

3. opieka pielęgniarska jest dokumentowana - w szczególności 
prowadzony jest protokół pielęgniarki/położnej operacyj-
nej,
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4. wyniki oceny są wykorzystywane do doskonalenia opieki 
pielęgniarskiej.

KRYTERIA PROCESU

1. pielęgniarki/położne operacyjne oceniają swoje działania 
w fazie przedoperacyjnej, śródoperacyjnej i pooperacyjnej,

2. pielęgniarki/położne operacyjne porównują zastosowany 
przez siebie sposób pracy z procedurami postępowania pie-
lęgniarskiego przyjętymi w danym bloku operacyjnym, 
a zgodnymi ze współczesną wiedzą,

3. pielęgniarki/położne operacyjne zgłaszają i podają przyczyny 
ewentualnych nieprawidłowości i zdarzeń niepożądanych.

KRYTERIA WYNIKU

1. praca pielęgniarek/położnych operacyjnych (instrumentują-
cej i pomagającej) przebiegała zgodnie z przyjętymi w danym 
bloku operacyjnym procedurami,

2. wyniki oceny odzwierciedlają stopień bezpieczeństwa (psy-
chicznego i fizycznego) pacjenta podczas jego pobytu na 
bloku operacyjnym,

3. jeżeli zaistniało zdarzenie niepożądane - zostało zgłoszone, 
przeanalizowane, zaś wnioski służą udoskonaleniu praktyki 
w bloku operacyjnym.

Autor: mgr Joanna Borzęcka,
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego,

Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie
Literatura:

1. Ciuruś M., Pielęgniarstwo operacyjne, Makmed, Lublin 
2007, s. 75.

2. Jacobs-Schäfer A., Debrand-Passard A., Scheefer E., 
Praca na sali operacyjnej - wskazówki i rady [w:] Lu-
ce-Wunderle, Debrand-Passard (red.), Pielęgniarstwo 
operacyjne, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010, s. 
6-12.

3. Harmsen G., Przebieg operacji od A do Z. Praktyczny 
przewodnik dla instrumentariuszek, PZWL, Warszawa 
2013, s. 6.
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4. Piątek A. (red,), Standardy opieki pielęgniarskiej w prak-
tyce. Przewodnik metodyczny, Naczelna Izba Pielęgnia-
rek i Położnych, Warszawa 1999, s. 150-151.

Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego
WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA

Pielęgniarka/położna operacyjna współpracuje z pacjentem, 
innymi pielęgniarkami/położnymi i pozostałymi członkami zes-
połu operacyjnego oraz osobami z pozostałych grup zawodowych 
w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia pacjenta przez okres 
okołooperacyjny i zapewnienia ciągłości pracy bloku operacyj-
nego.

Uzasadnienie: współpraca interdyscyplinarna jest warunkiem 
koniecznym do zapewnienia holistycznej opieki nad pacjentem 
przebywającym w bloku operacyjnym oraz do zapewnienia ciąg-
łości pracy w bloku operacyjnym. Komunikacja z członkami 
wielodyscyplinarnego zespołu i pracownikami innych działów 
współpracujących z blokiem operacyjnym jest warunkiem ko-
niecznym do zapewnienia bezpiecznego przejścia pacjenta przez 
okres okołooperacyjny.

KRYTERIA STRUKTURY

1. pielęgniarki/położne operacyjne (instrumentująca i pomaga-
jąca) są członkami każdego zespołu operacyjnego, aktywnie 
uczestniczą w jego działaniach,

2. pielęgniarki/położne operacyjne mają prawo do informacji 
o planowanym sposobie przeprowadzania procedur medycz-
nych w bloku operacyjnym,

3. pielęgniarki/położne operacyjne wspólnie z innymi człon-
kami zespołu operacyjnego ustalają wymagania związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa w stosunku do pacjenta 
i członków zespołu operacyjnego,

4. pacjent ma udział w podejmowaniu decyzji dotyczących jego 
osoby, daną czynność można wykonać po uzyskaniu na nią 
zgody pacjenta,
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5. pielęgniarki/położne operacyjne znają zasady prawidłowej 
komunikacji,

6. kryteria podziału zadań związanych z pracą w konkretnym 
zespole operacyjnym powinny mieć na celu wzajemne ucze-
nie się od siebie i zmniejszenie stresu u wszystkich osób za-
angażowanych w daną procedurę medyczną, a zatem kryteria 
te powinny uwzględniać:

• doświadczenie i umiejętności zawodowe osób z różnych 
kategorii zawodowych, zajmujących różne pozycje w zes-
pole (niedoświadczona/nowa pielęgniarka/położna 
ope racyjna - doświadczony operator, niedoświadczony 
operator - doświadczona pielęgniarka/położna opera-
cyjna),

• doświadczenie i umiejętności zawodowe osób z jednej ka-
tegorii zawodowej (do jednej sali operacyjnej przydzielać 
pielęgniarkę/położną operacyjną niedoświadczoną/nową 
i bardziej doświadczoną), przy czym należy pamiętać 
o poszerzaniu umiejętności nowych/niedoświadczonych 
pracowników poprzez przydzielanie im nowych zadań, 
dających możliwość ,,sprawdzenia się”,

• funkcja pielęgniarki/położnej operacyjnej instrumentu-
jącej i pomagającej posiadającej kwalifikacje powinna 
być zamienna dla zapewnienia poczucia równości na 
stanowisku pracy,

7. pielęgniarki/położne operacyjne znają zadania i związaną 
z nimi odpowiedzialność wynikające z pełnienia swojej roli 
zawodowej w danej jednostce organizacyjnej. Zadania te są 
związane z:

• pozycją zajmowaną w danym zespole operacyjnym (zada-
nia pielęgniarki/położnej operacyjnej instrumentującej, 
pielęgniarki operacyjnej pomagającej w fazie przedope-
racyjnej, śródoperacyjnej i pooperacyjnej),

• czasem (zadania pielęgniarki/położnej operacyjnej w cza-
sie godzin dyżurowych),

• pełnioną funkcją w interdyscyplinarnym zespole (np. 
zadania pielęgniarki/położnej pełniącej funkcje kierowa-
nia i/lub koordynowania pracą innych, zadania opiekuna 
procesu adaptacji - mentora).
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KRYTERIA PROCESU

1. w każdej procedurze medycznej przeprowadzanej na bloku 
operacyjnym jest zachowana współpraca interdyscyplinar-
na,

2. pielęgniarki/położne operacyjne ustanawiają skuteczne re-
lacje z członkami interdyscyplinarnych zespołów, z którymi 
współpracują oparte na zrozumieniu i wzajemnym szacun-
ku,

3. pielęgniarki/położne operacyjne zapewniają informacje 
zwrotne dla wszystkich członków zespołu interdyscyplinar-
nego, z którymi współpracują,

4. pielęgniarki/położne operacyjne wykorzystują właściwe stra-
tegie komunikacyjne zarówno słowne, jak i pisemne, w celu 
zapewnienia dokładnego zapisu i przekazywania informacji 
w zakresie opieki nad pacjentem,

5. współpraca interdyscyplinarna zapewnia prawidłowy obieg 
informacji o pacjencie,

6. komunikacja między poszczególnymi członkami interdys-
cyplinarnego zespołu jest rzeczowa, a komunikaty przeka-
zywane w sposób jednoznaczny.

KRYTERIA WYNIKU

1. współpraca interdyscyplinarna zapewniła bezpieczne prze-
prowadzenie pacjenta przez okres okołooperacyjny,

2. każdy członek zespołu interdyscyplinarnego miał odpowied-
ni do swoich działań pakiet informacji o pacjencie, a otrzy-
mane dane były kompletne i przekazane w odpowiednim 
czasie,

3. podział zadań w danym dniu uwzględniał w szczególności 
doświadczenie zawodowe osób pracujących w interdyscyp-
linarnym zespole.

Autor: mgr Joanna Borzęcka,
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego,

Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie
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Literatura

1. Gembicka A., Praca pielęgniarki w bloku operacyjnym, 
[w:] Rowiński W., Dziak A, (red.), Chirurgia dla pielęg-
niarek, PZWL, Warszawa 1999, s. 255.
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Praca na Sali operacyjnej - wskazówki i rady [w:] Luce -
Wunderle, Debrand-Passard (red.), Pielęg niarstwo ope-
racyjne, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010, s. 5, 
14-15.

3. Jankowiak B., Bartoszewicz A., Komunikowanie się w 
obrębie zespołu terapeutycznego, [w:] Kwiatkowska A., 
Krajewska-Kułak E., Panek W. (red.), Komunikowanie 
interpersonalne w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 
2012, s. 117-125.

4. Konstańczak S., Etyka pielęgniarska, Difin SA, Warsza-
wa 2010, s. 172-174.

5. Piątek A. (red.), Standardy opieki pielęgniarskiej w prak-
tyce. Przewodnik metodyczny, Naczelna Izba Pielęgnia-
rek i Położnych, Warszawa 1999, s. 151.

6. Willems Ch. i współautorzy, EORNA common core cur-
riculum for perioperative nursing, European Operating 
Room Nurses Association, Blankenberge 2012, s. 19.

Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 
PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH OPERACYJNYCH

Pielęgniarka/położna operacyjna ma obowiązek stale rozwijać 
swoje umiejętności zawodowe, zwłaszcza w dziedzinach zabie-
gowych, w których są przeprowadzane procedury w bloku ope-
racyjnym, w którym jest zatrudniona.

Uzasadnienie: pielęgniarstwo operacyjne jest bardzo dyna-
micznie zmieniającą się dziedziną wiedzy, wraz z nowymi tech-
nikami operacyjnymi wkraczają nowe urządzenia, instrumen-
tarium, materiały szewne, implanty itp. Pielęgniarki/położne 
operacyjne powinny znać instrukcje i zalecenia producenta co do 

Standardy - pielęgniarstwo operacyjne



116

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

właściwego postępowania z nowymi rzeczami. Wymaga to stałe-
go doskonalenia swoich umiejętności. Kwalifikacje pielęgniarki/
położnej operacyjnej to: aktualne prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki, a po ukończeniu procesu adaptacji w miejscu pracy: 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
oraz specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

W terminie do 1 roku od momentu rozpoczęcia pracy na bloku 
operacyjnym - pielęgniarka operacyjna powinna ukończyć kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

KRYTERIA STRUKTURY

1. w danym bloku operacyjnym jest opracowany system szkoleń 
wewnętrznych, które są dostosowane do potrzeb edukacyj-
nych zespołu, w którym są przeprowadzane,

2. pielęgniarki/położne operacyjne mają możliwość doskona-
lenia swoich umiejętności zawodowych, zarówno w miejscu 
pracy, jak i poza nim,

3. w bloku operacyjnym są dostępne czasopisma i przewodniki 
zawodowe oraz dostęp do Internetu,

4. na bloku operacyjnym jest opracowany plan szkolenia no-
wego pracownika z uwzględnieniem różnic wynikających 
z doświadczenia zawodowego i posiadanych umiejętności 
(absolwent a pielęgniarka/położna operacyjna z doświadcze-
niem w pracy na bloku operacyjnym).

KRYTERIA PROCESU

1. pielęgniarki/położne operacyjne określają potrzeby eduka-
cyjne i inicjują szkolenia wewnętrzne oraz samokształcenie 
w celu podniesienia i uaktualnienia umiejętności zawodo-
wych,

2. pielęgniarki/położne operacyjne - w miarę możliwości 
- uczestniczą w profesjonalnych spotkaniach, których celem 
jest wymiana doświadczeń zawodowych i rozwój pielęgniar-
stwa operacyjnego,

3. pielęgniarki/położne operacyjne dzielą się wiedzą i doświad-
czeniem z pozostałymi członkami zespołu, a zwłaszcza z no-
wymi pracownikami,
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4. nowi pracownicy są szkoleni stosownie do posiadanych kwa-
lifikacji; szkolenie prowadzi mentor, którym jest specjalista 
pielęgniarstwa operacyjnego.

KRYTERIA WYNIKU

1. pielęgniarki/położne operacyjne w wyniku uczestnictwa w szko-
leniach wewnętrznych, zewnętrznych, oraz dzięki samokształ-
ceniu posiadają odpowiedni poziom wiedzy i umie jętności do 
sprawowania opieki nad pacjentem w fazie przedoperacyjnej, 
śródoperacyjnej i pooperacyjnej na swoim stanowisku pracy,

2. na bloku operacyjnym potrzeby edukacyjne pielęgniarek/
położnych operacyjnych zostały zaspokojone w możliwie 
wysokim stopniu,

3. transfer wiedzy jest płynny i dotyczy wszystkich członków 
zespołu,

4. każdy nowy pracownik został przeszkolony zgodnie z opra-
cowanym programem szkolenia nowego pracownika prowa-
dzonym przez mentora.

Autor: mgr Joanna Borzęcka,
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego,

Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie
Literatura:

1. Jacobs-Schäfer A., Debrand-Passard A., Scheefer E, 
Praca na sali operacyjnej - wskazówki i rady [w:] Luce-
Wunderle, Debrand-Passard (red.), Pielęgniarstwo ope-
racyjne, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010, s. 25.

2. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rze-
czypospolitej Polskiej, [w:] Uchwała nr 9 IV Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Kodeksu etyki zawodowej dla pie-
lęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ustawa z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki 
i położnej (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1435 z późn. zm.).

4. Willems Ch. i współautorzy, EORNA common core cur-
riculum for perioperative nursing, European Operating 
Room Nurses Association, Blankenberge 2012, s. 22, 
24.

