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Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
Za nami maj, najkrótszy w nazwie ale bogaty w wydarzenia pielęgniarskie i położnicze. Maj w tym roku jest miesiącem wyjątkowym, ponieważ samorząd i związki
zawodowe podjęły intensywne działania zmierzające do poprawy sytuacji zawodowej
pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z harmonogramem OZZPiP 12 maja w całym kraju pielęgniarki podjęły różne formy akcji protestacyjnych informujących społeczeństwo o realizacji
postulatów zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek i położnych, w tym też strajki
ostrzegawcze.
Natomiast NRPiP w dniu 27 maja rozpoczęła kampanię Ostatni Dyżur, której celem
jest uświadomienie społeczeństwu jak znaczącą rolę nad zdrowiem, chorobą, osobą
chorą i zdrową, pełni pielęgniarka i położna. Ma też pokazać dramatyczną wizję na
najbliższe 10 lat, z powodu odejścia na emeryturę kilkudziesięciu tysięcy pielęgniarek
i położnych. Chcemy pokazać społeczeństwu naszą pracę i w jakich warunkach ona
się odbywa. Pokazać Polakom nie tylko jak ciężka jest to praca, ale także to, że nikt
nie dba o ich zdrowie. Kampania będzie trwać do listopada. Została uruchomiona
strona internetowa kampanii:

www.ostatnidyzur.pl

na której można podpisać apel (Receptę) kierowaną do polskich decydentów o podjęcie
natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Podziękowania

Pani mgr Irenie Husar
Pielęgniarce Naczelnej
Gruźlicy i Chorób Płuc
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
W związku z przejściem na emeryturę,
dziękujemy za lata wspólnej pracy,
za wzorowe wypełnianie obowiązków
służbowych i zaangażowanie zawodowe.
Życzymy miłych wspomnień,
samych pogodnych dni, dużo zdrowia
i realizacji pasji i zainteresowań.
Wiek emerytalny po to jest nam dany,
By realizować niespełnione plany,
Tylko łykać życie, nim się delektować,
Zwiedzać cały świat - PODRÓŻOWAĆ!
Pielęgniarki USK Białystok
przy ul. Warszawskiej 18

graf. Anna Sienkiewicz
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Podziękowania

Podziękowania odchodzącej na emeryturę

Pani Krystynie Iwanowicz
Pielęgniarki Kliniki
Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby
Krysiu, dziękujemy za wiele lat spędzonych razem,
wspólne dzielenie trosk i radości. Tworzyłaś zawsze
życzliwą atmosferę wokół siebie. Życzymy Ci wielu
lat w zdrowiu i spokoju. Od teraz wspominaj tylko
dobre chwile, popijając kawę w ciszy domowego
ogniska, czerpiąc radość z dorastających wnuków.
Koleżanki
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graf. Anna Sienkiewicz
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Podziękowania

Pani

Grażynie Fałtunowicz
Pielęgniarce Białostockiego Centrum Onkologii
W związku z przejściem na emeryturę
Życie jest nowelą - ktoś nuci piosenkę,
Życie to wieczna matura, z którą przyszło się zmagać,
Życie jest jak kobieta - znów zmienia sukienkę,
Życie to sztuka kochania, wybaczania nie rzadko przetrwania.
Przez życie idziesz po ludzku,
pracowicie, sumiennie, uczciwie.
Jako dostojna emeryturzystka
nie leniuchuj - żyj prawdziwie.
I choć zdrowie już nie to,
i w stawie coś strzyka,
oddychaj całą piersią.
Śpiesz się powoli,
to nic, że czas umyka,
zrób coś dla siebie
z fantazją smyka.

życzą Pielęgniarki Specjalistycznej Przychodni
Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii
graf. Anna Sienkiewicz
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Podziękowania

Serdecznie gratuluję Pani

mgr Agnieszce Wojno
z okazji uzyskania stopnia naukowego
doktora nauk o zdrowiu
w imieniu ORPiP oraz swoim własnym.
Życzę kolejnych sukcesów w życiu, tym zawodowym i rodzinnym, poczucia, że wszystko
idzie we właściwym kierunku i dużo szczęścia.
Przewodnicząca ORPiP
w Białymstoku
Cecylia Dolińska
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Konferencja PTP

I

nformacje PTP
I Konferencja
Pielęgniarek i Położnych
W trosce o kobietę i dziecko

W dniu 8 maja z inicjatywy OIPiP w Białymstoku, Koła PTP
przy UMB, Szkoły Rodzenia DAR oraz Zarządu Oddziału PTP
w Białymstoku zorganizowano I Konferencję Pielęgniarek i Położnych W trosce o kobietę i dziecko pod Honorowym Patronatem JM Rektora UM w Białymstoku prof. dr hab. n. med. Jacka
Niklińskiego. Konferencja odbyła się w Centrum DydaktycznoNaukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

fot. materiały OIPiP B-stok

Zaszczycili nas swoją obecnością: Pan Dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu prof. dr hab. Sławomir Terlikowski i Pani Prodziekan
prof. dr. hab. Elżbieta Maciorkowska, ze względów zdrowotnych
nie mogła uczestniczyć osobiście Pani Prodziekan prof. dr hab.
Elżbieta Krajewska-Kułak, która przesłała do Nas list. Wśród
nas gościliśmy także pracowników ochrony zdrowia z Białorusi,
kierowniczą kadrę pielęgniarską oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstw.
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Konferencja PTP
Wykłady prowadzone były przez znamienitych specjalistów:
prof. Elżbietę Maciorkowską, prof. Piotra Knappa prof. Mariana
Szamatowicza, dr hab. Adama Lemancewicza, dr hab. Marka
Szczepańskiego, dr Agatę Panas, dr Dorotę I. Piechocką, dr
Urszulę Chrzanowską, mgr Jolantę Janowicz, mgr Alicję Sadowską, mgr Raisę Sapieżyńską, mgr Małgorzatę Tymińską
i mgr Elżbietę Wasilko.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem Koleżanek i Kolegów pielęgniarek i położnych z terenu działania
OIPiP w Białymstoku oraz studentów kierunku Pielęgniarstwo
i Położnictwo (uczestniczyło ok. 200 osób). Spotkanie pozwoliło wymienić się doświadczeniami, stworzyło możliwość wspólnej dyskusji nad najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi
współczesnych problemów zdrowotnych populacji wieku rozwojowego i kobiet w okresie prokreacyjnym. Jesteśmy przekonani,
że I Konferencja Pielęgniarek i Położnych zorganizowana w tym
roku będzie kontynuowana w latach następnych.

fot. materiały OIPiP B-stok

W trakcie konferencji zostały wręczone nagrody ufundowane
przez OIPIP w Białymstoku dla trzech laureatek II etapu konkursu Pielęgniarka Roku 2014.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom za
tak liczne przybycie.
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dr n. med. Beata Olejnik
Przewodnicząca Koła PTP przy UM w Białymstoku
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Szkolenia podyplomowe w OIPiP

S

zkolenia podyplomowe w OIPiP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku kontynuuje cykl bezpłatnych szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek
i położnych.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia i listy osób, które w ostatnim
czasie ukończyły kształcenie.
Kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne

Fot. materiały OIPiP

Katarzyna Dąbrowska

Bernarda Bagińska

Elżbieta Bołbot 		

Edyta Borucińska

Weronika Brzezińska

Marta Renata Bubieniec

Ewelina Budzisz 		

Agnieszka Bzdela

Lidia Charytonowicz

Ewa Chomicka

Lucyna Czech 		

Renata Małgorzata Chren

Eugenia Czołomiej

Maria Filipczyk-Smarkusz
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Szkolenia podyplomowe w OIPiP
Lucyna Galicka			

Anna German

Danuta Jadwiga Górska		

Elżbieta Grądzka

Alina Gryciuk			

Anna Barbara Gryko

Patrycja Iwaniuk			

Beata Iwaszczuk

Jolanta Hanna Jankowska		

Beata Kawałko

Ewa Kojta				

Justyna Kossakowska

Marianna Kozłowska		

Anna Krasnowska

Sylwia Lenkiewicz			

Katarzyna Lipska

Anna Łapińska			

Katarzyna Maciuka

Elżbieta Marchela			

Alicja Grażyna Miller

Dorota Miłkowska		

Anna Możejko

Iwona Niegierewicz		

Anna Oksiejczuk

Elżbieta Ostapczuk		

Alicja Pawlak

Paulina Polińska			

Mirosława Pryczynicz

Elżbieta Przepióra			

Marta Puchalska

Alina Puczyńska			

Paula Purta

Edyta Urszula Rodakiewicz

Anna Sadowska

Maria Rolewicz Marzanna

Małgorzata Sołtan

Ewelina Urszula Sienkiewicz-Dojlida
Wioleta Sylwia Strachota		

Agnieszka Szlesińska

Krystyna Szymczuk		

Iwona Świętochowska

Emilia Anna Trociuk		

Małgorzata Trusiewicz

Jolanta Winnicka			

Wioletta Witkiewicz

Agnieszka Zubrzycka
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Szkolenia podyplomowe w OIPiP
Kurs specjalistyczny

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

Fot. materiały OIPiP

Iwona Adamska			

Ewa Andrzejewska

Paulina Bobka			

Urszula Bożena Bojko

Małgorzata Brzósko		

Justyna Chomko

Dorota Czyżewska		

Adriana Marzanna Den

Małgorzata A. Dereszkiewicz

Jolanta Anna Duda

Urszula Dylewska			

Ludmiła Gaińska

Elżbieta Godlewska		

Anna Grabowska

Joanna Grygoruk			

Ewa Gryka

Katarzyna Horoszko		

Barbara Jocz-Borowska

Anna Jędrzejewska		

Bożena Kamińska

Edyta Karpowicz			

Halina Kendyś

Ewa Kisłowska			

Anna Kobryniec

Katarzyna Komarnicka		

Korsak Maria
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Szkolenia podyplomowe w OIPiP
Halina Kosińska			

Marta Kostecka

Krystyna Kozłowska		

Teresa Krysztofiak

Joanna Michniewicz		

Aneta Łapińska

Dorota Łapuć			

Irena Łempicka

Ewa Majzit			

Irena Malinowska

Katarzyna Michalczuk		

Paulina Monach

Beata Mużyło-Pietrynczak

Anna Owłasiuk

Alina Pawluczuk			

Beata Piszczatowska

Renata Putkowska			

Małgorzata Sadowska

Anna Magdalena Sac		

Zofia Sawczuk

Jolanta Sawicka			

Marta Sawicka

Teresa Skwierczyńska		

Anna Snarska

Halina Stasiewicz			

Anna Tarasiuk

Irena Treszczotko			

Irena Jolanta Trofimiuk

Barbara Truchan			

Małgorzata Truchel

Katarzyna Turosińska		

Adam Turosiński

Bożena Grażyna Wolańska

Agnieszka Zahorowska

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

Z

jazd Pielęgniarek i Położnych
XXVII Okręgowy Zjazd
Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku

W dniu 21 marca 2015 roku odbył się XXVII Okręgowy Zjazd
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
Coroczny Okręgowy Zjazd, jest ważnym wydarzeniem w życiu Okręgowej Rady, podsumowującą pracę organów, realizację
założeń oraz wyznaczeniem kierunków pracy na cały rok.

Fot. materiały OIPiP

Chociaż ten zjazd był zjazdem budżetowym to oprócz zatwierdzenia preliminarza budżetowego na rok 2015 był miejscem do
omówienia bieżących, najważniejszych problemów naszego środowiska oraz podjęcia stosownych działań w postaci apeli, wniosków i stanowisk, których treści zamieszczamy w tym numerze
Biuletynu OIPiP.
Przewodnicząca OIPiP
Cecylia Dolińska
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Konferencja naukowa

K

onferencja naukowo - szkoleniowa
Regionalna
konferencja naukowo-szkoleniowa
Postępowanie z raną przewlekłą

W dniu 22 maja odbyła się Regionalna konferencja naukowo
- szkoleniowa Postępowanie z raną przewlekłą, której organizatorem była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
i Evereth Publishing Sp. z o.o.
Konferencja odbyła się pod kierownictwem naukowym dr hab.
n. med. Marka Kucharzewskiego - Wiceprezesa Zarządu Pols
kiego Towarzystwa Leczenia Ran, Zakładu Anatomii Opisowej
i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Patronat nad konferencją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek
i Położnych.
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Fot. materiały OIPiP
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Konferencja naukowa
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku, Cecylia Dolińska
otwierając konferencję, powitała wszystkich uczestników oraz
przedstawiła główne cele tego spotkania. Konferencja podzielona
była na trzy sesje. Pierwszy referat w I sesji wygłosiła dr n.med.
Mariola Rybka - Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniars
twa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, która poruszyła
tematy wyzwań współczesnego pielęgniarstwa w opiece długoterminowej.

Fot. materiały OIPiP

Prelegentami II sesji byli miedzy innymi: mgr Elżbietka Szkiler, mgr Paweł Krupop i dr n. o zdr. Karolina Suszyńska.
W sesji plenerowej wzięli udział mgr Elżbietka Szkiler, mgr
Barbara Szulecka, mgr Sylwia Rogowska, mgr Piotr Wolski
i mgr Robert Pałecki. Warsztaty praktyczne poprowadziła mgr
Małgorzata Jemioło.
W konferencji uczestniczyły pielęgniarki i położne z różnych
placówek ochrony zdrowia naszej izby. Podczas dyskusji wymieniono poglądy i doświadczenia związane z postepowaniem
z raną przewlekłą. Po zakończeniu spotkania uczestnicy otrzymali certyfikaty.
Przewodnicząca
ORPiP w Białymstoku
Cecylia Dolińska
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Ogłoszenie UMwB
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Informacje PTP

I

nformacje PTP
Białystok, dnia 7.05.2015 r.

