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Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!
Po raz kolejny mam wielką przy
jemność, przekazać Państwu na ła
mach biuletynu informację o tym,
jak wiele dzieje się w naszym śro
dowisku zawodowym.
W kalendarium wydarzeń przedstawiamy najważniejsze sprawy zrealizowane przez
Okręgową Radę w miesiącach marzec - maj. Każdego roku w miesiącu maju świę
tujemy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, święto z ponad pięćdziesięcioletnimi
tradycjami oraz Krajowy Dzień Położnej. W Polsce łączymy obchody tych dwóch świąt,
w naszej Izbie z okazji naszych świat, odbywały się konferencje, spotkania, otrzymy
waliśmy życzenia i jak co roku obserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie mediów.
Tegorocznemu świętu towarzyszy refleksja: Czy mamy co świętować?
Odpowiedzią jest niedoceniona rola pielęgniarek i położnych w systemie ochro
ny zdrowia. I mimo, że niemal wszyscy myślą podobnie, ciągle jesteśmy zmuszeni
w sposób wiele nas kosztujący walczyć o należne prawa.
Od szeregu lat Samorząd bije na alarm z powodu z zmniejszającej się z roku na rok
liczby pielęgniarek. W Polsce brakuje już 1000 pielęgniarek, a będzie jeszcze więcej.
Co jest faktyczną przyczyną takiego stanu rzeczy? Zbyt mały prestiż społeczny za
wodu, niskie wynagrodzenie, praca zmianowa również w niedziele i święta, a może
fakt, że ideę pomagania i dobroczynności dawno włożono już między XIX-wieczne
narracje o tym, że chorym poświęcają się jedynie niezłomni idealiści? Pewnie wszyst
ko po trochu. Ale nie na statystykach i niepokojących prognozach na przyszłość
chce się skupiać. Dużo bardziej zależy mi na tym, aby docenić (nie tylko z okazji
świąt) wciąż istniejące liczne zastępy pielęgniarek i położnych, które mimo trudności,
mężnie, rzetelnie pracują w szpitalach, przychodniach, hospicjach, domach pomocy
społecznej i wszędzie tam gdzie pomoc pielęgniarska jest potrzebna, kompetentne,
ambitne i wrażliwe.
Życzę Wam Drogie Koleżanki i Koledzy niech zbliżający czas urlopów będzie dla
wszystkich czasem wypoczynku i nabrania siła na trudy wykonywania naszych zadań.
Życzę możliwości realizacji swoich marzeń i celów życiowych bez konieczności do
konywania trudnych wyborów. Aby codzienny i decydujący o ludzkim życiu wysiłek
pielęgniarek i położnych został należycie doceniony, a praca na rzecz ludzi chorych
budziła dumę i satysfakcję.
Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska

Gratulacje

G

ratulacje

Pani mgr Urszuli Jakubowskiej

z okazji nominacji na stanowis
ko Konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w imieniu ORPiP w Białymstoku oraz własnym składam
gratulacje i życzę wielu sukcesów w codziennej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz satysfakcji z dalszego wzmacniania pozycji pielęgniarstwa ratunkowego.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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Gratulacje

„Przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy,
Kiedy wszystko ofiarujemy teraźniejszości”
Albert Camus

mgr Barbara BEBKO
Serdecznie gratuluję Pani Wiceprzewodniczącej ORPiP
w Białymstoku z okazji uzyskania tytułu
doktora nauk o zdrowiu
Jestem pewna, że Pani rozprawa doktorska nt.:
Analizy sposobu żywienia, w pierwszym roku życia,
dzieci urodzonych przedwcześnie z masą ciała <2000g
hospitalizowanych w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UM w Białymstoku w latach
2011- 2012
przyczyni się do rozwoju pielęgniarstwa neonatologicznego.
Życzę dalszych sukcesów w pracy naukowej i życiu osobistym, by w dalszym ciągu nie opuszczało Pani szczęście,
zadowolenie, dobre samopoczucie, a ten udany start był
zapowiedzią kolejnych sukcesów.

Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska

4

graf. mat OIPiP

Życzenia i gratulacje

Pani Zofii Chojnackiej
Pielęgniarce Oddziałowej
Oddziału Radioterapii I
W związku z odejściem na emeryturę
składamy serdeczne podziękowania
- za miłą, pełną zaangażowania wieloletnią współpracę, za ciepło, troskę, wyrozumiałość i cierpliwość.
Najlepsze życzenia,
to marzeń spełnienia.
Bo cóż piękniejszego,
niż właśnie marzenia...?
Wiek emerytalny po to jest nam dany,
By realizować niespełnione plany.
Są chwile co długo w pamięci zostają,
Choć czas uływa, nie przemijają,
Są też osoby, które poznane,
Nie będą nigdy już zapomniane.
Współpracownicy
z Oddziału

graf. mat OIPiP
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Życzenia i gratulacje

Są chwile, co długo w pamięci zostają,
Choć czas upływa, nie przemijają,
Są też osoby, które poznane,
Nie będą nigdy zapomniane!

Pani Leonardzie Kościukiewicz
Pielęgniarce Kliniki Urologii
W związku z odejściem na emeryturę z życzeniami
wszelkiej pomyślności składamy podziękowania
za wieloletnią wspólną pracę, za uśmiech, dobre
słowo, pomoc, czas, cierpliwość i życzliwość.
Pielęgniarki i Położne
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku
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graf. mat OIPiP

Życzenia i gratulacje

Pani Elżbiecie Baranowskiej
Pielęgniarce
Białostockiego Centrum Onkologii
w związku z przejściem na emeryturę
Dziękujemy Ci za wszystko wspólną pracę, dobre
rady, promienny uśmiech i poczucie humoru
Życzymy zdrowia, zdrowia i długich lat życia
Bądź szczęśliwa!
życzą Pielęgniarki
Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej
Białostockiego Centrum Onkologii

graf. mat OIPiP
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W imieniu wszystkich pielęgniarek i położnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku,
składam serdeczne podziękowania za wiele lat wspólnej pracy w związku z przejściem na emeryturę
Paniom:

Danucie Remiszewskiej

- Pielęgniarce Poradni Chirurgii Onkologicznej
i wieloletniej Przewodniczącej Zakładowej
Organizacji Związków Zawodowych Pielęgniarek
i Położnych

Bogumile Baczewskiej

- Położnej Poradni Ginekologicznej

Lilii Filimoniuk

- Pielęgniarce Izby Przyjęć

Bożenie Sokołowskiej

- Pielęgniarce Izby Przyjęć

Życzę samych pogodnych dni, miłych wspomnień,
realizacji wszystkich pasji i zainteresowań.
Naczelna Pielęgniarka
SP ZOZ MSW w Białymstoku
Krystyna Baranowska
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graf. mat OIPiP

Okręgowy Zjazd

O

kręgowy Zjazd PiP
Sprawozdanie
z XXVIII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku

XXVIII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku odbył się w dniu 12 marca 2016 roku
w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. W Zjeździe
uczestniczyło 102 delegatów.
Zjazd otworzyła i przywitała delegatów oraz zaproszonych gości Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku Cecylia Dolińska.
Zgodnie z porządkiem obrad wybrano osoby do liczenia głosów byli to: Aleksandra Gorzelska i Waldemar Barszczewski.
Na protokolantów Zjazdu powołano Małgorzatę Michalewicz
i Jolantę Brunejko-Struniewicz.
W skład prezydium XXVIII Okręgowego Zjazdu powołano:
Przewodniczącą Zjazdu - Beatę Olejnik,
Wiceprzewodniczącą Zjazdu - Cecylię Dolińską,
Sekretarza Zjazdu - Dorotę Rodziewicz
oraz Członków Prezydium - Barbarę Bebko i Alinę Jurczuk.

fot. materiały własne OIPiP
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Okręgowy Zjazd

fot. materiały własne OIPiP

W skład Komisji Mandatowej weszły: Jolanta Kraśnicka, Alic
ja Łapińska, Ewa Czajka.
W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dokonano wyboru Komisji Skrutacyjną
w skład, której weszły: Marzenna Lewosz, Elżbieta Krot, Bożena Zdunek, Joanna Gajko oraz Komisji Uchwał i Wniosków
w skład, której weszły: Dorota Rojsza, Celina Rutkowska, Halina Skibicka i Elżbieta Sienkiewicz.
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Po przyjęciu porządku obrad zatwierdzono jednogłośnie:
■ Uchwałę Nr 1 - Regulamin Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych;
■ Uchwałę Nr 2:
- sprawozdanie finansowe i wykonania budżetu Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych za rok 2015,
- sprawozdanie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
- sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej,
- sprawozdanie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
- sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

Okręgowy Zjazd
■ Uchwałę Nr 3 - Zasady gospodarki finansowej Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,
■ Uchwałę Nr 4 - Budżet Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na rok 2016;
■ Uchwałę Nr 5 - zmianę uchwały Nr 2 - VII SprawozdawczoWyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 14 listopada 2015 roku dotyczącą liczby członków organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, za którą głosowało 102 delegatów;
■ Uchwałę Nr 6 - powołanie Pani Agata Jóźwiak (położna)
na funkcję Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Delegaci XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku podjęli ponadto dwa apele, stanowisko i wniosek
(których treści zamieszczamy w niniejszym Biuletynie). Apele,
stanowisko i wniosek poparły 102 osoby.
Zjazd zakończyły - Przewodnicząca Zjazdu Beata Olejnik
i Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Cecylia Dolińska, które podziękowały delegatom za przybycie.
Przewodnicząca Zjazdu
Beata Olejnik
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Konferencja

K

onferencja Pielęgniarek i Położnych
Notatka z konferencji
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W dniu 12 maja odbyła się II Konferencję Pielęgniarek i Położnych pod tytułem W trosce o zdrowie kobiety.
Było to wydarzenie związane z obchodzonym 8 maja Dniem
Położnej i 12 maja Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki. Organizatorem konferencji była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych i Szkoła Rodzenia DAR.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku Cecylia
Dolińska, przywitała zaproszonych gości i uczestników konferencji,
życząc wszystkim z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarki wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Konferencja była także okazją do wręczenia nagród laureatkom
plebiscytu Kuriera Porannego i ogólnopolskiej kampanii Położna
na Medal.
Gościem specjalnym konferencji była Pani dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
która była jednym z wykładowców. W gronie wykładowców znalazły się także: dr n. med. Małgorzata Michalewicz, mgr Anna
Kordyńska, dr n. o zdr. Agnieszka Wojno, Kira Mroczkowska,
i mgr Gabriela Kopańko. Część merytoryczną konferencji prowadziła mgr Małgorzata Tymińska.
Dzięki naszym prelegentom uczestnicy mogli posłuchać ciekawych wykładów, które oscylowały w tematyce zdrowia kobiety.
Konferencja była także okazja do wymiany doświadczeń, a także
wspólnego świętowania. W konferencji wzięło udział 130 pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Zamykając konferencję Przewodnicząca ORPiP podziękowała autorom za przygotowanie
wykładów, komitetowi organizacyjnemu, sponsorom za wsparcie
finansowe i rzeczowe oraz wszystkim przybyłym.
Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji i składamy gratulacje nagrodzonym.
Sekretarz ORPiP w Białymstoku
dr n. med. Beata Olejnik

Konferencja

fot. materiały własne OIPiP
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Szkolenia i kursy w OIPiP

S

prawozdanie ze szkoleń w OIPiP w Białymstoku
Sprawozdanie z kształcenia
prowadzonego przez OIPiP
w Białymstoku

W dalszym ciągu są realizowane szkolenia podyplomowe,
których organizatorem jest OIPiP w Białymstoku. W okresie
ostatniego kwartału zostały ukończone kursy specjalistyczne:
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla
pielęgniarek i położnych, Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, Leczenie ran dla pielęgniarek, oraz Kurs kwalifikacyjny w
dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Został również zrealizowany Kurs doskonalący dla pielęgniarek pracujących na
stanowiskach dyspozytorów medycznych w Stacjach Pogotowia
Ratunkowego. Wszyscy uczestnicy pomyślnie ukończyli szkolenia
i otrzymali zaświadczenia.
W dniu 25 kwietnia 2016 r. obył się w Warszawie egzamin pańs
twowy ze szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
operacyjnego, organizowanego przez OIPiP w Białymstoku dofinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia.
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fot. materiały własne OIPiP - Kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Szkolenia i kursy w OIPiP

fot. materiały własne OIPiP - Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Uczestniczki naszych szkoleń, na egzaminie państwowym
osiągneły bardzo dobre wyniki:
Wyniki egzaminu państwowego
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
(sesja wiosenna 2016 r.)
Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie - średnia
146,32
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu - średnia 144,73
Multiserwis, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PREV-MED,
Robert Sczendzina w Bytomiu - średnia 147,14
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - średnia
145,27
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA - średnia 143,32
TALMED s.c. Ewa Talik, Tomasz Kozera w Bielsku-Białej - średnia
149,22
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu - średnia
145,81
Osoba zwolniona na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 197, poz.
1923) - średnia 165
źródło: http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Wyniki_egzaminow/2016/wiosna/10%20wykres_egz_piel_operacyjne20160425.pdf
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Szkolenia i kursy w OIPiP

fot. materiały własne OIPiP - Kurs doskonalący dla pielęgniarek - dyspozytorów medycznych

Kontynuowane są specjalizacje: dwie edycje pielęgniarstwa
neonatologicznego, specjalizacja geriatryczna oraz anestezjologiczna i intensywnej opieki.
Następne szkolenia będą realizowane w miarę możliwości, według planu szkoleń na 2016 r.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
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fot. materiały własne OIPiP - Kurs doskonalący dla pielęgniarek - dyspozytorów medycznych

Szkolenia i kursy w OIPiP

S

zkolenia podyplomowe w OIPiP

Kurs specjalistyczny

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Nr 03/07
(dla pielęgniarek i położnych)
Joanna E. Godlewska
Maciej Górski
Marta Murawska		
Weronika Anna Teul
Katarzyna Roszkowska Katarzyna Salachowska
Irena Masłowska		
Marlena Marcinkiewicz
Wioletta Myszczyńska
Bogumiła Winołowicz
Sylwia Krajewska		
Agnieszka Rabiczko
Anna Siwicka		
Teresa Barbara Nierodzik
Małgorzata Malinowska Łucja Joanna Szymankiewicz
Katarzyna Leszczuk
Marzena A. Bednarczyk
Joanna Pilichiewicz
Joanna Burzyńska
Barbara Rogowska
Celina Bernacka
Krystyna Potapa		
Marta Więch
Elżbieta Syczewska-Czeremczuk
Aneta Ostrowska		
Ewa Pilecka
Elżbieta Charytoniuk
Justyna Karolina Hołownia
Katarzyna Witkowska
Anna Albina Dryl
Urszula Kaźmierczak
Jolanta Helena Mikiewicz
Ewa Jadwiga Grądzka
Maria Kurianowicz
Halina Juszczuk		
Marzanna Urszula Kuś
Anna Ambrożewicz
Tatiana Lewczuk
Beata Milewska		
Gromotowicz Katarzyna
Beata Janicka		
Barbara Joanna Gburzyńska
Eugenia Szymańska
Małgorzata Zalewska-Boruta
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Szkolenia i kursy w OIPiP
Elżbieta Jóźwik		
Karolina Szymańska
Joanna Rutkowska
Anna Sosnowska		
Ewa Dawidczyk		
Emilia Snarska		
Halina Szuj		
Monika Bałdowska