Standardy - pielęgniarstwo operacyjne



118

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Wysoka jakość pracy pielęgniarek/położnych operacyjnych jest 
jednym z warunków koniecznych bezpiecznego przeprowadzenia 
pacjenta przez okres okołooperacyjny. Wartością nadrzędną jest 
dobro pacjenta, a głównym wyznacznikiem służącym jego osią-
gnięciu jest przestrzeganie zasad aseptyki. Zasady postępowania 
aseptycznego są przekładane na dokumenty służące określeniu 
sposobu wykonania pracy, czyli standardy, określające poziom 
świadczonej opieki w odniesieniu do trzech kryteriów: struktu-
ry, procesu i wyniku. Na kryterium procesu składa się od kilku 
do kilkunastu procedur postępowania. Dokumenty określające 
szczegółowo sposób wykonania szeregu czynności w ich logicz-
nym następstwie to procedury i algorytmy.

Uzasadnienie: wysoka jakość pracy pielęgniarek/położnych 
operacyjnych (instrumentującej i pomagającej) podczas każdej 
procedury medycznej wyraża się w trosce o podmiotowość pac-
jenta przebywającego na bloku operacyjnym, racjonalnym wy-
korzystaniu posiadanych zasobów, monitorowaniu swojej pracy 
oraz dążeniu do takiej sprawności, by operacje przebiegały w ci-
szy i spokoju. Zapewnienie właściwego poziomu jakości pracy jest 
możliwe, kiedy przebiega ona zgodnie ze współczesną wiedzą, 
a jest uregulowana wewnętrznymi dokumentami dostosowany-
mi do warunków danego bloku operacyjnego a opracowanymi 
wspólnie z praktykami.

KRYTERIA STRUKTURY

1. w zakładzie istnieje system oceny jakości świadczeń,
2. ocena jakości pracy pielęgniarek/położnych operacyjnych 

jest integralną częścią systemu opieki,
3. pielęgniarki/położne operacyjne znają kryteria oceny jakoś ci 

opieki w ich miejscu pracy. Kryteria jakości dotyczą w szcze-
gólności
• troski o podmiotowość pacjenta będącego pod opieką pie-

lęgniarki/położnej operacyjnej,
• racjonalnego wykorzystywania posiadanych zasobów,
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• dążenia do takiej sprawności w instrumentowaniu, by ope-
racje przebiegały, w ciszy i spokoju,

• tworzenia bezpiecznego środowiska pracy.

KRYTERIA PROCESU

1. pielęgniarki/położne operacyjne uczestniczą w systematycz-
nych przeglądach i ocenie praktyki klinicznej w zakresie 
przyjętych w danym zakładzie pracy kryteriów jakości,

2. pielęgniarki/położne operacyjne dokonują samooceny 
w opar ciu kryteria zawarte w standardach i procedurach 
obowiązujących w ich miejscach pracy,

3. pielęgniarki/położne operacyjne wykorzystują wyniki oceny 
do poprawy jakości swojej pracy poprzez ustalanie programu 
szkoleń wewnątrzzakładowych.

KRYTERIA WYNIKU

1. wyniki systematycznych przeglądów i oceny praktyki pielęg-
niarskiej są podstawą do wprowadzania zmian służących 
poprawie jakości,

2. samoocena świadczonej opieki przez pielęgniarki/położne 
operacyjne służy im do doskonalenia swoich umiejętności,

3. szkolenia wewnątrzzakładowe podnoszą jakość pracy w da-
nym bloku operacyjnym.

Autor: mgr Joanna Borzęcka,
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego,

Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie

Literatura:

1 Gembacka A., Praca pielęgniarki w bloku operacyjnym 
[w:] Rowiński, Dziak (red.) Chirurgia dla pielęgniarek, 
PZWL, Warszawa 1999, s. 253-257.

2 Jacobs-Schäfer A., Debrand-Passard A., Scheefer E, Praca 
na sali operacyjnej - wskazówki i rady [w:] Luce-Wun-
derle, Debrand-Passard (red.), Pielęgniarstwo operacyj-
ne, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010, s.6-12

3 Kózka M., Metodologia opracowania procedur pielęg-
niarskich [w:] Kózka M., Płaszewska-Żywko L., (red.), 
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Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów me-
dycznych, PZWL, Warszawa 2011, s. 33-34.

4 Piątek A. Zarządzanie jakością [w:] Ksykiewicz-Dorota 
(red.), Zarządzanie w pielęgniarstwie. Podręcznik dla 
studentów studiów magisterskich wydziałów pielęgniar-
stwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu, PZWL, Warszawa 
2013, s. 319-321.

5 Piątek A. (red.) Standardy opieki pielęgniarskiej w prak-
tyce. Przewodnik metodyczny, Naczelna Izba Pielęgnia-
rek i Położnych, Warszawa 1999, s. 152.

6 Ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych 
(Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego
ETYKA

Pielęgniarki/położne operacyjne podczas wykonywania swoich 
obowiązków służbowych kierują się zapisami zawartymi w Ko-
deksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 
159 z późn,. zm.). 

Filozofia opieki w pielęgniarstwie operacyjnym oscyluje wokół 
zapewnienia pacjentowi bezpiecznego przejścia przez inwazyjne 
procedury medyczne w okresie okołooperacyjnym (przedope-
racyjnym, śródoperacyjnym i pooperacyjnym) z zachowaniem 
prawa pacjenta do poszanowania godności, indywidualności oraz 
do otrzymania opieki przez wykwalifikowany personel w odpo-
wiedniej liczbie.

Uzasadnienie: pielęgniarki/położne operacyjne w swojej pracy 
napotykają szereg dylematów etyczno-moralnych (np. uczest-
nictwo w zespołach operacyjnych, których zadaniem jest pobie-
ranie narządów do przeszczepów, prawidłowe reakcje na kon-
flikt, na różnice moralno-kulturowe między światopoglądem 
pielęgniarki/położnej operacyjnej a pacjentem czy współpra-
cownikami). Pielęgniarki/położne operacyjne podejmują decyzje 
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natury etyczno-moralnej w oparciu o Kodeks etyki zawodowej 
pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej.

KRYTERIA STRUKTURY

1. pielęgniarki/położne operacyjne mają dostęp do treści za-
wartych w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położ-
nej Rzeczypospolitej Polskiej, pielęgniarskiej w ustawie 
z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pac jenta (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 159 z późn,. 
zm.). pielęg niarki/położne operacyjne - w miarę możliwości 
- uczestniczą w szkoleniach dotyczących problemów etycz-
nych w ich pracy,

2. w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych są treści doty-
czące dylematów etyczno-moralnych w pracy pielęgniarki/
położnej operacyjnej,

3. pielęgniarki/położne operacyjne znają zasady empatii w kon-
taktach z pacjentem i współpracownikami.

KRYTERIA PROCESU

Pielęgniarka/położna operacyjna a pacjent
1. pielęgniarka /położna operacyjna szanuje indywidualność 

i godność osobistą pacjenta oraz dba o jego bezpieczeństwo 
psychiczne i fizyczne,

2. pielęgniarka /położna operacyjna udziela informacji pacjen-
towi o swoich działaniach. Informacje są zrozumiałe dla pac-
jenta i dostosowane do jego oczekiwań,

3. pielęgniarka/położna operacyjna przestrzega zasad poufności 
danych o pacjencie, jakie uzyskała w toku swojej pracy.

Pielęgniarka/położna operacyjna a współpracownicy
1. pielęgniarka/położna operacyjna nie może ani zatrzymywać 

informacji dla siebie ani dyskredytować innych w obecności 
osób trzecich,

2. pielęgniarka/położna operacyjna szanuje inne osoby i wy-
maga szacunku dla siebie,

3. każda pielęgniarka/położna operacyjna, a zwłaszcza będą-
ca mentorem ma obowiązek wykazywać się i przekazywać 
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właściwą postawę etyczno - moralną, a szczególnie powinna 
cechować ją: prawdomówność, rzetelność, dokładność, za-
sady empatii w kontaktach z ludźmi.

Pielęgniarka/położna operacyjna a praktyka zawodowa i nauka
1. pielęgniarka/położna operacyjna współpracuje z pozostałymi 

członkami zespołu terapeutycznego,
2. pielęgniarka/położna operacyjna w fazie śródoperacyjnej 

otrzymuje ustne polecenia od operatora, które ma obowiązek 
wykonać, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi w danej 
jednostce standardami i procedurami,

3. pielęgniarka/położna operacyjna w przypadku zauważenia 
nieprawidłowości/ zdarzenia niepożądanego ma obowiązek 
poinformować swojego bezpośredniego przełożonego oraz 
- w miarę możliwości - wskazać sposoby uniknięcia podob-
nych zdarzeń w przyszłości,

4. pielęgniarka/położna operacyjna - w miarę swoich możliwoś-
ci i umiejętności - uczestniczy w rozwoju swojej dziedziny 
poprzez uczestnictwo w działaniach promujących pielęgniar-
stwo operacyjne.

KRYTERIA WYNIKU

1. godność osobista wszystkich osób, z którymi współpraco-
wała pielęgniarka/położna operacyjna podczas wykonywania 
swoich obowiązków została uszanowana,

2. poufność danych o pacjencie została zachowana,
3. swoje obowiązki pielęgniarka/położna operacyjna wykonała 

zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami,
4. empatia jest wykorzystywana w pracy pielęgniarki/położnej 

operacyjnej,
5. pielęgniarka/położna operacyjna - w miarę swoich możliwoś-

ci - ma swój wkład w działaniach mających na celu rozwój 
i promocję pielęgniarstwa operacyjnego.

Autor: mgr Joanna Borzęcka,
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego,

Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie
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Literatura

1. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rze-
czypospolitej Polskiej, [w:] Uchwała nr 9 IV Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Kodeksu etyki zawodowej dla pie-
lęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 159 
z późn,. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (j.t Dz. U. z 2014r., poz. 1182).

4. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki 
i położnej (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1435 z późn. zm.).

5. Włodarczyk D., Skuza B., Znaczenie relacji pacjent - 
personel medyczny dla przebiegu leczenia [w:] Jakubow-
ska-Winecka, Włodarczyk (red.), Psychologia w praktyce 
medycznej, PZWL, Warszawa 2007, s. 126-134.

6. Zahradniczek K., Uwarunkowania prawne i etyczne 
opieki pielęgniarskiej świadczonej chorym leczonym chi-
rurgicznie [w:] Walewska (red.), Podstawy pielęgniarstwa 
chirurgicznego, PZWL, Warszawa 2007, s. 9-34.

Autor: mgr Joanna Borzęcka 
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, 

Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie

Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego
BADANIA NAUKOWE

Badania naukowe są warunkiem koniecznym dla rozwo-
ju pielęg niarstwa operacyjnego. Powinny mieć ścisły związek 
z praktyką zawodową pielęgniarek/położnych operacyjnych.

Uzasadnienie: wyniki badań naukowych powinny być pod-
stawą do opracowywania i aktualizowania standardów, które 
są wyznacznikiem jakości świadczonych usług. Wyniki badań 
naukowych umożliwiają pielęgniarce/położnej operacyjnej po-
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dejmowanie decyzji w konkretnych działaniach związanych 
z wykonywaniem zawodu.

KRYTERIA STRUKTURY
1. stowarzyszenia pielęgniarek/położnych operacyjnych są jed-

nym z podmiotów inicjujących proces badawczy w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego,

2. pielęgniarki/położne operacyjne mają umiejętności umoż-
liwiające im udział w badaniach naukowych,

3. opracowania wyników badań są publikowane w zawodo-
wych czasopismach i/lub na stronach internetowych stowa-
rzyszeń.

KRYTERIA PROCESU
1. Badania naukowe podejmują problemy związane w sposób 

bezpośredni i pośredni z pracą zawodową i problemami 
pielęgniarek/położnych operacyjnych. Problemy badawcze 
dotyczyć mogą w szczególności:
• sposobów zmniejszania lęku u pacjentów na bloku opera-

cyjnym,
• problemów związanych z procesem adaptacji nowych pra-

cowników,
• wypaleniem zawodowym pielęgniarek/położnych opera-

cyjnych,
• sposobów radzenia sobie ze stresem,
• dylematów etyczno-moralnych w pracy pielęgniarek/po-

łożnych operacyjnych,
2. pielęgniarki/położne operacyjne mogą inicjować i przepro-

wadzać badania,
3. pielęgniarki/położne operacyjne posługują się metodami 

badań dostosowanymi do celów, tak więc mogą to być ba-
dania eksploracyjne (wstępne, ogólne zrozumienie jakiegoś 
zjawiska), opisowe (odpowiadają na pytanie ,,jak jest?”) i wy-
jaśniające (dlaczego tak jest?),

4. pielęgniarki/położne operacyjne w swojej praktyce badawczej 
najczęściej posługują się metodami opisu przypadku, bada-
niami sondażowymi, wykorzystują analizę dokumentacji,
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5. wyniki badań naukowych są pomocą w codziennej praktyce 
zawodowej pielęgniarki/położnej operacyjnej.