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Dr n. med. Beata Olejnik
Przewodnicząca Koła PTP
przy Uniwersytecie Medycznym
w Białymstoku
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na I Konferencję Pielęgniarek
i Położnych W trosce o kobietę i dziecko, jest to dla mnie ogromne
wyróżnienie i zaszczyt, jednakże z przyczyn zdrowotnych nie będę
mogła w niej uczestniczyć.
Pozwolę sobie jednak życzyć wszystkim uczestnikom nie tylko owocnych obrad, ale w związku z Międzynarodowym Dniem
Pielęgniarki i Położnej, tego aby każdy dzień przynosił Państwu
radość i dumę z wykonywanej pracy, by zaangażowanie i troska
jaką wkładacie w opiekę nad pacjentami i ich rodzinami, były
docenione przez wszystkich.
Pamiętajcie jednak, że nie pomożecie ani jednemu człowiekowi,
jeśli nie zaangażujecie przy tym głowy, serca i duszy, bo tego bowiem, czego potrzebuje najbardziej każdy chory, jest Wasze serce.
Pamiętajcie, że Wy jesteście największym wsparciem dla pacjenta
i jego najbliższych, a o tym tak pięknie mówił Jan Paweł II - Tam
gdzie jest człowiek cierpiący - musi się znaleźć człowiek, który
otoczy cierpiącego wsparciem. Niech Wasza praca budzi w Was
dumę i satysfakcję, a uśmiech i zadowolenie pacjentów, zawsze
towarzyszy w codziennych trudnych obowiązkach.
Życzę także, by nie tylko w tym dniu spełniały się Wasze marzenia, te osobiste i rodzinne, ale by także piękna pora wiosenna
dostarczyła radości i optymizmu.
Wszystkiego najlepszego.
Prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
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Apele i stanowiska XXVII Okręgowego Zjazdu

A

pel XXVII Okręgowego Zjazdu
Apel XXVII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
z dnia 21 marca 2015 r.
w sprawie warunków pracy i płacy
pielęgniarek i położnych

Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
apelują do Rządu i Parlamentarzystów o wszczęcie pilnych działań zmierzających do systemowego rozwiązania problemów warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych polskich.
Godne życie obywateli Polski powinno stać się priorytetem
działań każdego Rządu, a w przypadku grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, które realizują tak istotne społecznie zadania
wobec ludzi chorych i cierpiących nie może być odkładane na
później.
Jako samorząd zawodowy apelujemy o jak najszybszą realizację obietnic wyborczych. Płace pielęgniarek i położnych są
w Polsce na żenująco niskim poziomie, brak jest wyposażenia
stanowisk pracy w sprzęt ułatwiający wykonywanie ciężkiej fizycznie pracy.
Dla dobra pacjenta i dla dobra całej ochrony zdrowia oczekujemy podjęcia dialogu w powyżej przedstawionych sprawach co
zapobiegnie narastającej frustracji i niezadowoleniu tak licznej
grupy zawodowej.
Sekretarz OZPiP
Elżbieta Niegierewicz
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Przewodnicząca OZPiP
Cecylia Dolińska
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Apele i stanowiska XXVII Okręgowego Zjazdu

S

tanowisko XXVII Okręgowego Zjazdu

Stanowisko XXVII Okręgowego Zjazdu PiP w Białymstoku
z dnia 21 marca 2015 r.
sprawie umieszczenia na liście kierunków studiów objętych
Programem Kierunki Zamawiane Kierunku - Pielęgniarstwo
Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku stoją na stanowisku włączenia kierunku studiów
- pielęgniarstwo do listy kierunków objętych programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kierunki zamawiane. Utworzenie listy kierunków zamawianych ma na celu zapewnienie wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów
w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.
Uzasadnienie
W gestii każdego Państwa leży zapewnienie wystarczających
zasobów kadrowych, mogących świadczyć wysokiej jakości usługi pielęgniarskie. Dlatego należałoby podjąć niezbędne działania
dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom przez wykształcenie
odpowiednio do potrzeb systemu profesjonalnych kadr pielęg
niarskich, które będą realizować opiekę nad pacjentem. Aby
wyeliminować znaczny niedobór kadry pielęgniarskiej należy
zainicjować zmiany mające na celu wpisanie strategii planowania
zasobów w pielęgniarstwie jako element składowy w strategii dla
zdrowia. Z uwagi na szczególną rolę jaką odgrywa rynek usług
pielęgniarskich w jej kształtowaniu, poprzez swój bezpośredni
wpływ na zdrowie społeczeństwa kierunek studiów - pielęgniarstwo powinien zostać zakwalifikowany do grupy kierunków zamawianych. Wśród młodych ludzi trzeba uatrakcyjnić wizerunek
pracy pielęgniarki, aby częściej wybierali oni tę ścieżkę kariery.
Zapewniając wstępującym do zawodu młodym kadrom przyjazne
środowisko pracy.
Sekretarz OZPiP
Elżbieta Niegierewicz

Przewodnicząca OZPiP
Cecylia Dolińska
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S

tanowisko XXVII Okręgowego Zjazdu
Stanowisko XXVII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 21 marca 2015r.
w sprawie nowego zawodu
asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2014.1145) delegaci XXVII
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
wyrażają stanowczy protest przeciw wpisaniu do ww. rozporządzenia w grupie 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie
zdrowia i pokrewni gdzie indziej nie sklasyfikowani - nowego
zawodu o kodzie 532906 Asystentka kobiety w ciąży i porodu
(doula).

20

Z opisu tego zawodu dowiemy się, że:
- do zadań zawodowych douli będzie należało m.in. udzielanie
kobiecie w ciąży, w trakcie porodu i po porodzie oraz jej rodzinie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i fizycznego;
zapewnienie ciągłości opieki i stwarzanie rodzącej poczucia
bezpieczeństwa; udzielanie wskazówek, jak pielęgnować noworodka i odnaleźć się emocjonalnie po porodzie (a więc
zakres edukacji przypisany położnej pracującej w środowisku),
- doulą może zostać każda kobieta bez względu na wiek oraz
wykształcenie (obowiązkowa edukacja kończy się wraz
z ukończeniem gimnazjum),
- wiedzę z zakresu m.in. fizjologii ciąży, pozycji wertykalnych,
higieny kobiety w ciąży i po ciąży, fizjologii i higieny noworodka, karmienia piersią i butelką, leków stosowanych w ciąży, diety, fizjoterapii w ciąży i w połogu zdobędzie w ciągu
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trzech dni tj. 21 godzin zegarowych szkolenia podstawowego
(położna wiedzę z tego zakresu zdobywa latami, także pod
okiem wykwalifikowanych nauczycieli zawodu). Dla porównania, aby zdobyć zawód opiekuna medycznego należy
ukończyć szkolenie trwające 800 godzin, a szczegółowy plan
nauczania został opracowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Wprowadzenie na takich zasadach nowego zawodu może spowodować zagrożenie dla kobiet ciężarnych, rodzących, matek
i dzieci oraz dla położnych rodzinnych. Zawód douli zrodzi wiele
pytań również w kontekście zawodu położnej: z czyich usług
korzystać, kto będzie służyć większą pomocą, czy ciężarnym
starczy czasu i chęci aby spotykać się (prawie jednoczasowo)
z lekarzem położnikiem, położną i asystentką kobiety w ciąży
i porodu, z kogo ciężarna powinna zrezygnować, a kogo obdarzyć większym zaufaniem? Oczywiście te dylematy przeniosą się
także na opiekę nad noworodkiem (czytaj: okres poporodowy).
Czy położne powinny odpowiedzi na te pytania zostawić tylko
decyzji kobiet ciężarnych?
Dlatego też mając na względzie szeroko rozumiane dobro kobiety ciężarnej oraz osób wykonujących zawód położnej, a w szcze
gólności położnej rodzinnej, delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku są przeciwni powstaniu
nowego zawodu asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula).
Sekretarz OZPiP
Elżbieta Niegierewicz

Przewodnicząca OZPiP
Cecylia Dolińska
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A

pel XXVII Okręgowego Zjazdu

Apel XXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 21 marca 2015 r.
w sprawie niepobierania opłat przez szpitale uniwersyteckie
za odbycie staży przez pielęgniarki i położne w ramach
kształcenia podyplomowego, których organizatorem jest
OIPIP w Białymstoku

Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku apelują do Dyrektorów Uniwersyteckich Szpitali w Białymstoku o niepobieranie opłat za odbycie staży przez
pielęgniarki i położne w ramach kształcenia podyplomowego,
których organizatorem jest OIPIP w Białymstoku.
Uzasadnienie
OIPiP w Białymstoku od 2012 uruchomiła bezpłatne kształcenie podyplomowe swoim członkom. Pragniemy zaznaczyć, że
jesteśmy jedyną Izbą w Polsce, która za żadne szkolenia podyp
lomowe w tym szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające nie pobiera opłat od swoich
członków. Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych ma ustawowo zastrzeżoną formę kształcenia podyplomowego. Szkolenia podyplomowe pielęgniarek i położnych są koniecznym obowiązkiem uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji
zawodowych, jest nałożony w ogólnospołecznym interesie przez
ustawodawcę i przynoszą wymierne korzyści zarówno dla personelu pielęgniarskiego (osoby te zwiększają swoje kwalifikacje)
jak i dla szpitali (szpitale zyskują coraz lepiej wykwalifikowaną
kadrę oraz pozwala to im m.in. na uzyskanie wyższego stopnia
referencyjności podmiotu leczniczego).
Pragniemy zaznaczyć, że inne uniwersyteckie szpitale w Polsce
podległe Ministrowi Zdrowia udostępniają placówki stażowe
pielęgniarkom i położnym na zasadach nieodpłatności.
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Sekretarz OZPiP
Elżbieta Niegierewicz

Przewodnicząca OZPiP
Cecylia Dolińska
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W

niosek XXVII Okręgowego Zjazdu
Wniosek XXVII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
z dnia 21 marca 2015 r.

w sprawie rozszerzenia wykazu stanowisk pracy
okręgowych izb pielęgniarek i położnych
objętych wynagrodzeniem
o stanowisko
okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej
Uzasadnienie
Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w drodze uchwały
ustala wykaz stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych,
których pełnienie może być wynagradzane. Powyższy wykaz nie
uwzględnia stanowiska okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej.
Analiza corocznych sprawozdań z działalności okręgowych
rzeczników odpowiedzialności zawodowej jednoznacznie wskazuje, na postępujący znaczący wzrost liczby wykonywanych przez
rzecznika zadań zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym.
Wzrasta liczba składanych skarg oraz poziom złożoności wszczynanych postępowań.
Procedury wykonywane przez rzecznika są również czynnoś
ciami czasochłonnymi. Przy tak dużym obciążeniu obowiązkami
i odpowiedzialnością rzecznika, zachodzi konieczność weryfikacji czy ze względu na ustanowienie społecznego wymiaru
funkcjonowania tego stanowiska nie dochodzi do łamania prawa
do wynagrodzenia za wykonaną pracę.
Okręgowe izby pielęgniarek i położnych nie mają narzędzi
prawnych do ustalenia wynagrodzeń rzecznikom. Środki finansowe otrzymywane z Ministerstwa Zdrowia w ramach realiza-
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cji umowy za wykonywanie zadań, nie wystarczają na pokrycie
wszystkich kosztów biura rzecznika.
W związku z powyższym Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku wnoszą o uwzględnienie
w wykazie stanowisk w organach okręgowych izb pielęgniarek
i położnych, których pełnienie może być wynagradzane, stanowiska okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Sekretarz OZPiP
Elżbieta Niegierewicz
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Przewodnicząca OZPiP
Cecylia Dolińska
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A

pel XXVII Okręgowego Zjazdu

Apel XXVII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 21 marca 2015 r.

w sprawie:
zwolnienia z obciążenia podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, pielęgniarek i położnych korzystających
z bezpłatnych szkoleń podyplomowych
organizowanych przez Okręgowe Izby
Pielęgniarek i Położnych
Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku apelują o zwolnienie z obciążenia podatkiem dochodowym pielęgniarek i położnych korzystających z bezpłatnych
szkoleń podyplomowych, których organizatorem są Okręgowe
Izby Pielęgniarek I Położnych.
Uzasadnienie
Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 361) organizator
bezpłatnych szkoleń musi wystawić uczestnikowi przedmiotowego szkolenia informację o wysokości uzyskanych przychodów
(tzw. PIT-8C). Według powyższej ustawy bezpłatne szkolenie
dla podatnika jest przychodem, który podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym.
W opinii OIPiP w Białymstoku powyższe działania są krzywdzące ponieważ obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji
zawodowych ma ustawowo zastrzeżoną formę kształcenia podyplomowego.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 r. Nr 174 poz. 1039 ze zmianami) zobowiązuje
samorząd zawodowy do organizacji kształcenia podyplomowego
dla swoich członków. Okręgowe Izby podejmując się organizacji
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szkoleń dla pielęgniarek i położnych wspierają działania Państwa
w zakresie podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego.
Budż ety Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w 90%
pochodzą z obowiązkowych składek członkowskich, z których
wydzielona kwota jest przeznaczona na szkolenia pielęgniarek
i położnych.
W związku z powyższym wnosimy o zwolnienie z obciążenia
z podatku dochodowego pielęgniarek i położnych, które uczestniczyły w bezpłatnych szkoleniach podyplomowych, które były
realizowane przez Izby Pielęgniarek i Położnych.
Sekretarz OZPiP
Elżbieta Niegierewicz
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Przewodnicząca OZPiP
Cecylia Dolińska

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

Odpowiedzi na pisma

O

dpowiedzi na pisma OIPiP

Ministerstwo Zdrowia
Departament
Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 04.05.2015

Przewodniczące/Przewodniczący
Okręgowych Rad
Pielęgniarek i Położnych
wg rozdzielnika
Szanowni Państwo,
W związku z licznymi pismami przekazywanymi co roku przez
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych zawierającymi stanowis
ka, apele, oświadczenia i wnioski podejmowane przez Okręgowe
Zjazdy Pielęgniarek i Położnych, uprzejmie informuję, iż są one
sukcesywnie analizowane przez właściwe komórki Ministerstwa
Zdrowia, inne resorty centralne oraz specjalistów w danych dziedzinach poruszanych tam zagadnień.
Opracowane stanowiska odnoszące się do zawodów pielęgniarki
i położnej w różnych aspektach i zakresach tematycznych są
umieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zak
ładce System ochrony zdrowia, Kadra medyczna i kształcenie, Pielęgniarki i Położne, O zawodach pielęgniarki i położnej, Samorząd
zawodowy pielęgniarek i położnych w części Zobacz stanowiska
dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.
Z poważaniem
Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych
Beata Cholewka
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O

dpowiedzi na pisma OIPiP

W związku z apelem XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych z dnia 21 marca 2015 roku w sprawie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, w załączeniu przesyłam Pańs
twu treść interpelacji Pana Posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie
warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wystosowanej
do Pani Premier Ewy Kopacz w dniu 5 maja 2015 r.
Białystok, dnia 2015 r.

Biuro Poselskie Posła
Krzysztofa Jurgiela
Paulina Buzun

Krzysztof Jurgiel
Poseł na Sejm RP
L. Dz. 032/ /15/P.B.