Marta Kamińska
Marta Jabłonowska
Monika Weronika Wojtkowska
Marta Huszcza
Kamila Kochanowicz
Aneta Ewa Karpowicz
Irena Jakuć

Kurs specjalistyczny

Leczenie ran dla pielęgniarek
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Bogusława Achimowicz
Joanna Babińczuk		
Dorota Cekało		
Beata Chudzińska		
Anna Cylwik		
Marta Dąbrowska		
Agnieszka Franczuk
Urszula Jakubowska
Bożena Jarocka		
Małgorzata Jaremiszyn
Walentyna Kajewska
Anna Kobryniec		
Jolanta Kochaczewska
Małgorzata Kotowska
Krystyna Klimaszewska
Halina Kuprianiuk
Elżbieta Legumina
Agnieszka Łazarczyk
Izabela Maleszewska
Joanna J. Mirończuk
Renata Ligia Mroz
Katarzyna Nazarko

Iwona Adamska
Krystyna Beata Baranowska
Lidia Charytanowicz
Mariola Monika Chlabicz
Barbara Dąbrowska
Grażyna U. Dziemianowicz
Edyta Grzeszczuk
Lucyna Jarmołowska
Eugenia Jarosz
Bogusława Kajewska
Dorota Kalinowska
Maria Izabela Kolczyńska
Dorota Joanna Kondzior
Dorota Teresa Korolczuk
Maria Kulawczyk
Małgorzata Lebowska
Halina Lewończuk
Iwona Maksymiuk
Monika Milewska
Bożena Beata Muszyńska
Grażyna Najda
Halina Piotrowska

Szkolenia i kursy w OIPiP
Izabela Rogalska		
Janina Siemieniuk
Grażyna Stafa		
Lucyna Sołowianowicz
Kinga Suchocka		
Irena Szatyłowicz
Helena Tokajuk		
Elżbieta Wcześny
Marianna Wernio		
Małgorzata Weryk
Jolanta Winnicka		
Agnieszka Zahorowska
Iwona Żak		
Anna Żółkowska
Urszula Janina Żakiewicz-Łobasiuk
Kurs kwalifikacyjny

Pielęgniarstwo onkologiczne
(dla pielęgniarek)
Barbara Elżbieta Chajter
Danuta Kunicka-Miltyk
Barbara Pul		
Wiesława Sadowska
Dorota Krassowska
Małgorzata Brzósko
Elżbieta Bartkowska
Małgorzata Dźwigaj
Dorota Kraszewska
Krystyna Maliszewska
Anna Gawryluk		
Krystyna Nikołajczuk
Anna Parfieniuk 		
Katarzyna Klaudia Pyra
Ewa Wołkowycka		
Hanna Ptaszyńska
Agata Konończuk		
Magdalena Witowska
Agnieszka Ilewicz		
Katarzyna Wendołowicz
Katarzyna Fiodorow

Małgorzata Diana Kiersnowska
Joanna Kikolska
Irena Warpechowska
Izabela Saniewska
Małgorzata Maria Buzun
Elżbieta Godlewska
Bożena Osiniak
Maria Teresa Werpachowska
Barbara Pasyńczuk
Paulina Paula Kropiewnicka
Anna Sierżan
Edyta Żamojtuk
Bożena Małgorzata Stawowczyk
Kinga Bielska
Jolanta Bućko
Eugenia Aleksiejuk
Justyna Łuczaj
Dominika Berezecka
Iwona Elżbieta Kosmowska
Monika Kalinowska
Milena Karwowska
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Barbara Iwona Iwanicka
Bogusława Benecka
Katarzyna Panasiuk
Ewa Sawicka		
Iwona Krysztofik		
Renata Puczkowska
Anna Tiszkow 		
Anna Pietruczuk		
Marta Puchalska		

Ewa Chalecka
Beata Zielińska
Justyna Cymer
Magdalena Kondracka
Joanna Majtas
Marzanna A. Turosińska
Urszula Beata Stefaniak
Marzena Katarzyna Tur
Elżbieta Pućkowska

Kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne
Nr 03/08
(dla pielęgniarek)
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Anna Bielawska		
Magdalena Burakiewicz
Urszula Cudowska
Adriana Marzanna Den
Anetta Dobrowolska
Anna Drobiszewska
Ewa Górska 		
Marzena Grodzka		
Małgorzata Jaśkiewicz
Iwona Kamieńska		
Edyta Karpowicz		
Eugenia Kowszuk		
Ewelina Langer		
Jolanta Leszczuk		
Jolanta Matusiewicz
Beata Piszczatowska
Marta Truskolaska
Walentyna Żakiewicz

Alina Buczek
Agata Chomczyk
Judyta Daszuta
Emilia Dobrogowska
Anna Zofia Doda
Irena Dzik
Anita Magdalena Fiedorowicz
Agnieszka Jabłońska
Iwona Jurczuk
Katarzyna Maria Kardasz
Helena Kossakowska
Karolina Kufta
Marzanna Kulmaczewska
Katarzyna Małyszko
Alicja Matwiejuk
Anna Samojlik
Małgorzata Wiensław

Szkolenia i kursy w OIPiP
Kursy doskonalące
dla dyspozytorów medycznych

w ramach doskonalenia zawodowego
Termin I : 07 - 29 maj 2016
Elżbieta Bajer 		
Danuta Stalończyk
Helena Urban		
Tamara Jarmoc		
Helena Lenkiewicz
Izabela Saniewska		
Alina Jaroszewicz		
Irena Bodzewicz		
Irena Syczewska		
Bożena Fiłoc		

Dorota Drozdowska
Jolanta Lasota
Walentyna Krasnopolska
Helena Kosacka
Katarzyna Sienkiel
Wiesława Sadowska
Eugenia Rodzianko
Teresa Jolanta Butkiewicz
Anna Romaniuk
Helena Gumieniak

Termin II: 10 - 20 maj 2016
Nina Szemkowicz
Teresa Gidaszewska
Bożena Kajkowska
Ewa Woroniecka		
Halina Aszurkiewicz
Alina Chursa		
Nadzieja Fiedorowicz
Lewczuk Galina		
Maciak Marzanna
Halina Juszczuk		

Katarzyna Baszeń
Katarzyna Markiewicz
Halina Maksimiuk
Beata Jaworowicz
Janusz Kumpiecki
Jolanta Czerep
Ewa Czaja
Wakulińska Alicja
Irena Samosiuk
Raisa Paszczuk

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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A

pel XXVIII Okręgowego Zjazdu PiP
Apel
XXVIII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 12 marca 2016 r.

w sprawie działań mających na celu objęcie podwyżkami
wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych
finansowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Delegaci XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku zwracają się z apelem o analizę trudnej sytuacji
finansowej pielęgniarek służby więziennej.
W związku z podwyżkami wynagrodzeń w grupie personelu
pielęgniarek i położnych finansowanych z NFZ apelujemy o podjęcie działań mających na celu podniesienie wynagrodzeń pielęgniarek służby więziennej.
Oczekujemy, iż zostaną one potraktowane równorzędnie jak
pielęgniarki, zatrudnione w podmiotach leczniczych finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z NFZ.
Sekretarz Zjazdu
Dorota Rodziewicz
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Przewodnicząca Zjazdu
Beata Olejnik

Okręgowy Zjazd

A

pel XXVIII Okręgowego Zjazdu PiP

Apel
XXVIII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 12 marca 2016 r.
w sprawie zapewnienia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek
i położnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej
i innych strukturach pomocy społecznej
Delegaci XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku zwracają się w kontekście trwających regulacji
płacowych pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych finansowanych ze środków publicznych, o podjęcie działań mających na celu poprawę warunków pracy i płacy
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej i innych strukturach pomocy społecznej.
Pani Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej w piśmie do Starostów z dnia 29 października 2015 r., informuje, iż w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek potencjalnie
będą możliwe, ponieważ w projekcie ustawy budżetowej na rok
2016 zaplanowano wyższe dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie domów pomocy społecznej. Przeciętny wzrost wysokości
dotacji dla województwa w stosunku do roku bieżącego wyniesie
ok. 3% dotacji, przy czym w niektórych województwach będzie
to ok. 5%.
Według planu budżetowego państwa na 2016 rok wydatki z bud
żetu państwa na domy pomocy społecznej, w budżetach wojewodów, stanowić mają ok. 30% wydatków na wszystkie zadania
pomocy społecznej. Są to znaczące środki, a po wnikliwej analizie
struktury budżetu samorządu najprawdopodobniej możliwe będzie spełnienie oczekiwań płacowych tej grupy zawodowej.
Pielęgniarki pomocy społecznej nie otrzymują dodatkowego
wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta. Za pracę w porze
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nocnej otrzymują dodatek 20%, a czas pracy jest dłuższy niż
w podmiotach leczniczych i wynosi 40 godzin tygodniowo.
Narastający problem starzenia się personelu, niskie wynagrodzenia, brak osób chętnych do pracy negatywnie wpływają na poziom profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad podopiecznymi.
Delegaci zjazdu apelują więc do podjęcia działań w celu zapewnienia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek pomocy społecznej.
Sekretarz Zjazdu
Dorota Rodziewicz
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Przewodnicząca Zjazdu
Beata Olejnik

Okręgowy Zjazd

S

tanowisko XXVIII Okręgowego Zjazdu PiP
Stanowisko XXVIII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 12 marca 2016 r.
w sprawie zagwarantowania samodzielności
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej
realizującej świadczenia zdrowotne
w podstawowej opiece zdrowotnej
oraz odrębnego kontraktowania świadczeń
w zakresie pielęgniarki poz, położnej poz
i pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

Delegaci XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek Położnych
w Białymstoku są zaniepokojeni propozycjami przyjętymi przez
Zespół do spraw opracowania założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, a w szczególności dotyczącymi
tworzenia „zespołów lekarsko-pielęgniarskich” oraz tworzenia
wspólnych list pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej do
lekarza, pielęgniarki i położnej.
Powyższe działania stanowią zagrożenie dla samodzielności
zawodowej oraz ograniczą pacjentom dostęp do pielęgniarki
i położnej.
Pielęgniarki i położne mają ustawowo zagwarantowaną odrębność i samodzielność zawodową.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późno zm.) określa działania, które należy uznać za wykonywanie zawodu pielęgniarki
i zawodu położnej. Jest to przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych. Natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) określa
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świadczenia, które pielęgniarka albo położna może wykonywać
bez zlecenia lekarza.
Zwracamy również uwagę, iż pielęgniarki i położne w okreś
lonym zakresie mają prawo samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne oraz środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na
nie recepty a także ordynować określone wyroby medyczne,
w tym wystawiać na nie zlecenia lub recepty (art. 15a ust l cyt.
ustawy).
Delegaci sprzeciwiają się propozycjom zapisu do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wspólnej deklaracji wyboru
świadczeniodawcy, ponieważ doprowadzą one do likwidacji samodzielnie funkcjonujących. podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa poz, położnictwa poz
i pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Kierunek
zmian w podstawowej opiece zdrowotnej powinien uwzględniać
również prawa pacjenta jako świadczeniobiorcy i jego prawo do
swobodnego wyboru zarówno lekarza poz, pielęgniarki poz oraz
położnej. Samodzielne kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
przez pielęgniarki i położne zapewnia pacjentom profesjonalną
i holistyczna opiekę nad rodziną i społecznością lokalną, wysoką jakość świadczonych usług a przede wszystkim dostępność.
Liczba świadczeń zdrowotnych udzielanych w domu pacjenta
przez podmioty pielęgniarskie jest znacznie większa, niż w przypadku podmiotów prowadzonych i zarządzanych przez innych
profesjonalistów.
Zdaniem Delegatów XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku ustawodawca winien zastosować rozwiązania legislacyjne gwarantujące pielęgniarkom i położnym
utrzymanie samodzielnego funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie pielęgniarstwa poz,
położnictwa poz i pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania z zachowaniem prawa do finansowania tych świadczeń
zdrowotnych ze środków publicznych.
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Sekretarz Zjazdu
Dorota Rodziewicz

Przewodnicząca Zjazdu
Beata Olejnik

Okręgowy Zjazd

W

niosek XXVIII Okręgowego Zjazdu PiP

Wniosek XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku
z dnia 12 marca 2016 r.
w sprawie zapewnienia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek
i położnych POZ na zasadach takich, jakie obowiązują
w pozostałych zakresach świadczeń gwarantowanych.
Uzasadnienie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej (Dz.U poz. 1400) oraz Rozporządzenie Minis
tra Zdrowia z dnia 14 października zmieniające rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej (Dz.U poz. 1628) przewidują wysokość kwot
przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych do 400 zł i zapewniają coroczny
(do 2019 r.) wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla
pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie (4 x 400) oraz wprowadzenie mechanizmu gwarantującego utrzymanie uzyskanych
podwyżek po 2019 r. z wyjątkiem pielęgniarek i położnych POZ
w tym środowiska nauczania i wychowania.
POZ jest jedynym zakresem świadczeń zdrowotnych, w którym
wysokość kwot na podwyżki dla pielęgniarek i położnych jest
uzależniona od liczby pacjentów lub uczniów objętych opieką
przez pielęgniarkę lub położną zatrudnionej lub wykonującej
zawód w strukturach POZ.
Taki sposób naliczania wzrostu wynagrodzenia pozbawia go
jednocześnie możliwości zapisania dodatkowego wynagrodzenia
jako określonej kwoty, ze względu na konieczność comiesięcznej
weryfikacji kwoty uzależnionej od liczby pacjentów.
W innych zakresach świadczeń zdrowotnych nie uzależnia się
kwot podwyżek od ilości pacjentów objętych opieką ani też liczby

27

Biuletyn nr 98/2016 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Okręgowy Zjazd
osobodni opieki, dni hospitalizacji, stopnia obłożenia oddziału,
czy też JPG, bowiem do wzrostu wynagrodzenia uprawnia wyłącznie fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowa
cywilnoprawna lub wykonywanie zawodu jako praktyka zawodowa wyłącznie w przedsiębiorstwie leczniczym.
Zdaniem delegatów przyjęty sposób naliczania kwot na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w POZ jest przejawem niczym
nie uzasadnionej dyskryminacji tej grupy zawodowej i powinien
być jak najszybciej poddany weryfikacji i zmieniony, ponieważ
pielęgniarki POZ, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, oraz położne POZ nie mają zapewnionego zapisami w/w
Rozporządzeń Ministra Zdrowia wzrostu miesięcznie wynagrodzenia o 400 zł x 4, tak jak ma to miejsce w pozostałych
zakresach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych.
Sekretarz Zjazdu
Dorota Rodziewicz
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Przewodnicząca Zjazdu
Beata Olejnik