KRYTERIA WYNIKU
1. praktyka zawodowa pielęgniarek operacyjnych jest wzboga-

cana wynikami badań naukowych,
2. wyniki badań naukowych są dostępne szerokiemu gronu 

pielęgniarek/położnych operacyjnych poprzez ich publiko-
wanie,

3. informacje o badaniach powinny być dostępne również na 
stronach internetowych stowarzyszeń pielęgniarek/położ-
nych operacyjnych,

4. wyniki badań naukowych są wykorzystywane do uaktual-
niania standardów pielęgniarstwie operacyjnym,

5. wyniki badań naukowych mogą być wykorzystywane w co-
dziennej praktyce (jako odpowiedź na pytanie klinicznie 
istotne - PICO, zgodnie z założeniami praktyki opartej na 
faktach - EBNP),

6. problemy napotykane w praktyce zawodowej pielęgniarek/
położnych operacyjnych są rozwiązywane w ramach badań 
naukowych.

Autor: mgr Joanna Borzęcka 
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, 

Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie

Literatura:

1 Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, War-
szawa 2008, s. 135.

2 Kózka M., Zastosowanie badań naukowych w praktyce 
zawodowej pielęgniarki [w:] Kózka M., Płaszewska-Żyw-
ko L. (red.), Procedury pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 
2011, s. 25 -28.

3 Piątek A. (red.) Standardy opieki pielęgniarskiej w prak-
tyce. Przewodnik metodyczny, Naczelna Izba Pielęgnia-
rek i Położnych, Warszawa 1999, s. 152.

4 Willems Ch. i współautorzy, EORNA common core cur-
riculum for perioperative nursing, European Operating 
Room Nurses Association, Blankenberge 2012, s. 22.
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S  
potkanie NRPiP z Sekretarz Stanu MZ

Spotkanie przedstawicieli  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

z Sekretarz Stanu  
Ministerstwa Zdrowia  
Beatą Liberą-Małecką

W dniu 29 stycznia 2015 roku przedstawiciele NRPiP spotkali 
się z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beatą Małec-
ką-Liberą, która inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie 
zadań przez Departament Pielęgniarek i Położnych oraz Depar-
tament Zdrowia Publicznego. 

Minister Małecka-Libera pełni również funkcję Pełnomocnika 
Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym.

Podczas spotkania Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk 
przedstawiła najistotniejsze problemy środowiska pielęgniarek 
i położnych.

Szczególną uwagę zwróciła na brak realizacji wyników prac 
dwóch Zespołów powołanych Zrządzeniem Ministra Zdrowia 
2 kwietnia 2012 r., czyli:

Zespołu ds. analizy przepisów dotyczących wykonywania 
zawodów pielęgniarki i położnej, który opracował wytycz-
ne dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, 
kontraktowania świadczeń przez pielęgniarki i położne w 
POZ i opiece długoterminowej, postępowania konkurso-
wego na stanowiska kierownicze w podmiotach leczni-
czych,

Zespołu ds. analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa 
w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określe-
nia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów 
w zakresie kształcenia podyplomowego.

Informacje NRPiP
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W trakcie spotkania poruszono również kwestię nowych 
uprawnień dla pielęgniarek i położnych, wynikającej z nich ko-
nieczności uzyskania dodatkowych kwalifikacji oraz źródła ich 
finansowania. 

Przedstawiciele NRPiP zadali też Sekretarz Stanu pytanie 
o dotację na rok 2015 dla samorządu pielęgniarek i położnych 
w związku z przejęciem zadań od administracji państwowej.

Minister Małecka-Libera zaproponowała kolejne spotkanie 
w lutym 2015 r., podczas którego wskaże możliwości realizacji 
poszczególnych zagadnień.

Warszawa 30 stycznia 2015 r.

Notatkę sporządziła  
Sekretarz NRPiP  

Joanna Walewander

Informacje NRPiP
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S  
potkanie MZ z NRPiP

Informacja ze spotkania 
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia  

z przedstawicielami  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  
Pielęgniarek i Położnych  

w dniu 6.03.2015 r.

Strona społeczna:
- wnosi o pilne rozwiązanie problemu płacowego w grupie pie-

lęgniarek i położnych,
- wnioskuje o wyznaczenie terminu spotkania z Ministrem 

Zdrowia dotyczącego stworzenia mechanizmu zwiększenia 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych,

- wnioskuje o działania międzyresortowe w celu rozwiązania 
problemu wynagrodzeń w grupie pielęgniarek i położnych.

W kwestii zgłoszonych postulatów ustalono:
1. Postulat dotyczący norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-

nych zostanie zrealizowany poprzez zmianę rozporządzeń 
„koszykowych” - został zaakceptowany przez obie strony: 
ministerialna i społeczną.
- włączenie przedstawicieli NRPIP i OZZPiP do prac nad 

zmianami rozporządzeń „koszykowych”,
2 Postulaty dotyczące rekomendacji wypracowanych przez 

Zespół ds. analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa 
w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia 
kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zak-
resie kształcenia podyplomowego:
- zwiększenie wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek i położ-

nych będzie zrealizowane poprzez sfinansowanie kształ-
cenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w nowej 
perspektywie finansowej w Strategii Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2014-2020,

Informacje NRPiP
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- włączenie przedstawicieli NRPIP i OZZPiP do prac przy 
wprowadzaniu systemu akredytacji podmiotów kształcenia 
podyplomowego,

- wniosek NRPIP o zwiększenie liczby miejsc specjalizacji 
dla pielęgniarek i położnych finansowanych z budżetu 
państwa.
Obie strony akceptują przedstawione w harmonogramie 
rozwiązania.

3. Postulaty dotyczące propozycji wypracowanych przez Zespół 
ds. analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów 
pielęgniarki i położnej:

Wspólna akceptacja wprowadzenia zmian do ustaw zawo-
dowych w zakresie określonym do realizacji w harmonog-
ramie w załączniku nr 1.

NRPiP podtrzymuje propozycję zmiany przepisów zawartych 
w ustawie o zawodach:
- art. 12 - odmowa wykonania świadczenia przez pielęg-

niarkę i położną - dyskusja będzie kontynuowana,
- art. 75 - rejestr organizatorów kształcenia podyplomo-

wego - do dyskusji,
- art. 76 - nadzór - do dyskusji,
- w ustawie o samorządzie - dotyczy rejestru pielęgniarek 

przenoszących się z OIPiP i oceny stanu zdrowia psy-
chicznego, uregulować jak u lekarzy - do dyskusji.

4. Przedstawiono informacje dotyczące dotacji budżetowej dla 
samorządu zawodowego w zakresie:

- sposobu rozliczenia dotacji z 2014 roku uwzględniającej 
finansowanie „nadwykonań”,

- sposobu finansowania zadań realizowanych przez samorząd 
w ramach dotacji budżetowej w roku bieżącym.

Informacje zostały przyjęte bez uwag.

Podpisy nieczytelne

Informacje NRPiP
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Interpelacje poselskie

I  
nformacje na temat działań Parlamentarzystów

Katowice, dn. 12 lutego 2015 r.
Jerzy Ziętek  
Poseł na Sejm RP

Szanowna Pani  
Grażyna Rogala-Pawelczyk  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Wielce Szanowna Pani Prezes,
przekazuję wyrazy mojej solidarności ze środowiskiem pielęgnia-

rek i położnych oraz zapewniam o moim wsparciu dla podejmowa-
nych przez Izbę działań i przyjętych przez środowisko pielęgniarek 
i położnych postulatów.

To zawsze dramat, gdy wobec konieczności protestu stają osoby, 
będące tak newralgicznym ogniwem troski o zdrowie obywateli. 
Rozumiem jednak determinację całego środowiska. Obecna trudna 
sytuacja jest gorzkim owocem wieloletnich zaniedbań i braku 
wdrożenia systemowych rozwiązań, których przyjęcie postulowały 
nawet powołane przez ministra zdrowia zespoły do spraw oceny 
zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarki i położnej oraz do 
spraw oceny aktów prawnych,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, będącego jed-
nym z istotnych elementów systemu ochrony zdrowia w Polsce, 
a także trosce o los pacjentów, w minionym tygodniu przekazałem 
na ręce ministra zdrowia interpelację poselską w sprawie poprawy 
sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce oraz zabez-
pieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położni-
cze. Druk ten, zarejestrowany jako Interpelacja nr 30674, załączam 
także do niniejszego pisma. Wielokrotnie wcześniej próbowałem 
przekonać (także formie rozmów nieoficjalnych) osoby i instytucje 
decyzyjne do zajęcia się sprawami pielęgniarek i położnych.

Gdyby zaistniała taka potrzeba, służę pomocą, pozostając do 
dyspozycji - o kontakt proszę drogą telefoniczną lub mailową.

dr n. med. Jerzy Ziętek  
Poseł na Sejm RP



131

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

I  
nterpelacja

Interpelacja do Ministra Zdrowia  
w sprawie  

poprawy sytuacji zawodowej  
pielęgniarek i położnych w Polsce  

oraz zabezpieczenia społeczeństwa  
w świadczenia pielęgniarskie i położnicze

Szanowny Panie Ministrze,

Większość polskich pielęgniarek to osoby w wieku 41 do 65 lat. 
Średnia wieku polskiej pielęgniarki nieustannie rośnie i wynosi 
obecnie 46,9 lat. Już teraz mamy za mało pielęgniarek - ich liczba 
wynosi bo tylko 5,4 pielęgniarki na 1000 mieszkańców. Polska 
jest ostatnim krajem w Unii Europejskiej pod względem liczby 
pielęgniarek przypadających na 1000 mieszkańców.

Prognozy zakładają, iż w latach 2015-2035 liczba zarejestro-
wanych pielęgniarek będzie systematycznie się zmniejszać, a po-
nadto - mimo zmniejszającej się populacji społeczeństwa pols-
kiego - nie wzrośnie wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 
1000 mieszkańców. Wskaźnik będzie się zmniejszał z powodu 
większego tempa ubytku pielęgniarek i położnych niż ubytku na-
turalnego ludności. Dodatkowym problemem jest i będzie emig-
racja zarobkowa pielęgniarek i położnych, ponieważ wiele z nich 
wyjeżdża z kraju od razu po ukończeniu edukacji zawodowej.

Podstawowymi problemami środowiska pielęgniarek i położ-
nych są: 

• określenie docelowego wskaźnika zatrudnienia na 1000 
mieszkańców, 

• zabezpieczenie kształcenia podyplomowego, 
• wdrożenie polityki zatrudnienia i wynagrodzeń zgodnych 

z wykształceniem, 
•  zabezpieczenie możliwości realizacji kształcenia ustawicz-

nego, 

Interpelacje poselskie
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• ujednolicenie norm zatrudnienia w placówkach publicz-
nych 

• czy przeanalizowanie zapotrzebowania pielęgniarek w po-
sz czególnych specjalizacjach.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie 
mi odpowiedzi na następujące kwestie:

◆ Jakie działania podejmuje i podejmie rząd na rzecz niwelo-
wania skutków braku pielęgniarek – nie tylko w poszcze-
gólnych regionach, ale i w całym kraju?

◆ Powołane w 2013 roku przez Pana Ministra dwa zespoły: do 
spraw oceny zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarki 
i położnej oraz do spraw oceny aktów prawnych, wypra-
cowały propozycje strategicznego rozwiązania sytuacji 
pielęgniarstwa w Polsce na najbliższe 5-10 lat. Kiedy ta 
strategia zostanie wprowadzona w życie, aby jak najszyb-
ciej odbudować polskie pielęgniarstwo?

Łączę wyrazy szacunku,

dr n. med. Jerzy Ziętek  
Poseł na Sejm RP

Interpelacje poselskie
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I  
nterpelacja

Interpelacja do Ministra Zdrowia 
 w sprawie  

zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 
roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996r. 
Nr 73, poz.350 ze zm.) w zw. z art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu 
Rzeczypospolitej (M.P. z 2002r. Nr 23, poz. 298) składam inter-
pelację w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek.

W Polsce wynagrodzenia pielęgniarek są bardzo niskie i nieade-
kwatne do wykonywanej pracy. Z danych Naczelnej Izby Pielęg-
niarek i Położnych wynika, że aż 25% pielęgniarek zarabia poniżej 
2 200 zł brutto miesięcznie. Jest to zupełnie niezrozumiałe biorąc 
pod uwagę tak duży zakres obowiązków i odpowiedzialność, 
jaka wiąże się z wykonywaniem tego zawodu. Wynagrodzenia 
pielęgniarek od wielu lat są na podobnym poziomie. Z niezro-
zumiałego powodu grupa zawodowa pielęgniarek była pomijana 
przy wprowadzaniu podwyżek płac w ochronie zdrowia.

Brak odpowiedniego wynagrodzenia pracy pielęgniarek jest 
głównym powodem tego, że młode pielęgniarki zaraz po ukoń-
czeniu nauki wyjeżdżają za granicę, ponieważ zarobki w innych 
krajach europejskich są nawet 5-ciokrotnie wyższe. Już teraz 
liczba pielęgniarek w Polsce jest nawet 3-krotnie niższa niż w in-
nych krajach europejskich. Jak podają statystyki (Rynek Zdrowia 
z 2015 r., nr 1) w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada 5,5 
pielęgniarki, kiedy w: Niemczech - 11, Norwegii - 14,4, Danii - 
15,4, zaś w Szwajcarii - nawet 16.