Sz. Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
INTERPELACJA
w sprawie warunków pracy i płacy
pielęgniarek i położnych
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Szanowna Pani Premier, w czasie obrad XXVII Okręgowego
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, które odbyło się
w dniu 21 marca bieżącego roku podjęto apel w sprawie warunków
pracy i płacy pielęgniarek i położnych.
W powyższym apelu delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i położnych apelują do Rządu i Parlamentarzystów o wszczęcie pilnych działań zmierzających do systemowego rozwiązania
problemów warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych pols
kich. Godne życie obywateli Polski powinno stać się priorytetem
działań każdego Rządu, a w przypadku grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, które realizują tak istotne społecznie zadania
wobec ludzi chorych i cierpiących nie może być odkładane na
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później. Jako samorząd zawodowy apelują o jak najszybszą realizację obietnic wyborczych.
Płace pielęgniarek i położnych są w Polsce na żenująco niskim
poziomie, brak jest wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt ułat
wiający wykonywanie ciężkiej fizycznej pracy. Dla dobra pacjenta
i dla dobra całej ochrony zdrowia pielęgniarki i położne oczekują podjęcia dialogu w powyższej przedstawionych sprawach co
zapobiegnie narastającej frustracji i niezadowoleniu tak licznej
grupy zawodowej.
Moim zdaniem, należy jak najszybciej doprowadzić do zwiększenia płacy pielęgniarek i położnych. Pragnę zwrócić uwagę, że
sytuacja służby zdrowia w Polsce jest bardzo ciężka. Powyższe
działania mające na celu poprawę sytuacji tej grupy zawodowej
będą głównie służyć dla dobra pacjentów i wszystkich Polaków.
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na
pytania:
1. Czy Pani Premier oraz Rząd planują podjąć konkretne działania
zmierzające do wzrostu płacy pielęgniarek i położnych?
2. Wielokrotnie obiecywaliście Państwo poprawę warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, w związku z powyższym
kiedy Rząd PO-PSL zamierza zrealizować obietnice wyborcze
złożone grupie zawodowej pielęgniarek i położnych?
3. Czy Pani Premier zamierza podjąć dialog w powyższej sprawie z pielęgniarkami i położnymi w celu poprawy ich sytuacji
materialnej?
Krzysztof Jurgiel
Poseł na Sejm RP
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O

dpowiedzi na pisma OIPiP
Warszawa, 6 maja 2015 r.

Minister
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Szanowna Pani
dr n. med. Cecylia Dolińska
Przewodnicząca
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku
Szanowna Pani Przewodnicząca,
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Bardzo dziękuję za przekazane stanowisko Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w sprawie umieszczenia
kierunku pielęgniarstwo na liście kierunków studiów objętych
programem Kierunki zamawiane.
Uprzejmie informuję, iż lista kierunków zamawianych została
sformułowana w oparciu o wyniki badania opracowanego w grudniu 2007 r. przez TNS OBOP na zlecenie MNiSW i wykorzystana na
potrzeby realizacji rządowego programu Kierunków zamawianych w ramach poddziałania 4.1.2. PO KL. Z uwagi na konieczność
rozliczenia projektów do końca 2015 r. nowe konkursy nie są już
ogłaszane i w chwili obecnej ostatni studenci kończą kształcenie
na kierunkach wspartych w ramach przedmiotowego programu.
Z tego względu nie ma możliwości dodania pielęgniarstwa do
listy kierunków zamawianych. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014- 2020
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję
o zmianie dotychczasowego podejścia i rezygnacji z kontynuacji
programu Kierunków zamawianych w takiej formie.
W dniu 16 czerwca 2014 r. ogłoszony został nowy rządowy program - Program Rozwoju Kompetencji, który zastąpi program
kierunków zamawianych. Jego głównym celem jest wzmocnienie
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kompetencji zawodowych, interpersonalnych, analitycznych oraz
kształcenia przedsiębiorczości, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Program kładzie szczególnie silny nacisk
na współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia
praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie)
oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację prog
ramów kształcenia.
Program Rozwoju Kompetencji ma służyć nie tylko wzmacnianiu najważniejszych kwalifikacji i kompetencji poszukiwanych na
rynku pracy, ale ma także za zadanie wspieranie nowoczesnych
metod dydaktycznych, angażowanie praktyków do prowadzenia
zajęć, kładzenie nacisku na zajęcia warsztatowe, na wykorzystanie
nowych technologii w edukacji wyższej i wspieranie kształcenia
modułowego oraz interdyscyplinarności studiów.
W dniu 17 czerwca 2014 r. uruchomiony został pilotaż Programu
Rozwoju Kompetencji, finansowany ze środków perspektywy
2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na
podstawie doświadczeń zdobytych w ramach pilotażu planowane
są kolejne działania w ramach nowej perspektywy finansowej
2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Pierwszy konkurs w tym zakresie planowany jest w maju
2015 r.
Ponadto uprzejmie informuję, iż w ramach V Osi PO WER, realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia, planowane są liczne działania
służące wsparciu dla obszaru zdrowia, np.:
1) Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, w tym:
■ realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych
uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej;
■ realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych
uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów
ww. kierunków.
2) Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, w tym:
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■ kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi;
■ kształcenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach istotnych
z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju;
■ kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych
formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu
widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju,
ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących
z placówkami podstawowej opieki, zdrowotnej;
■ doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów
istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb
epidemiologiczno-demograficznych.
Więcej informacji nt. działań planowanych w ramach V Osi PO
WER posiada Ministerstwo Zdrowia, które jest organem właściwym
w zakresie ww. tematyki.
Z wyrazami szacunku,
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z up. Ministra
Sekretarz Stanu
prof. Marek Ratajczak
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Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
DRP-II.40413.42.2015.EZD
Okręgowe Izby
Pielęgniarek i Położnych
według rozdzielnika
Szanowni Państwo
W odpowiedzi na przekazywane przez Państwa w pismach stanowiska Okręgowych Zjazdów Pielęgniarek i Położnych w sprawie
usytuowania w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby
rynku pracy nowego zawodu Asystentka kobiety w ciąży i porodu (doula) oraz uwagi dotyczące opisu tego zawodu (jego
pierwszej wersji), napływające do Departamentu Rynku Pracy
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazuję poniższe wyjaśnienia.
Zawód doula wprowadzony został do klasyfikacji na wniosek
ekspertów, którzy w 2012 r. analizowali (na zamówienie MPiPS)
zmiany zachodzące na rynku pracy.
Ponieważ w Państwa pismach powtarzany jest zarzut, że klasyfikacja z 2014 r. nie była konsultowana ze środowiskiem pielęgniarek i położnych pragnę przypomnieć, iż w połowie 2014 r.
Ministerstwo zakończyło, trwające ponad rok prace nad nowelizacją klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. W trakcie prac legislacyjnych projekt ww. rozporządzenia był
dwukrotnie (w 2013 i 2014 r.), kierowany do konsultacji resortów
oraz partnerów społecznych. Przez ponad rok zamieszczony był
również do ogólnej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Każda z zainteresowanych stron (także Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych) mogła
w tym czasie zgłosić swoje postulaty i uwagi do wprowadzanych
zmian, które na bieżąco były rozpatrywane i podawane do ogólnej
wiadomości w BIP.
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W toku prac legislacyjnych żaden z podmiotów nie zgłosił uwag
dotyczących przedmiotowego zawodu. Nie wypowiedziały się,
w tej sprawie, w stosownym czasie również samorządy pielęgniarek i położnych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1145) obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.
Wyjaśnić należy, że rejestracja zawodu w klasyfikacji oznacza
tylko, że dany zawód został zidentyfikowany na rynku pracy i jest
grupa osób, która go wykonuje, co nie przesądza, w żaden sposób
o nadawaniu uprawnień do jego wykonywania.
Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania nie reguluje
bowiem ani kwestii dopuszczania do wykonywania zawodu, standaryzacji kształcenia, zdobywania i nadawania uprawnień kwalifikacyjnych ani też kontroli spełniania tych uprawnień zarówno
przez firmy szkoleniowe, jak i przez osoby oferujące swoje usługi
w danym zawodzie na rynku pracy.
Aby ułatwić posługiwanie się klasyfikacją jej użytkownikom
(przede wszystkim pośrednikom pracy, doradcom zawodowym,
organizatorom szkoleń) Ministerstwo przygotowuje materiały informatyczne pokazujące na czym polega praca w danym zawodzie.
Opisy dla zawodów i specjalności wprowadzanych do klasyfikacji
opracowywane są sukcesywnie z udziałem ekspertów zewnętrznych, specjalistów w dziedzinie zawodoznawstwa i rynku pracy,
w oparciu o ustaloną metodologię, dostępną na wortalu pub
licznych służb zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl oraz dostępne
na temat danego zawodu/specjalności źródła. Konsultowane są
również z przedstawicielami środowisk właściwych dla danego
zawodu/specjalności.
Pierwszy opis zawodu Asystenta kobiety w ciąży i porodu
(doula), do którego odnoszą się uwagi zgłaszane w Państwa
stanowiskach przygotowany był przez ekspertów po konsultacji
z przedstawicielem Stowarzyszenia DOULA.
Obecnie w wyszukiwarce na wortalu publicznych służb zatrudnienia umieszczony jest opis zgodny z sugestiami Konsultanta
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Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położnictwa.
W związku z przekazanymi uwagami środowiska pielęgniarek
i położnych oraz Stowarzyszenia DOULA, przygotowaliśmy kolejną, udoskonaloną propozycję opisu, bowiem zależy nam aby zadania zawodowe douli odzwierciedlały jej prace, ale równocześnie
nie wchodziły w kolizję z zadaniami pielęgniarek i położnych.
Ostateczna wersja opisu zawodu Asystenta kobiety w ciąży
i porodu (doula) zostanie zamieszczona w wyszukiwarce niez
włocznie po zakończeniu konsultacji i uzyskaniu akceptacji Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego
i Położniczego.
Jednakże, podkreślić należy raz jeszcze (jak zostało wyjaśnione
wcześniej), że opisy zawodów nie mają mocy prawnej. Są jedynie
materiałem pomocniczym służącym użytkownikom klasyfikacji
w identyfikacji i rozróżnianiu zawodów (często o zbliżonych naz
wach) występujących na rynku pracy i orientacji co do treści pracy
wykonywanej w danym zawodzie.
Opis zawodu może być pomocy także do projektowania treści
kształcenia/szkolenia oferowanego przez instytucje szkoleniowe.
Jednakże o tym, jaki będzie kształt programu (w tym metody
nauczania), liczba godzin przeznaczonych na jego realizację - decyduje instytucja szkoleniowa.
Sekretarz Stanu
Jacek Męcina
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Białystok, dn. 25.05.2015 r.

Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
w Białymstoku
dr n. med. Cecylia Dolińska
Przewodnicząca
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku
Szanowna Pani Przewodnicząca,
W nawiązaniu do apelu podjętego w czasie obrad XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, dotyczącego
niepobierania opłat za odbywane przez pielęgniarki i położne
staże w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku informuję, że stawki zaproponowane Okręgowej Izbie Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku mają charakter wyłącznie symboliczny
i z przyczyn organizacyjnych muszą być utrzymane.
Dyrektor
dr n. med. Bogusław Poniatowski
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I

nformacje OIPiP w Białymstoku
Debata
na temat sytuacji zawodowej
pielęgniarek i położnych

W dniu 17 kwietnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
z inicjatywy Samorządu i Związku Zawodowego Pielęgniarek
I położnych odbyła się debata na temat sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.
W debacie wziął udział Wiceminister Zdrowia Cezary Cieś
lukowski, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski
i członek zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk,
konsultacji wojewódzcy, dyrektorzy podmiotów leczniczych,
pielęgniarska kadra kierownicza oraz Przewodniczące ORPiP
z Białegostoku, z Suwałk i Łomży oraz Przewodnicząca Podlas
kiego ZZPiP.
W debacie poruszano zagadnienia związane z edukacją i dos
konaleniem zawodowym pielęgniarek i położnych, wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w warunkach szpitalnych,
dyskutowano o kwestiach płacowych środowiska.
Minister Cezary Cieślukowski przedstawił długofalową koncepcję Ministerstwa Zdrowia dotyczącą zmian funkcjonowania
pielęgniarek i położnych w krajowym systemie ochrony zdrowia.
Działania Ministerstwa Zdrowia w obszarze poprawy sytuacji
pielęgniarek i położnych doprowadziły do wynegocjowania
z Komisją Europejską środków na kształcenie przeddyplomowe
pielęgniarek.
Zakłada się, że z formy bezpłatnego kształcenia skorzysta ok.
10 tys. osób. Planowane są również stypendia dla studentów kierunków pielęgniarstwa.
Następnym krokiem będzie powiązanie kształcenia z rynkiem
pracy, aby część praktyczna studiów była realizowana w placówkach współpracujących z Ministerstwem Zdrowia.
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Przygotowywane są również zmiany w ustawie o zawodach
pielęgniarki i położnej, które będą konsultowane ze środowis
kiem pielęgniarek i położnych.
- Spotykamy się dziś ze środowiskiem pielęgniarek, położnych
oraz osobami, które organizują, odpowiadają za ochronę zdrowia
i wykonują bezpośrednio wszelkie czynności związane z udzielaniem pomocy - powiedział wicewojewoda podlaski.
- Wspólnie będziemy mogli lepiej zdiagnozować nasze potrzeby,
pochwalić się naszymi osiągnięciami, ale też wyciągnąć wnioski
i wskazać dobre rozwiązania dla środowiska i przede wszystkim
dla pacjentów.
Przewodnicząca OIPiP
Cecylia Dolińska
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03.03.2015 Warsztaty w NRPiP nt. Zdarzenia niepożądane jak rozmawiać z mediami uczestniczyła Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska.
04.03.2015 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej
i Pomocy Społecznej.
04.03.2015 Szkolenie przeprowadzone przez Ewę Budrecką
Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.
J. Śniadeckiego Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Białymstoku nt. Kodeks etyki zawodowej, Rozporządzenie
Ministra Zdrowia odnośnie obowiązującej dokumentacji
medycznej i Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw
Pacjenta - udział wzięły 34 osoby.
09.03.2015 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg
w Przypadkach Losowych.
09.03.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Naczelnej
Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku - przewodniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia
Dolińska.
Na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej wytypowano
Krystynę Beatę Baranowską.
Nowo wybranej Pielęgniarce Naczelnej serdecznie gratulujemy.