Kalendarium OIPiP

K

alendarium

08.03.2016 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
08.03.2016 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego Leczenie
ran dla pielęgniarek prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.
08-09.03.2016 II posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyły Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Janina
Olejnik.
09.03.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
09.03.2016 Posiedzenie Zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.
09.03.2016 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 2 pielęgniarkom.
10.03.2016 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą Pelargos Emocje rodziców a karmienie piersią, Masaż Shantala
jako technika wspierająca naturalny rozwój motoryczny
i psychofizyczny od pierwszych dni życia - uczestniczyło
37 członków samorządu.
11.03.2016 Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ Białystok - uczestniczyła
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
12.03.2016 XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku.
12.03.2016 posiedzenie Prezydium OIPiP w Białymstoku
Podjęte uchwały:
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
• wykreślenia z rejestru: 3 pielęgniarki,
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• wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 1 pielęgniarka, 1 położna,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru okręgowej izby: 1 położna, 4 pielęgniarki.
2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
• wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 1 pielęgniarka, 1 położna,
• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą: 11 pielęgniarek, 2 pielęgniarzy.
3. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe:
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe - 6 uchwał:
• Centrum Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska ul.
Przejazd 2A lok. 1, 15-430 Białystok - szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
dla pielęgniarek,
• Centrum Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska ul.
Przejazd 2A lok. 1, 15-430 Białystok - szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla
pielęgniarek,
• Centrum Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska ul.
Przejazd 2A lok. 1, 15-430 Białystok - szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
dla pielęgniarek,
• Centrum Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska ul.
Przejazd 2A lok. 1, 15-430 Białystok - szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla
pielęgniarek,
• Centrum Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska ul.
Przejazd 2A lok. 1, 15-430 Białystok - szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznopołożniczego dla położnych,
• Centrum Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska ul.
Przejazd 2A lok. 1, 15-430 Białystok - szkolenie specja-
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lizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla
pielęgniarek.
4. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat:
• skierowano na przeszkolenie: 2 pielęgniarki, 1 pielęg
niarza, 1 położną,
• zaliczenia przeszkolenia: 2 pielęgniarki.
5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związanych
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez członków OIPiP w Białymstoku – dofinansowanie otrzymało
17 osób.
6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej
członkom samorządu:
• udzielenia zapomóg w przypadkach losowych: 2 osoby,
• udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomocowego: 3 osoby.
7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych:
1 uchwała
• wytypowania przedstawicieli ORPiP w Białymstoku
do pracy w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Uniwersyteckim Dziecięcym
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
8. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie
kształcenia podyplomowego: 1 uchwała.
9. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku: 2 uchwały:
• w sprawie skierowania na Konferencję członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
oraz pokrycia kosztów uczestnictwa,
• zakupu komentarzy do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

15.03.2016 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji.
30.03.2016 Posiedzenie pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
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31.03.2016 Posiedzenie Rady Społecznej Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
- uczestniczyła Dorota Rojsza.
04.04.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek organizowanego przez
OIPiP w Białymstoku.
05.04.2016 III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Odleżyny współczesne podejście w leczeniu i pielęgnacji zorganizowana przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
06.04.2016 Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
06.04.2016 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.
09.04.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
organizowanego przez NZOZ OMNI-MED Zofia Stojak
w Białymstoku - uczestniczyła Elżbieta Sienkiewicz.
12.04.2016 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
12-13.04.2016 Seminarium nt. Mechanizmu ostrzeżeń w systemie
IMI (system wymiany informacji na rynku wewnętrznym)
- uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska
i Specjalista ds. Rejestru Pielęgniarek i Położnych Katarzyna
Rymarczyk.
13.04.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Leczenie
ran dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.
13.04.2016 Posiedzenie Zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.
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13.04.2016 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.
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13-14.04.2016 Szkolenie dla przewodniczących, sekretarzy oraz
skarbników ORPiP w Warszawie - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska, Sekretarz ORPiP Beata
Janina Olejnik oraz Skarbnik ORPiP Dorota Rodziewicz.
14.04.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla
pielęgniarek i położnych organizowanego przez OIPiP
w Białymstoku.
14-17.04.2016 XI Międzynarodowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth KüblerRoss - Interdyscyplinarne wyzwania opieki paliatywnej
- uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska
i Sekretarz ORPiP Beata Janina Olejnik.
16.04.2016 I Turniej Najlepszy w Pielęgniarstwie, zorganizowany
przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku oraz firmę Laerdal - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz
ORPiP Beata Janina Olejnik.
15.04.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
15.04.2016 Posiedzenie Prezydium OIPiP w Białymstoku.
Podjęte uchwały:
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
• wykreślenia z rejestru: 3 pielęgniarki, 1 położna,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru okręgowej izby: 3 położne, 2 pielęgniarki.
2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
• wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 5 pielęgniarek,
• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą: 2 pielęgniarki.
3. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe:
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe: 2 uchwały,
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• Agencja Usług Oświatowych Omnibus Sp. z o.o. ul. Koś
ciuszki 1 57-300 Kłodzko - szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie chirurgicznego dla pielęgniarek,
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• Agencja Usług Oświatowych Omnibus Sp. z o.o. ul. Koś
ciuszki 1 57-300 Kłodzko - szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie internistycznego dla pielęgniarek.
4. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat:
• skierowano na przeszkolenie: 2 pielęgniarki,
• zaliczenia przeszkolenia: 1 pielęgniarka.
5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez
członków OIPiP w Białymstoku - dofinansowanie otrzy
mało 15 osób.
6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej
członkom samorządu:
• udzielenia zapomóg w przypadkach losowych: 4 osoby,
• udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomocowego: 1 osoba.
7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych
- 1 uchwała:
• wytypowania przedstawicieli ORPiP w Białymstoku
do pracy w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Uniwersyteckim Dziecięcym
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
8. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie
kształcenia podyplomowego: 1 uchwała.
9. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 5 uchwał:
• zmiany Uchwały Nr 81/VII z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji
problemowych działających przy Okręgowej Radzie
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,
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• wyrażenia zgody na udział w projekcie badawczym nt.
Ocena narażenia i stresogenności zagrożeń psychospołecznych na pielęgniarskich stanowiskach pracy,
• pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu dla przewodniczących, sekretarzy oraz skarbników,
• zwrotu kwoty składki członkowskiej,
• pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

18.04.2016 Uroczystość otwarcia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Mońkach - uczestniczyła Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska.
19.04.2016 Posiedzenie Komisji Nauki, kształcenia i rozwoju
zawodowego przy NRPiP - uczestniczyła sekretarz Beata
Janina Olejnik.
20.04.2016 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła
Irena Husar.
20.04.2016 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
20.04.2016 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej
i Pomocy Społecznej.
22.04.2016 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku.
23.04.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych organizowanego przez NZOZ OMNIMED Zofia Stojak w Białymstoku - uczestniczyła Urszula
Jakubowska.
24.04.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Terapia
bólu przewlekłego dla pielęgniarek i położnych organizowanego przez NZOZ OMNI-MED Zofia Stojak w Białymstoku
- uczestniczyła Urszula Jakubowska.
25.04.2016 Egzamin państwowy szkolenia specjalizacyjnego w
dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego organizowanego
przez OIPiP w Białymstoku dofinansowanego przez Minis
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terstwo Zdrowia dla 25 osób i dla 5 osób dofinansowanego
przez OIPiP w Białymstoku.

27.04.2016 Szkolenie dla Personelu Pielęgniarskiego Zadbaj
o skórę pacjenta. Prewencja uszkodzeń skóry u pacjentów
krytycznie chorych organizowanego w OIPiP w Białymstoku
we współpracy z firmą - 46 uczestników.
28.04.2016 Spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
06.05.2016 Posiedzenie Zespołu ds. Kontroli Organizatorów
Kształcenia w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca
ORPiP Cecylia Dolińska.
09.05.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego.
10.05.2016 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów
Kształcenia Podyplomowego.
11.05.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
11.05.2016 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.
11.05.2016 Spotkanie prewencyjne w SPZOZ MSW w Białymstoku przeprowadzone przez Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Tomasza Wardowicza
i Jolantę Bućko w sprawie wykroczeń zawodowych - udział
wzięło 67 uczestników.
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11.05.2016 Posiedzenie Prezydium OIPiP w Białymstoku
Podjęte uchwały:
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
• wykreślenia z rejestru: 1 pielęgniarka,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru okręgowej izby: 2 pielęgniarki.
2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
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• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą: 9 pielęgniarek, 1 położna.
3. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe:
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe - 3 uchwały:
• Centrum Edukacji EKSPERT Małgorzata Piotrowska
ul. Przejazd 2a/1 15-430 Białystok - Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla
pielęgniarek,
• Centrum Edukacji EKSPERT Małgorzata Piotrowska
ul. Przejazd 2a/1 15-430 Białystok - Kurs specjalistyczny Endoskopia dla pielęgniarek,
• Centrum Edukacji EKSPERT Małgorzata Piotrowska
ul. Przejazd 2a/1 15-430 Białystok - Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla
położnych.
4. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat:
• zaliczenia przeszkolenia: 1 pielęgniarka.
5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związanych
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez członków OIPiP w Białymstoku - dofinansowanie otrzymało
20 osób.
6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej
członkom samorządu:
• udzielenia zapomóg w przypadkach losowych: 1 osoba.
7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych
- 3 uchwała
• wytypowania przedstawicieli ORPiP w Białymstoku
do pracy w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Uniwersyteckim Dziecięcym
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku,
• wytypowania przedstawicieli ORPiP w Białymstoku
do pracy w komisji konkursowej na stanowisko kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uni-
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wersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku,
• wytypowania przedstawicieli ORPiP w Białymstoku
do pracy w komisjach konkursowych na stanowiska
Pielęgniarek Oddziałowych w SP ZOZ Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
8. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego: 1 uchwała.
9. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku: 2 uchwały
• w sprawie pokrycia kosztów podróży,
• w sprawie przyznania nagród laureatom II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2015.

12.05.2016 II Konferencja Pielęgniarek i Położnych W trosce
o zdrowie kobiety w Centrum Astoria w Białymstoku.
13.05.2016 Posiedzenie Rady Społecznej Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
- uczestniczyła Dorota Rojsza.
16.05.2016 Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
17.05.2016 Spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
17.05.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece
Stacjonarnej.
18.05.2016 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła
Irena Husar.
18.05.2016 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.
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18.05.2016 Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.
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18.05.2016 Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki zorganizowana przez Koło PTP przy SP Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy i Zarząd Oddziału PTP
w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska.
18.05.2016 Konferencja Leczenie ran - narastający problem
organizowana przez Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa
podlaskiego mgr piel. Krystynę Łapuć-Seweryn oraz OIPiP
w Białymstoku.
19.05.2016 Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu XXV-lecia
Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
zorganizowana przez OIPiP w Łomży - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
19.05.2016 posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej z udziałem Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych.
20.05.2016 Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarki organizowana przez Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie Oddział w Hajnówce - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
20.05.2016 Egzamin końcowy kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.
20-21.05.2016 92 Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia
na Jasnej Górze - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska.
21.05.2016 szkolenie dla pielęgniarek opieki paliatywnej zorganizowane przez Konsultanta wojewódzkiego w dz. pielęgniarstwa opieki paliatywnej dr n. o zdr. Agatę Panas,
Konsultanta wojewódzkiego w dz. medycyny paliatywnej
dr n. med. Piotra Jakubow, Hospicjum stacjonarne Dom
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Opatrzności Bożej w Białymstoku oraz OIPiP w Białymstoku
– uczestniczyło 60 członków samorządu.

22.05.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla
pielęgniarek i położnych organizowanego przez NZOZ
OMNI-MED Zofia Stojak w Białymstoku - uczestniczyła
Anna Kasperuk.
23-24.05.2016 Szkolenie Okręgowych Sądów Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyły Przewodnicząca OSPiP
Agnieszka Molska, członek Teresa Kołomyjska, pracownik
kancelaryjny Katarzyna Rymarczyk.
25.05.2016 Posiedzenie Zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.
29.05.2016 Egzamin końcowy kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.
30-31.05.2016 Szkolenie dla członków Okręgowych Komisji
Rewizyjnych w Warszawie - uczestniczyły Przewodnicząca OKR Małgorzata Brzósko i Wiceprzewodnicząca OKR
Alicja Łapińska.
31.05.2016 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą
Pelargos Pierwsza pomoc dla noworodków i niemowląt,
Poród w pozycjach wertykalnych – uczestniczyło 35 członków samorządu.
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Strajk w IP-CZD

S

trajk pielęgniarek w CZD

Strajk pielęgniarek w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie, rozpoczął się 24 maja, kiedy część z nich odeszła
od łóżek pacjentów - na oddziałach pracowała oddziałowa i jedna
pielęgniarka.
Protest nie był prowadzony na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz na neonatologii, patologii i intensywnej
terapii noworodka. Pielęgniarki domagały się podwyższenia
wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Przez wszystkie dni
strajku prowadzone były negocjacje, uczestniczyli w nich m.in.
niezależni mediatorzy i przedstawiciele resortu zdrowia.
Strajk ten jest wynikiem dramatycznej sytuacji w polskim pielęgniarstwie, wynikającej przede wszystkim z braków w personelu
pielęgniarskiego. Raport naczelnej rady pielęgniarek i położnych
Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, wykazał niedobór pielęgniarek w systemie
ochrony Zdrowia w Polsce. To, co się dzieje w Centrum Zdrowia
Dziecka ma miejsce w większości szpitali. Pielęgniarki oczekują godziwych warunków pracy i płacy, sprowadzanie konfliktu
w CZD jedynie do kwestii płacowych uważamy za szczególnie
szkodliwe i niesłużące osiągnięciu porozumienia.
Poparcie dla protestujących pielęgniarek z Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie, przesłały wszystkie ORPiP w Polsce na
czele z Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.
Poniżej zamieszczamy stanowiska.
Przewodnicząca ORPiP
Cecylia Dolińska
Uwaga: Przed zamknięciu niniejszego numeru Biuletynu, po 16 dniach (8.06.16r.)
strajku w Centrum Zdrowia Dziecka podpisano porozumienie między protestującymi pielęgniarkami a dyrekcją szpitala. Podkreślono, że żadna ze stron
nie jest w pełni usatysfakcjonowana osiągniętym kompromisem.
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S

trajk pielęgniarek
Stanowisko Nr 1
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie strajku pielęgniarek i położnych
w Instytucie Pomniku - Centrum Zdrowia Dziecka
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z wielką trwogą obserwuje dramat, który rozgrywa się w Instytucie - Pomniku Centrum Z drowia D ziecka w Warszawie. Jako samorząd zawodowy
jesteśmy ustawowo zobligowani do nadzoru nad należytym
wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. Przez ostatnie
ćwierćwiecze zgromadziliśmy ogromny materiał merytoryczny
- raport odzwierciedlający stopień bezpieczeństwa pacjentów
i zakres zabezpieczenia społeczeństwa w opiekę pielęgniarską
i położniczą.
Wysoka jakość opieki pielęgniarskiej gwarantująca bezpieczeństwo pacjentów powinna wszystkim leżeć na sercu. Strajk trwający w Instytucie Pomniku - Centrum Zdrowia Dziecka jest swoistym
obnażeniem patologii, które od lat toczą system ochrony zdrowia,
nie tylko na poziomie jednego szpitala, ale niestety większości
placówek medycznych. W większości podmiotów leczniczych
opiekę sprawuje zbyt mała liczba pielęgniarek i położnych, co
zagraża zdrowiu i życiu pacjentów.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie wskazywała Ministerstwu Zdrowia i Rządowi RP konieczność zapewnienia pacjentom pełnego dostępu do opieki pielęgniarskiej
i położniczej. Regulacja ta umożliwi wyjście z zapaści, w której
ze względu na brak odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych
znajduje się system opieki zdrowotnej. Strajkujące pielęgniarki
postulują przede wszystkim o zwiększenie liczby pielęgniarek
na dyżurach.
Dobro pacjenta jest nierozerwalnie związane z bezpiecznymi
warunkami pracy pielęgniarek i położnych. Należy o tym pa-
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miętać szczególnie wtedy, gdy Nasze Koleżanki i Koledzy symbolicznie „odchodzą od łóżek”. Pielęgniarki i położne z Instytutu
- Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka zdobyły się na ten ruch po
dwóch latach bezowocnych negocjacji, ponieważ liczą, że w końcu zostaną wysłuchane.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera słuszność
działań podjętych w szeroko podjętym interesie pacjentów.
Sprowadzanie konfliktu w CZD jedynie do kwestii placowych
uważamy za szczególnie szkodliwe i nic służące osiągnięciu porozumienia.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w marcu bieżącego
roku przedstawiła Ministrowi Zdrowia projekt rozwiązań systemowych, który powinien stanowić podstawę do jak najszybszego
podjęcia decyzji uzdrawiających sytuację zawodową pielęgniarek i położnych, a tym samym przywracających bezpieczeństwo
pacjentów.
Prezes NRPiP
Zofia Małas