Obecna sytuacja wymaga jak najszybszego podjęcia działań 
polegających na podniesieniu wynagrodzeń pielęgniarek. Za kil-
ka lat, w związku z odejściem na emeryturę dużej grupy pielęg-
niarek (obecnie średni wiek pielęgniarek wynosi 46,9 lat), przy 
utrzymującej się tendencji wyjazdowej młodych pielęgniarek, 
nie będzie w Polsce wystarczającej liczby pielęgniarek. Już te-
raz coraz wyraźniej zauważalny jest problem niewystarczającej 

Interpelacje poselskie
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liczby pielęgniarek w placówkach medycznych. Nierzadko na 
kilkudziesięciu pacjentów na oddziale zachowawczym (chorzy 
leżący i wymagający pielęgnacji) zostaje jedna pielęgniarka, która 
nie jest w stanie poświęcić wystarczającej uwagi pacjentowi, co 
wpływa na poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych i bez-
pieczeństwo pacjentów. A przecież społeczeństwo starzeje się, a 
co za tym idzie, potrzeby w zakresie opieki pielęgnacyjnej będą 
coraz większe.

W związku z tym, że brak podjęcia właściwych działań może 
doprowadzić do tego, że pacjenci pozostaną bez właściwej opieki 
pielęgniarskiej, kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

1. Czy Pan Minister dostrzega problem wyjazdu z kraju mło-
dych pielęgniarek z uwagi na niskie wynagrodzenie oraz 
związane z tym zagrożenie braku pielęgniarek, co wpłynie 
na poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych i bezpie-
czeństwo pacjentów?

2. Dlaczego grupa zawodowa pielęgniarek dotychczas była 
pomijana przy wprowadzaniu podwyżek płac w ochronie 
zdrowia?

3. Czy i kiedy planowane jest podjęcie działań mających na 
celu zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek, tak aby było 
ono adekwatne do zakresu obowiązków i odpowiedzialnoś-
ci, która wiąże się z wykonywaniem tego zawodu?

Wnoszę również o poinformowanie mnie o decyzjach, jakie 
Pan Minister podjął i podejmie w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem,

Lech Antoni Kołakowski 
Poseł na Sejm RP

Interpelacje poselskie
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Informacje Ministra Zdrowia

I  
nformacje Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 16.02.2015 r.
Ministerstwo Zdrowia  
Departament  
Pielęgniarek i Położnych

Pani  
Grażyna Rogala-Pawelczyk  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes!

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie stoso-
wania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykony-
waniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi 
narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych (Dz. U. poz. 696) w podmiotach nie będących podmiotami 
leczniczymi, np. w domach pomocy społecznej, Departament 
Pielęgniarek i Położnych przekazuje, do wiadomości, stanowisko 
w tej sprawie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Z poważaniem 

Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka
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I  
nformacje Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, dnia 11.02.2015 r.
Główny Inspektorat Sanitarny  
Departament  
Zapobiegania oraz Zwalczania  
Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi

Pani Elżbieta Walentyn  
Zastępca Dyrektora  
DPS „Betania” w Lublinie

W odpowiedzi na przekazane nam przez Ministerstwo Zdrowia 
Pani pismo, które dotyczy wątpliwości odnośnie stosowania prze-
pisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. 
w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu 
prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędzia-
mi używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. 
poz.696), uprzejmie informuję jak niżej.

Kwestie zapobiegania narażeniu na szkodliwe czynniki biolo-
giczne są regulowane kilkoma powiązanymi ze sobą przepisami 
Kodeksu pracy, wydanymi na jego podstawie aktami wykonaw-
czymi oraz innymi ustawami. Najszersze zastosowanie znajduje 
w przedmiotowych kwestiach przepis art. 222 §1 Kodeksu pracy, 
zgodnie z którym w razie zatrudniania pracownika w warunkach 
narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pra-
codawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, 
a jeżeli jest to niemożliwe - ograniczające stopień tego narażenia, 
przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Po-
nadto zgodnie z art. 215 pkt 1 w związku z art. 217 Kodeksu pracy 
pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane narzędzia 
pracy zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szcze-
gólności zabezpieczały pracownika przed urazami.

Ww. przepisy mają rangę ustawową i bez wątpienia odnoszą się 
do wszystkich miejsc pracy, w których w związku z wykonywaniem 

Informacje Ministra Zdrowia
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obowiązków służbowych (wykonywanie iniekcji itd.) występuje 
potencjalne narażenie na patogeny przenoszone drogą krwiopo-
chodną (m.in. wirusy HBV, HCV i HIV), a więc również do domów 
pomocy społecznej.

Należy podkreślić, ze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
6 czerwca 2013 r. stanowi jedynie doszczegółowienie sposobów 
realizacji obowiązków pracodawcy, które wprost wynikają z art. 
222 § 1 oraz art. 215 pkt 1 w związku z art. 217 Kodeksu pracy. 
Zakres przedmiotowy ww. rozporządzenia został wskazany w jego 
§1 ust, 1, zgodnie z którym rozporządzenie określa warunki bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych 
z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą, Dedykowanie przepisów rozporządzenia 
podmiotom wykonującym działalność leczniczą jest związane 
z faktem wysokiej liczby narażeń, które w nich występują i wią-
że się z nałożeniem na te podmioty dodatkowych wymogów o 
charakterze administracyjnym związanych z np. z obowiązkiem 
opracowania Raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w pod-
miocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych (§ 10 oraz § 11 rozporzą-
dzenia).

Domy pomocy społecznej oraz inne placówki pomocy społecznej 
nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w związku 
z tym ww. dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, które wynikają 
z przedmiotowego rozporządzenia do DPS-ów się nie stosują, co 
w żadnym razie nie oznacza jednak że pracodawcy zatrudniający 
personel w domach pomocy społecznej, są zwolnieni z wynika-
jącego; wprost z art. 222 §1 oraz art. 215 pkt 1 w związku z art. 
217 Kodeksu pracy obowiązku zapobiegania oraz ograniczania 
skutków narażenia na biologiczne czynniki chorobotwórcze oraz 
zapewnienia pracownikowi bezpiecznych narzędzi pracy. Nakaza-
ne przepisami Kodeksu pracy odpowiednie wykorzystanie osiąg-
nięć nauki i techniki oznacza również obowiązek wykorzystania 
bezpiecznych narzędzi medycznych oraz profilaktyki ekspozycyj-
nej. Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 
2013 r. stanowią jednoznaczną wskazówkę interpretacyjną, co jest 

Informacje Ministra Zdrowia
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obecnie uznawane przez polskie prawo jako poziom zabezpieczeń 
oparty o wykorzystanie ww. osiągnięć nauki i techniki,

Reasumując należy podkreślić, że rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 6 czerwca 2013 r. jest jedynie jednym z całego szeregu 
aktów prawnych regulujących obowiązki pracodawcy w zakresie 
zapewnienia bezpiecznych narzędzi oraz ochrony personelu przed 
biologicznymi czynnikami zakaźnymi w miejscu pracy. Każda sy-
tuacja faktyczna występująca na określonym stanowisku pracy, 
w tym stanowisk pracy w domach opieki społecznej, dotycząca 
zagadnień związanych z ochroną zdrowia pracownika powinna być 
rozpatrywana w kontekście całokształtu obowiązujących w Polsce 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą zostać do 
niej zastosowane. Kwestie te są regulowane zarówno za pomocą 
Kodeksu pracy, jak również przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) - w szczegól-
ności jej art. 41 ust. 5, który określa również sposób finansowania 
postępowania poekspozycyjnego.

Dyrektor Departamentu  
Zapobiegania oraz Zwalczania  

Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi  
Izabela Kucharska

Do wiadomości: 
1. Pani Justyna Mieszalska - Zastępca Dyrektora Departamen-

tu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia (w związku 
z pismem znak:ZP-Z.634.2.2015);

2. Pani Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych w Ministerstwie Zdrowia (w związku z pismem 
znak: IK 140458).

Informacje Ministra Zdrowia
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Informacje Ministra Zdrowia

K  
omunikat MZ

Produkty lecznicze zawierające Walproinian  
- ryzyko zaburzeń rozwoju dziecka  

będących wynikiem przebiegu ciąży

Celem tego pisma jest poinformowanie w uzgodnieniu z Eu-
ropejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych o ważnych, nowych informacjach oraz o rozszerzonych 
ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków 
zawierających Walproinian, będących wynikiem zakończenia 
przeglądu o zasięgu europejskim.

Podsumowanie

- U dzieci narażonych w życiu płodowym na Walproinian ist-
nieje wysokie ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych (do 
30-40% przypadków) i (lub) wrodzonych wad rozwojowych 
(w około 10% przypadków).

- Walproinianu nie należy przypisywać dzieciom płci żeńskiej, 
nastolatkom płci żeńskiej, kobietom w wieku rozrodczym lub 
kobietom ciężarnym, chyba że inne metody leczenia nie są 
skuteczne łub nie są tolerowane.

- Leczenie Walproinianem musi być rozpoczęte i nadzorowane 
przez lekarza specjalizującego się w leczeniu padaczki lub 
choroby afektywnej dwubiegunowej.

- Należy ostrożne wyważyć korzyści leczenia Walproinianem 
w stosunku do zagrożeń przy pierwszym przepisaniu walpro-
inianu, w rutynowych kontrolach leczenia, gdy dziecko płci 
żeńskiej osiąga wiek dojrzewania oraz gdy kobieta planuje 
ciążę lub zajdzie w ciążę.

- Należy upewnić się, że wszystkie pacjentki są poinformowane 
i rozumieją:
◆ zagrożenia związane ze stosowaniem walproinianu w ciąży;
◆ potrzebę stosowania skutecznej antykoncepcji;
◆ potrzebę regularnej kontroli leczenia;
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◆ potrzebę niezwłocznej konsultacji, jeśli pacjentka planuje 
ciążę lub zajdzie w ciążę. 

Dalsze informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa i zaleceń 
Ryzyko zaburzeń rozwoju dziecka będących wynikiem 

przebiegu ciąży

Stosowanie Walproinianu przyjmowanego w monoterapii lub w 
połączeniu z innymi lekami jest związane z zależnym od dawki 
ryzykiem zaburzeń rozwoju dziecka będących wynikiem prze-
biegu ciąży. Dane sugerują, że jeśli walproinian jest przyjmowany 
z powodu padaczki z innymi produktami leczniczymi, ryzyko 
zaburzeń rozwoju dziecka będących wynikiem przebiegu ciąży 
jest większe niż jeśli Walproinian jest przyjmowany w monote-
rapii.

- Ryzyko wrodzonych wad rozwojowych wynosi w przybliżeniu 
10%, podczas gdy badania dzieci w wieku przedszkolnym 
narażonych w życiu płodowym na Walproinian wykazały, 
że do 30-40% wykazuje opóźnienia w ich wczesnym roz-
woju w zakresie mówienia i (lub) chodzenia, posiada niskie 
zdolności intelektualne, słabe umiejętności językowe oraz 
problemy z pamięcią

- Iloraz inteligencji (IQ) mierzony w badaniu z udziałem 6-letnich 
dzieci narażonych w życiu płodowym na Walproinian wynosił 
średnio 7-10 punktów poniżej wyników tych dzieci, które 
narażone były na inne leki przeciwpadaczkowe.

- Dostępne dane pokazują, że dzieci narażone w życiu pło-
dowym na Walproinian są w grupie zwiększonego ryzyka 
zaburzeń autystycznych (około trzykrotnie) i autyzmu dzie-
cięcego (około pięciokrotnie) w stosunku do ogólnej popu-
lacji badanej.

- Ograniczone dane sugerują, że dzieci narażone na Walpro-
inian w życiu płodowym mogą być bardziej narażone na 
rozwój objawów deficytu uwagi/zespołu nadpobudliwości 
psychoruchowej (ADHD) 7’8’9.

Biorąc pod uwagę te zagrożenia, Walproinian nie powinien być 
stosowany w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubie-
gunowej w czasie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym chyba, 
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że jest to bezwzględnie konieczne, np. w sytuacjach gdy inne 
metody leczenia są nieskuteczne lub nie są tolerowane.

Należy ostrożne wyważyć korzyści leczenia Walproinianem 
w stosunku do zagrożeń przy pierwszym przepisaniu walpro-
inianu, w regularnych kontrolach leczenia, gdy dziecko płci żeńs-
kiej osiąga wiek dojrzewania oraz gdy kobieta planuje ciążę lub 
zajdzie w ciążę.

Jeśli zdecydują Państwo przepisać Walproinian kobiecie w wie-
ku rozrodczym, pacjentka musi stosować skuteczną antykoncepc-
ję w czasie leczenia i być w pełni poinformowana o zagrożeniach 
dla nienarodzonego dziecka, jeśli zajdzie ona w ciążę podczas 
stosowania Walproinianu.

Leczenie podczas ciąży

Jeśli kobieta leczona Walproinianem z powodu padaczki lub 
choroby afektywnej dwubiegunowej planuje ciążę lub zajdzie 
w ciążę, należy rozważyć alternatywne leczenie.

Jeśli leczenie Walproinianem jest kontynuowane w czasie ciąży:
- Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę a dawkę 

dobową należy podzielić na kilka małych dawek przyjmowa-
nych w ciągu całego dnia. Zastosowanie preparatu o prze-
dłużonym uwalnianiu może być preferowane nad innymi 
formami leczenia.

- Należy rozpocząć specjalistyczny monitoring prenatalny ce-
lem kontrolowania rozwoju płodu, w tym możliwości wystą-
pienia wad cewy nerwowej i innych wad rozwojowych.

- Suplementacja folianów przed ciążą we wszystkich przypad-
kach może obniżyć ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej. 
Jednakże dostępne dowody nie wskazują, że zapobiega to 
wadom wrodzonym płodu lub wadom rozwojowym zwią-
zanym z ekspozycją na Walproinian.