10.03.2015 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
10.03.2015 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.
11.03.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
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Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg:
• z funduszu losowego - pomoc otrzymały 3 pielęgniarki,
• z funduszu samopomocowego pomoc udzielono 3 pielęgniarkom;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 29 koleżanek;
- rejestru pielęgniarek i położnych:
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano
do rejestru 1 pielęgniarkę i 1 położną,
• wykreślono z rejestru 2 pielęgniarki i 2 położne,
• wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę,
• odmówiono wydania prawa wykonywania zawodu 1 pielęgniarce;
- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
• wpisano do rejestru wpis nr 137 Kurs specjalistyczny
Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego organizowany przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz
ORDO sp. z o.o.
• wpisano do rejestru wpis nr 138 Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa położniczego organizowany przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA,
• wpisano do rejestru wpis nr 139 Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa neonatologicznego organizowany przez Stowarzyszenie Pielęgniarek
i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet
OAZA,
• wpisano do rejestru wpis nr 140 kurs dokształcający
Zaopatrywanie ran przy zastosowaniu opatrunków
specjalistycznych organizowany przez ALMAR-MEDI
Witold Moczydłowski Wysokie Mazowieckie,
• wpisano do rejestru wpis nr 141 kurs dokształcający
Antybiotykoterapia w zakażeniach szpitalnych organizowany przez ALMAR-MEDI Witold Moczydłowski
Wysokie Mazowieckie,
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• wpisano do rejestru wpis nr 142 kurs specjalistyczny
Edukator w cukrzycy organizowany przez Centrum
Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska,
• wpisano do rejestru wpis nr 143 kurs specjalistyczny
Szczepienia ochronne organizowany przez Centrum
Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska;
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
• wpisano do rejestru 4 indywidualne praktyki pielęg
niarskie,
• dokonano 8 zmian wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - zaliczono przesz
kolenie 3 pielęgniarkom;
- współpracy z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie
pielęgniarstwa psychiatrycznego;
- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek
i położnych do udziału w komisji konkursowej w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji
Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce;

11.03.2015 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 3 pielęgniarkom.
13.03.2015 Posiedzenie komisji ds. Pielęgniarstwa Psychiat
rycznego.
13.03.2015 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego Pielęg
niarstwo rodzinne organizowany przez NZOZ OMNI-MED
Zofia Stojak w Białymstoku - uczestniczyła Elżbieta Niegierewicz.
18.03.2015 Warsztaty dla pielęgniarek pracujących w domach
pomocy społecznej z zakresu Stosowanie przymusu bezpośredniego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku w ramach współpracy z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
województwa podlaskiego dr n. med. Nadzieją Sołowiej
- udział wzięło 37 osób.
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18.03.2015 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na warsztatach Stosowanie przymusu bezpośredniego
nt. Etyczno-prawne aspekty pracy pielęgniarek domów
pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i zakładów opiekuńczo-leczniczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - udział wzięło 38 osób.
18.03.2015 Szkolenie przeprowadzone przez Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Hannę Maj
w SP ZOZ w Siemiatyczach nt. Aspekty etyczno- prawne
w praktyce zawodowej pielęgniarki/położnej - udział wzięło
16 osób.
21.03.2015 XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku.
21.03.2015 Posiedzenie członków Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku.
- podjęto uchwałę w sprawie liczby delegatów biorących
udział w VII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym
Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
23.03.2015 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju
Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
23.03.2015 Obrady Konwentu Przewodniczących Okręgowych
Rad Pielęgniarek i Położnych w Naczelnej Izbie Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska.
24-25.03.2015 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ
nych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
25.03.2015 Posiedzenie komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece
Stacjonarnej.
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26.03.2015 II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Holistyczny wymiar opieki nad pacjentem z cukrzycą połączone
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z uroczystym ślubowaniu studentów w Wyższej Szkole
Medycznej w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska.

27.03.2015 Posiedzenie zespołu ds. Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej.
27.03.2015 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
- uczestniczyła Dorota Rojsza.
31.03.2015 Wizytacja indywidualnej praktyki położnej w Białymstoku, ul. Bema 2.
07.04.2015 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
08.04.2015 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg
w Przypadkach Losowych.
08.04.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 35
koleżanek;
- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - skierowano na
przeszkolenie 1 pielęgniarkę;
- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe:
• wpisano do rejestru wpis nr 144 szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego organizowany
przez Centrum Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska,
• wpisano do rejestru wpis nr 145 szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego organizowany
przez Centrum Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska,
• wpisano do rejestru wpis nr 146 Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki organizowany przez Stowarzyszenie
Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji
i Doskonalenia Zawodowego,
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• wpisano do rejestru wpis nr 147 kurs specjalistyczny
Edukator w cukrzycy organizowany przez Ośrodek
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Edukacja s.c. Ewa Baranowska i Anna Maszkowska
w Ełku;
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
• wpisano do rejestru 1 indywidualną praktykę pielęg
niarską;
- rejestru pielęgniarek i położnych:
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano
do rejestru 2 pielęgniarki,
• wykreślono z rejestru 2 pielęgniarki,
• wpisano do rejestru 4 pielęgniarki,
• wydano nowe prawo wykonywania zawodu 1 pielęgniarce;
- przyznania zapomóg z funduszu losowego - pomoc
otrzymały 2 pielęgniarki;
- powołania kierownika kształcenia podyplomowego
i zatwierdzenia komisji kwalifikacyjnej, egzaminacyjnej i komisji ds. jakości kształcenia podyplomowego
Specjalizacji neonatologicznej;
- dofinansowania kosztów związanych z organizacją
X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkolenio
wej Życiodajna śmierć - Pamięci Elizabeth KüblerRoss;
- dofinansowania X Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2014;
- zakupu talonów przeznaczonych na nagrody dla laurea
tek X Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku
2014;
- pokrycia kosztów pobytu pielęgniarek z Białorusi;
- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek
i położnych do udziału w komisji konkursowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
i w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym
im. L. Zamenhofa w Białymstoku;
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13.04.2015 Posiedzenie komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej.
15.04.2015 Spotkanie w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie wypracowania założeń do
zmiany tzw. Rozporządzeń koszykowych dotyczących obsad
i kwalifikacji pielęgniarek i położnych w poszczególnych
oddziałach szpitalnych - uczestniczyła Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska.
15.04.2015 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą
Pelargos Masaż noworodków, niemowląt i małych dzieci
- uczestniczyło 35 członków samorządu.
17.04.2015 Debata w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem pielęgniarek i położnych z województwa podlaskiego
reprezentowanych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Regionu Podlaskiego.
20.04.2015 Zebranie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk
o Zdrowiu w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska.
22.04.2015 Posiedzenie komisji ds. Położnych.
22.04.2015 Posiedzenie komisji Bioetycznej - uczestniczyła
Irena Husar.
23.04.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
kandydatek do zatrudnienia na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych w USK Białystok - przewodniczyła Dorota Rojsza.
Do zatrudnienia na stanowiska pielęgniarek oddziałowych
Komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:
- Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii A z Blokiem
Operacyjnym - Celina Kondrat,
- Sala Porodowa Kliniki Perinatologii i Położnictwa ze
Szkołą Rodzenia - Krystyna Lautsch.
Nowo wybranym oddziałowym serdecznie gratulujemy.
24.04.2015 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk w UDSK
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w Białymstoku nt. Aspekty etyczno-prawne w praktyce
zawodowej pielęgniarki - udział wzięło 38 osób.

27.04.2015 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Szczepienia ochronne dla pielęgniarek organizowanego przez
OIPiP w Białymstoku.
29.04.2015 Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli.
04.05.2015 Spotkanie w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie kontynuacji prac w zakresie
określenia obsad i kwalifikacji pielęgniarek i położnych
w poszczególnych oddziałach szpitalnych w tzw. rozporządzeniach koszykowych - uczestniczyła Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska.
07.05.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
kandydatek do zatrudnienia na stanowiska Pielęgniarek
Oddziałowych w SPP ZOZ w Choroszczy - przewodniczyła
skarbnik ORPiP Beata Janina Olejnik. Do zatrudnienia na
stanowiska pielęgniarek oddziałowych Komisja konkursowa
wytypowała następujące osoby:
- oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem pod
wójnej diagnozy z jednoczesnym pełnieniem obowiązków pielęgniarki oddziałowej w całodobowym oddziale
terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet oraz oddziale zaburzeń nerwicowych - Jolanta Jeżyna,
- oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu - Anna Guzowska,
- psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Anna Prusator,
- izba przyjęć - Alina Szapućko.
Nowo wybranym oddziałowym serdecznie gratulujemy.
08.05.2015 I Konferencja pielęgniarek i położnych W trosce
o kobietę i dziecko w Centrum Dydaktyczno-Naukowym
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Białymstoku zorganizowana
przez OIPiP i PTP Oddział w Białymstoku.
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11.05.2015 Obrona doktoratu Agnieszki Wojno pt. Ewolucja
postaw życiowych w przebiegu raka jajnika - uczestniczyła
sekretarz ORPiP Elżbieta Niegierewicz.
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11.05.2015 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg
w Przypadkach Losowych.
12.05.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
kandydatek do zatrudnienia na stanowiska Pielęgniarek
Oddziałowych w USK Białystok - przewodniczyła Skarbnik
ORPiP Beata Janina Olejnik. Do zatrudnienia na stanowiska
pielęgniarek oddziałowych Komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:
- Klinika Okulistyki - Urszula Karna,
- Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń
- Bożena Wądołowska,
- Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
- Halina Landsberg,
- Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej
- Iwona Anna Dębowska,
Nowo wybranym oddziałowym serdecznie gratulujemy.

12.05.2015 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
14.05.2015 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.
14.05.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg - z funduszu losowego - pomoc
otrzymały 2 pielęgniarki;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymały 34
koleżanki;
- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek
i położnych do udziału w komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na kursie specjalistycznym Wykonywanie
i ocena testów skórnych w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej OMNI-MED Zofia Stojak;
- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - skierowano na
przeszkolenie 1 pielęgniarkę;
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- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe:
• wpisano do rejestru wpis nr 144 szkolenie specjaliza
cyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego or
ganizowany przez Centrum Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska,
• wpisano do rejestru wpis nr 145 szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego organizowany
przez Centrum Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska,
• wpisano do rejestru wpis nr 146 Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki organizowany przez Stowarzyszenie
Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji
i Doskonalenia Zawodowego,
• wpisano do rejestru wpis nr 147 kurs specjalistyczny
Edukator w cukrzycy organizowany przez Ośrodek
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Edukacja s.c. Ewa Baranowska i Anna Maszkowska
w Ełku;
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
• wpisano do rejestru 1 indywidualną praktykę pielęg
niarską
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- od nr 1262/VI do nr 1268/VI, nr 1270/VI i nr 1271/VI w sprawach rejestru pielęgniarek i położnych:
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano
do rejestru 2 pielęgniarki
• wykreślono z rejestru 2 pielęgniarki
• wpisano do rejestru 4 pielęgniarki
• wydano nowe prawo wykonywania zawodu 1 pielęgniarce
- powołania kierownika kształcenia podyplomowego i zat
wierdzenia komisji kwalifikacyjnej, egzaminacyjnej i komisji ds. jakości kształcenia podyplomowego Specjalizacji
neonatologicznej;
- dofinansowania kosztów związanych z organizacją X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross;
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- dofinansowania X Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2014;
- zakupu talonów przeznaczonych na nagrody dla laureatek X Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku
2014;
- pokrycia kosztów pobytu pielęgniarek z Białorusi.

18.05.2015 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
19.05.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
kandydatek do zatrudnienia na stanowiska Pielęgniarek
Oddziałowych w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim - przewodniczyła skarbnik ORPiP Beata Janina Olejnik. Do zatrudnienia na stanowiska pielęgniarek oddziałowych Komisja
konkursowa wytypowała następujące osoby:
- Oddział Rehabilitacji - Elżbieta Krot
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Marzanna Niewińska
Nowo wybranym oddziałowym serdecznie gratulujemy.

19.05.2015 Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zgromadzonego
zasobu archiwalnego oraz stosowania dobrych praktyk
w postępowaniu z materiałami archiwalnymi NIPiP oraz
OIPiP w siedzibie NIPiP w Warszawie - uczestniczyła
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
19.05.2015 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą
Pelargos nt. Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia życia
noworodka i niemowlęcia. Standardy postępowania, Powrót do aktywności kobiet po porodzie - uczestniczyło 43
członków samorządu.
20.05.2015 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.
22.05.2015 Konferencja zorganizowana przez OIPiP w Białymstoku i firmę Evereth Publishing Sp. z o. o. w UDSK Postępowanie z raną przewlekłą.
22.05.2015 Obchody Dnia Pielęgniarki w Samodzielnym Pub
licznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zorga-
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nizowane przez Koło PTP - uczestniczyła Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska i Skarbnik ORPiP Beata Janina
Olejnik.

26.05.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
kandydatek do zatrudnienia na stanowiska Pielęgniarek
Oddziałowych w UDSK Białystok - przewodniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska. Do zatrudnienia na
stanowiska pielęgniarek oddziałowych Komisja konkursowa
wytypowała następujące osoby:
- Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii - Katarzyna Drwal
- Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci - Jolanta Sadowska
Nowo wybranym oddziałowym serdecznie gratulujemy.
27.05.2015 Konferencja prasowa inaugurująca ogólnopolską
kampanię społeczną Ostatni Dyżur zorganizowana przez
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
28.05.2015 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Białymstoku nt. Aspekty etyczno-prawne w praktyce
zawodowej pielęgniarki - udział wzięło 19 osób.
29.05.2015 Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki pod hasłem Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian,
efektywna opieka i racjonalne koszty - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
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K

omunikat Ministerstwa Zdrowia

Komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyjnych
dla pielęgniarek i położnych,
które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2015
ze środków Funduszu Pracy