Wiceprezes NRPiP
Sebastian Irzykowski
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A

pel NRPiP
Apel Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
do Prezesa Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 czerwca 2016 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o jak najszybsze podjęcie przez Rząd RP działań zmierzających do poprawy
warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.
Pani Premier!
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Niejednokrotnie deklarowała Pani, że poprawa sytuacji polskich pielęgniarek i położnych będzie priorytetem Rządu RP
i dawała wyraz swojemu oburzeniu, że Pani poprzednicy dopuś
cili się w tej kwestii tak wielkich zaniedbań.
Sytuacja jest dramatyczna, a dalsze zwlekanie gwałtownie ją
pogarsza. Już teraz mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników pielęgniarek przypadających na tysiąc mieszkańców. Jeśli
nic się nie zmieni, niebawem spadnie on poniżej 4 pielęgniarek
na tysiąc mieszkańców, gdy średnia europejska jest dwukrotnie
wyższa. Co roku znacząca część z ok. 5 tys. absolwentów studiów
pielęgniarskich i położniczych nie podejmuje pracy w swoim
zawodzie lub podejmuje ją w innym kraju.
Mamy doskonały system kształcenia, o nasze absolwentki zabiegają szpitale w całej Europie, oferując im godne wynagrodzenie za pracę w bezpiecznych warunkach.
Dlaczego Polskę stać na kształcenie kadr, a nie stać na zatrzymanie ich w kraju? Czy gdyby polski przemysł eksportował swoje
wysokiej jakości produkty za darmo, rząd także by utrzymywał,
że to sprawa dyrektorów fabryk?
Polskie pielęgniarki i położne chcą pracować w kraju, tu opiekować się pacjentami, tu podnosić swoje kwalifikacje i tu zakładać rodziny oraz wychowywać dzieci. Mają do tego prawo, jednak
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sytuacja ekonomiczna niejednokrotnie zmusza je wyjazdu z Polski. Te, które mimo wszystko zostają, pracują coraz ciężej. I coraz
głośniej mówią, że w obecnej sytuacji zagrożone jest nie tylko ich
zdrowie (są przemęczone pracą po 300 godzin miesięcznie, często
w więcej niż jednym miejscu) i byt ekonomiczny (średnia płaca
brutto pielęgniarki wg GUS to 3 400 zł), ale także bezpieczeństwo
pacjentów, którymi opiekuje się za mało pielęgniarek.
Dłuższe zwlekanie z podjęciem niezbędnych decyzji grozi odej
ściem od łóżek pacjentów większości pielęgniarek i położnych.
Nie z powodu strajków, ale przede wszystkim demografii - na
emerytury przejdzie niebawem jedna trzecia zatrudnionych, pozostałe zmienią zawód lub wyjadą, bo nie podołają nadmiarowi
obowiązków.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deklaruje daleko idącą
pomoc we wskazywaniu rozwiązań zabezpieczających społeczeństwo polskie w świadczenia pielęgniarskie i położnicze.
Pani Premier!
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oczekuje, że świadoma tych zagrożeń zwoła Pani w trybie pilnym posiedzenie
Rady Ministrów RP, na którym zostaną podjęte decyzje, które
zatrzymają w zawodzie pielęgniarki i położne pracujące w Polsce
oraz skłonią do powrotu pracujące poza jej granicami.
Wiceprezes NRPiP
Sebastian Irzykowski

Prezes NRPiP
Zofia Małas
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S

trajk - wyrazy poparcia
Stanowisko Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 8 czerwca 2016r.
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku popiera działania i solidaryzuję się z pielęgniarkami i położnymi
pracującymi w I nstytucie P omniku - C entrum Z drowia D ziecka
w Warszawie.
Postulaty zgłaszane w akcji strajkowej dotyczące konieczności
poprawy warunków płacy i pracy dotyczą całego środowiska
pielęgniarek i położnych w Polsce są one równocześnie jednym
z wiodących zagadnień w poodejmowanych przez samorząd
działań w celu zapewnienia optymalnej opieki pielęgniarskiej
i bezpieczeństwa chorych.
Dramatyczna sytuacja w jakiej znalazły się pielęgniarki i położne oraz pacjenci, ignorowana przez kolejne ekipy rządzące,
Ministerstwo Zdrowia, decydentów i pracodawców znajduje dziś
swój finał. Nasze oburzenie budzi fakt , że prowadzona od wielu
lat polityka wobec pielęgniarek i położnych doprowadziła do tak
znacznych braków w zatrudnieniu personelu pielęgniarskiego
odczuwanego również na terenie naszego województwa.
Wyrażamy stanowisko, że koniecznym jest podjęcie pilnych działań zmierzających do zapewnienia właściwych warunków pracy i
płacy pielęgniarek i położnych. Podkreślamy z całą stanowczością,
że właściwa obsada stanowi niezbędny warunek zagwarantowania
należytego wykonywania świadczeń zdrowotnych.
Mając na uwadze powyższe, stoimy na stanowisku, że osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia winne
są niezwłocznie podjąć działania zmierzające do wprowadzenia
rozwiązań systemowych, które pozwolą na uzdrowienie dramatycznej sytuacji zawodowej polskich pielęgniarek i położnych.
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L

ist pielęgniarza

Protest pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka mógłby odbyć się w każdym lub w zdecydowanej większości szpitali w Polsce z uwagi na analogie.
Jako pielęgniarz z kilkunastoletnim stażem pracy w zawodzie, specjalizacją z anestezjologii i intensywnej terapii, kursami i szkoleniami, w tym także międzynarodowymi z zakresu
reanimacji, zabiegów ratujących życie, czy technik znieczulania
ośmielam się stwierdzić, że błędem byłoby zaniechanie podobnej
akcji o charakterze ogólnopolskim.
Obraz pielęgniarki, która zarabia średnio, z moich doświadczeń,
mniej więcej 2100 złotych netto z dyżurami dwunastogodzinnymi, lub bez, na pełnym etacie w państwowym szpitalu, pracując
sama na dwudziestoparoosobowym oddziale i jest zadowolona
z tej trwale zahibernowanej płacy i skromnych warunków pracy
tak pod kątem wyposażenia, jak i relacji z pracownikami szpitala
(tj. lekarzami, a zwłaszcza z przełożonymi) jest szkodliwy tak dla
mnie, jak i dla moich koleżanek.
Ośmielam się stwierdzić, że od początku edukacji pielęgniarka,
a w szczególności ta, której średnia wiekowa wynosi dziś 40-50
lat, przyuczana jest do karności i uległości w pracy. Większość
nie oczekuje więcej, niż może dostać, uznając, jak to było jeszcze
dziesięć lat temu, że praca jest dla nich niemal dopustem Bożym,
okazją do pobrania wynagrodzenia, bo i o pracę trudno.
Z upływem czasu, gdy źródło młodych, ideowo nastawionych
do pracy pracowników zwyczajnie wyschło, sytuacja zawodowa
uległa zmianie i tak jak kiedyś podejmowano zatrudnienie tam,
gdzie akurat był wakat, dziś samemu obierasz kierunek kariery,
realizując się czy to na oddziale wewnętrznym, czy jak to jest
w moim przypadku, na bloku operacyjnym.
Szpitale kuszą miejscem pracy, nie prześcigając się jednak
w proponowanych pensjach, jak gdyby licząc na to, że pielęgniarka i tak przyjdzie, uszczuplając budżet o nieco ponad dwa
tysiące złotych miesięcznie. Przyuczeni do karności i uległości,
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podejmujemy pracę, próbując przechytrzyć siebie o formułę kontraktu (która podwyższa zarobki kosztem zwykłego życia), czy
też zajęcia dodatkowe - a tu pół etatu, a tu umowa zlecenie, a tu
nadgodziny... Zapominamy przy tym, że tego rodzaju dywersyfikacja potwierdza jedynie słuszność rozumowania, jakoby ręce
do pracy znaleźć się mogą zawsze, bo i do niskiej pensji niejedna
pielęgniarka będzie chciała dorobić. W rzeczywistości, gdyby tak
odebrać możliwość pracy w innym, niż macierzysty, miejscu,
część sztandarowych placówek upadnie natychmiast z hukiem
na obie łopatki. Rąk do pracy jest bowiem zwyczajnie za mało
i system już teraz działa poza granicą samowystarczalności.
Od lat powtarza się nam, a więc mnie i koleżankom z pracy,
że do pracy w polskim szpitalu ustawia się cała kolejka chętnych, w tym z zagranicy, jak gdyby właśnie tam, na Ukrainie,
czy Białorusi, spiętrzała się fala pielęgniarek - uchodźców, czyhająca na twoją chwilę słabości, wątpliwość, wahanie, refleksję...
W rzeczywistości, nikogo tam nie ma, gdyż każdy, poważnie
myślący o wyjeździe pracownik wschodniej Europy już jakiś
czas temu spakował walizki i odleciał / wyjechał na północ, lub
zachód, szukając szczęścia pośród ludzi myślących inaczej, niejako europejsko.
Plik podań o pracę jest zwyczajną atrapą, zupełnie nieaktualną,
nadtrawioną przez czas żółtym odcieniem przeszłości, co skazuje szpital na ścisłą współpracę z nami, nie rezygnując jednakże
z widma nieustannego zagrożenia i kurateli. A przecież to właśnie
teraz pielęgniarki powinny dyktować warunki nie tylko z tros
ki o siebie, ale o przyszłość zawodu, który z różnych powodów
jest zagrożony wymarciem. Szczególnie istotny wydaje się fakt
zatrudniania ratowników medycznych, w dotychczas przez nas
zajmowane sektory, którzy mniej wybrzydzają, bo jest ich wciąż,
póki co, za dużo i jak by na to nie patrzeć, chłopak przy chorym
nie tylko nie zmęczy się jak kobieta, ale i w ciążę nie zajdzie.
Nie bez winy jesteśmy my sami, którzy nałożyliśmy pracy ciężkie, kosztowne kajdany zmuszające do długoletniej, a czasem także drenującej portfel edukacji, po to, by w ogóle zacząć pracować.
Wymagania, które sobie stawiamy, dotyczą niezbędnych kursów,
bez których podjęcie zatrudnienia na wymarzonym oddziale staje
się niemożliwe, koniecznych staży i czasu im poświęconych. Na
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przekór trendom ogranicza się także kompetencje zawodowe,
które wciąż, w porównaniu z braćmi w branży, ratownikami, są
zdecydowanie mniejsze, czy to pod kątem czynności, czy możliwości podawania leków i płynów bez zlecenia lekarskiego, nie
starając się nawet usamodzielnić nas samych lub zalegalizować
te obszary, w których i tak wykazujemy wolę samodzielności.
Owa zależność skutkuje nie większą niż dostateczną satysfakcją
z wykonywanej pracy, co przekuwa się znowu na przyszłość.
Znamiennym jest fakt dziedziczenia zawodu w branży lekars
kiej, zjawisko to występuje o wiele rzadziej wśród pielęgniarek,
gdzie to mama najczęściej przestrzega dziecko od pójścia w jej
ślady powołując się na rozsądek i własne, ni to gorzkie, ni kwaśne
doświadczenia kilkudziesięciu lat.
Nie tylko dane dotyczące zarobków są zafałszowane w przekazie medialnym. Sławetne 400 złotych podwyżki w kolejnych
ratach jest w rzeczywistości kwotą o ponad połowę mniejszą,
opodatkowaną i przyklepaną pielęgniarską niestety ręką, należało już bowiem wcześniej zwrócić uwagę na dwuznaczność przekazu, który trafia na koniec do opinii publicznej, która słusznie
mogłaby sądzić, że roszczenia sióstr ze szpitali są, delikatnie rzecz
biorąc, lekką przesadą. Daj palec, a chwycą za rękę.
Kolejną kwestią jest zatrudnienie - do statystyk brane są pod
uwagę pielęgniarki koordynujące pracę, czy oddziałowe, które
nie wykonują pracy przy chorym, a pełnią funkcję najczęściej
administracyjną. Sławetne minimum zatrudnienia jest tym samym fikcją i pacjenci nie mają tej samej uwagi, jaką mogliby
mieć, gdyby ktoś nie majstrował przy danych. Nieszczera metodologia każe wyciągać wygodne wnioski, które biją na koniec
w białe czepki jak młotek, zalegające w pokojach socjalnych, bez
cienia empatii dla chorych. Stereotypy i fałsz dotykają nasz zawód okiem mediów, choć, przyznać uczciwie muszę, że grupa
to bardzo niejednorodna i czarna owca w najbielszym nawet
stadzie znaleźć się może zawsze, przykuwając, co zrozumiałe,
uwagę ludzi.
Z mojego punktu widzenia protest pielęgniarek z Centrum Zdrowia Dziecka powinien być okazją do prawdziwej refleksji o tożsamości pielęgniarki w XXI wieku tak dla pacjentów, zwłaszcza tych
potencjalnych, jak i nas samych. Czasy się szczęśliwie zmieniły i
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nikt już chyba nie wierzy, że to my obciążamy finansowo szpitale,
żądając Bóg raczy sam widzieć ile i za co.
Lekarze prawie nigdy nie mieli kłopotu z płacami, gdyż ich żądania są chętniej realizowane przez dyrekcję szpitala, choć różnica wzajemna w zarobkach jest zatrważająca. Wiadomo przecież,
że bez nich nie ma leczenia, bo pielęgniarka, cóż, sama najwyżej
ciśnienie, czy cukier zmierzy, nie podejmując żadnych działań
terapeutycznych, w jawnej niezgodzie z prawem.
Szanujmy siebie i dbajmy o swoją niezależność. Przyszłość naszego zawodu, choć brzmi to patetycznie, leży szczególnie teraz
w naszych rękach i od nas także zależy, co będzie dalej.
Sebastian Kuklo
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M

ateriały PTP
Program profilaktyki
zespołów bólowych kręgosłupa
u personelu pielęgniarskiego