Druki informacyjne poszczególnych produktów zostaną zaktu-
alizowane w celu odzwierciedlenia obecnej interpretacji dostęp-
nych danych oraz dostarczenia przejrzystych informacji.

Materiały edukacyjne dla pracowników służby zdrowia oraz 
pacjentów będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Rejes-
tracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
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tów Biobójczych pod adresem: www.urpl.gov.pl oraz na stronach 
internetowych podmiotów odpowiedzialnych w celu poinformo-
wania o zagrożeniach związanych ze stosowaniem Walproinia-
nu u dzieci płci żeńskiej, kobiet w wieku rozrodczym i kobiet 
w ciąży.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Wszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia działań niepo-
żądanych należy zgłaszać zgodnie z zasadami monitorowania 
bezpieczeństwa produktów leczniczych do:

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych  

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych 

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181C 
tel.: +48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

i do właściwego podmiotu odpowiedzialnego.

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu lecz-
niczego dostępny jest na stronie internetowej: 

http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgłoszenia-dzialan-niepozadanych 

Produkty lecznicze zawierające walproinian podlegają dodat-
kowemu monitorowaniu. 

Kontakt z właściwym podmiotem odpowiedzialnym:

Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji 
znajdują się w drukach informacyjnych produktu (Charaktery-
styka Produktu Leczniczego i Ulotka dla Pacjenta).

z up. Prezesa Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych  
mgr farm. Marcin Kołakowski

Informacje Ministra Zdrowia
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Informacje Ministra Zdrowia

Załącznik nr 1

L.p. Podmiot 
odpowie  
dzialny

Produkt leczniczy Dane kontaktowe  
- gdzie można raportować 

działania niepożądane

1 Orion 
Corporation

Absenor MBR Consulting  
02-691 Warszawa; ul. Obrzeź-
na 18F; fax (22) 370 21 09
adr@mbeconsulting.com.pl

2 G.L. Pharma 
GmbH

Convival Chrono 
Convulex 
Convulex 150 
Convulex 300

G. L. Pharma GmbH Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
01-031 Warszawa;  
Al. Jana Pawła 11 61
office@gl-pharma.pl

3 Sanfi-Aventis 
France
Sanofi-Aventis 
Sp. z o.o.

Depakine

Depakine  
Chrono 300 
Depakine  
Chrono 500 
Depakine Chrono-
sphere 100  
Depakine Chrono-
sphere 250  
Depakine Chrono-
sphere 500  
Depakine Chrono-
sphere 750  
Depakine Chrono-
sphere 1000

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 
00-203 Warszawa 
ul. Bonifraterska 17 
tel.: (22) 280 00 00,  
faks: (22) 280 06 03 
www.sanofi.pl

4 PharmaSwiss 
Ceska Repu-
blika s.r.o

Dipromal Valeant sp. z o.o. sp. j. 
35-959 Rzeszów 
ul. Przemysłowa 2 
tel.:178655100  
fax: 178642299 
http://www.valeantinfo.pl

5 Desitin Arzne-
imittel Gmbh

Orfiril 150 
Orfiril 300 
Orfiril 600
Orfiril Long 150
Orfiril Long 300
Orfiril Long 500
Orfiril Long 1000

Ewopharma AG Sp. z o.o. 
00-116 Warszawa 
ul. Świętokrzyska 36/16
tel.: (22) 620 11 71,  
faks: (22) 620 24 02 
www.ewopharma.pl

Informacje Ministra Zdrowia
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L.p. Podmiot 
odpowie  
dzialny

Produkt leczniczy Dane kontaktowe  
- gdzie można raportować 

działania niepożądane

6 Sandoz 
GmbH

ValproLEK 300 
ValproLEK 500

Sandoz Polska Sp. z o.o.  
02-672 Warszawa  
ul. Domaniewska 50 C 
tel. 22 209 70 00 
faks: 22 209 70 05
www.sandoz.pl
drug-safety.poland®sandoz.
com

ciąg dalszy - Załącznik nr 1
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O  
pinie prawne

Białystok, dnia 03.03.2014 r.
ORzOZ/3/VI/2014

Radca Prawny 
Okręgowej Izby  
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych w Białymstoku uprzejmie prosi o opinię prawną 
w zakresie następującego tematu:

1. Czy pielęgniarka, położna pełniąca dyżur w oddziale szpital-
nym, w tym jednoosobowy może opuścić swoje miejsce pracy 
celem wykonania czynności w innej komórce organizacyjnej 
np.: wykonanie badania u pacjenta przebywającego w innym 
oddziale, dostarczenie materiału do laboratorium, transport 
pacjenta na badania diagnostyczne wykonywane poza od-
działem?

Z poważaniem
Okręgowy Rzecznik  

Odpowiedzialności Zawodowej  
mgr Irena Stepaniuk

Opinia prawna Radcy Prawnego

Na tak postawione pytanie Rzecznika Odpowiedzialności za-
wodowej nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 

Wszystko zależy od sytuacji w przypadku indywidualnym. 
Ważne jest aby wszystkie czynności, które podejmuje pielęg-
niarka czy położna były związane z zakresem obowiązków. Je-
żeli te czynności wykonywane są w dyżurze jednoosobowym, 

Opinie prawne
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to w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym (np. lekarzem 
dyżurnym, czy ordynatorem, czy oddziałową) aktualnie pracu-
jącym, powinna być podjęta decyzja czy sytuacja na oddziale 
pozwala na opuszczenie go przez pielęgniarkę czy położną i wy-
konanie czynności poza oddziałem. W każdej chwili bowiem na 
oddziale może powstać konieczność wykonania bezpośrednich 
czynności przez pielęgniarki. 

Ponadto ma znaczenie również czas potrzebny do wykonania 
czynności poza oddziałem i odległość od położenia oddziału. Do 
czynności poza oddziałem podanych w piśmie mogą być wyko-
rzystani również inni pracownicy np. sanitariusze. Jak można 
zauważyć, ocena i podjęcie decyzji jest zależne od wielu czynni-
ków, o których nie powinna decydować sama pielęgniarka czy 
położna. 

Wszystko zależy od organizacji pracy obowiązującej w szpitalu, 
za którą odpowiada dyrekcja. Jeżeli dochodziłoby do konfliktów 
i obawy zagrożenia związanych z ewentualną odpowiedzialnością 
zawodową pielęgniarki czy położnej należałoby zgłosić tą sprawę 
do dyrekcji celem rozwiązania.

04.03.2014

Radca prawny  
mgr Anna Puchalska

Opinie prawne
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O  
pinie prawne

Jakie przepisy prawa regulują 
prowadzenie porodu domowego przez położną?

Uprzejmie informuję, iż art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 
1039 z późn. zm.) stanowi, że do kompetencji zawodowych po-
łożnej należy m.in. sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu 
ciąży fizjologicznej, prowadzenie porodu fizjologicznego oraz 
monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej; 
przyjmowanie porodów naturalnych, w przypadku koniecznoś ci 
także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także po-
rodu z położenia miednicowego; sprawowanie opieki nad mat ką 
i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporo-
dowego. Należy wskazać, iż powyższe regulacje prawne zosta-
ły określone w celu implementowania do polskiego porządku 
prawnego zapisów zawartych w art. 42 Dyrektywy 2005/36/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. UE. L 
2005.255.22).

W świetle powyższego położna, a więc osoba posiadająca Pra-
wo Wykonywania Zawodu położnej jest uprawniona do przyjmo-
wania i prowadzenia porodu fizjologicznego zarówno w warun-
kach szpitalnych jak też pozaszpitalnych np. w domu. Powyższe 
zadania zawodowe mogą realizować położne posiadające tytuł 
zawodowy: położnej dyplomowanej, licencjata położnictwa, 
magistra położnictwa, specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
położniczego oraz pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych jak 
i położne nie posiadające ukończonych specjalizacji.

Jednocześnie należy podkreślić, iż poród domowy jest w Polsce 
dozwolony w myśl obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie 
bowiem z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 
2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporo-
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dowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1100) ciężarna ma prawo wyboru miejsca 
porodu w warunkach szpitalnych lub pozaszpitalnych, w któ-
rych czuje się bezpiecznie i w których udzielane są świadczenia 
zdrowotne oraz możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę 
spośród osób uprawnionych do jej sprawowania. W świetle po-
wyższego aktu prawnego, ciężarna ma prawo wyboru zarówno 
miejsca porodu, jak również położnej do sprawowania nad nią 
opieki medycznej.

Przepisy powyższego rozporządzenia nakładają określone 
obowiązki na położną prowadzącą i przyjm ującą poród w wa-
runkach pozaszpitalnych. Przede wszystkim z prawem wyboru 
miejsca porodu przez ciężarną wiąże się obowiązek przekazania 
wyczerpującej informacji dotyczącej wybranego miejsca poro-
du obejmującej wskazania i przeciwwskazania. Kobietę ciężar-
ną, należy poinformować, że zaleca się prowadzenie porodu 
w warunkach szpitalnych, z zagwarantowanym dostępem do 
wy dzielonej dla cięć cesarskich sali operacyjnej, gdzie w sytu-
acji wystąpienia powikłań zarówno u matki, jak i u płodu lub 
noworodka, możliwe jest natychmiastowe podjęcie interwencji 
medycznych, adekwatne do zaistniałej sytuacji położniczej lub 
stanu noworodka.

Położna jako osoba sprawująca opiekę w warunkach pozaszpi-
talnych (np. w warunkach domowych) powinna zapewnić ciąg-
łość opieki w czasie porodu oraz w okresie połogu. Jeżeli nie może 
sprawować opieki osobiście, zapewnia opiekę przez odpowiednią 
jej organizację. Organizacja opieki obejmuje opracowanie i uzgod-
nienie z odpowiednimi podmiotami wykonującymi działalność 
leczniczą porozumień obejmujących tryb i warunki przekazania 
rodzącej, położnicy, noworodka do oddziału położniczego lub 
noworodkowego odpowiedniego poziomu referencyjnego, zapew-
niającego opiekę perinatalną lub neonatologiczną, w przypadku 
wystąpienia objawów śródporodowych czynników ryzyka lub 
czynników ryzyka występujących u płodu lub noworodka.

Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia zadania położ-
nej jako osoby sprawującej opiekę obejmują w szczególności:

1) ocenę stanu rodzącej kobiety, płodu oraz noworodka;

Opinie prawne
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2) wykrywanie i eliminowanie czynników ryzyka, rozwiązy-
wanie problemów oraz wczesne wykrywanie patologii;

3) prowadzenie porodu przy użyciu technik wspierających 
jego naturalny mechanizm;

4) opiekę nad noworodkiem po urodzeniu;
5) zapewnienie opieki realizowanej przez specjalistów, jeżeli 

ujawnią się czynniki ryzyka lub pojawią powikłania uza-
sadniające takie działanie;

6) wsparcie rodzącej oraz jej osoby bliskiej w trakcie porodu 
oraz położnicy w okresie połogu.

Ponadto położna jako osoba sprawująca opiekę nad kobietą 
podczas porodu musi być przygotowana do wykonania czynności 
interwencyjnych w zakresie opieki nad rodzącą oraz opieki nad 
noworodkiem. Czynności interwencyjne polegają w szczegól-
ności na:

1) zabezpieczeniu dostępu do żyły obwodowej;
2) podaniu wlewu kroplowego z płynami fizjologicznymi;
3) zabezpieczeniu rany krocza lub szyjki macicy;
4) utrzymaniu drożności dróg oddechowych;
5) działaniach zmierzających do utrzymania czynności życio-

wych rodzącej lub położnicy oraz płodu lub noworodka.
Jednocześnie osoba sprawująca opiekę zapewnia dostępność 

personelu przeszkolonego w resuscytacji noworodka, w tym 
w zak resie intubacji noworodka, oraz zapewnia możliwość 
przeniesienia rodzącej lub noworodka, w czasie zapewniającym 
zachowanie ich zdrowia i życia, do oddziału położniczego lub 
noworodkowego odpowiedniego poziomu referencyjnego za-
pewniającego opiekę perinatalną, jeśli pojawiające się powikła-
nia wymagają zastosowania procedur wysokospecjalistycznych. 
W takim przypadku osoba sprawująca opiekę udostępnia jedno-
stce przyjmującej kompletną dokumentację medyczną dotyczącą 
opieki medycznej sprawowanej nad rodzącą lub noworodkiem.

Należy wskazać, iż w sytuacji, gdy ciężarna wybrała wyłącznie 
położną do sprawowania opieki i przeprowadzenia porodu domo-
wego to zadania wynikające z rozporządzenia położna realizuje 
samodzielnie i lekarz nie jest uprawniony do ingerowania w te 
zadania. Rozporządzenie MZ wprowadza wyjątek od tej zasa-
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dy jedynie w przypadku wystąpienia objawów patologicznych. 
Wówczas bowiem jeżeli osobą sprawującą opiekę jest wyłącznie 
położna to będzie ona zobowiązana niezwłocznie przekazać ro-
dzącą pod opiekę lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii. 

Dokładny czas przekazania rodzącej pod opiekę lekarza specja-
listy w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz dane dotyczące 
stanu ogólnego rodzącej i dotychczasowego przebiegu porodu 
należy odnotować w dokumentacji medycznej. Adnotacja ta po-
winna być autoryzowana zarówno przez położną, jak i przez 
lekarza. W takim przypadku położna jest osobą asystującą przy 
porodzie prowadzonym przez lekarza, który przejmuje odpowie-
dzialność za dalsze prowadzenie porodu patologicznego.