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuję, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych
oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego
w 2015 r. (Dz.Urz.Min.Zdr.2014.79), w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 1850 miejsc szkoleniowych dla
pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizacje u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla spec
jalizacji rozpoczynających się w 2015 r. wynosi nie więcej niż
4 337zł., za cały okres trwania specjalizacji.
W Województwie Podlaskim planowane są szkolenia:
1. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
Uwaga: Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby
zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujace i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie
mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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I

nformacje Ministerstwa Zdrowia
Warszawa, 13.03.2015

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Cezary Cieślukowski
Stanowisko
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu
na podstawie art. 97 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.)
Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn.
zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę
pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły
szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie
położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a spełniają
inne wymagania określone w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać
stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek. Po upływie terminu prawo
wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
Przepis art. 97 ust. 1 i 2 ww. ustawy spowodował, że pielęgniarki
i położne, które ukończyły ww. szkoły pielęgniarskie przed dniem
1 stycznia 2015 roku oraz nie złożyły w tym terminie stosownego
wniosku do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych
o uzyskanie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, nie mogą
już ubiegać się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.
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W związku z powyższym należy stwierdzić, że osoby, którym
prawo wykonywania zawodu wygasło muszą spełnić wszystkie
przesłanki określone w art. 28 albo 31 ww. ustawy, w tym rów-
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nież przesłankę uzyskania odpowiedniego, określonego w tym
przepisie wykształcenia.
Do dnia 1 stycznia 2015 r. wymóg w zakresie wykształcenia
określony w art. 28 i 31 ww. ustawy był zastąpiony wymogiem
ukończenia liceum medycznego lub szkoły policealnej albo szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki albo ukończenia szkoły policealnej albo szkoły pomaturalnej kształcącej
w zawodzie położnej. Szkołą pielęgniarską w rozumieniu art. 52
ust. 2 pkt 1 ww. ustawy jest uczelnia prowadząca kształcenie na
kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia,
a szkołą położnych w rozumieniu art. 53 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy
jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku położnictwo na
poziomie studiów pierwszego stopnia.
W związku z wymogami określonymi w powyższych przepisach, osoby objęte normą art. 97 ww. ustawy, które nigdy nie
wykonywały zawodu pielęgniarki i położnej, a zamierzają podjąć
po raz pierwszy pracę w tym zawodzie, powinny podnieść swój
posiadany poziom wykształcenia do poziomu studiów pierwszego
stopnia. W tym celu, po dniu 1 stycznia 2015 r muszą uzupełnić
wykształcenie poprzez ukończenie tzw. studiów pomostowych,
czyli studiów przeznaczonych dla pielęgniarek, które posiadają
świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie
pielęgniarki oraz studiów przeznaczonych dla położnych, które
posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły szkołę policealną
albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie położnej, prowadzonych zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają
świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę
policealną albo szkolę pomaturalną, kształcącą w zawodzie
pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 770).
Przepis art. 97 ust. 1 i 2 ww ustawy nie dotyczy pielęgniarek
i położnych, które uzyskały zaświadczenie o prawie wykonywania
zawodu na podstawie przepisów obowiązujących przed uchwaleniem ustawy z dnia 5 lipca 1996 r, o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217, z późn. zm.), ale
w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
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pielęgniarki i położnej, nie wymieniły zaświadczenia o prawie
wykonywania zawodu wydanego na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 28 grudnia 1999 r., według ustalonego
wzoru, zgodnie z art. 12 ust. 2 tej ustawy, w terminie do dnia
31 grudnia 2001 r. (przez co zaświadczenie to, po upływie tego
terminu utraciło moc).
W opinii Ministerstwa Zdrowia osoby te posiadają prawo wykonywania zawodu, ponieważ moc utraciły wyłącznie zaświadczenia
i nie wydano tym osobom nowych zaświadczeń. Natomiast prawa
tych osób nie zostały w żaden sposób wygaszone.
Osoby, które wykonywały zawód pielęgniarki i położnej lub
wykonują go na podstawie nieważnych zaświadczeń powinny
wymienić zaświadczenia na obowiązujące. Sytuację osób z nieważnymi zaświadczeniami reguluje art. 91 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, który wskazuje, że
osoby które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają stwierdzone
albo przyznane prawo wykonywania zawodu, zachowują to prawo.
Osoby posiadające nieważne zaświadczenia miały już przyznane
albo stwierdzone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Cezary Cieślukowski
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nformacje Ministerstwa Zdrowia
Warszawa, 23.01.2015

Minister Zdrowia
Stanowisko
dotyczące podawania przez pielęgniarki leków
pochodzących z tzw. importu docelowego
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) wskazuje, iż wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, w tym m. in. realizacji zleceń lekarskich w procesie
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
Podstawą do podania przez pielęgniarkę leku jest pisemne,
czytelne, autoryzowane podpisem i pieczątką zlecenie lekarskie,
które powinno zawierać nazwę leku, dawkę, drogę podania i czasookres podawania. Na zleceniu powinna znajdować się informacja
o ewentualnej próbie uczuleniowej i jej wyniku oraz o ewentualnej
kontynuacji leczenia rozpoczętego w szpitalu.
Pielęgniarka przed podaniem leku powinna zapoznać się z kartą
charakterystyki produktu, „ulotką informacyjną” dołączoną do
leku, w której opisane są wskazania, przeciwwskazanie, działania
niepożądane, interakcje oraz sposób przygotowania, przechowywania i podania leku.
Równocześnie należy nadmienić, że art. 12 ust. 2 ww. ustawy
daje pielęgniarce prawo odmowy wykonania zlecenia lekarskiego,
w przypadku, gdy jest ono niezgodne z sumieniem lub zakresem
kwalifikacji pielęgniarki oraz jeśli zagraża życiu chorego. Wówczas
pielęgniarka wskazuje pisemnie przyczynę odmowy wykonania
zlecenia, z jej uzasadnieniem i przekazuje lekarzowi prowadzącemu leczenie.
W sytuacji okresowego braku konkretnego leku dopuszczonego
do obrotu na terenie Rzeczypospolitej oraz stwierdzeniem braku
jego odpowiedników, Minister Zdrowia może zdecydować o zabezpieczeniu pacjentów w drodze tzw. importu docelowego.
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Szczegółowe uregulowania dotyczące procedury tzw. importu
docelowego znajdują się w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz, 271, z późn.
zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych
niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
(Dz. U. poz. 349).
Podstawą wydania zgody na sprowadzenie konkretnego produktu leczniczego przez Ministra Zdrowia jest każdorazowo zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego
niezbędnego do ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.
Zapotrzebowanie takie wystawia lekarz prowadzący terapię
pacjenta, a w przypadku pacjenta leczonego w szpitalu zapotrzebowanie takie zatwierdza kierownik tego podmiotu (najczęś
ciej dyrektor ds. medycznych). Tym samym lekarz wystawiający
zapotrzebowanie odpowiada za przebieg terapii prowadzonej
lekiem nieposiadającym pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
w Polsce oraz za zaordynowanie ww. produktu leczniczego. Tym
bardziej, że zgodnie z powyższymi unormowaniami wystawiający
zapotrzebowanie jest świadomy, że zamawia produkt leczniczy
niedopuszczony do obrotu na terytorium
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Pełnomocnik Rządu
do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym
Beata Małecka-Libero
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statni dyżur

Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. Ostatni dyżur uroczyś
cie rozpoczęła się konferencją prasową, w dniu 27 maja 2015 roku
o godz. 1100 w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie.
W konferencji prasowej wzieli udział Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, Członkowie Prezydium
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczące Organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
W trakcie konferencji przedstawiony został Raport Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych pt. Zabezpieczenie społeczeństwa
polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych. Odbyła się
również projekcja krótkich spotów, przybliżenie kampanii mediom oraz zaprezentowanie problemów dotykających pielęgniarki
i położne.
Działania kampanii prowadzone będą w całej Polsce, zarówno
poprzez Internet, jak również regionalne konferencje Ostatni
dyżur dedykowane politykom oraz lokalnym mediom.
Ostatni dyżur to kampania społeczna a zarazem „alarm”
ostrzegający Polaków o ogromnym zagrożeniu społecznym,
z którego obliczem już dziś stajemy twarzą w twarz.
W świetle najnowszych prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych już za niespełna 5 lat Polacy zostaną pozbawieni
profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Z roku na rok
zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych w Polsce.
Dla wielu pielęgniarek i położnych dzisiejszy dyżur będzie
Ostatnim dyżurem. Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi 5,4 - to
jeden z najniższych wskaźników w Europie. Średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce to 48 lat, a już w 2022 r. osiągnie
średnią 50 lat.
Pielęgniarki i położne znikają ze szpitalnych oddziałów, szkół,
domów opieki społecznej, hospicjów oraz naszych domów i miejsc
pracy. Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy
się o 54 tys.
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Nasze rodziny i przyjaciele, my sami, zostajemy pozbawieni
podstawowej opieki. Bez opieki pielęgniarek i położnych nasze
zdrowie i życie jest zagrożone.
W obliczu ogromnego zagrożenia zdrowia i życia Polaków,
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uruchamia inicjatywę
Ostatni dyżur, której centralnym punktem jest zbieranie podpisów pod petycją w formie recepty.
Recepta jest apelem kierowanym do polskich decydentów
o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia
realizowane przez pielęgniarki i położne.
Zapraszamy do podpisywania Recepty (apelu) kierowanej
do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań
w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki
i położne.
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RECEPTA
Pacjent Premier Rządu RP, Rada Ministrów RP,
Posłowie RP i Senatorowie RP

W świetle najnowszych prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już
za niespełna 5 lat, my Polacy zostaniemy pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Z roku na rok zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych
w Polsce. Jako obywatel Polski jestem bardzo zaniepokojony/a tą sytuacją.
Statystyki 2015 r.:
• średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce: 48 lat
• liczba pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców w Polsce: 5,4
• liczba pielęgniarek i położnych w UE na 1000 mieszkańców: 9,8
w 2022 r.:
• średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce: 50 lat
• liczba pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców w Polsce: 4,0
• liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o 54 tys.
W wyniku wieloletnich zaniedbań oraz braku polityki rządu Rzeczpospolitej
Polskiej wobec tych zawodów pojawiło się realne zagrożenie pozbawienia opieki
pielęgniarskiej i położniczej w środowisku szpitalnym, domowym, środowisku
nauczania i wychowania oraz w środowisku pracy.
Taka sytuacja doprowadzi do odebrania nam, pacjentom ustawowo zagwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Bez opieki pielęgniarek i położnych nasze
życie i zdrowie jest zagrożone.
W trosce o swoje zdrowie, ale przede wszystkim o zdrowie moich najbliższych
apeluję do Państwa o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania
i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane
przez pielęgniarki i położne.

PESEL / e-mail

Imię i nazwisko
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nformacje NRPiP
Notatka ze spotkania
Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych
z dnia 15.04.2015

W dniu 15 kwietnia 2015 roku o godz. 1100 w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się
posiedzenie Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych
w którym uczestniczyli: Pani Prezes dr. n. med. Grażyna RogalaPawelczyk, Pani Wiceprezes Teresa Kuziara oraz Członkowie
(wskazani w liście obecności).
Celem spotkania było omówienie zagadnień priorytetowych
dla Komisji na rok 2015 oraz wyznaczenie kierunku działań.
Główne zagadnienia omówione na spotkaniu:
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1. Jednym z tematów poruszonym na posiedzeniu była sprawa
pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej, w szczególności omówienie i zajęcie stanowiska w sprawie Pisma
NFZ z dnia 17 marca br. dotyczącego wprowadzenia mechanizmów oceny jakości i efektywności świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej.
Ustalono: W trybie pilnym zostanie przesłana odpowiedź
do NFZ, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła działania w kierunku odpowiedzi na ww. pismo, a po
zakończeniu konsultacji ze środowiskiem prześlemy stanowisko dotyczące mechanizmów oceny jakości i efektywności świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki opieki
długoterminowej domowej. 14 kwietnia br. przygotowane
zostało Pismo do Zespołu ds. opracowania standardów
opieki długoterminowej oraz do Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych z prośba o przedstawienie
propozycji mechanizmów oceny jakości i efektywności
świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej.
Zrealizowano 16.04.2015 roku
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Ustalono również, że zostaną odszukane materiały dotyczące
kryteriów oceny jakości w opiece długoterminowej z 2014 r.
Po analizie zostanie wysłane ostateczne pismo NRPiP do
NFZ zajmujące stanowisko w sprawie mechanizmów oceny
jakości i efektywności świadczeń wykonywanych przez
pielęgniarki opieki długoterminowej.
2. Zwrócono także uwagę, na kwestie procedur dodatkowego finansowania świadczeń zdrowotnych. Ustalono, że ww. problem
miałby być omówiony na planowanym spotkaniu z Ministers
twem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie pisma Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych do Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia z prośbą o ustalenie
terminu spotkania z przedstawicielami tych instytucji w celu
omówienia wszystkich kwestii, które zostały do tej pory podjęte przez wyżej wymienionych, a nadal nie są rozwiązane.
4. Omówiono również problemy związane z Elektroniczną Weryfikacją Uprawnień Świadczeniobiorców.
Ustalono: 15 kwietnia br. zostało wysłane pismo Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych kierowane do Pana Ministra Zdrowia
oraz Pana Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu informatycznego oraz finansowania pracy pielęgniarek, położnych POZ. W związku z powyższym należy
poczekać na odpowiedź w tej kwestii ze strony Ministerstwa
Zdrowia. Wskazany problem miałby być również omówiony
na planowanym spotkaniu z Ministerstwem Zdrowia oraz
Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zrealizowano 15.04.2015 roku.
Członkom Komisji przekazano również informacje o uwagach zgłoszonych przez ORPiP w sprawie problemów funkcjonowania e-WUŚ - przedstawiono analizę ww. opinii.
Należy również przygotować pismo do Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z zapytaniem na jaki cel zostaną przez
naczone środki tych osób, których system informatyczny
e-WUŚ błędnie weryfikuje jako nie uprawnionych do świadczeń zdrowotnych.
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5. Omówiono sprawę przesłaną przez Panią Barbarę Dąbrowską dotyczącą Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31
grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych
procedur radiologicznych z zakresu radiologii, diagnostyki
obrazowej i radiologii zabiegowej.
Ustalono: Postanowiono, iż należy przygotować Pismo do
Ministra Zdrowia o interpretację niezrozumiałego przez
pielęgniarki zapisu w załączniku część III Zabiegi radiologiczne poz. 39; 40; 41 (strony 1881-1902) do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych
z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii
zabiegowej, który brzmi następująco: pielęgniarka przeszkolona w zakresie procedur wewnątrznaczyniowych.
Wątpliwości dotyczą posiadania odpowiedniego certyfikatu/kursu oraz osoby odpowiedzialnej za te szkolenia
(jakiego rodzaju ma to być kurs?).
6. Poruszono również temat Pielęgniarstwa Szkolnego. Przekazano do informacji Członkom Komisji Pismo Przewodniczącej Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - Marii
Matusiak skierowane do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie organizacji spotkania z przedstawicielami
Ministerstwa Zdrowia z powodu istniejącej potrzeby zmian
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej. Zmiany, które należy wprowadzić przedstawiła w swoim piśmie Pani Przewodnicząca Maria Matusiak.
Ustalono: Powyższy problem oraz pozostałe zagadnienia
w tej dziedzinie miałyby być omówione na planowanym
spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Przekazano również informację o terminie spotkania
z przedstawicielami pielęgniarstwa środowiska nauczania
i wychowania, które odbędzie się 27 kwietnia 2015 roku
o godz. 1130. Zostanie przygotowane oficjalne pismo NRPiP
zapraszające Komisję na ww. spotkanie.
Kolejnym tematem była część oświatowa subwencji ogólnej,
a w szczególności zapis z części I dotyczącej doposażenia
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Jednostek Samorządu Terytorialnego gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/
placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne
przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla pielęgniarek bądź
lekarzy. Sprawa dotyczyła wykreślania komputerów we
wnioskach o zapotrzebowanie. W związku z powyższym
ustalono, iż należy napisać pismo ww. sprawie.
Podsumowanie
Na spotkaniu ustalono, że pierwszym krokiem będzie ustalenie
terminu spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia
oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawy naglące zostaną
podane do decyzji Pani Prezes i w przypadku zgody zrealizowane
w możliwie najkrótszym czasie, tj.:
- odpowiedź na pismo NFZ z dnia 17 marca br. dotyczącego
wprowadzenia mechanizmów oceny jakości i efektywności
świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej;
- analiza i stworzenie propozycji mechanizmów oceny jakości
i efektywności świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki
opieki długoterminowej;
- interpretacja niezrozumiałego przez pielęgniarki zapisu w załączniku część III Zabiegi radiologiczne poz. 39; 40; 41 (strony
1881 - 1902) do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur
radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej
i radiologii zabiegowej, który brzmi następująco: pielęgniarka
przeszkolona w zakresie procedur wewnątrznaczyniowych;
- przygotowanie pisma do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia na jaki cel zostaną przeznaczone
środki osób, które system informatyczny e-WUŚ błędnie weryfikuje jako nie uprawnione do świadczeń zdrowotnych.
- przygotowanie Pisma w sprawie wykreślania komputerów we
wnioskach o zapotrzebowanie.
Opracowała:
Adriana Smoleńska
Dział Merytoryczny NIPiP
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Notatka ze spotkania
Zespołu ds. analizy problemów medycyny szkolnej
oraz
Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych
w dniu 27 kwietnia 2015 roku

W dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 1130 w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. analizy problemów medycyny szkolnej oraz
Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w którym
uczestniczyli: Pani Prezes dr. n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Pani Wiceprezes Teresa Kuziara, Członkowie Komisji oraz
Zespołu (wskazani w liście obecności).
Spotkanie zostało zorganizowane na zaproszenie Pani Prezes
dr. n. med. Grażyny Rogali-Pawelczyk.
Celem spotkania było omówienie bieżących problemów oraz
ustalenie zakresu działań zmierzających do poprawy sytuacji
w medycynie szkolnej.
Przedstawicielom pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania przedstawiono analizę problemów związanych z medycyną szkolną przygotowaną na podstawie informacji przesłanych
przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w formie prezentacji multimedialnej oraz dotychczasowe działania podjęte przez
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych związane z medycyną
szkolną.
Główne zagadnienia omówione na spotkaniu:
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1. Według pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania
zasadne jest przywrócenie obowiązującej do końca 2014
roku możliwości wystawienia przez pielęgniarkę szkolną
skierowań do lekarza okulisty oraz do lekarza w poradni
wad postawy.
W ramach wykonywanych przez pielęgniarkę / higienistkę
szkolną testów przesiewowych do profilaktycznych badań lekarskich jest między innymi test dotyczący zaburzeń ostrości
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wzroku. Wynik testu i zalecenia od okulisty są niezbędne do
celów szkolnych, tj.
- prawidłowego usadzenia dziecka w ławce,
- zalecenia grupy ćwiczeniowej (ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych).
W przypadku, gdy lekarz rodzinny jest pośrednikiem pomiędzy pielęgniarką/higienistką szkolną, a okulistą istnieje duże
prawdopodobieństwo, że pielęgniarka nie uzyska informacji
od okulisty o zaleceniach dla danego dziecka. Utrudni jej
to objęcie opieką czynną dzieci z problemami zdrowotnymi
w tym zakresie, przez co obniży się jakość opieki profilaktycznej sprawowanej nad uczniem w szkole.
Ustalono: Propozycja przygotowania wniosku o wprowadzenie zmian w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, które uwzględniałyby możliwość kierowania do
lekarza okulisty oraz do lekarza w poradni wad postawy
przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
2. Zwrócono także uwagę, na aktualizację i wskazanie konk
retnych testów przesiewowych (m. in. siatek centylowych)
i ujednolicenie dokumentacji medycznej w tym zakresie.
Lekarze i pielęgniarki szkolne używają różnych testów, siatek
centylowych, w związku z czym nie ma spójności wykonywanych badań przesiewowych.
Ustalono: Propozycja zwrócenia się o stanowisko i rekomendacje w ww. sprawie do Instytutu Matki i Dziecka przy
Ministerstwie Zdrowia.
3. Omówiono również problemy związane z gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole.
Problemy wynikają z braku rozporządzenia w sprawie wymogów dotyczących użyczenia i wyposażenia gabinetów szkolnych lub ujednolicenia opłat za gabinety, gdyż pielęgniarki
szkolne ponoszą opłaty za użytkowanie i remont gabinetów.
Jednoznaczne określenie jakie wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej powinna zapewnić szkoła, a jakie powinno pozostać w gestii pielęgniarki
szkolnej rozwiązałoby powyższy problem.
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Pielęgniarki zwróciły uwagę na problem pokrywania kosztów
związanych z remontem gabinetów, w przypadku zalecenia
Sanepidu odnośnie dostosowania pomieszczenia, a dyrektor
szkoły nie posiada zaplanowanych środków na ww. cel.
Pojawiły się również głosy mówiące o nakładaniu kar przez
Sanepid na pielęgniarki szkolne za niedostosowanie gabinetu
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole.
W związku z powyższym, określenie zasad (w drodze uregulowań prawnych) odpłatności za użyczenie pielęgniarkom
środowiska nauczania i wychowania gabinetu profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także pokrywania
kosztów remontu wydaje się być zasadnym.
Poinformowano zebranych, że pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie ustalenia jednoznacznych przepisów prawa dotyczących bezpośredniego użyczenia i wyposażenia gabinetów szkolnych, pobierania opłat od dyrektorów
szkół, trudności z usytuowaniem gabinetu w pomieszczeniu
innym niż szkoła zostało przesłane do Ministerstwa Edukacji
Narodowej w dniu 22 kwietnia 2015 roku.
Ustalono: Propozycja przedstawienia pisma do Głównego
Inspektoratu Sanitarnego z prośbą o ujednolicenie i dopracowanie wymogów wobec gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
4. Następnie poruszono problem umów na odbiór odpadów
medycznych. Po dyskusji i wymiany swoich doświadczeń
ustalono, że pielęgniarka ma możliwość podpisania umowy
na odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym i w tym wypadku nie ma obowiązku dostosowania gabinetu do przechowywania odpadów medycznych. Takie rozwiązanie jest do
zaakceptowania przez środowisko pielęgniarek szkolnych.
Podjęto także dyskusje dotyczącą odpadów po fluoryzacji
(szczoteczek jednorazowych) - są to odpady komunalne, a nie
medyczne. Opinię prawną w tej sprawie posiadają pielęgniarki
z okolic Gdańska.
5. Kolejnym problemem, który należy rozwiązać jest brak
świadczeń profilaktycznych dodatkowo finansowanych na
rzecz uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
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Pielęgniarki szkolne oprócz profilaktyki fluorkowej nie kontraktują z NFZ innych programów zdrowotnych. Pielęgniarki
współuczestniczą w realizacji programów organizowanych
przez szkoły lub Sanepid, ale nie otrzymują z tego tytułu
gratyfikacji finansowych.
Ustalono: Propozycja zwrócenia się do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zapewnienia pielęgniarkom szkolnym
świadczeń dodatkowo finansowanych.
6. Proponowano działania zmierzające do zmiany zapisu w
załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w części II Warunki
realizacji testów przesiewowych, dotyczące wskazania w ww.
załącznikach uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych podlegających do badań przesiewowych i bilansowych,
którzy ukończyli 19 rok życia. Zapis jest kłopotliwy w przypadku uczniów techników(mają ponad 20 lat) lub uczniów,
którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy niezależnie
od etapu swojej nauki.
Ustalono: Propozycja zlikwidowania ograniczeń przeprowadzania bilansu ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (do 19 r.ż.) i zmiana zapisu na: wykonywanie bilansu
u uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej bez
określenia wieku ucznia.
7. Wykazano propozycję działań zmierzających do zmiany zapisów w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w części
III, pkt 2. Propozycje dotyczyły następujących problemów:
Harmonogram pracy gabinetu szkolnego (zakres dostępnoś
ci pielęgniarki/higienistki szkolnej) powinien być ustalany indywidualnie z dyrektorem danej placówki i powinien
uwzględniać: liczbę uczniów w szkole, godziny pracy danej
placówki zgodnie z planem lekcji, specyfikę danej placówki. Nie powinno określać się liczby godzin dziennie lub tygodniowo, w których pielęgniarka powinna być dostępna
w szkole;
Należy zmniejszyć ilość uczniów przypadających na jeden
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etat pielęgniarki przy zachowaniu tego samego poziomu
wynagrodzenia;
Zwiększenie wskaźnika dotyczącego godzin pracy pielęgniarki
w szkołach z klasami integracyjnymi, sportowymi oraz z nauką w warsztatach na terenie szkoły, a także uczniów szkół
specjalnych w poszczególnych grupach zależnych od stopnia
niepełnosprawności;
Uzyskanie jednoznacznej interpretacji dotyczącej zapisu
norm liczby uczniów na jedną pielęgniarkę: Szkoła podstawowa, w której liczba uczniów nie przekracza 150 osób- 440550 uczniów.
8. Kolejno omówiono Zarządzenie nr 69/2013/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013
roku (z późn. zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna. Proponowano zmianę §27
w sprawie finansowania świadczeń pielęgniarki szkolnej:
a. Dostosowanie współczynników korygujących stawkę
kapitacyjną dla uczniów w szkołach specjalnych, sportowych:
„- uczeń z niepełnosprawnością typu A w szkołach typu
III (typ ucznia IIIA) - współczynnikiem 7,0;
- uczeń z niepełnosprawnością typu B w szkołach typu III
(typ ucznia IIIB) - współczynnikiem 10;
- uczeń z niepełnosprawnością typu C w szkołach typu III
(typ ucznia IIIC) - współczynnikiem 30,0;
- uczeń w klasie z warsztatami i klasie sportowej - współczynnik 2,0”;
b. Wzrost wartości rocznej stawki kapitacyjnej.
c. Proponowano również wyodrębnić współczynniki korygujące stawkę kapitacyjną dla szkoły podstawowej, gdyż
istnieje różnica między ilością wykonywanych świadczeń/
testów przesiewowych w szkole podstawowej, a szkole gimnazjalnej;
d. Zwrócono również uwagę na wyodrębnienie stawki kapitacyjnej dla grupy 5-cio i 6-cio latków - ustalenie współczynnika korygującego - 2;
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e. Należy rozwiązać problem związany ze szkołami liczącymi
do 150 uczniów oraz małych szkołach wiejskich - propozycja ustalenia współczynników korygujących stawkę kapitacyjną dla tych szkół lub dodatku terenowego z powodu
zwiększenia kosztów związanych z dojazdem, materiałami
i lekami;
f. Zespół omówił również brak wzrostu stawki kapitacyjnej
na fluoryzację, przy co rocznym wzroście kosztu zakupu
fluoru;
g. Pielęgniarki z województwa lubelskiego zgłosiły prośby
o zmianę zapisów pozwalających na refundowanie świadczeń dla uczniów - uchodźców, którzy uczęszczają do szkół,
a nie posiadają numeru PESEL i nie mogą być umieszczani
na listach deklaracji.
9. Proponowano zmianę w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w § 10 pkt 5
dotyczącego dokumentacji medycznej ucznia po zakończeniu nauki. Proponowano zmianę zapisu na: „karta zdrowia
ucznia po zakończeniu nauki przez ucznia powinna zostać
mu wydana za potwierdzeniem odbioru”.
10. W związku z potrzebą zmian przedstawionych wyżej zapisów w prawie związanych z medycyną szkolną postanowiono
stworzyć standardy opieki nad uczniem. Publikacja ta stanie
się podstawą do podjęcia zmian w określonych przepisami
prawa dokumentach dotyczących zawodu pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Istotny jest brak aktualnej
metodyki pracy i standardów opieki nad uczniem.
Ustalono: Propozycja opracowania standardów opieki nad
uczniem w pielęgniarstwie środowiska nauczania i wychowania. Postanowiono, że nie ma potrzeby powoływania
oddzielnego Zespołu do opracowania ww. standardów,
gdyż cały Zespół chce uczestniczyć w ich przygotowaniu.
Natomiast, żeby usprawnić pracę wybrano dwie osoby,
które będą przewodniczyły Zespołem ww. sprawie, tj.:
- Agnieszka Zborowska;
- Jolanta Zając.
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Większość problemów poruszonych na spotkaniu jest znana, a Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych niejednokrotnie
przedstawiała swoje postulaty na spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz w pismach przesyłanych do ww. Instytucji.
Pani Prezes dr. n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk zakończyła spotkanie. Ustalono, że omawiane problemy oraz notatka
ze spotkania zostanie przekazana członkom Zespołu ds. analizy
problemów medycyny szkolnej oraz Komisji ds. Kontraktowania
Świadczeń Zdrowotnych. Ponadto Pielęgniarki wyraziły chęć wymiany danych kontaktowych pomiędzy członkami Zespołu ds.
analizy problemów dotyczących medycyny szkolnej - w związku
z powyższym niezbędne jest uzyskanie zgody na przekazanie
danych.
Podsumowanie
Na spotkaniu ustalono, że pierwszym krokiem będzie przesłanie do połowy maja propozycji standardów opieki nad dziećmi
w szkole, które będą podstawą do zmiany poruszanych problemów. Na spotkaniu ustalono, że zostaną przygotowane następujące pisma:
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▶ wniosek o wprowadzenie zmian w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, które uwzględniałyby
możliwość kierowania do lekarza okulisty oraz do lekarza
w poradni wad postawy przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
▶ prośba o stanowisko i rekomendacje w sprawie wskazanie
konkretnych testów przesiewowych (m. in. siatek centylowych) i ujednolicenie dokumentacji medycznej dla lekarzy
i pielęgniarek szkolnych;
▶ o ujednolicenie i dopracowanie wymogów wobec gabinetu
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w celu
zapewnienia pielęgniarkom szkolnym świadczeń dodatkowo finansowanych;
▶ w sprawie likwidacji ograniczeń wiekowych bilansu ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i zamienić zapis po-
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zwalający na wykonywanie bilansu u uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
▶ dotyczące zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w § 10
pkt 5 dotyczącego dokumentacji medycznej ucznia po zakończeniu nauki. Proponowano zmianę zapisu na: „karta
zdrowia ucznia po zakończeniu nauki przez ucznia powinna zostać mu wydana za potwierdzeniem odbioru”.
Zostaną również podjęte działania dotyczące wprowadzenia
zmian zapisu w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w części II oraz części III,
które zostały przedstawione w niniejszej notatce.
Opracowała:

Adriana Smoleńska
Dział Merytoryczny NIPiP
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Czy pielęgniarka może bez ukończonego kursu specjalistycznego wykonywać badania EKG
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Przepis § 1 ust. 1 pkt 2 lit. h) ustawy z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diag
nostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
(tekst jedn. Dz. U. Nr 210, poz. 1540) stanowi, że pielęgniarka
jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego badania EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego.
Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt.5 ustawy dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1435
z późn. zm.) wykonywanie zawodu pielęgniarki polega m.in. na
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności - realizacji
zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
Pielęgniarka wykonuje zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości
pielęgniarka ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania (art. 15 ust. 1 i 3
ww. ustawy).
Pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych
kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie
przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia
zdrowotnego.
W przypadku odmowy pielęgniarka ma obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
bądź opiekuna faktycznego o takiej odmowie i wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innej pielęgniarki
lub w innym podmiocie leczniczym.
W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych z określonych powyżej przyczyn pielęgniarka ma obowiązek
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uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej (art.
12 ww. ustawy).
Pielęgniarka nabywa umiejętności wykonywania badania EKG
w toku kształcenia zawodowego na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja
2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa
i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631).
Reasumując:
W przypadku pisemnego zlecenia w karcie zleceń przez lekarza
pielęgniarce wykonania badania EKG, pielęgniarka może i powinna badanie to wykonać. Odmowa wykonania może nastąpić
tylko w przypadkach określonych powyżej.
Dział Prawny NRPiP
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Kiedy pielęgniarce przysługuje urlop szkoleniowy?
Zgodnie z normą art. 66 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1435
z późn. zm.) kształceniem podyplomowym pielęgniarek jest:
1) szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej specjalizacją;
2) kurs kwalifikacyjny;
3) kurs specjalistyczny;
4) kurs dokształcający.
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Pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy o pracę odbywa kształcenie podyplomowe na swój wniosek, na podstawie
wydanego przez pracodawcę skierowania lub bez skierowania,
na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia.
Pielęgniarce, która podejmie kształcenie podyplomowe na
podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę przysługują płatne zwolnienia z części dnia pracy i urlop szkoleniowy
w wymiarze do 28 dni roboczych ustalany przez pracodawcę
w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego.
Pracodawca może przyznać pielęgniarce także dodatkowe
świadczenia, w szczególności:
1. zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na
zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na
obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości
niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika;
2. pokryć opłaty za naukę pobierane przez organizatora
kształcenia;
3. udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego.
Pielęgniarce podejmującej kształcenie podyplomowe bez skierowania wydanego przez pracodawcę, może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania
prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie
porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Okres takiego bezpłatnego urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia u da-
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nego pracodawcy w zakresie uprawnień wynikających Kodeksu
pracy.
Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej
podejmujących kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, przystępujących do egzaminu państwowego, w wyniku którego uzyskują tytuł specjalisty
w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie
w ochronie zdrowia wynosi do 6 dni roboczych i jest ustalany
przez pracodawcę w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego i egzaminów.
Reasumując:
Pielęgniarka ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia
zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.
To, czy pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy o pracę
otrzyma urlop szkoleniowy zależy od tego czy będzie odbywać
kształcenie na podstawie skierowania pracodawcy lub od jego
dobrej woli.
Podstawa prawna: art. 61-66 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. jedn. Dz. U. z 2014., poz. 1435
z późn. zm.)
Dział Prawny NRPiP
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Czy od pielęgniarki zatrudnionej w Zakładzie Radiologii
można wymagać pracy w warunkach bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie jonizujące?
Zgodnie z przepisami z zakresu prawa pracy zakład pracy zobowiązany jest zorganizować kontrolę dozymetryczną w zakresie
dostosowanym do rodzaju pracy narażającej na działanie promieniowania jonizującego. Obowiązany jest także do ewidencjonowania otrzymanych przez pracowników dawek napromienienia
oraz aktywności wchłoniętych przez organizm substancji promieniotwórczych. Stosując promieniowanie jonizujące powinien
zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej, a także aparaturę dozymetryczną i wyposażenie służące do ochrony środowiska pracy odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych prac
(§ 2 ust.1 i 3, § 3 ust.1.rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18
czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
stosowaniu promieniowania jonizującego, Dz.U.1968.20.122).
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1. Jeżeli procedury medyczne tego wymagają, w jednostce ochrony zdrowia w pracowniach rentgenowskich zatrudnia się pielęgniarki posiadające umiejętności w zakresie procedur zabiegowych, a także w zakresie obsługi strzykawek automatycznych.
W jednostce ochrony zdrowia udzielającej świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny nuklearnej i z zakresu terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych zatrudnia się, co najmniej:
1) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny nuklearnej;
2) technika elektroradiologii
3) pielęgniarkę;
4) fizyka medycznego.
Jednostka ochrony zdrowia ubiegająca się o uzyskanie zgody na
prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych,
badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz
paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem

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

Opinie prawne NRPiP
produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej do wniosku o wydanie takiej zgody załącza m.in.
1) imienny wykaz osób uczestniczących w procedurach medycznych w poszczególnych pracowniach wraz z określeniem
ich kwalifikacji, w szczególności specjalizacji i staży;
2) wykaz medycznych procedur radiologicznych, które będą
wykonywane.
Kierownik jednostki ochrony zdrowia jest obowiązany zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, organowi wydającemu zgodę, wszelkie zmiany dotyczące ww.
informacji (§ 8 i 10-11 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań
dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń
zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób
nienowotworowych, (t. jedn. Dz.U. 2013.1015 z późn. zm.).
3. Załącznik Nr 3 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków
bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U.
2006.180.1325) stanowi, że instrukcja ochrony radiologicznej
w pracowni rentgenowskiej zawiera m.in.
- opis postępowania na terenie pracowni wynikający z umieszczenia na drzwiach wejściowych tablicy informacyjnej ze
znakiem ostrzegawczym promieniowania jonizującego oraz
z działaniem sygnalizacji ostrzegawczej;
- sposób kontroli narażenia pracowników na promieniowanie
rentgenowskie.
4. Osoby wykonujące procedury z zakresu radiologii zabiegowej podlegają indywidualnej kontroli dawek otrzymywanych
przez skórę dłoni. W pracowni rentgenowskiej znajdują się
w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach m.in.:
- protokoły pomiarów dozymetrycznych;
- protokoły pokontrolne;
- ewidencja osób zatrudnionych w pracowni rentgenowsk iej
w podziale na odpowiednie kategorie narażenia, dawek
otrzymywanych przez pracowników, orzeczeń lekarskich
stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy pracowników na określonym stanowisku.
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W podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, w którego skład
wchodzi pracownia rentgenowska opracowuje się i wdraża
program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa personel zakładu jest
obowiązany stosować osłony przed promieniowaniem jonizującym, właściwe dla rodzaju źródeł i zakresu prowadzonych
prac, w tym używania strzykawek jednorazowych wyposażonych w osłony pochłaniające promieniowanie gamma
i beta ( § 14 ust.5, § 21. ust. 1 § 22 ust.1, § 39 § rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami
radiologicznymi Dz.U. 2006.180.1325).
5. Zgodnie z normami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (Dz. U. t.jedn. Dz.U.2014.1512 z późn. zm.) osoby wykonujące i nadzorujące wykonywanie badań i zabiegów leczniczych
przy użyciu promieniowania jonizującego są obowiązane do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej
pacjenta poprzez ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony
radiologicznej pacjenta, zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu
potwierdzającego jego zdanie (art. 18 ust.5 ww. ustawy).
W celu dostosowania działań i środków ochrony radiologicznej pracowników do wielkości i rodzajów zagrożeń, kierownik jednostki organizacyjnej wprowadza podział lokalizacji
miejsc pracy (art. 18 ust.1 ww. ustawy)
Za powyższe działania odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej, który podejmuje określone działania
w celu spełnienia tych wymagań po zasięgnięciu opinii ins
pektora ochrony radiologicznej i lekarza medycyny pracy.
Reasumując:
Od pielęgniarki zatrudnionej w zakładzie radiologii można
wymagać pracy w warunkach bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie jonizujące przy zachowaniu określonych prawem
procedur. W przypadku wątpliwości, co do realizacji ww. zasad
celowe jest zgłoszenie problemu inspektorowi ochrony radiologicznej lub bezpośrednio dyrektorowi podmiotu.
(MK) Prawnik NRPiP
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Dostęp obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu
w państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
Przepisy unijne o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią, iż podczas tymczasowego pobytu w państwach UE/EFTA obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo
do świadczeń zdrowotnych niezbędnych ze wskazań medycznych,
udzielanych przez lekarzy/świadczeniodawców, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w pańs
twie pobytu.
Obywatelowi RP przysługują świadczenia zdrowotne, które:
- są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem
charakteru tych świadczeń oraz czasu trwania pobytu,
- zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent
byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.
Dokumentem potwierdzającym prawo obywatela RP do świadczeń opieki zdrowotnej jest Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ), którą trzeba okazać w placówce, w której
jest udzielane świadczenie. W niektórych państwach oprócz karty
EKUZ jest także wymagany dowód tożsamości (preferowany
paszport).
Wniosek o wydanie karty EKUZ należy złożyć przed wyjazdem
we właściwym ze względu na zgłoszenie miejsca zamieszkania
oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
W przypadku, gdy osoba ubezpieczona poniosła koszty leczenia w państwach członkowskich UE/EFTA może się starać o ich
refundacje, jeżeli spełni poniższe warunki:
- skorzystała podczas tymczasowego pobytu ze świadczeń
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zdrowotnych na terenie innego państwa członkowskiego UE/
EFTA,
- posiadała prawo do świadczeń zdrowotnych jako osoba ubezpieczona w NFZ,
- zapłaciła rachunki wystawione przez świadczeniodawcę w innym państwie członkowskim UE/EFTA.
Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ wraz z dowodami zapłaty za świadczenia zdrowotne.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający
znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. U. L 200 z 7.6.2004.
str.1).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. U. L 284 z 30.10.2009.
str.1).
Decyzja nr S3 z dnia 12 czerwca 2009 roku określająca świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (Tekst mający znaczenie
dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią) (2010/C
106/10).
Opracowała:

Jolanta Kubajka-Piotrowska
Dział merytoryczny
w Biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
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Opinia prawna dotycząca: możliwości wydania prawa
wykonywania zawodu na czas nieokreślony dla cudzoziemca
nie posiadającego zezwolenia na pobyt stały
Wniosek:
Cudzoziemiec legitymujący się zezwoleniem na pobyt stały
może uzyskać zarówno prawo wykonywania zawodu na czas
określony jak i na czas nieokreślony. W odniesieniu zaś do cudzoziemca nie mającego przyznanego zezwolenia na pobyt stały
możliwe jest wyłącznie przyznanie prawa wykonywania zawodu
na czas określony
Stan faktyczny:
Przedmiot zapytania dotyczy możliwości wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na czas nieokreś
lony dla cudzoziemca, który nie posiada zezwolenia na pobyt
stały oraz ewentualnej konieczności zaznaczania w dokumencie
potwierdzającym prawo wykonywania zawodu, że zostało ono
wydane na czas określony.
Ocena prawna:
W pierwszej kolejności zasadnym jest przywołać brzmienie art.
35 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435; dalej zwana ustawą), stosownie z którym to cudzoziemcowi może być przyznane prawo
wykonywania zawodu na stałe albo na czas określony, jeżeli:
1) posiada zezwolenie na pobyt stały;
2) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie
niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub
położnej;
3) przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie przepisów obowią-
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zujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał
zawód;
4) przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa,
którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
5) posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej
lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie
świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie
z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa
Unii Europejskiej;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
7) jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej;
8) odbył roczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie
leczniczym;
9) wykazuje nienaganną postawę etyczną.
Wobec powyższego zasadnym staje się stwierdzenie, że cudzoziemiec legitymujący się zezwoleniem na pobyt stały może
uzyskać zarówno prawo wykonywania zawodu na czas określony
jak i na czas nieokreślony.
Równocześnie koniecznym jest przywołać w tym miejscu art.
35 ust. 3, stosownie z którym to okręgowa rada pielęgniarek
i położnych może przyznać prawo wykonywania zawodu na czas
określony cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ustawy (czyli zezwolenia na pobyt stały),
który spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2-8. W odniesieniu
zatem do cudzoziemca nie mającego przyznanego zezwolenia na
pobyt stały możliwe jest wyłącznie przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas określony, jeśli spełnia pozostałe wymogi
określone w cytowanym przepisie.
Jednocześnie celowym jest zauważyć, iż zgodnie z art. 3 pkt 2
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1650) cudzoziemcem jest każdym kto nie posiada obywatelstwa
polskiego, jednakże w myśl art. 2 pkt 2 tego aktu prawnego nie
stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich
rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają.
Również ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej jednoznacznie rozróżnia osoby, które nie posiadają wprawdzie obywatelstwa polskiego ale są obywatelami państw członkowskich
UE od cudzoziemców. Wobec powyższego wyżej prowadzone
rozważania dotyczące możliwości wydania prawa wykonywania zawodu na czas określony lub bezterminowo odnoszą się
wyłącznie do cudzoziemców.
Ponadto należy wskazać, że wzór dokumentu Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, stanowi załącznik
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r.
w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz.U. poz. 222). Dokument ten
wprawdzie nie przewiduje miejsca na adnotację, kiedy oraz na
jaki czas zostało wydane prawo wykonywania zawodu, jednakże
informacja o tym powinna zostać wpisana w miejscu oznaczonym jako wpisy/adnotacje urzędowe. W sytuacji bowiem, gdy
prawo wykonywania zawodu wydane zostaje na czas określony
zasadne jest ujawnienie tej okoliczności również w dokumencie
potwierdzającym jego wydanie. Z tego względu uzasadnione staje
się również umieszczenie adnotacji o tym, kiedy upływa czas na
jaki prawo wykonywania zawodu zostało przyznane.
Zawarcie powyższych zapisów w treści samego dokumentu
potw ierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu jest
istotne również z uwagi na brzmienie art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy,
w myśl którego to prawo wykonywania zawodu lub ograniczone
prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku upływu czasu
na jaki zostało przyznane. Niezbędne staje się zatem wskazanie
daty, z którą prawo wykonywania zawodu przyznane na czas
określony wygasa.
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Opinie prawne NRPiP
Równocześnie wypada wskazać, iż zgodnie z pkt 4 pouczenia
znajdującego się we wzorze dokumentu „Prawo wykonywania
zawodu pielęgniarki lub położnej”, stanowiącego załącznik do
przywołanego wyżej rozporządzenia pielęgniarka, pielęgniarz,
położna, położny obowiązani są do bezzwłocznego zwrotu okręgowej radzie pielęgniarek i położnych izby, której są członkami,
dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w przypadku pozbawienia prawa wykonywania zawodu, zawieszenia
prawa wykonywania zawodu lub utraty tego prawa.
Mając powyższe na uwadze trzeba zauważyć, że nie ma przeszkód, aby także w uchwale przyznającej prawo wykonywania
zawodu na czas określony zamieszczana była informacja o obowiązku zwrotu właściwej radzie dokumentu potwierdzającego
przyznanie tego prawa po upływie czasu, na jaki zostało przyz
nane.
Piotr Siłakiewicz
radca prawny
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Opinie konsultantów