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Białymstoku
otrzymało w 2015 roku z budżetu województwa podlaskiego
dotację na realizację zadania publicznego pod tytułem „Program
profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęg
niarskiego” .
W sierpniu 2015 roku, przystąpiono do kontynuacji, realizowanego już w 2014 roku w/w programu (przeprowadzono wówczas
sondaż diagnostyczny oceniający dolegliwości bólowe wśród pielęgniarek naszego województwa), przy współpracy z Okręgową
Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Wojewódzkim
Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku oraz Kołem PTP
przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Na początku września zainteresowane programem pielęgniarki
zaprosiliśmy na spotkanie organizacyjno-informacyjne, w trakcie którego dr n. med. Joanna Filipowska wygłosiła wykład na
temat: „Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa u pielęgniarek”. Zainteresowane pielęgniarki wypełniły arkusze ankiet
badawczych, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji, jak również skali jakości życia WHOQOL-BREF,
kwestionariusza postaw wobec zdrowia - LKZ i arkusza do oceny
częstotliwości bólu.
We wstępnych badaniach ankietowych wzięło udział 93 pielęgniarek, natomiast w badaniach końcowych - 65 uczestniczących
w programie. Większość badanych była w wieku 35-55 lat i pracowała w zawodzie powyżej 15 lat. Ponad 1/3 zgłaszała wystąpienie
pierwszych dolegliwości bólowych kręgosłupa po kilku latach
pracy w zawodzie. Ból dotyczył głównie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa (78.5%) i szyjnego (51.5%), o nasileniu głównie umiarkowanym, ale występujący codziennie.
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Adresatki programu, w październiku-listopadzie 2015 roku
uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych. Zajęcia odbywały
się 2 razy w tygodniu pod kierunkiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów, w 5 grupach ćwiczeniowych. Każda grupa mogła
skorzystać z 10 jednogodzinnych spotkań, które odbywały się
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
oraz w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym.
Ankieta ewaluacyjna wykazała, że odczuwany przez pielęgniarki
ból kręgosłupa, po cyklu ćwiczeń jest tolerowany i występuje raz
w tygodniu lub rzadziej; zdecydowanie polepszyło się samopoczucie badanych oraz uległa poprawie sprawność fizyczna i psychiczna. Zdaniem uczestniczących w programie pielęgniarek,
zajęcia były ciekawe, dobrze zorganizowane i odpowiadały ich
oczekiwaniom oraz wpłynęły na mobilizację do prowadzenia
dalszych, samodzielnych ćwiczeń w domu. Kompetencje i sposób
przekazywania informacji przez prowadzących zajęcia fizjoterapeutów, oceniono bardzo dobrze.
Szczegółowa analiza wyników programu zostanie zaprezentowana na XIII Kongresie Pielęgniarek Polskich „Przyszłość Pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”, w dn. 15-17.09.2016 r. w Warszawie.
Bardzo dziękuje wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji programu, szczególnie koordynatorowi mgr Zofii Jemieljańczuk oraz dr Cecylii Dolińskiej, dr Krystynie Klimaszewskiej,
dr Dorocie Kondzior i nieocenionej mgr Alinie Klimczuk.
dr Matylda Sierakowska
Przewodnicząca Zarządu
Oddziału PTP w Białymstoku
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nformacja NRPiP
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2016 r.

Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie
Pani/Pan
Przewodnicząca/Przewodniczący
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Szanowni Państwo
W załączeniu przekazuję notatkę ze spotkania organizacyjnego,
które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w związku z wdrażaniem
przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowego zakresu świadczeń „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży” (KOC).
Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP
Zofia Małas
Notatka służbowa ze spotkania
w Centrali
Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 21 kwietnia 2016 roku
W dniu 21 kwietnia 2016 roku w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne
w związku z wdrażaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia
nowego zakresu świadczeń - „Koordynowana opieka nad kobietą
w ciąży” (KOC). Ze względów organizacyjnych mój udział został
zorganizaowany za pomocą łączy teleinformatycznych, które
zapewnił oddział wojewódzki NFZ w Opolu.
Osobą prowadzącą spotkanie był Pan Wojciech Zawalski Dyrektor
Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. W spotkaniu udział brali oficerowie łącznikowi odpo-

53

Biuletyn nr 98/2016 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Informacje NRPiP
wiedzialni za wdrażanie ww. świadczeń, rzecznicy prasowi i radcy
prawni poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ.
Pan Dyrektor Zawalski podziękował za liczne uwagi dotyczące
projektu zarządzenia Prezesa NFZ i poinformował, że zostały uwzględnione w miarę możliwości podczas przygotowania
wersji końcowej zarządzenia. Przekazał uczestnikom spotkania
informację o zobowiązaniach złożonych środowisku pielęgniarek
i położnych podczas Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Poprosił o współpracę poszczególnych Okręgowych Izb Pielęgniarek i położnych w zakresie doinformowania środowiska położnych o poszczególnych etapach i zasadach wdrażania pilotażu
Koordynowanej opieki nad ciężarną.
Uczulił uczestników spotkania by jak najszybciej diagnozować
symptomy nieprawidłowości i zagrożeń mogących negatywnie
wpływać na funkcjonowanie podmiotów położniczych. Bardzo
liczy na wsparcie merytoryczne samorządu zawodowego położnych w zakresie realizacji do tej pory nie wykorzystywanych na
co dzień kompetencji zawodowych takich jak np. prowadzenie
ciąży przez położną. Prosił o współpracę w tym zakresie głównie
Wiceprzewodniczące - położne ORPiP oraz zespoły położnych
przy poszczególnych ORPiP.
Poinformował, że 6 maja 2016 roku w Warszawie w Centrali NFZ organizowana jest konferencja dla położnych, które są
zainteresowane wspólnym z koordynatorem wykonywaniem
świadczeń w zakresie opieki nad kobietą w ciąży (KOC).
Dokładne informacje znajdują się na stronie NFZ http://nfz.gov.
pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zaproszenie-na-konferencjedla-poloznych,6852.html
Jednocześnie organizowanych jest pięć konferencji regionalnych o zasięgu kilku województw dla wszystkich świadczeniodawców zainteresowanych udziałem w pilotażowym projekcie
koordynowanej opieki nad ciężarną:
26.04. 2016 w Lublinie; 10.05.2016 w Gdańsku; 12.05.2016
w Poznaniu; 17.05.2016 w Katowicach i 23.05.2016 w Łodzi.
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Ewa Janiuk
Wiceprezes NRPiP
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P

orozumienie 4 x 400
Pismo do central związkowych
w sprawie porozumienia „4 x 400”

Do trzech central związkowych:
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Forum Związków Zawodowych
w dniu 11 kwietnia br. wystosowaliśmy pismo o treści:
Szanowni Państwo,
Dialog jest jednym z największych dobrodziejstw każdej dojrzałej demokracji. Umiejętność osiągania kompromisów w przypadku
systemu ochrony zdrowia jest szczególnie istotna.
W końcu to właśnie od jakości komunikacji pomiędzy stroną
społeczną, samorządem zawodowym i Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej zależy bezpieczeństwo każdego pacjenta.
„Wszyscy jesteśmy pacjentami” - nie można o tym zapominać,
szczególnie w trudnych momentach.
W mojej skromnej ocenie właśnie z takim momentem mamy
dziś do czynienia. Otóż, okazuje się, że porozumienie „4 x 400” wyrażone w formie rozporządzenia podpisanego przez ówczesnego
ministra zdrowia, Mariana Zembalę staje się przedmiotem sporów i podziałów w środowisku partnerów społecznych pomimo,
iż jest owocem dialogu. Co więcej, podwyżka płac każdej grupy
zawodowej powinna być powodem do dumy.
Jednym z głównych architektów porozumienia był Ogólnopolski
Związek Pielęgniarek i Położnych należący do Forum Związków
Zawodowych. Proszę pamiętać, że efekt końcowy negocjacji,
czyli środki ﬁnansowe traﬁły również do pielęgniarek, położnych
- członków zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” i OPZZ.
Oczywiście, zawsze jest druga strona medalu, tj. inne grupy
zawodowe. Osobiście jestem w stanie przyjąć, że działania NSZZ
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„Solidarność” i OPZZ wynikają z silnej determinacji, z jaką walczy
się o polepszenie sytuacji pozostałych zawodów medycznych.
Obawiam się jednak, że obecnie realizowany kierunek działań
doprowadzić może jedynie do osłabienia instytucji dialogu społecznego. Nikt na tym nie zyska - stracą wszyscy. Dalsza eskalacja konfliktu na poziomie mediów jest działaniem na szkodę
pracownika oraz szeroko komunikowanym brakiem szacunku,
w szczególności wobec tych Pielęgniarek i Położnych, które nie
należą do OZZPiP.
Wszelkie próby dewaluacji porozumienia z 23 września 2015
roku mogą w przyszłości odbić się przysłowiową „czkawką”. Jeśli
jedna organizacja związkowa podważa w tak ostry sposób skuteczne działania innej to samoistnie osiągane kompromisy staną
się słabsze.
Uważam, że trzeba robić wszystko, aby wspólnie cementować
„4 x 400”. Należy w ten sposób postępować właśnie po to, aby
instytucjonalność zawieranych umów pomiędzy stroną Rządową
i społeczną była trudna do podważenia przez kogokolwiek. Budowanie szerokiego zaplecza wokół tego typu myślenia pozwoli
na wdrażanie długofalowych strategii budowania pozycji poszczególnych grup zawodowych.
Zamiast armat słownych, zaostrzania języka debaty publicznej,
dewastacji zgromadzonego dotąd kapitału zaufania należy skoncentrować się na poszukiwaniu wspólnej drogi. W przeciwnym
wypadku pozostanie nam jedynie lęk, że okupione ciężką pracą
porozumienie stanie się fikcją. Dziś lękać się będą Pielęgniarki
i Położne, a jutro inni pracownicy systemu ochrony zdrowia. Ku
ironii losu stać się tak może nie z powodu postawy niesprzyjającej
klasy politycznej, lecz relacji pomiędzy środowiskami propracowniczymi!
Lęk jest z zasady irracjonalny. Jako Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nie mam na razie podstaw, aby dokonywać
spekulacji, co do percepcji ministra zdrowia jeśli chodzi o kolejne transze pieniędzy. Ufam, że w tej sprawie słowa przelane na
sporządzone kilka miesięcy temu porozumienie będą nadal obowiązywać.
Z poważaniem
Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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O

pieka okołoporodowa
Spotkanie
w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
w sprawie opieki okołoporodowej

Realizacja standardów opieki okołoporodowej, problemy w opiece
medycznej nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu, a także
przestrzeganie ich praw jako pacjentek - to główne tematy rozmów
podczas spotkania, które odbyło się 10 marca br. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
Pomimo obowiązujących w Polsce od kilku lat standardów
opieki okołoporodowej, poprawy dostępu do znieczulenia przy
porodzie oraz wprowadzaniu kolejnych standardów postępowania medycznego w okołoporodowej opiece położniczo-ginekologicznej, pacjentki nadal napotykają różnego rodzaju problemy.
Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej przepisy to nie wszystko, bardzo ważne są także prawidłowa ich realizacja oraz właściwe relacje i komunikacja pomiędzy
pacjentkami a lekarzami, pielęgniarkami i położnymi. Z tego
powodu w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta zostało zorganizowane spotkanie Rzecznika z przedstawicielami organizacji pozarządowych i społecznych działających na rzecz kobiet w okresie
ciąży, porodu i połogu oraz szeroko pojętej poprawy sytuacji
kobiet rodzących.
W spotkaniu udział wzięli także: wiceprezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych Ewa Janiuk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej Grzegorz
Wrona oraz dyrektor Wydziału Departamentu Świadczeń Opieki
Zdrowotnej NFZ Wojciech Zawalski.
Celem spotkania była wymiana informacji o zidentyfikowanych problemach dotyczących opieki okołoporodowej, a także
rozmowa o możliwościach wspólnego ich rozwiązania oraz o propozycjach działań Rzecznika Praw Pacjenta w tym zakresie.
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Uczestnicy spotkania byli zgodni, że polskie przepisy wprowadzające standardy postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej są dobre i bardzo potrzebne.
Dostrzeganym przez rozmówców problemem jest jednak brak
narzędzi do egzekwowania tych standardów. Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Ewa Janiuk wskazała, że
brakuje „mechanizmów kontroli ich realizacji, monitorowania,
zauważenia zmian”.
Problemy związane z realizacją istotnych praw pacjentek
w okresie ciąży, porodu i połogu oraz przestrzeganiem standardów opieki okołoporodowej przedstawili pracownicy Wydziału
Prawnego i Wydziału Interwencyjno-Poradniczego Biura RPP.
Przykładem niskiego stopnia przestrzegania standardów były
również m.in. zaprezentowane w czasie spotkania wyniki audytu
społecznego małopolskich szpitali i oddziałów położniczych.
Kolejna kwestia to także brak świadomości pacjentek o obowiązujących standardach postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
Na ten problem zwróciły uwagę zarówno organizacje pozarządowe jak i szef Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej
NFZ, który przedstawiając program opieki koordynowanej nad
kobietą w ciąży fizjologicznej podkreślił, że brakuje zrozumienia
praw pacjenta.
- Program opieki koordynowanej zakłada informowania pacjentek o wszystkich uprawnieniach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów okołoporodowych – powiedział Wojciech Zawalski.
Zadaniem organizacji pozarządowych frustrację wśród kobiet
wywołuje także okres laktacji i niemożność uzyskania profesjonalnej pomocy np. doradców laktacyjnych czy położnej. Bardzo
ważną sprawą jest także obecność psychologa na oddziałach ginekologiczno-położniczych.
Obowiązek zapewniania pomocy psychologicznej pacjentkom
określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
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2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa
i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu,
połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań
oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.
Przepisy w tej sprawie wejdą w życie w czerwcu br.
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Z