 Należy wyraźnie zaznaczyć, iż położna jako osoba sprawująca 
opiekę ponosi odpowiedzialność prawną i zawodową za realizację 
wyżej wymienionych zadań i działań medycznych.

Odpowiedzialność tą regulują przepisy ustawy z dnia 1 lipca 
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1038 ze zm.).

Reasumując położna (w szczególności posiadająca wieloletni 
staż zawodowy) jest uprawniona do sprawowania opieki i pro-
wadzenia porodu domowego z zachowaniem standardów pos-
tępowania medycznego wynikających z rozporządzenia Minis-
tra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów 
pos tępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz 
opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100).

Dział Prawny 
NRPiP

Opinie prawne
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Czy pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny 
z zak resu leczenia ran posiada uprawnienia  
do wypisywania recept na opatrunki specjalistyczne?

Pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny z zakresu 
leczenia ran nie posiada uprawnienia do wypisywania recept na 
opatrunki specjalistyczne.

Nowe uprawnienia w zakresie wystawiania recept na leki za-
wierające określone substancje czynne oraz na środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na 
określone wyroby medyczne pielęgniarki będą mogły realizować 
nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmia-
nie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1136) recepty na leki zawierające ok-
reślone substancje czynne oraz na środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na okreś-
lone wyroby medyczne oraz skierowania na określone badania 
diag nostyczne, o których mowa w art. 15a ustawy zmienianej 
w art. 1 niniejszej ustawy, mogą być wystawiane przez upraw-
nione pielęg niarki i położne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 
2016 roku.

Dział Prawny 
NRPiP

Opinie prawne
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Suwałki, dnia 1 grudnia 2014 r.
Okręgowa Izba  
Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach 
OIPiPSu/104/2014

Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych

Proszę o podjęcie stanowiska w sprawie jak niżej mając na uwa-
dze przepisy prawa:

1. Czy studenci (wydział pielęgniarstwa, położnictwa, ratownic-
twa medycznego, słuchacze wydziału opiekuna medycznego) 
w czasie realizacji praktycznej nauki zawodu w formie zajęć 
praktycznych i praktyki zawodowej, w obecności nauczyciela 
zawodu mają prawo do samodzielnego wykonywania zabie-
gów diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabi-
litacyjnych?

2. Jeżeli tak, to kto powinien udokumentować w dokumentacji 
medycznej fakt wykonania zabiegu?

3. Czy należy wykazywać nauczycieli zawodu do NFZ mając na 
uwadze przepisy prawa jak niżej?

Przepisy prawa: 
1. Ustawa o działalności leczniczej - art.2, ust.1, pkt 2,10,11,12 

w związku z art. 3, ust. 3, art. 9, i art. 17, ust. 1, pkt 3.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.05.2008r. w spra-

wie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej - § 6, ust. 1 w związku z § 30.

3. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanej ze środków publicznych - art. 5, pkt. 
34-40, art. 8.

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
09.05.2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku 
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studiów: lekarski, lekarsko-dentystycznych, farmacji, pie-
lęgniarstwa i położnictwa. Załącznik Nr 4 ze szczególnym 
uwzględnieniem ust. 3 - zajęcia praktyczne i praktyki zawo-
dowe, pkt. 6 „samodzielne udzielanie w określonym zakresie 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynno-
ści ratunkowych”. Pkt. 7 - Podejmowanie współpracy z człon-
kami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, dia-
gnozowania, terapii, rehabilitacji, pielęgnowania.

Z poważaniem
mgr Anna Gryniewicz  

Przewodnicząca ORPiP w Suwałkach

Warszawa, dn. 22.01.2015 r.

Pani mgr. Anna Gryniewicz  
Przewodnicząca ORPiP  
w Suwałkach

W odpowiedzi na Pani pytania dotyczące wykonywania praktyk 
zawodowych pielęgniarek i położnych, wyjaśniam, co następuje:

1. Art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej stanowi, że zawód pielęgniarki i położnej może 
wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu 
stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę 
pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej osobą uprawnioną na podstawie odrębnych prze-
pisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobą legi-
tymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w okreś lo-
nej dziedzinie medycyny jest osoba wykonująca zawód me-
dyczny, a nie studenci uczący się wykonywania zawodu (art. 
2 ust.1 pkt.2 ustawy).
Podmiot wykonujący działalność leczniczą uczestniczą (w za-
leżności od rodzaju podmiotu obligatoryjnie lub fakultatywnie) 
w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycz-
nego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny (art. 3 
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ust. 3 ustawy). Podmiot leczniczy jest obowiązany zapewniać 
udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wy-
konujące zawód medyczny (art. 17. ust.1 pkt.3 ustawy).
Świadczeniodawcy mogą zostać obciążeni karami finansowymi 
w przypadku udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnio-
ne lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub okreś-
lonej dziedzinie medycyny (§ 6 ust. 1 oraz 30 ust.1 pkt 2 lit. b 
ustawy z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).
W trakcie kształcenia praktycznego - zajęć praktycznych i prak-
tyk zawodowych - w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej 
i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia 
nabywa umiejętności  obejmujące m.in. samodzielne wykony-
wanie zawodu , samodzielne udzielanie w określonym zakresie 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych, podejmowanie współpracy z członkami 
zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagno-
zowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania (rozporządze-
nie Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. 
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniar-
stwa i położnictwa).
Studenci w czasie praktycznej nauki zawodu nie mogą samo-
dzielnie wykonywać zabiegów diagnostycznych, leczniczych, 
pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych lecz wyłącznie pod nadzo-
rem nauczyciela zawodu. Prawo do samodzielnego wykony-
wania zawodu mają w tym przypadku wyłącznie pielęgniarki 
i położne posiadające prawo wykonywania zawodu.

2. Indywidualna dokumentacja medyczna zawiera m.in.: oznacze-
nie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej 
na badanie, konsultację lub leczenie:
a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, 

pielęgniarki i położnej,

Opinie prawne



155

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

(§10 ust. I pkt.3 z dnia 6 czerwca 2013 r. rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)
Wpisy w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej lub karcie 
indywidualnej opieki prowadzonej przez położną są dokony-
wane przez pielęgniarkę lub położną sprawującą opiekę nad 
pacjentem. Wpisy o wykonaniu zlecenia, czynności pielęgniars-
kiej lub położniczej są dokonywane przez osobę realizującą 
plan opieki. Wpisy dotyczące monitorowania bólu są dokony-
wane przez lekarza, pielęgniarkę lub położną.
Księga zabiegów zawiera m.in. oznaczenie lekarza albo innej 
osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wy-
konującej zabieg, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 (§ 32 pkt.7 ww 
rozporządzenia).
Z powyższych norm wynika, że do dokonywania wpisów w do-
kumentacji medycznej nie są uprawnieni studenci.

3. Zgodnie z normami ustawy z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej świadczenia udzielane są osobiście przez osoby 
wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świad-
czeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej 
dziedzinie medycyny. Osoby te są określane szczegółowo w za-
łączniku do umowy na udzielanie świadczeń zawartej przez 
podmiot leczniczy i NFZ. 
Z powyższego nie wynika, że nauczyciele zawodu (niewysz-
czególnieni w umowach kontraktowych z NFZ) powinni być 
wykazywani w dokumentach przekazywanych do NFZ.

Agnieszka Ambroziak  
Radca Prawny
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Kącik pielęgniarki i położnej

C  
iąża, poród, połóg

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

(ciąg dalszy materiału z poprzedniego numeru Biuletynu)

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Europa wchodzi w okres 
średniowiecza, okres trwający 1000 lat (od V do XV w.). Pod-
boje, najazdy plemion barbarzyńskich, bezustanne wojny, które 
ogarnęły prawie całą Europę przyniosły ze sobą zniszczenie wielu 
miast, choroby, śmierć. Ludność została zdziesiątkowana, zginęli 
uczeni, zniszczeniu uległy ich dzieła. Upadek starej cywilizacji 
wymusił tworzenie nowej gospodarki, prawa, medycyny, poli-
tyki, itp. 

Kościół chrześcijański mający w tym okresie silną pozycję 
tworzył szkoły przyklasztorne, w których przyszli duchowni 
oprócz pisania i czytania uczyli się m.in. matematyki i medy-
cyny. Z tego powodu w całej Europie medycyną zajmowali się 
głównie duchowni. Niestety nie można było oczekiwać od nich 
pomocy w położnictwie. Dlaczego? Ponieważ bulle papieskie z XII 
w. zabraniały lekarzom (duchownym) wykonywania zabiegów 
krwawych, a więc i pomocy 
przy porodzie. Profesjonalną 
pomoc można było otrzymać 
jedynie od świeckich lekarzy 
(których raczej nie było). Dla-
tego akuszerią zainteresowali 
się cyrulicy, pasterze, owcza-
rze i przygodni szalbierze 
(oszuści). Rodzącym pomo-
cą służyły przede wszystkim 
inne kobiety, których wiedza 
w tym okresie niestety była 
ograniczona. Najczęściej w 
każdej wiosce / miasteczku 
mieszkała kobieta odbierają-
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ca poród (babka, matrona, sage femme, comadore, goodwife, 
powitucha). Była to przede wszystkim kobieta w średnim lub 
starszym wieku, często wdowa mająca własne dzieci, która swoją 
wiedzę przekazywała córce. 

W Średniowieczu wystąpił także okres (około 300 lat) polo-
wania na czarownice. Na stosie wówczas zginęło około miliona 
kobiet. Podstawą oskarżenia mogła być m.in. szczególna umie-
jętność niesienia pomocy przy porodach. 

Mimo, że już w V w. p.n.e. „Lex regia” (Numy Pompiliusza) 
nakazywały obowiązek wydobycia płodu z łona kobiety ciężarnej 
w celu ratowania dziecka, dopiero w 1350 roku ponownie wpro-
wadzono nakaz wydobycia żywego płodu z ciężarnej kobiety 
przed wykonaniem na niej wyroku śmierci.

Początek średniowiecza to także okres upadku higieny. Pierw-
szy w Europie szpital pod nazwą HoteL DIeu (Dom Boży) powstaje 
w VI w. pod patronatem kościoła w Paryżu. Przy tym szpitalu 
dopiero od 1630 roku rozpoczęto nieregularne kursy położnictwa 
dla kobiet (do nauki akuszerii nie dopuszczano mężczyzn). 

Wzrost dbałości o higienę można zaobserwować w XIII-XIV wie-
ku. Brud niósł ze sobą epidemie: dżumy, czerwonki, duru, ospy. 
Brak wiedzy na temat przyczyn rozpowszechniania się chorób po-
wodował, że walka ograniczała się jedynie do wprowadzania kwa-
rantanny, zamykania miast, palenia ognisk oraz ciał zmarłych. Brak 
higieny to również gorączka połogowa powodująca dużą śmiertel-
ność wśród położnic. Na tle szkół tworzonych przez duchownych 
wyjątkiem była szkoła medyczna utworzona przez lekarzy świec-
kich w VI-VII w., w Salerno (Italia). W tej szkole uczyły się również 
kobiety. Najbardziej znaną kobietą tego okresu jest Trotula (XI w.) 
lekarka i wykładowca tej szkoły, której przypisuje się opracowanie 
traktatu o chorobach kobiet podczas i po porodzie.

Kolejnymi szkołami kształcącymi świeckich lekarzy były pow-
stające w XIII wieku, w Europie uniwersytety w Bolonii, Pad-
wie, Paryżu. Od tych lekarzy już można było oczekiwać pomocy 
w problematycznych porodach.

Proces wyznaczania kobiet do pełnienia funkcji położnej w Pa-
ryżu od XIV wieku był kontrolowany przez władze kościelne.

W Angers (Francja) ceremonia „wyświęcenia” na akuszerkę od-
bywała się podczas niedzielnej mszy. Przyszła akuszerka składała 
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uroczystą przysięgę, stojąc ze świecą w dłoni przed ołtarzem. Po-
łożne wpisane do rejestrów miejskich miały obowiązek nosić przy 
sobie flakonik wody świeconej, by móc ochrzcić noworodka w sy-
tuacji zagrożenia życia. Musiały również w pierwszy poniedzia-
łek, każdego miesiąca brać udział w nabożeństwie odprawianym 
w kościele św. Kosmy, a następnie wizytować ubogie ciężarne.

W XV wieku:
◀ kształtuje się nowy zawód - akuszerstwo (accouche(r) - ro-

dzić, accoucheur - odbierający porody),
◀ kobiety odbierające porody miały obowiązek uczestniczyć 

w wykładach z anatomii i chirurgii,
◀ powstają pierwsze przepisy normujące pracę w zawodzie aku-

szerki (Ratyzbona (Bawaria) - 1453 r., Ulm (Wirtenbergia) 
- 1491r.), które mówiły, że: 
• nauka wraz z praktyką powinna trwać 3-4 lata przy doś-

wiadczonej akuszerce,
• osoby, które chcą wykonywać akuszerstwo muszą przystą-

pić do egzaminu przed komisją w składzie: lekarz miejski, 
2 chirurgów, 1 lub 2 uprawnione akuszerki,

• po pomyślnie zdanym egzaminie akuszerka będzie zaprzy-
sięgana przez władze sądowe.