O

pinie konsultantów
Opinia Konsultanta krajowego
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
w sprawie

podawania przez pielęgniarki środowiskowe/ rodzinne
leków drogą dożylną (w tym wlewów kroplowych)
oraz leków podawanych w iniekcjach domięśniowych
(takich jak żelazo, antybiotyki)
Podawanie leków drogą dożylną lub domięśniową przez pielęg
niarki środowiskowe/rodzinne jest realizacją wydanego zlecenia
lekarskiego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. To lekarz
decyduje o leczeniu, dawce leku, drodze podania w zależności od
stanu pacjenta i choroby. Za to również ponosi odpowiedzialność.
Wszystkie leki, które są zarejestrowane w Polsce, a dostępne na
receptę do leczenia ambulatoryjnego mogą być podawane zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i charakterystyką produktu leczniczego. Każdy lek niezależnie czy jest podawany drogą
dożylną, domięśniową czy doustną może wywołać u niektórych
osób reakcje niepożądane. Producenci leków podają w ulotkach
załączonych do leku, że dany preparat należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem personelu medycznego przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych.
Pacjenta należy obserwować w celu wykrycia działań niepożądanych po każdym podaniu leku. W przypadku wystąpienia reakcji
nadwrażliwości lub objawów nietolerancji w trakcie podawania
leku, leczenie należy natychmiast przerwać. Dostępne musi być
wyposażenie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz leki
stosowane w leczeniu ostrych reakcji anafilaktycznych.
Pielęgniarki realizujące zlecenia lekarskie w zakresie podawania leków są zobowiązane stosować zasady podawania zamieszczone w informacji o leku (ulotce) lub wynikające ze zlecenia
lekarskiego. Należy zatem wnikliwie zapoznać się z ulotką dołączoną do leku i przestrzegać zaleceń producenta. Jeżeli zlecenie
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Opinie konsultantów
lekarskie stoi w sprzeczności z zaleceniami bezpieczeństwa jakie
podaje producent leku, to należy skonsultować to z lekarzem,
który zlecenie wystawił. Ponadto prawo odmowy podania przez
pielęgniarkę leku zleconego przez lekarza określa przepis art.
12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1435, z późn. zm.). Pielęgniarka
odmawiając wykonania zlecenia lekarskiego podaje wówczas
przyczynę odmowy w formie pisemnej.
Podczas realizacji wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zlecenia lekarskiego, zawierającego nazwę i dawkę leku,
drogę podania, czasokres, które w pełni pokrywają się z charakterystyką produktu leczniczego oraz gdy preparat dopuszczony
jest do leczenia ambulatoryjnego, dostępny na receptę i nie jest
zarezerwowany tylko do leczenia w warunkach szpitalnych nie
zachodzą podstawy do odmowy wykonania takiego zlecenia
przez pielęgniarkę.
Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek współpracować z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej
oraz lekarzami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, również
w kwest ii realizacji wydawanych zleceń lekarskich. Osoba ubezpieczona ma gwarantowane świadczenia pielęgniarskie mocą
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248, oraz z 2014 r. poz. 1440
i 1914). Nadmieniam, iż zadania pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej są wyraźnie określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w
sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816).
Z poważaniem

Olsztyn, 10.03.2015
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Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
Beata Ostrzycka
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Kącik pielęgniarki i położnej

Z

teki historyka medycyny
Źródła do historii zawodu położnej

Poszukiwania w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończyły się odnalezieniem wielu dokumentów dotyczących historii
zawodu położnej w Polsce. Świadczą one o tym, że zawód ten był
poważnie traktowany przez społeczeństwo i środowisko medyczne
już na początku XIX w. Poniżej przedstawiam Rotę przysięgi, odpis dyplomu i zaświadczenie o kursie szczepienia ospy. Wszystkie
te dokumenty dotyczą Pani Chai Armer. W Szkole Akuszeryjnej przy Uniwersytecie Jagiellońskim zawód zdobywały przede
wszystkim Polki, ale zdarzyło się wśród nich również osoby wyznania mojżeszowego (Żydówki). W dokumentach wystawionych
przez Uniwersytet przypisywano im narodowosć polską.

Fot. materiały autora

Załączam również powyżej kopię odpisu dyplomu Pani Barbary Gierowskiej. Odpis dyplomu pozostawał w aktach szkolnych.
Akuszerka otrzymywała dyplom z pieczęcią uniwersytecką i podpisami uczących ją profesorów.
Dyplom położnej wydany przez Uniwersytet Jagielloński na
początku XIX wieku:
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Wydział Lekarski
Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowskiego
Wszem w obec i każdemu w szczególności, komu o tem wiedzieć
należy, ninieyszem wiadomo czyni gdy Pani Chaia Armerowa lat 30
mająca wyznania Moyżeszowego, urodzona w Dąbrowie w Gallicyi,
nauczywszy się Sztuki Położniczej tak teoretyczney na lekcyach publicznych w języku Polskim dawanych, iako i praktyczney w Szpitalu
podług przepisu, prosiła o przypuszczenie siebie do ścisłego ogólnego
Examinu w celu uzyskania wolności praktykowania nabytey Sztuki, i
gdy proźba ta za słuszną uznana została; rzeczona Chaia Armerowa dnia czternastego Lipca tysięcznego ośmsetnego dwudziestego
czwartego roku ściśle była examinowana z Sztuki Położniczej tak teoretyczney, iako i praktyczney od wyznaczonych na ten koniec podług
przepisu Ustaw Examinatorów, nad któremi udowodniwszy swą w
rzeczoney Sztuce znajomości, za zdolną Akuszerkę uznana została
oraz otrzymała wolność praktykowania swey Sztuki bezprzeszkodnie
wszędzie, gdzie tylko panujące krajowi Ustawy tego dopuszczaią z
obowiązkiem sprawowania się podług złożonej przez siebie w dniu
dwudziestym piątym Miesiącu Lipca tysięcznego ośmsetnego dwudziestego czwartego roku przysięgi. Przeto dla większey wiary i ważności
Dyploma ninieysze podpisem Dziekana i Sekretarza tudzież pieczęcią
większą Wydziału Lekarskiego stwierdzone Teyże Chai Armerowey
wydane zostało w Krakowie Dnia Dwudziestego Piątego Miesiąca Lipca
Roku Pańskiego Tysięcznego Ośmsetnego Dwudziestego Czwartego.
Zaświadczenie o kursie szczepienia ospy
Zaświadczenie mocą którego Zeznayę iako Starozakonna Chaia
Armer na publicznych lekcyiach nauczyła się sposobu szczepienia
Krowiey Ospy i takowe należycie posiada w dowód czego na rocznem
egzaminie dostatecznie Dała dowody.
Dan w Krakowie dnia 12 listopadad 1824
Ignacy Woźniakowski
Med. Doktr Pfor.
Rota przysięgi, złożona przez akuszerkę kończącą naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim:

Rota przysięgi
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Ja Chaie Armerowa zaręczam w obecności W.W. Dziekana i Sekretarza Wydziału Lekarskiego
Po pierwsze Wu Dziekanowi Doktorom Wydziału Lekarskiego każdego
czasu wszelkie powinne posłuszeństwo i uszanowanie okazywać będę iako
też iż ile razy do Wydziału Lekarskiego w okolicznościach mego powołania
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wezwana będę; tamże stawię się przyzwoicie i przystoynie zdam sprawę
i Jego wyroki i ustawy przyymować i szanować będę.
Powtóre iż obowiązki powołania moiego iako Akuszerki wiernie
i uczciwie trzeźwo i pilnie dopełniać będę: żadney położnicy albo inney kobiecie bądź bogatey lub ubogiey nie będę się wymawiać: lecz
wezwanie tak wednie iaki w nocy każdego czasu na ich ratunek pośpieszę zniemi łagodnie obchodzić i onem wszelką pomoc podług mey
możności dawać będę.
Po trzecie iż w przypadkach wątpliwych i niebezpiecznych porodach
zawierzać sobie nie będę lecz przyzwę pomocy Doktora lub examinowanego Akuszera a w to dla zasiągnienia rady i pomocy.
Po czwarte iż leczeniem chorób wewnętrznych zatrudniać się nie będę
wyiąwszy gdzie Doktora approbowanego znaleźć i mieć by nie można.
Po piąte iż oprócz dozwolonych mi w przypadkach potrzeby do applikowania lekarstw żadnych innych bez rady i zezwolenia Doktora, ciężarem
rodzącem i położnicom zapisywać ani sama zadawać nie będę.
Po szuste zaręczam utrzymanie sekretu, iż żadney rodzącey bądź
mezatki lub niezamężnej sekretów nikomu nie wydam, oprócz w przypadku gdybym oto do przyzwoitey zwierzchności zapytana była.
Po siódme iż się nigdy tego ciężkiego występku nie dopuszczę, iżbym miała płód zgubić, przemienić lub posunąć, ani się bynaymniey
do tego użyć w żaden sposób nie dam.
Po ósme iż z wszystkiemi innemi Akuszerami; Akuszerkami wzgodzie
i spokoyności żyć starać się będę, nienawiścią kłotniami i zazdrością
brzydzić się, asama tylko iedynie dobro cierpiących kobiet i płodu
nacelu mych starań mieć będę.
To wszystko dopełniać i dotrzymać zaręczam tak mi Panie Boże dopomóż. Tak przysięgłam na Torach
Dnia 25 go Lipca 1824 Roku
Chaia Amerowa
(podpis w języku Jidysz)
Istotne wykonianie zaświadczam za Dziekana Wydziału Lekarskiego
Ignacy Woźniakowski
Med. Dr Pfor

Józef Kozłowski
Sekretarz Wydziału Lekarskiego
Do druku podał
Waldemar Barszczewski
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Pożegnania

Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi
Jan Paweł II

Z wielkim żalem żegnamy naszą Koleżankę
Pielegniarkę

Teresę Rybołowicz
Zachowamy Cię w pamięci
Pielęgniarki i Położne
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku

90

graf. Anna Sienkiewicz

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

Pożegnania

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,
które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni

Dnia 9 marca 2015 zmarła

REGINA SIENKIEWICZ
Pracę zawodową rozpoczęła 01.10.1980 roku
w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
im J. Śniadeckiego w Białymstoku w Oddziale
Chirurgii. Od 05.05.1994 roku zawodowo związana była z Oddziałem Urologii.
Z pasją i ogromnym oddaniem wykonywała swój
zawód. Niosła ciepło i ulgę w cierpieniu.
Z głębokim żalem żegnamy naszą drogą
Koleżankę
Pielęgniarki i Położne
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im J. Śniadeckiego w Białymstoku
graf. Anna Sienkiewicz
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dziedzina

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo
anestezjologiczne
i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo
chirurgiczne
i operacyjne

Pielęgniarstwo
epidemiologiczne

Pielęgniarstwo
ginekologiczne
i położnicze

Pielęgniarstwo
onkologiczne

Pielęgniarstwo
opieki paliatywnej

lp

1

2

3

4

5

6

7

Agata Panas
dr n. o zdr.
mgr piel.

Raisa Sapieżyńska
mgr piel.

Elżbieta Wasilko
mgr piel.

Krystyna Łapuć-Seweryn
mgr piel.

Regina Sierżantowicz
dr n. med.
mgr piel.

Jerzy Lipski
mgr piel.

Agnieszka Krynicka
mgr piel.

imię i nazwisko

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku; Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej; ul. J. Waszyngtona
17; 15-274 Białystok; tel. 85 745-08-47 85 745-08-42; fax 85 745-08-46;
e-mail: agata.panas.plg@wp.pl

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie; ul. Ogrodowa 12; 15-027 Białystok; tel. 85 664-67-09; fax 85 664-67-83;
e-mail: chemia.piel@onkologia.bialystok.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku; Klinika Perinatologii i
Położnictwa ze Szkołą Rodzenia, Sala Porodowa; ul. M. SkłodowskiejCurie 24 A; 15-276 Białystok; tel. 85 746-83-56; faks 85 746-86-05;
e-mail: elzbieta.wasilko@gmail.com

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku; Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych; ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A; 15-276 Białystok
tel. 85 746-82-53; fax 85 746-88-80; e-mail: kls@umwb.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego; ul. Szpitalna 37; 15-247 Białystok; tel. 85 686-50-78, fax 85
686-50-77; e-mail: renatasierz@wp.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku; Klinika Neurochirurgii;
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A; 15-276 Białystok; tel. 85 746-82-15; fax
85 746-86-26; e-mail: j-lipski@gazeta.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A; 15-276 Białystok;
tel. 85 746-80-03, fax 85 746-88-80
e-mail: a.krynicka21@wp.pl

adres / kontakt

Dziedziny Pielęgniarstwa i Połoznictwa - Konsultanci Wojewódzcy - województwo podlaskie
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Konsultanci

12

11

10

9

8

lp.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne Zajkowscy” R. Zajkowska, R. Zajkowski Spółka Cywilna; ul. Warszawska 9, lok.
4, 15-682 Białystok tel. 85 873-04-74; fask 85 873-03-74; e-mail: renatazajkowska@gmail.com
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy;
Plac Z. Brodowicza 1; 16-070 Choroszcz;
tel. 85 719-10-91 w. 367; fax 85 719-28-00
e-mail: nadziejasolowiej@gmail.com
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku;
ul. Poleska 89; 15-874 Białystok; tel. 602-268-886;
e-mail: ukazmierczak@poczta.onet.pl

Renata Zajkowska
mgr piel.

Nadzieja Sołowiej
dr n. med.
mgr piel.

Urszula Kaźmierczak
mgr piel.

Dorota Rojsza
mgr piel.

Pielęgniarstwo
przewlekle chorych
i niepełnosprawnych

Pielęgniarstwo
psychiatryczne

Pielęgniarstwo
ratunkowe

Pielęgniarstwo
rodzinne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 lok. 19, 15-097 Białystok
tel. 85 747 00 16 fax 85 744 11 09
e-mail: rojszad@poczta.onet.pl

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku; Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej; ul.
Waszyngtona 17, 15-274 Białystok; tel. 85 745-07-13; fax 85 742-38-41;
e-mail: chrzanowska.urszula@wp.pl

adres / kontakt

Urszula Chrzanowska
dr n. o zdr.
mgr piel.

imię i nazwisko

Pielęgniarstwo
pediatryczne

dziedzina
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Informacje

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
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Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia
książek telefonicznie w godzinach pracy biblioteki,
a odbiór w pozostałe dni tygodnia
w godzinach pracy biura.
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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 trzecią 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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Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:
www.oipip.bialystok.pl
e-mail: izba@oipip.bialystok.pl
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

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 & mob 601 669 399
Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok, tel. 85 742-25-17