espół Parlamentarny

Notatka ze spotkania
Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych
i innych pracowników opieki zdrowotnej
z dn. 09.03.2016 r.
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Przedmiotem spotkania było określenie problematyki, celów
i zadań Zespołu.
W spotkaniu udział wzięli:
1. Bernadeta Krynicka - Przewodnicząca
2. Jacek Kurzępa - Wiceprzewodniczący
3. Józefa Szczurek-Żelazko - Wiceprzewodnicząca
4. Krystyna Wróblewska - członek zespołu
5. Barbara Dziuk - członek zespołu
6. Dariusz Kubiak - członek zespołu
oraz inne osoby zaproszone do pracy w Zespole.
Przewodnicząca Zespołu przywitała zebranych gości.
Osoby obecne na spotkaniu przedstawiły się oraz zaprezentowały stanowiska dotyczące problemów występujących w grupie
zawodowej pielęgniarek i położnych. Przewodnicząca OZZPiP
Lucyna Dargiewicz i Prezes NRPiP Zofia Małas określiły priorytetowe problemy zawodu pielęgniarki i położnej. Stwierdzono,
że główne problemy dotyczą:
1. Kwestii wynagrodzeń w kontekście obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 poz. 1400) oraz
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oświadczono, że istotnym celem jest wypracowanie
propozycji płacy minimalnej w ochronie zdrowia. W tej
kwestii rozmowy się już rozpoczęły i liczymy, że będą nadal
kontynuowane.
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2. Braku zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia pracy
przez pielęgniarki i położne w zakresie nakładanych obowiązków w powiązaniu z normami czasu pracy i niską
liczbą personelu.
3. Przymuszania pielęgniarek i położnych do zmiany formy
zatrudnienia z umów o pracę na umowy cywilnoprawne
i kontrakty.
4. Konieczności wpisania pielęgniarek i położnych do systemu kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem
Zdrowia na takich samych zasadach jak ma to miejsce
w przypadku lekarzy.
Za działania przeciw samodzielności zawodowej pielęgniarek
i położnych panie Zofia Piasecka, Joanna Nowak, Izabela Metelska, Alicja Stanikowska i Izabela Ćwiertnia uznały założenia
do projektu ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Wcielenie
projektu w życie skutkować będzie brakiem możliwości samodzielnego kontraktowania usług medycznych przez pielęgniarki
i położne.
Grażyna Gaj zaalarmowała o problemie pominięcia przy podwyżkach pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawców objętych pilotażowym projekcie MZ dotyczącym zintegrowanego programu ratownictwa medycznego. Projekt obecnie
realizowany jest przez trzy województwa. tj Małopolskie, Śląskie
i Mazowieckie.
Anna Borowik, Joanna Chylińska i Ewa Adamczyk poruszyły
następujące tematy:
- systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które powinno być realizowane poprzez system
szkolnictwa wyższego (uczelnie medyczne)
- ujednolicenie dokumentacji medycznej (pielęgniarskiej)
w całym kraju
Magdalena Łamasz i Agnieszka Łabajda zgłosiły pomysł wprowadzenia uprawnień umożliwiających wykonywanie pielęgniarkom i położnym zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.
Grażyna Bączek zwróciła uwagę na rolę położnych w obecnym systemie ochrony zdrowia, ograniczeniu ich samodzielności
w wykonywaniu zawodu oraz niedobory kadrowe. Zapropono-

61

Biuletyn nr 98/2016 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Informacje NRPiP
wała powiększenie składu zespołu o dodatkowe osoby z tej grupy
zawodowej.
Małgorzata Karpińska-Karwowska zwróciła uwagę, że obecnie opracowywane są mapy potrzeb zdrowotnych, które stanowić
będą wytyczne na podstawie których kontraktowane będą usługi
medyczne, co wiąże się z zabezpieczeniem usług świadczonych
przez pielęgniarki i położne, W zespołach opracowujących mapy
potrzeb zdrowotnych nie ma jednakże przedstawicieli pielęgniarek i położnych.
Po zapoznaniu się z głównymi problemami grupy zawodowej
pielęgniarek i położnych Zespół:
1. Podjął decyzję o wystosowaniu pisma do Ministerstwa Zdrowia w sprawie udzielenia informacji o zespołach i radach
powołanych przez Ministra.
2. Podjął stanowisko w sprawie Podstawowej Opieki Zdrowotnej skierowane do Ministerstwa Zdrowia.
3. OZZPiP i NRPiP zadeklarowały pomoc w udostępnieniu
niezbędnych danych merytorycznych dotyczących warunków
pracy i płacy pielęgniarek i położnych.
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S

towarzyszenie Pielęgniarek Opieki Długoterminowej
Informacja o Stowarzyszeniu
Pielęgniarek Opieki Długoterminowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 maja 2014 roku zostało
zarejestrowane Stowarzyszenie Pielęgniarek Opieki Długoterminowej.
Cele statutowe działalności Stowarzyszenia:
1. Wspieranie procesu rozwoju i promocji opieki długoterminowej.
2. Tworzenie lobbingu na rzecz rozwoju i promocji pielęg
niarskiej opieki długoterminowej.
3. Działalność edukacyjna, badawcza, wydawnicza na rzecz
rozwoju opieki długoterminowej.
4. Utworzenie ośrodka pierwszego kontaktu i informacji
o możliwościach kompleksowej opieki długoterminowej
i rehabilitacji, w tym zwiększenia wydolności opiekuńczej
rodzin i otoczenia pacjenta.
Stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski i jego powstanie jest
odpowiedzią na niejasną, pogarszającą się sytuację pacjentów
i pielęgniarek opieki długoterminowej.
Chcemy aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach
związanych z pielęgniarkami opieki długoterminowej. Mamy nadzieję na ścisłą i owocną współpracę z Samorządem Pielęgniarek
i Położnych. Jednocześnie prosimy o upublicznienie informacji
o naszej organizacji członkom Naczelnej Rady oraz zainteresowanym pielęgniarkom.
Prezes
mgr Barbara Mróz

Wiceprezes
mgr Zuzanna Mysłowska
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N

otatka z konferencji

Notatka z konferencji uzgodnieniowej
dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie
medycznych czynności ratunkowych i świadczeń
zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe,
które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
Konferencja odbyła się w dniu 1 kwietnia 2016 roku w siedzibie
Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ulicy Miodowej 15.
Konferencji od godziny 900 do 1030 przewodniczył Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, a nas
tępnie Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania
Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji
Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia, Mateusz Komza.
Ze strony środowiska Pielęgniarek i Położnych uczestniczyli:
przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego, Rady ds. Rozwoju Pielęgniarstwa
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, OZZPiP Śląsk, OZZPiP Region Lubelski.
Wszystkie te organizacje złożyły wiele uwag do projektu i ich
przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w konferencji.
Niestety, w zasadzie żadne uwagi, które wnosili przedstawiciele
środowiska pielęgniarek i położnych nie zostały uwzględnione.
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W związku z tym uwagi zawarte w Stanowisku nr 2 Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 oraz w piśmie
z dnia 22 lutego pozostają dalej aktualne.
Jacek Gawłowski
Przewodniczący Zespołu
ds. ratownictwa medycznego przy NRPiP
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S

tanowisko NRPiP
Stanowisko Nr 2
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie

projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń
zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które
mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie zgadza się z treś
cią zawartą w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń
zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które
mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku,
iż niedopuszczalne jest umożliwienie ratownikom medycznym
wykonywania zawodu w innych podmiotach leczniczych niż te,
które posiadają zespół ratownictwa medycznego bądź szpitalny
oddział ratunkowy, z uzasadnieniem że może stanowić uzupełnienie braku wystarczającej liczby pielęgniarek w systemie
ochrony zdrowia (vide uzasadnienie do projektu, str. 1, i Ocena
Skutków Regulacji, pkt 1).
Brak wystarczającej liczby pielęgniarek bezsprzecznie powinien być uzupełniany nowymi kadrami pielęgniarskimi, nie
zaś poprzez powierzanie zadań pielęgniarek przedstawicielom
innym zawodów medycznych.
Ponadto świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika
medycznego samodzielnie w podmiotach leczniczych (zał. nr 4
do rozporządzenia), odnoszą się do działań ratunkowych, co
znajduje odzwierciedlenie w założeniach kształcenia grupy zawodowej ratowników medycznych. W związku z powyższym, ze
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względu na specyfikę i zaproponowany zakres czynności ratownika medycznego, nie jest zasadne zatrudnianie go na innych
niż szpitalne oddziały ratunkowe z uwagi na to, że niewielka
jest możliwość zastosowania jego kompetencji zawodowych na
innych oddziałach.
Z ustawy o działalności leczniczej, która definiuje świadczenie szpitalne jako działania polegające na diagnozowaniu,
leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji oraz z definicji świadczeń
innych niż szpitalne, tj. świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki
długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień,
psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, nie wynika iż zakres obowiązków i uprawnień ratownika
medycznego będzie miał zastosowanie w realizacji świadczeń
w podmiotach leczniczych.
Kwalifikacje ratownika medycznego nie odpowiadają zakresowi udzielanych świadczeń w oddziałach szpitalnych zagwarantowanych pacjentowi w ramach przedmiotowych rozporządzeń
Ministra Zdrowia i zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Zatrudnianie ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych będzie łączyło się z odpowiedzialnością kierownika
podmiotu leczniczego za powierzanie realizacji świadczeń zdrowotnych osobom o nieodpowiednich kwalifikacjach.
Przyjęta w 2006 roku ustawa o Państwowym Ratownictwie
Medycznym określiła rolę i zadania ratowników medycznych
oraz w rozporządzeniu wymieniła katalog czynności, które
mogą wykonywać ratownicy medyczni odpowiadający uzyskanym kwalifikacjom oraz potrzebom systemu ratownictwa
medycznego. Od tego czasu system kształcenia i uzyskiwane
przez ratowników medycznych kwalifikacje nie zmieniły się,
stąd też rozszerzanie kompetencji jest nieuzasadnione.

66

Należy podkreślić, że przyznanie ratownikom medycznym
kompetencji określonych w projekcie rozporządzenia w załącznikach 3 i 5 spowoduje sytuację będącą ewenementem na skalę
światową, gdzie ratownik medyczny będzie mógł wykonywać
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czynności przypisane do systemu ratownictwa medycznego
poza tym systemem.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku,
że Minister Zdrowia powinien wydać rozporządzenie określające wykaz medycznych czynności ratunkowych odpowiadający
zakresem medycznym czynnościom ratunkowym przewidzianym w dotychczasowych przepisach.
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas

67

Biuletyn nr 98/2016 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Informacje NRPiP

P

68

oparcie diagnostów laboratoryjnych
Sz.P. Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położonych

Szanowna Pani Prezes
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2016 r., o numerze
NIPiP-NRPiP-DM 0029.11.2016.WW, dotyczące poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych
czynnośc i ratunkowych i świadczeń zdrowotnych inne niż
medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane
przez ratownika medycznego, przekazuję opinię Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych.
Przygotowanie do zawodu pielęgniarki znacząco odbiega od
przygotowania zawodowego ratownika medycznego. Rzeczywis
tym jest, iż kwalifikacje ratownika medycznego nie odpowiadają
zakresowi udzielanych świadczeń w oddziałach szpitalnych zag
warantowanych pacjentowi w ramach przedmiotowego rozporządzenia Ministra Zdrowia i zarządzenia Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Konsekwencją dopuszczenia ratowników medycznych do kompetencji ustawowo przypisanym pielęgniarkom może skutkować
brakiem należycie wykonywanych świadczeń szpitalnych na rzecz
pacjenta.
Biorąc pod uwagę powyższe Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych popiera argumenty zawarte w Stanowisku Nr 2 Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie
projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych inne
niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane
przez ratownika medycznego.
Z poważaniem
Prezes Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych
Elżbieta Puacz
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P

ismo NIPiP

Naczelna Izba
Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie
NIPIP-NRPIP-DM.002.63.2016.TK

Warszawa, dnia 26.04.2016 r.

Pan/Pani Przewodniczący/a
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości
w realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych docierającymi
do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zwróciliśmy się do
Ministra Zdrowia z pismem wnoszącym o podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń zdrowotnych W załączeniu przesyłam Państwu do wiadomości i wykorzystania pismo zawierające odpowiedź Ministra
Zdrowia na nasze wystąpienie, pismo NFZ oraz pismo NRPiP.
Z poważaniem
Wiceprezes NRPiP
Mariola Łodzińska
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P

ismo NIPiP
Warszawa, dnia 4 marca 2016 roku

Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DM.0021.30.2016.WW
Pan dr n. med.
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
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Szanowny Panie Ministrze
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się
do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do
ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia MZ z dnia
14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej. Jest to niezbędne z uwagi na fakt, że świadczeniodawcy interpretują te przepisy w różny sposób, także krzywdzący
pielęgniarki i położne upoważnione do otrzymania podwyżek
określonych w tych przepisach.
Pragnę przede wszystkim podkreślić, że licznie zgłaszane są do
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informacje świadczące
o pomijaniu pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez niektóre oddziały
wojewódzkie NFZ, w zakresie wzrostu wynagrodzeń.
Z otrzymanych danych wynika również, że część pielęgniarek/
położnych zatrudnionych w nocnej i świątecznej opiece ambulatoryjnej, a także pielęgniarki/położne przebywające na zwolnieniu
lekarskim, urlopie macierzyńskim oraz te, które zmieniły zakład
pracy- nie zostały objęte wzrostem wynagrodzenia wynikającym
z realizacji przepisów Porozumienia i późniejszych zmian do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
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P

ismo NFZ

Warszawa, dnia 25 marca 2016 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie
Departament Ekonomiczno-Finansowy
znak:DEF.401.19.2016 W.07791.DAJ
Pan Anatol Gołąb
Zastępca Dyrektora Departamentu
Ubezpieczenia Zdrowotnego
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Dyrektorze,
W nawiązaniu do pisma z dnia 25 marca 2016 r. znak: UZF.749.13.2016.MM w sprawie pisma Pani Zofii Małas, Prezesa
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 marca 2016 r.,
znak: NIPiP-NRPiP-DM.0021.30.2016.WW w części dotyczącej informacji, iż „środki finansowe z rezerwy NFZ przeznaczonej na
tzw. nadwykonania zostały przeznaczone na podwyżki dla
pielęgniarek i położnych” na wstępie pragnę zaznaczyć, że podstawę gospodarki finansowej NFZ w danym roku stanowi plan
finansowy zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu
Ministrem Finansów, sporządzony zgodnie ze wzorem określonym
w załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23
grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1943).
Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. wzór planu finansowego nie zawiera pozycji rezerwa NFZ przeznaczona na tzw.
nadwykonania, w związku z tym niemożliwe byłoby dokonanie
operacji finansowej wskazanej przez Panią Prezes.
Ponadto pragnę zauważyć, że zgodnie z przepisami:
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400),
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- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.
poz. 1628),
dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ przekazują świadczeniodawcom posiadającym umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej
udzielane przez pielęgniarki i położne, natomiast to świadczeniodawcy zobowiązani są przeznaczyć te środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
Z poważaniem
Dyrektor Departamentu
Ekonomiczno-Finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Dariusz Jarnutowski
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P

ismo Ministra Zdrowia
Warszawa, 18 kwietnia 2016 r.