Kolejny okres, w który wchodzi Europa to Renesans / Odro-
dzenie (XIV-XVI wiek) czas, m.in 
podbojów. W 1519 roku Hiszpanie 
wkraczają do stolicy Azteków Te-
nochtitlan. Jak podają różne źró-
dła zamieszkiwanym w tamtym 
okresie przez 100-500 tys. miesz-
kańców. Dla porównania w tym 
samym czasie Paryż liczył około 
65 a Londyn - 40 tys. mieszkań-
ców O kulturze Azteków, Inków, 
Majów informacji dostarczają nam 
głównie figurki. Form pisanych jest 
niewiele. Inkowie posługiwali się 
„kipu” czyli tzw. „pismem węzeł-
kowym”.

Kącik pielęgniarki i położnej
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Aztekowie posłu-
giwali się z kolei pis-
mem obra zkow y m 
wykonywanym na pa-
pierze robionym z kory 
drzew. W tamtejszych 
kulturach higiena stała 
na wysokim poziomie, 
np. nieczystości zbiera-
no i wywożono, ulice 
zamiatano, publiczne 
toa lety poddawano 
regularnemu czysz-
czeniu. Znajdziemy 
również informacje 
dotyczące zszywania 
ran ludzkimi włosami, nastawiania złamań, otwierania ropni, 
stosowania środków przeciwbólowych i/lub oszałamiających (np. 
tytoń, meskalina), a także zapisy dotyczące dni płodnych „czas 
spółkowania wynosi tylko 12 nocy”.

Kobietami ciężarnymi i rodzącymi opiekowały się matrony, 
które potrafiły poród przyśpieszyć za pomocą kąpieli parowej, 
stosowały obroty położnicze, 
a za zgodą rodzących doko-
nywały nawet embriotomie u 
martwych płodów. W „atla-
sach obrazkowych” napo-
tkamy sceny porodu, a także 
pomocy udzielanej przy nim. 
Z tamtego okresu pochodzą 
również figurki kobiet ro-
dzących w pozycji kucznej 
lub siedzących na czymś, co 
przypominało stołek porodo-
wy, a także kobiet z oznaka-
mi przeprowadzonego ciecia 
cesarskiego.

Kącik pielęgniarki i położnej



160

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Okres Renesansu często określany jest, jako „odrodzenie sztuk i 
nauk”. Z tej epoki pochodzi Ambroży Pare (1516-1590), uznawa-
ny za najwybitniejszego chirurga swoich czasów i jednego z ojców 
współczesnej chirurgii. Był dobrym obserwatorem, umiał wycią-
gać wnioski. Stosował amputacje kończyn, podwiązywanie na-
czyń krwionośnych. Jako zręczny chirurg odbierał także powik-
łane porody. Zalecał badanie wewnętrzne rodzącej. Wprowadził 
poród w łóżku (nie akceptował krzesła porodowego), stosował 
szycie krocza. W 1573 roku wydał pracę na temat położnictwa. 
Był założycielem w 1670 roku pierwszej szkoły położniczej.

Polsce, w XVI wieku zostają wydane podręczniki omawiające 
obowiązki akuszerki - Piotra z Kobylina oraz Marcina Siennika. 
W 1521 roku wydany zostaje również pierwszy polski podręcz-
nik z zakresu położnictwa - traktat O rodzeniu dziatek Stefana 
Falimirza.

Położne w Polsce - jako wyspecjalizowana grupa, pojawiły 
się dopiero w XVIII wieku, choć już w 1610 roku, w Gdańsku 
powstał urząd akuszerki miejskiej. Pierwszą znaną z imienia 
położną w Rzeczypospolitej, była prawdopodobnie żona rajcy 
krakowskiego Jana Ulla. 

Ciekawą postacią w historii położ-
nictwa była Justina Siegmundin (1636-
1705) akuszerka, samouk. Urodziła się 
w ewangelickiej rodzinie pastora z Roz-
toki (niem. Rohnstock w gminie Dobro-
mierz na Dolnym Śląsku), Eliasza Dit-
tricha. W 1655 roku poślubiła katolika 
o nazwisku Siegmund. Małżeństwo było 
bezdzietne. Justyna Siegmundin zain-
teresowała się sprawami położnictwa 
mimo, że wówczas akuszerstwo było 
dość podejrzanym zawodem. Odbierała 
porody, głównie wśród uboższej ludności. W 1683 roku oficjalnie 
stała się miejską akuszerką w Legnicy.

Sława i umiejętności Justyny sprawiły, że z Legnicy, za spra-
wą wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma, w 1701 roku trafiła 
do Berlina, jako nadworna akuszerka „Die Kgl. Preußische und 
Chur-Brandenburgische Hof-Wehemutter (Królestwa pruskiego 
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i brandenburskiego domu akuszer-
ka). W Berlinie jednak pomagała 
także w porodach zwykłym miesz-
czankom. Według diakona Berlina, 
do swojej śmierci, przyjęła około 
6200 porodów. Justyna była także 
„wypożyczana” do przyjmowania 
porodów ważnych osób z innych 
dworów europejskich. 

W 1690 roku wydała drukiem 
ilustrowany podręcznik w języku 
niemieckim, oparty na własnym 
doświadczeniu „Nadzwyczaj po-
trzebne pouczenia o porodach trud-
nych i z niewłaściwym ułożeniem 
płodu”. Książka została ujęta w for-
mie dialogu między nauczycielką 
Justyną a jej uczennicą Krystyną. 
W podręczniku znalazło się ok. 40 
embriologicznych i anatomicznych 
miedziorytów. Jej podręcznik był 
wielokrotnie wznawiany.

Instytucjonalizacja porodu w Polsce.

Opieka okołoporodowa do połowy XIX wieku była wyłączną 
domeną kobiet. Porody odbywały się w domu, w towarzystwie 
akuszerki. Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej przys-
tąpiły do instytucjonalizacji opieki położniczej. Tworzono izby 
porodowe, które nie były szpitalnymi oddziałami położniczymi. 
Przyjmowano w nich niepowikłane porody. W przypadku zag-
rożenia rodzącą odsyłano do szpitala. Pierwszą izbę utworzono 
w 1945 roku. W roku 1958 było ich 813. Następnie liczba izb 
zaczęła maleć. Ostatnią izbę porodową, w Lędzinach na Śląsku 
(izba działała 57 lat), zlikwidowano w 2008r. Została zamknięta, 
ponieważ „nie miała sali do cesarskich cięć, prosektorium i kilku 
innych bardzo niepotrzebnych do naturalnego porodu rzeczy”, 
za to przyjeżdżały tam rodzić kobiety z całej południowej Pol-
ski - była idealnym rozwiązaniem pomiędzy domem a szpita-

Kącik pielęgniarki i położnej



162

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

lem. Pracujące w niej położne nazywano „Aniołami z Lędzin”, 
wszystkie rodzące chwaliły wyjątkową opiekę. Jej zamknięcie 
wywołało liczne głosy gniewu i oburzenia.

Instytucjonalizacja porodu przyczyniła się do tzw. „zimnego poro-
du” w samotności, z długim pobytem w szpitalu, brakiem kontaktu 
z najbliższymi. W odpowiedzi na to w 1996 roku powstaje fuNDaCja 
roDzIć Po LuDzku kontynuująca działania zainicjowane przez grupę 
dziennikarzy z Gazety Wyborczej i działaczy społecznych podczas 
pierwszej akcji „Rodzić po ludzku?” (1994 r.). Tysiące kobiet w listach 
i ankietach pisało o braku intymności na wieloosobowych salach 
porodowych, anonimowości, samotności i braku wsparcia. Proces 
przemian rozpoczął m.in. wprowadzenie porodów rodzinnych (na 
obecność ojca przy porodzie po raz pierwszy zezwolono we Francji w 
1954 roku), umożliwienie matce ciągłego kontaktu z dzieckiem, znie-
sienie zakazu odwiedzin bliskich. Coraz więcej kobiet mogło liczyć na 
pomoc i wsparcie personelu w pielęgnacji dziecka oraz w karmieniu 
piersią. Poród wciąż jednak dla tysięcy kobiet nie jest pozytywnym 
doświadczeniem. Dlatego Fundacja Rodzić po Ludzku wciąż działa 
na rzecz godnego porodu.

A teraz trochę informacji na temat ciekawych rytuałów / prak-
tyk kulturowych, o których się dowiedziałam szukając materia-
łów do wykładu.

Kuwada - (franc. couver, leżenie lub wysiadywanie jaj) zbiorczy 
termin określający grupę różnorodnych rytuałów wykonywanych 
przez mężczyzn przed, w trakcie oraz niedługo po narodzeniu jego 
dziecka. To współwystępowanie symptomów ciąży zarówno u kobiety 
jak i u mężczyzny. Mężczyźni mający zostać ojcami, mogą odczu-
wać prawie wszystkie towarzyszące „odmiennemu stanowi” objawy - 
mdłości, zwiększony apetyt, huśtawkę hormonalną oraz przybieranie 
na wadze. Korzenie syndromu tkwią w starożytnych rytuałach kultur 
prymitywnych. Warto dodać, że praktyka rytualnej kuwady miała 
miejsce na całym świecie. 

 Jak wyglądała kuwada w starożytności? Gdy zbliżało się rozwią-
zanie, ojciec dziecka kładł się (stąd nazwa couver) i symulował bóle 
porodowe. Kiedy kobieta urodziła, ojcu przynoszono niemowlę, po 
czym to on odbierał podarunki i gratulacje. Działo się tak, ponieważ w 
starożytnych kulturach patriarchalnych panowało przekonanie, że to 
ojciec pełni główną rolę w poczęciu dziecka. W Papui i Nowej Gwinei 
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współprzeżywanie porodu miało pozytywny wydźwięk - mężczyzna 
chciał w ten sposób wyrazić uznanie i szacunek dla partnerki. Krzy-
czący „rodzący” ojciec miał też odwracać uwagę złych duchów od 
rodzącej. Obecnie - odczuwanie przez mężczyzn objawów ciąży, np. 
kulinarne zachcianki, bóle krzyża, poranne mdłości, wskazuje na silne 
przywiązanie mężczyzny do partnerki. Nieświadome nawiązanie do 
starożytnych obrzędów poprzez szkoły rodzenia i porody rodzinne 
okazuje się korzystne dla obojga partnerów oraz samego dziecka, 
bo buduje między nimi głębszą i trwalszą więź. Udział mężczyzny 
w porodzie skraca czas jego trwania, zmniejsza prawdopodobieństwo 
wystąpienia u kobiety depresji poporodowej, jak i daje mężczyźnie 
satysfakcję z udziału w - zdawałoby się - wyłącznie kobiecym doś-
wiadczeniu narodzin.
Zwyczaje w czasie połogu. 

W dawnych kulturach położnica i dziecko były pierwotnie izolowa-
ne społecznie (Białoruś, Morawy, Ukraina, Rosja, Grecja, u saskich 
Wendów, w Westfalii, u Żydów) Kobieta, która wówczas urodziła 
uchodziła za nieczystą i związane to było z całym systemem różnych 
zwyczajów, obrzędów i przepisów izolacyjnych, których należało ściśle 
przestrzegać, aż do oczyszczającego kobietę kościelnego wywodu. 
Okres połogu eliminował kobietę z udziału w życiu religijnym, kon-
taktach towarzyskich, udziału w uroczystościach. W tym okresie np. 
łóżko położnicy i kołyskę noworodka stawiano w kącie i odgradzano 
od pozostałej części pokoju białymi płachtami lub zasłoną zwaną 
Sechswochentuch, które zdejmowano dopiero po 6 tyg. Później „na 
tle tego zwyczaju zrodziła się wiara o złych wpływach idących z ze-
wnątrz“, a z tego „konieczność nie tyle odosobnienia, jak zamknięcia 
się i obrony przed niemi”. Dlatego zwłaszcza wieczorem przysłaniano 
okna, zamykano drzwi, komin, gdyż tymi otworami wchodzą złe 
duchy (tak uważano w Polsce, na Rusi, w Turyngii i Palatynacie, 
u Rumunów i Żydów). Powiadano bowiem, że do kobiety w połogu 
diabeł ma przystęp. Należało więc chronić ją i noworodka od sztuczek 
diabelskich, złych mocy i istot. Uważano również, że kobieta w połogu 
nie może przebywać w ciemności, ponieważ mrok sprzyja duchom 
i mocom nieczystym.

Po sześciu tygodniach od porodu kobiety udawały się do koś-
cioła na wywód. W rytuale Kościoła rzymskokatolickiego wywód 
był przede wszystkim uroczystym błogosławieństwem położnic. 

Kącik pielęgniarki i położnej



164

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Podczas uroczystości kobiety klęczały na schodach wiodących 
do kościoła i tam słuchały mszy świętej, trzymając w rękach 
za paloną święcę i różaniec. Po ceremonii kobieta zwyczajowo 
odwiedzała sąsiadów na znak, że skończył sie dla niej okres kwa-
rantanny i wraca do zwykłego życia, codziennych zajęć i ludzi. 

W tradycji polskiej najważniejszym obrzędem w życiu niemowlęcia 
był chrzest kościelny połączony z uroczystością nadania imienia. Jako, 
że śmiertelność niemowląt była bardzo wysoka, starano się ochrzcić 
dziecko wkrótce po urodzeniu. W tej sytuacji matka będąca w po-
łogu nie brała udziału w uroczystości. Dziecko niesiono do kościoła 
owinięte tylko płachtą (specjalnych strojów na chrzest nie było). Do 
ubrania noworodka nie wolno było niczego przypinać, ani przyszy-
wać. Istniał bowiem przesąd, że można przez to „zaszyć jego zdolności 
i pamięć”. W uroczystości chrztu, najważniejszą rolę spełniali rodzice 
chrzestni, zwani kumami, kumotrami, patkami albo trzymacza-
mi. Według powszechnego w Polsce wierzenia zaproszenia w kumy 
nie wolno było odmówić, bo dziecko mogłoby przez to zachorować 
a nawet umrzeć.

W kościele podczas ceremonii chrztu obserwowano zachowanie 
dziecka. Jeśli było ruchliwe i głośno krzyczało, mówiono, że będzie się 
dobrze rozwijać i zdrowo chować. O dzieciach spokojnych szeptano, 
że pewnie przeniosą się na tamten świat. Gorszym jeszcze znakiem, 
zapowiadającym rychłą śmierć niemowlęcia, było zgaśnięcie świecy 
trzymanej przez matkę chrzestną.

W dzień chrztu po powrocie z kościoła odbywały się inne domowe 
obrzędy. Ochrzczone dziecko podawano ojcu, czasem kładąc je na 
chwilę na podłodze, pod stołem (na którym pownien się znajdować 
nienapoczęty chleb, aby w przyszłości dziecko zawsze mogło znaleźć 
na nim pokarm i najeść się do syta). Na Kaszubach, Mazowszu, Lu-
belszczyźnie czy w Wielkopolsce, gdzie stosowano ten zwyczaj ojciec 
następnie brał dziecko na ręce, trzykrotnie unosił je w górę, całował, 
przytulał i kołysał w ramionach. Praktyka ta była interpretowana jako 
symboliczne potwierdzenie ojcostwa, ojcowskiej miłości i przyjęcie 
do rodziny.

Jeżeli chrzczono dziewczynkę, matka chrzestna brała ją na 
ręce i niosła w pobliże skrzyni z odzieżą, płyty kuchennej, ko-
mory; dotykała rączką misek, garnków na kominie, przyborów 
do szycia itd., aby wyrosła na dobrą gospodynię. W przypadku 
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chłopca, ojciec chrzestny niósł go w pobliże sprzętów i narzędzi 
gospodarskich używanych tylko przez mężczyzn, czasem kładł 
go na końskim grzbiecie. Te praktyki miały wdrażać przyszłego 
mężczyznę do obowiązków domowych i gospodarskich. 

Prezenty jakie dzieci otrzymywały od chrzestnych, były to dary ob-
rzędowe i pamiątki, tradycyjnie nazywane wiązaniem, wiązarkiem, 
więzarkiem, podgłóweczkami lub na wiązanie. Dzieci zwyczajowo 
otrzymywały sztukę cienkiego, białego płótna, perkalu, batystu, srebr-
ne monety, woreczek z pieniędzmi, koszulki uszyte własnoręcznie 
przez chrzestną, medaliki z łańcuszkiem i inne symbole religijne. 
Często też dostawały prezenty na wyrost np. skórzane buciki, materiał 
na ubranko itd. W bogatych rodzinach dzieciom dawano np. srebrne 
sztućce z wygrawerowanym imieniem i datą chrztu, biżuterię, legaty 
pieniężne, darowizny, nieruchomości, zapis jakiejś sumy pieniężnej 
albo i wioskę na dożywocie lub na wieczność.

W różnych regionach Polski np. w Wielkopolsce każdy gość obecny 
na chrzcie wkładał dziecku w poduszkę pieniądze. Wszystkie te dary 
miały zapewniać dziecku dobry życiowy start, a w dalszych latach 
powodzenie, dostatek, szczęście. Wierzono, że dziękowanie za dary 
mogło sprowadzić na chrześniaka choroby i nieszczęścia, dlatego 
unikano tej formy.

Poczęstunek domowy związany z chrzcinami, nie był zbyt wys-
tawny. Nie było tańców, muzyki, mówiono bowiem, że: chrzciny grane 
będzie dziecko opłakane. Należało jednak wypić za zdrowie chrześ-
niaka, podejmowano więc gości różnymi trunkami z przekąską, naj-
częściej plackiem, kołaczem, chlebem lub kiełbasą. 

Było w zwyczaju, że matka chrzestna musiała upiec drożdżową 
kukiełkę osobiście albo zamówić u „specjalistki” i podarować chrześ-
niakowi na wiązowiny oraz na pierwsze urodziny. Rodzice dziecka, 
rodzice chrzestni i krewni kroili i dzieli między sobą kukiełkę i zjadali 
do ostatniej okruszyny, za pomyślność i zdrowie dziecka.

Rytuałem połogowym obowiązującym na Dalekim Wschodzie 
jest zuo yuezi, czyli „odsiedzenie miesiąca”. W Chinach młode 
matki muszą przestrzegać tradycji, która nigdzie indziej na świe-
cie nie jest tak rozbudowana i restrykcyjna w zakresie jedzenia 
i sposobu zachowania w połogu. Pierwsze zapisy dotyczące tego 
zwyczaju pochodzą sprzed dwóch tysięcy lat, kiedy w Księdze 
Rytuałów, jednym z dzieł pięcioksięgu konfucjańskiego, wymie-
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niono zakazy i nakazy dotyczące kobiet w okresie poporodowym. 
Celem zuo yuezi jest dosłownie siedzenie przez miesiąc, aby od-
budować siły po porodzie. Sposoby osiągnięcia celu wydają się 
atrakcyjne: sześć posiłków dziennie, pełna obsługa matki i dziecka 
przez kogoś z rodziny, odpoczynek, sen i unikanie gwałtownych 
emocji. Jednak diabeł tkwi w szczegółach.

• Posiłki - mają wzmacniać siłę yang, czyli powinny być gorące, 
ostre i rozgrzewające. Zakazane są owoce i warzywa. Absolut-
nie zakazana jest herbata, lody i słodycze. Zupa z głowy ryby 
ma pobudzić laktację, a zupa ze świńskich nóżek - uczynić 
mleko kobiece bardziej odżywczym. W młodą mamę wmusza 
się sześć posiłków dziennie, a w niektórych rejonach Chin do 
każdego z nich dorzuca się dwa jajka czyli 360 jaj w miesiąc!

• Odpoczynek - podstawowy obowiązek młodej mamy. Dziecko 
widuje ona jedynie podczas karmień, a opieka nad nim spo-
czywa na teściowej, matce położnicy lub opiekunce. Podczas 
zuo yuezi nie wolno: czytać książek, oglądać telewizji, korzystać 
z komputera, rozmawiać przez komórkę, wystawiać się na prze-
ciągi, chodzić po schodach, schylać się ani wychodzić z domu. 
Trzeba leżeć w łóżku, owijać brzuch elastycznym bandażem 
i jak najwięcej spać. Należy także dbać o psychikę - młoda 
mama nie powinna płakać, śmiać się, wzruszać, denerwować 
- jednym słowem - ma unikać wszelkich emocji. Gdy brak 
w najbliższej rodzinie osoby, która będzie dbała o położnicę, 
dziecko, posiłki, zakupy czy sprzątanie, wynajmuje się yuesao 
- pomoc domową wyspecjalizowaną w opiece poporodowej, 
a jej wynagrodzenie do najniższych nie należy.

• Higiena - młoda chińska mama nie może się kąpać, myć włosów 
ani zębów. Nawet podczas najgorętszego lata trzeba zawsze 
mieć długie rękawy i nogawki, skarpetki i nakrycie głowy. Je-
dyna dozwolona forma mycia to przecieranie ciała ręcznikiem 
zamoczonym w mieszaninie gorącej wody i alkoholu.

Dlaczego wykształcone Chinki zgadzają się na miesięczne odcięcie 
od świata? Na straży zabobonu stoi tradycyjna medycyna chińska 
i pamięć o czasach, gdy kobiety masowo umierały w trakcie porodu 
lub zaraz po nim. Dlaczego? Ponieważ setki lat temu poziom higieny, 
warunki mieszkaniowe i sposób odżywiania sprawiały, że połóg był 
momentem największego osłabienia organizmu. Wszystkie zasady zuo 

Kącik pielęgniarki i położnej



167

Biuletyn nr 94/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

yuezi to była próba ochrony matki i dziecka przed możliwymi choro-
bami i innymi zagrożeniami. Zakaz mycia był sensowny w czasach, 
gdy kąpiel sprowadzała się do ochlapania zimną wodą z miednicy, 
spanie w czapce i kilku warstwach ubrań - rozsądne przy braku ogrze-
wania w domu. Niewychodzenie z domu przez miesiąc to unikanie 
możliwości do złapania różnych chorób. Lista zagrożeń nie ma końca. 
Yuezi bing to zbiorcza nazwa wszelkich chorób spowodowanych bra-
kiem tradycyjnego połogu, a także jego niestarannym czy błędnym 
wykonaniem. Zalicza się do nich mnóstwo dolegliwości - od wczes-
nej menopauzy i szybkiego starzenia przez choroby stawów, kości, 
skóry, aż do chorób psychicznych i układu krążenia. Jako ewidentny 
przykład konsekwencji nieprzestrzegania reguł zuo yuezi pokazuje się 
kobiety z Zachodu. Mają szerokie biodra (bo po porodzie nie zakładają 
uciskowych bandaży), szybko się starzeją, mają wcześnie zmarszczki 
i w porównaniu z Chinkami zazwyczaj wyglądają na starsze. Dlatego 
miesiąc aresztu i swędzącej skóry może się wydać niewielką ceną 
w porównaniu ze spodziewanymi korzyściami.

 Oczywiście powyższe informacje dotyczące ciąży, porodu, połogu 
i zawodu położnej to zaledwie ułamek tego, co jest dostępne w lite-
raturze. Mam nadzieję, że potrafiłam rozbudzić ciekawość. A może 
ktoś skłoni się do dalszych poszukiwań, aby w niedalekiej przyszłoś-
ci na przykład na łamach naszego Biuletynu, podzielić się zdobytą 
wiedzą?

(piśmiennictwo u autora)
mgr Jolanta Janowicz

asystent ds. jakości i opieki szpitalnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Fotografie wykorzystane w tekście pochodzą ze stron internetowych:

http://iamwoman-mxtodis123.blogspot.com/2010/09/trotula.
html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kipu
http://przedkolumbem.blogspot.com/2012/10/narodziny-w-

kulturach-mezoamerykanskich.html
http://www.cochise.com.pl/diego_i_frida.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Justine_Siegemund
http://pl.wikipedia.org/wiki/Justina_Siegmundin

Kącik pielęgniarki i położnej
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Pożegnania

Dnia 3 lutego 2015 roku zmarła

OLGA TOMASZUK

Pracę zawodową rozpoczęła 01.08.1973 roku  
SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  

im J. Śniadeckiego w Białymstoku  
w Oddziale Chirurgii.

30 listopada 2011 roku odeszła na emeryturę.

Z pasją i ogromnym oddaniem wykonywała 
swój zawód. Niosła ciepło i ulgę w cierpieniu.

Z głębokim żalem żegnamy naszą drogą 
Koleżankę

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pielęgniarki i Położne  
SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  

im J. Śniadeckiego w Białymstoku

Śmierć, 
to słowo, 
które bolesny cios zadaje 
kończy się życie 
kończy się świat... 
tylko pustka 
tylko żal w duszy zostaje  
a w sercu wieczny ślad...
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat biura

czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 730-1500 a w środy w godz. 730-1700 
tel. 85 747-00-16 w. 32, tel/fax 85 744-11-09

Działalność merytoryczna:

praktyki indywidualne i grupowe, rejestr podmiotów 
prowadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

wtorek, środa i czwartek w godz. 730-1500 
tel: 85 747-00-16 w. 34

w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie 
(kontrole)

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

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

Kasa:

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

Biblioteka - lokal nr 21:

poniedziałek i piątek w godz. 900-1400 
tel: 85 747-00-17

Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia 
książek telefonicznie w godzinach pracy biblioteki, 
a odbiór w pozostałe dni tygodnia  
w godzinach pracy biura.

Informacje
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Informacje

D  
yżury

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

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP
pełni dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca 
w godzinach 1500-1700 w Biurze OIPiP 
(tel. 85 747-00-16)

Przewodniczący Okręgowego Sądu PiP
pełni dyżury 2 razy w miesiącu - w pierwszą i trze-
cią środę miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
(tel. 85 747-00-16)

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
Agnieszka Krynicka pełni dyżury w pierwszy wtorek 
miesiąca, w godzinach 1400-1500 w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku  
(budynek administracji Szpitala; pok. 26)  
Spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu  
(tel. 85 746-80-03)
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I  
nformacja

Dni dodatkowo wolne
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku w roku 2015

  5 czerwca  2015
 17 sierpnia  2015
 24 grudnia  2015

Soboty pracujące
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku w roku 2015

 27 czerwca  2015

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

Informacje
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I  
nformacja

Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:

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

Adres i aktualne numery telefonów:

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

15-097 Białystok
tel. 85 747-00-16  

tel/fax 85 744-11-09

Nazwa i numer rachunku bankowego:

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

PKO BP SA I Oddział w Białymstoku 
21 1020 1332 0000 1702 0026 1180

Informacje
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Informacje

WYDAWCA:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 
tel. 85 747-00-16, tel/fax 85 744-11-09 
www.oipip.bialystok.pl       e-mail: izba@oipip.bialystok.pl 
nakład Biuletynu 1120 egz. + egzemplarze obowiązkowe

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

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

Informacje