Minister Zdrowia
PP-WPS.0762.4.2016/DZ
Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Szanowna Pani Prezes
Odpowiadając na pismo z dnia 4 marca br. (znak: NIPiP-NRPiPDM.0021.30.2016.WW) w sprawie podjęcia działań zmierzających
do ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.
poz. 1400 i 1628) w zakresie pojawiających się wątpliwości dot.
wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższej interpretacji obowiązujących przepisów.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zwanym
dalej „rozporządzeniem OWU”, wzrostem wynagrodzeń objęto
pielęgniarki i położne wykonujące zawód i bezpośrednio realizujące świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, bez względu
na formę zatrudnienia. Od 1 stycznia 2016 r. realizowany jest II
etap, w ramach którego wzrostem wynagrodzeń są obejmowane
pielęgniarki i położne realizujące świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, dla których jednostką rozliczeniową jest
roczna stawka kapitacyjna, a od 1 września 2016 r. nastąpi wzrost
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, finansowane na
podstawie stawek ryczałtowych, stosownie do wielkości obszaru
zabezpieczenia.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia dołączonym do Porozumienia z dnia 23 września 2015 r. świadczeniodawcy w przekazywanej informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wg stanu na
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dzień ogłoszenia rozporządzenia OWU powinni byli wykazać również osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, urlopach
rodzicielskich albo osoby zatrudnione na zastępstwo tych osób,
a także osoby przebywające na zwolnieniach chorobowych i na
zasiłkach rehabilitacyjnych. Należy jednak podkreślić, że w sytuacji, gdy pielęgniarka i położna przebywa na zasiłku chorobowym,
to nie udziela w tym czasie świadczeń opieki zdrowotnej objętych
rozporządzeniem OWU. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż środki
te są dodatkowymi środkami na świadczenia opieki zdrowotnej
udzielane przez pielęgniarki i położne mogą być przeznaczone
przez świadczeniodawcę na dodatki dla osób, które w tym okresie
mają zwiększoną liczbę zadań, wynikającą z nieobecności w pracy osób przebywających na zwolnieniach lekarskich lub zasiłkach rehabilitacyjnych lub dla osób czasowo ich zastępujących.
Ostateczna decyzja w przedmiotowej kwestii powinna należeć do
świadczeniodawcy, który odpowiada za prawidłową organizację
i realizację świadczeń, a przekazane przez NFZ środki na wzrost
wynagrodzeń dla pielęgniarek i polotnych powinny być skorelowane z udzielaniem przez te osoby świadczeń opieki zdrowotnej.
Jednocześnie informuję, że decyzja danego świadczeniodawcy
w tym zakresie powinna być oparta na przepisach ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r.
poz. 159 z poźń. zm.), określającej zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (chorobowych, macierzyńskich) przysługujących
ubezpieczonym.
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Odnosząc się natomiast do sytuacji osób, które zmieniły zakład
pracy wyjaśniam, że rozporządzenie OWU nie przewiduje możliwości zgłoszenia dodatkowej liczby pielęgniarek i położnych po
dniu 15 września 2015 r. aż do dnia 1 sierpnia 2016 r. Jednakże
istnieje możliwość objęcia wzrostem wynagrodzenia pielęgniarki
lub położnej, która została zatrudniona w miejsce pielęgniarki
lub położnej, z którą rozwiązano stosunek pracy lub zakończono
zatrudnienie w innej formie po dniu 15 września 2015 r., a która zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia OWU została zgłoszona
do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia. Należy także podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem
OWU wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w latach
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2016-2018 będzie poprzedzony każdorazowo ustaleniem liczby
etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych.
Natomiast w celu zapewnienia ciągłości podwyżek po dniu 31
sierpnia 2019 r. doprecyzowano zasady ustalania współczynnika
korygującego, za pomocą którego od 1 września 2019 r. będą
ustalane kwoty przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Współczynnik ten będzie ustalany przez Prezesa
NFZ w kolejnych latach w sposób gwarantujący środki na wypłatę
podwyżek wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Odnosząc się
do kwestii objęcia wzrostem wynagrodzenia wszystkich pielęgniarek i położnych w Polsce wyjaśniam, że zgodnie z Porozumieniem z 23 września 2015 r. Minister Zdrowia zobowiązał się do
przedstawienia propozycji średniego wzrostu wynagrodzeń wraz
z wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi, w przeliczeniu
na etat albo równoważnik etatu pielęgniarek i położnych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
finansowanych z budżetu państwa. W związku z powyższym należy podkreślić, że działalność takich jednostek jak: Domy Pomocy
Społecznej, Domy Dziecka, żłobki, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze,
Służba Więzienna nie jest dofinansowana z budżetu, z części będącej w dyspozycji Ministra Zdrowia. Natomiast odnosząc się do
podwyżek dla pielęgniarek i położnych pracujących w centrach
krwiodawstwa i krwiolecznictwa informuję, że z budżetu pańs
twa z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw
zdrowia, dofinansowywane są w formie dotacji celowej zadania
centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, określone w art. 27 pkt
3-4 i 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
(Dz. U. z 2014 r. poz. 332) tj.:
- pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
- gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie
krwi;
- zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki
oraz w produkty krwiopochodne.
Podstawą przekazania dotacji celowej na realizację ww. zadań
jest zawarcie umowy pomiędzy regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a Narodowym Centrum Krwi. W ramach
środków objętych tymi umowami mogą być sfinansowane tylko
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podwyżki pielęgniarek wykonujących wymienione wyżej zadania.
Podwyżki dla pozostałych pracowników, przyznawane są w ramach środków własnych jednostki. Wszelkie decyzje w sprawie
wynagrodzeń oraz podwyżek podejmuje dyrektor, który odpowiada za zarządzanie danym podmiotem. Dlatego też wyjaśnienia
dotyczące realizacji podwyżek pracowników regionalnych centrów
krwiodawstwa i krwiolecznictwa powinny odbywać się bezpośrednio u kierownika danej jednostki. Natomiast w zakresie zawarcia
umów i przekazywania dotacji na realizację dofinansowywanych
zadań właściwym jest Narodowe Centrum Krwi. Ponadto należy
nadmienić, że Ministerstwo Zdrowia poinformowało Narodowe
Centrum Krwi, jakie należy podjąć działania w celu wystąpienia
do Ministerstwa Finansów o uruchomienie dodatkowych środków
z części 83 - zdrowie z planowanych na ten cel rezerw celowych,
w przypadku braku środków na pokrycie skutków zeszłorocznych
podwyżek dla pielęgniarek ze środków planowanych w ramach
dotacji celowych dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
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Natomiast w odniesieniu do podwyżek dla pielęgniarek zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych informuję, że w
związku z tym, iż wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne są jednostkami finansowanymi z budżetu państwa
i podlegają wojewodzie, Minister Zdrowia wystosował do wojewodów pisma (znak: BFC.320.47.2015/AN z dnia 25 września 2015 r.),
w których poinformował, jakie działania należy podjąć w celu
uruchomienia dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek pracujących w wojewódzkich i powiatowych
stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Przedmiotowe pisma zawierały informacje o liczbie etatów pielęgniarek zatrudnionych
w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w danym województwie oraz wskazywały kwotę, o jaką
poszczególni wojewodowie powinni wystąpić, aby sfinansować
podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w tych
jednostkach. Pula środków finansowych na podwyżki została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach
sanitarno-epidemiologicznych zebranych z poszczególnych stacji
za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego. W wyniku
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powyższych działań wojewodowie na podstawie aneksu do umowy przekazali środki na podwyżki dla pielęgniarek zatrudnionych
w tych jednostkach.
Jednoczenie informuję, że z raportu Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że nie nastąpiła realizacja podwyżek wynag
rodzeń w województwach: lubelskim, łódzkim, wielkopolskim
i zachodniopomorskim. Do głównych przyczyn należy brak faktycznego wykonywania czynności wskazanych w ustawie z dnia 15
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1435, z późn. zm.) przez pracowników tam zatrudnionych.
Decyzje w tym zakresie, po dokonaniu analizy, każdorazowo były
podejmowane przez dyrektora właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Odnosząc się natomiast do Stanowiska Nr 3 Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla pielęgniarek zatrudnionych
w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień ponownie
informuję, że w Porozumieniu z 23 września 2015 r. ustalono m.in.,
że od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie stawka kapitacyjna dla:
- pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
- położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
- pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
Jednocześnie wyjaśniam, iż obowiązujące przepisy prawa,
mianem pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/położnej
podstawowej opieki zdrowotnej, określają pielęgniarkę/położną
legitymującą się stosownymi kwalifikacjami, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo, która jest zatrudniona lub wykonuje
zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pielęgniarka/położna
poz podlega wyborom świadczeniobiorców na podstawie dek
laracji wyboru, zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 oraz
56 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Zakresy świadczeń pielęgniarki poz, położnej poz oraz pielęg
niarki w środowisku nauczania i wychowania stanowią samodzielne
przedmioty wniosku i umowy zawieranej przez Fundusz ze świadczeniodawcą. W ramach zawartych umów, pielęgniarki, położne,
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pielęgniarki/higienistki szkolne udzielają świadczeń gwarantowanych określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248,
z późn. zm.) realizując zakresy zadań określone rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu
zadań lekarza, pielęgniarki położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816). Świadczenia w przedmiotowych
zakresach świadczeń finansowane są na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej. Podstawą rozliczeń są listy świadczeniobiorców
sporządzone na podstawie deklaracji wyboru pielęgniarki poz,
położnej poz, a w przypadku pielęgniarki/higienistki szkolnej listy uczniów szkół objętych opieką.
Dla świadczeń lekarza poz, wymienione powyżej przepisy prawa
ustalają odrębnie, zarówno wykaz świadczeń gwarantowanych
podlegający finansowaniu ze środków publicznych, jak też zakres
realizowanych zadań. Świadczenia lekarza poz są samodzielnym
przedmiotem wniosku i umowy zawieranej przez Fundusz, a podstawą rozliczeń w tym zakresie świadczeń jest lista świadczeniobiorców utworzona przez świadczeniodawcę na podstawie
deklaracji wyboru lekarza poz.
W świetle powyższego tzw. „pielęgniarki praktyki” - wykonujące
świadczenia w gabinetach zabiegowych i gabinetach szczepień
lekarzy poz nie są uprawnione do wzrostu wynagrodzeń, wynikającego z ww. rozporządzenia, ponieważ nie są pielęgniarkami
podstawowej opieki zdrowotnej i NFZ nie wymaga uczestniczenia
przez powyższe w procesie realizacji świadczeń gwarantowanych
w zakresie lekarza poz.
Ponadto, jak poinformował prezes NFZ, w związku z postanowieniami zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 12 stycznie 20116 r. zmieniającego zarządzenie
w sprawie określenia warunków zwierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, nastąpiła zmiana dotycząca zwiększenia z 1,1 na 1,12 wartości współczynnika korygującego stawkę
kapitacyjną dla rozliczania pacjentów w wieku od 40. do 65. roku
życia w zakresie świadczeń realizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z tym świadczeniodawcy
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podstawowej opieki zdrowotnej (pracodawcy) mogą dokonać
zmian dotyczących wzrostu wynagrodzeń w sytuacji zatrudniania
pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w gabinetach
zabiegowych oraz punktach szczepień, w których realizowane są
świadczenia gwarantowane w tym zakresie. Należy jednak podkreślić, że wprowadzona przez Prezesa. NFZ regulacja nie jest
związana z postanowieniami rozporządzenia OWU.
Ponadto, w odniesieniu do kwestii wypowiedzi przedstawicieli
OW NFZ, że środki finansowe z rezerwy Funduszu na nadwykonania zostały przeznaczone na podwyżki pielęgniarek i położnych
przekazuję w załączeniu odpowiedź z dnia 25 marca br. udzieloną
przez NFZ w przedmiotowej sprawie (zał. 1) .
Przedstawiając powyższą interpretację przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
pragnę jednocześnie wyraźnie podkreślić, że właściwe komórki
organizacyjne Ministerstwa Zdrowia na bieżąco udzielają wyjaśnień świadczeniodawcom jak i pielęgniarkom i położnym co do
prawidłowej interpretacji przepisów ww. rozporządzenia i jego
nowelizacji.
Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz
Zał. 1.
Pismo Centrali NFZ z dn. 25 marca 2016 r.
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A

pel do Prezydenta RP
Warszawa, dnia 25.04.2016 r.

NIPiP-NRPiP-DM.002.59.2016.TK
Pan Andrzej Duda
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam
się z uprzejmą prośbą o włączenie przedstawicieli samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych do składu Narodowej Rady
Rozwoju.
Dnia 16 października 2015 roku Pan Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju, której zadaniem jest opracowywanie dla Pana
Prezydenta opinii, ekspertyz a także założeń merytorycznych do
przygotowywanych projektów ustaw.
Narodowa Rada Rozwoju składa się z 10 sekcji a jedna z nich
zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia. Z przyk
rością stwierdzamy, że do Narodowej Rady Rozwoju nie powołano pielęgniarek i położnych w charakterze ekspertów mimo, że
stanowią one najliczniejszą grupę zawodową w sektorze usług
medycznych. Pielęgniarki i położne są doskonale wykształconymi
profesjonalistami przygotowanymi do autonomicznego i samodzielnego wykonywania zawodu.
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W procesie ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego kończą studia podyplomowe i specjalizacje, uzyskują stopnie i tytuły naukowe doktora, profesora. Pielęgniarki nie tylko są
przygotowane do praktycznego wykonywania zawodu. ale także
do zarządzania placówkami medycznymi, prowadzenia szeroko
pojętej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Informacje NRPiP
To autonomiczna grupa profesjonalistów, która powinna uczestniczyć w debacie programowej dotyczącej formułowania celów
strategicznych w ochronie zdrowia i ustalaniu kierunków zmian.
Pielęgniarki i położne stanowią liczną grupą ekspertów, teoretyków i praktyków, są zawodem zaufania publicznego, posiadają
własny samorząd zawodowy, którego jednym głównych zadań
jest reprezentowanie osób wykonujących zawody pielęgniarki
i położnej oraz sprawowaniem pieczy nad ich należytym wykonywaniem w interesie publicznym, między innymi poprzez zajmowanie stanowisk w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki
zdrowotnej państwa i organizacji ochrony zdrowia.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta o uwzględnienie naszej prośby jak we wstępie.
Z wyrazami szacunku
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Zofia Małas

81

Biuletyn nr 98/2016 e-wersja projekt graficzny i skład © CF kij mob. +48 601 669 399

Informacje NRPiP

O

dpowiedź Prezydenta Andrzeja Dudy
Warszawa, 09 maja 2016 r.

Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
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w imieniu Pana Macieja Łopińskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Sekretarza Narodowej Rady Rozwoju
chciałabym podziękować Pani Prezes za deklarację współpracy
w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Odnosząc się do Pani prośby
(zawartej w liście o znaku: NIPIP-NRPIP-DM.002.59.2016.TK) dotyczącej udziału przedstawicieli samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w posiedzeniach Narodowej Rady Rozwoju uprzejmie informuję, że w trakcie prac nad powołaniem Rady ustalono,
że bezpośrednio do Rady nie będą powoływane osoby związane
z bieżącą polityką tj. posłowie, senatorowie, jak również przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Ponieważ uważamy za niezbędne prowadzenie dialogu ze wszyst
kimi środowiskami zainteresowanymi debatą w danym obszarze,
dlatego też planujemy w toku prac Rady korzystać ze wsparcia
ekspertów. Jednocześnie chciałabym poinformować, że na spotkania Sekcji Ochrona Zdrowia już były zapraszane przedstawicielki
środowiska pielęgniarek, które podzieliły się swoją wiedzą na
temat funkcjonowania systemu opieki nad osobami psychicznie
chorymi w Polsce oraz zagranicą.
O składzie grona eksperckiego w Sekcji Ochrony Zdrowia decyz
je podejmuje jej koordynator, prof. Piotr Czauderna, któremu
przekazaliśmy Pani ofertę udziału w pracach Rady.
Z poważaniem
Anna Kasprzyszak
Dyrektor Biura
do Spraw Narodowej Rady Rozwoju
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miany w POZ

Zmiany w POZ:
zespół pracuje, pielęgniarki bronią samodzielności

W resorcie zdrowia pracuje m.in. zespół, którego zadaniem
jest opracowanie założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Choć środowisko medyczne przyznaje, że nowe
przepisy są konieczne, to niektóre propozycje, jak te dotyczące
pielęgniarek w POZ, wzbudzają wiele kontrowersji.
Praca 17-osobowego zespołu, którym kieruje przewodniczący
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Tomasz Tomasik,
zgodnie z zarządzeniem, ma zostać zakończona do 30 czerwca. Kolejne posiedzenie zespołu zostało zaplanowane na wtorek
5 kwietnia.
Pielęgniarki poczuły się zagrożone
Sprzeciw wobec dyskutowanych przez zespół założeń wyraziła
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) w stanowisku
z 8 marca, które opublikowała na swojej stronie internetowej.
Jedną z propozycji przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego było powołanie zespołów medycyny rodzinnej, których
zintegrowane działanie miałoby się przyczynić do skuteczniejszej
opieki nad pacjentem.
- Zespoły medycyny rodzinnej to jeden z priorytetowych celów
strategii PZ. Taki zespół powinien go tworzyć lekarz POZ
i inni pracownicy medyczni, m.in. pielęgniarka i położna.
Według naszej koncepcji lekarz powinien być liderem zes
połu, zdolnym integrować, koordynować i optymalizować
pracę poszczególnych jego członków - tłumaczył prezes PZ
Jacek Krajewski.
- Nie chcemy konfliktu z Federacją PZ - przekonuje prezes
NRPiP Zofia Małas. - Współpraca pomiędzy lekarzem a pielęgniarką lub położną jest oczywiście konieczna, ale na zasadzie partnerstwa.
- Pielęgniarka i położna, która ma na swojej liście konkretnego
pacjenta, może konsultować się z lekarzem wybranym przez
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pacjenta i odwrotnie. Powinno to być realizowane na zasadach zespołu terapeutycznego, podobnie jak to wygląda w szpitalach - stwierdza szefowa samorządu pielęgniarskiego.
- Dla dobra pacjenta da się to pogodzić. Nie uważamy jednak, że dla
zapewnienia pacjentowi kompleksowej opieki konieczne jest tworzenie jakichkolwiek „wspólnych list” - dodaje Zofia Małas.
Minister uspokaja
W opinii samorządu pielęgniarskiego propozycje PZ „naruszają
zasadę wolności gospodarczej, wyrażoną w Konstytucji RP jako
jeden z elementów społecznej gospodarki rynkowej”.
- Nauczeni doświadczeniem, że często decydowano w przeszłoś
ci o nas bez nas, zaniepokojeni stwierdzeniami o „wspólnych
deklaracjach” lekarzy rodzinnych i pielęgniarek lub położnych,
postanowiliśmy zareagować - stwierdza prezes Małas.
Jak tłumaczy, dzisiaj pacjent ma prawo wybrać niezależnie lekarza rodzinnego, pielęgniarkę i położną, a „wspólna deklaracja”
oznaczałaby brak możliwości takiego wyboru. Na utrzymaniu
tegoż wyboru pielęgniarkom i położnym bardzo zależy.
Na stanowisko pielęgniarskiego środowiska zareagował resort
zdrowia. 21 marca odbyło się spotkanie w ministerstwie, w którego trakcie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewniał
samorząd pielęgniarski, że nie ma zakusów na samodzielność
pielęgniarek i położnych.
- Minister uspokajał nas, że osoby, które prowadzą indywidualne praktyki czy utworzyły samodzielne podmioty pielęgniarsko-położnicze w formie NZOZ, nie zostaną pozbawione
samodzielności - mówi prezes Małas.
Tylko propozycje do dyskusji
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Milena Kruszewska, rzecznik ministra zdrowia, w przesłanych do redakcji portalu rynekzdrowia.pl wyjaśnieniach także
stwierdza, że na razie opracowywana jest jedynie strategia prac
nad założeniami do projektu ustawy o opiece zdrowotnej i na
obecnym etapie nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki będzie
ostateczny kształt projektowanych rozwiązań.
Na pytania dotyczące „likwidacji samodzielnych podmiotów
pielęgniarskich i położniczych” oraz „odrębnego kontraktowania
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świadczeń zdrowotnych w POZ pielęgniarek, położnych i lekarzy” rzecznik wyjaśnia, że 17 lutego zespół w drodze uchwały podjął
m.in. decyzję o utrzymaniu dotychczasowych rozwiązań w zakresie
kontraktowania świadczeń lekarza, pielęgniarki i POZ.
- Takie stanowisko stoi w opozycji do tezy o dążeniu zespołu do
włączenia świadczeń pielęgniarki i położnej POZ do struktury podmiotowej praktyk lekarskich POZ, a w konsekwencji
likwidacji samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych - stwierdza Kruszewska.
Istotna nie tylko samodzielność
W pracach resortowego zespołu uczestniczy Beata Ostrzycka, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
która przekonuje, że na problem podstawowej ochrony zdrowia
należy spojrzeć nie od strony interesów poszczególnych grup
zawodowych, ale przede wszystkim - pacjenta.
- Dla mnie, jako konsultanta krajowego, najważniejsze jest, aby
w systemie pojawiła się pielęgniarka - dawniej środowiskowa,
a dzisiaj nazywana rodzinną - tłumaczy.
- Obecnie wielu pacjentów trafia do domów w drugiej dobie
po operacji. Powody są oczywiste - ekonomiczne, a z drugiej
strony, pacjentów w szpitalach ciągle przybywa, ze względu
chociażby na lepszą diagnostykę - dodaje Beata Ostrzycka.
- Często są osoby po zabiegach z drenami, opatrunkami, z zaleconymi zabiegami, zastrzykami. Bez opieki pielęgniarskiej
w domu taki pacjent szybko trafi na SOR i zamiast oszczędności będzie generował dodatkowe, ogromne koszty - zaz
nacza konsultant.
Jak przekonuje, pielęgniarki środowiskowe są w każdym kraju
Europy. Ich opieka nad pacjentem w domu minimalizuje ryzyko
ponownej hospitalizacji. Niebagatelne jest także to, że, jest najtańszym ogniwem całego systemu.
- Czy takie spojrzenie na pielęgniarstwo w POZ znajduje zrozumienie u członków zespołu? Na ostatnim posiedzeniu (16
marca) - jak mówi Beata Ostrzycka - postanowiono nadal
na ten temat rozmawiać.
Także w opinii dr. Adama Kozierkiewicza, eksperta rynku
medycznego i również członka zespołu, wsparcie leczenia am-
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bulatoryjnego przez kontynuowanie opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych jest kluczowym elementem całego systemu
podstawowej opieki zdrowotnej.
- Praca w środowisku jest trudna i nie wszystkie pielęgniarki to
lubią. Cały czas muszą jeździć do pacjentów, a komfort pracy
jest gorszy niż w przychodni czy szpitalu. Jednak pielęgniarstwo środowiskowe i wsparcie opieki domowej powinno być
priorytetowe - mówi ekspert.
Kontrowersyjne zespoły lekarsko-pielęgniarskie
Wzbudzające kontrowersje wśród pielęgniarek „zespoły lekarsko-pielęgniarskie” pod kierownictwem lekarzy, zdaniem Adama
Kozierkiewicza, powinny jednak prędzej czy później powstać.
Zaznacza, że takie rozwiązanie będzie korzystne dla pacjentów,
zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, gdzie jedna pielęgniarka miałaby pracować np. z kilkunastoma lekarzami.
- Na jakich ma to być zasadach, trudno jeszcze określić. Nie
ma oczywiście mowy o likwidowaniu samodzielności pielęgniarek, czy niszczeniu funkcjonujących często bardzo dobrze,
pielęgniarskich NZOZ-ów. Dobrze byłoby jednak znaleźć
jakąś ścieżkę, aby takie „wspólne listy” w przyszłości powstały - stwierdza ekspert.
Na partnerskich zasadach
Od współpracy pomiędzy lekarzem a pielęgniarką lub położną
nie odżegnuje się prezes NRPiP, uznając ją za konieczną, ale na
zasadzie partnerstwa. - Taka współpraca powinna być realizowana na zasadach zespołu terapeutycznego, podobnie, jak to
wygląda w szpitalach - stwierdza Zofia Małas, dodając, że nie
jest konieczne tworzenie jakichkolwiek „wspólnych list”.
Jakie więc zapisy powinny znaleźć się w ustawie?
- W środowisku trwają szerokie konsultacje - informuje prezes
NRPiP. - Pracujemy nad propozycjami i szukamy rozwiązań
akceptowalnych dla wszystkich stron, które nie ograniczałyby samodzielności pielęgniarek i położnych.
Jacek Janik
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Stanowisko nr 4
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy
o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych
w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń
projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż
w toku prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zostały przyjęte propozycje, wobec których Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
wyraża stanowczy sprzeciw, uważając, iż naruszają one zasadę
wolności gospodarczej, wyrażoną w Konstytucji RP jako jedną
z elementów społecznej gospodarki rynkowej. W szczególności
dotyczy to propozycji tworzenia „zespołów lekarsko-pielęgniarskich” z rolą lekarza jako koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej oraz tworzenia wspólnych list pacjentów w podstawowej
opiece zdrowotnej przez lekarza, pielęgniarkę i położną.
W świetle proponowanych zmian należałoby zastanowić się
nad celowością i zagrożeniami wprowadzenia w życie tak daleko idących nowych rozwiązań w obszarze podstawowej opieki
zdrowotnej, które stanowią zagrożenie dla samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz przyniosą negatywne
skutki dla pacjentów.
Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami
medycznymi. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.)
określa działania, które należy uznawać za wykonywanie zawodu pielęgniarki albo zawodu położnej. Przede wszystkim jest to
udzielanie świadczeń zdrowotnych wyrażone w art. 4 i 5 cyt.
ustawy. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada
2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udziela-
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nych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia
lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) określa świadczenia, które
mogą być wykonywane przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego. Ponadto, pielęgniarki i położne
w określonym zakresie mają prawo samodzielnie ordynować leki
zawierające określone substancje czynne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać
na nie recepty, a także ordynować określone wyroby medyczne,
w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty, w myśl art. 15a
ust. 1 cytowanej ustawy.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się propozycjom zapisu do projektu ustawy o POZ które doprowadzą do
likwidacji samodzielnie funkcjonujących podmiotów pielęgniarskich i położniczych.
Należy podnieść, iż kierunek zmian w podstawowej opiece
zdrowotnej powinien uwzględniać interes pacjenta jako świadczeniobiorcy. Propozycja łącznego kontraktowania świadczeń
w zakresie kompetencji lekarza, pielęgniarki i położnej przez
jednego świadczeniodawcę - lekarza i tworzenie jednej wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy jest niezgodna z art.
28, w związku z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.),
w myśl którego, świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza
poz, pielęgniarki poz i położnej poz, potwierdzając powyższe
oświadczeniem woli, zwanym deklaracją wyboru. Oddzielne
deklaracje pozwalają wszystkim świadczeniodawcom na rynku
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej działać na równych
zasadach i nie stanowią żadnego obciążenia dla pacjenta. Wręcz
przeciwnie, sprawiają, iż pacjent w sposób świadomy może wybrać lekarza, pielęgniarkę, położną. Potwierdzają to przepisy
wprowadzające w 2014 roku odrębne druki deklaracji wyboru.
Nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, ani celowościowego dążenie do tworzenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej tzw. zespołów lekarsko-pielęgniarskich przy jednoczesnym
ograniczaniu samodzielności praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Od 18 lat, funkcjonują indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych oraz podmioty lecznicze
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założone przez pielęgniarki i położne, które zawierają umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń
zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej. Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się dążeniom do likwidacji
dobrych, sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących na rynku
usług medycznych.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku,
iż należy utrzymać możliwość oddzielnego kontraktowania
świadczeń zdrowotnych w ramach poszczególnych zakresów:
pielęgniarki poz, położnej poz, lekarza poz oraz świadczeń
w środowisku nauczania i wychowania. Należy zachować swobodę działalności gospodarczej i umożliwić świadczeniodawcom
udzielanie świadczeń zdrowotnych w formach przewidzianych
przez obowiązującą obecnie ustawę o działalności leczniczej.
Samodzielne kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez
praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych zapewnia pacjentom
wysoką jakość świadczonych usług, holistyczną, kompleksową
i profesjonalną opiekę nad rodziną, jej członkami i społecznoś
cią lokalną, a przede wszystkim dostępność do świadczeń zdrowotnych. Liczba udzielanych świadczeń w domu pacjenta jest
znacznie większa niż w przypadku praktyk prowadzonych przez
innych profesjonalistów.
Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych są optymalną
i oczekiwaną formą udzielania świadczeń zdrowotnych, realizowanych w miejscu zamieszkania pacjenta, co jest szczególnie
ważne w kontekście zmian demograficznych, starzejącego się
społeczeństwa i wzrostu zapotrzebowania na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze.
Wnosimy o zastosowanie rozwiązań gwarantujących utrzymanie samodzielnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych
prowadzonych przez pielęgniarki i położne w zakresie pielęg
niarstwa rodzinnego, położnictwa rodzinnego i pielęgniarstwa
w środowisku nauczania i wychowania, z jednoczesnym zachowaniem finansowania przez płatnika świadczeń zdrowotnych.
Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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ist Ministra Zdrowia
Warszawa, 2016-04-04

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Piotr Warczyński
OZG.50.18.2016
Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Szanowna Pani Prezes
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2016 roku, przekazane
za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotyczące
uwag do prac Zespołu do opracowania założeń projektu ustawy
o podstawowej opiece zdrowotnej, w tym stanowiska nr 4 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 roku,
uprzejmie proszę, o przyjęcie poniższego.
Zespół do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 roku.
Biorąc pod uwagę korespondencję wpływającą do Ministerstwa
Zdrowia, w szczególności obawy co do kształtu przyszłych rozwiązań legislacyjnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
Minister Zdrowia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Środowiska
POZ, zmienił zakres zadań ww. Zespołu, koncentrując jego prace
na przygotowaniu strategii rozwiązań systemowych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.
Jednocześnie, uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z intencją zmian
wprowadzonych w dniu 23 marca 2016 roku, wypracowana przez
Zespól strategia rozwiązań systemowych stanowić będzie podstawę do przygotowania przez resort zdrowia projektu założeń
projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
Odnosząc się do poruszanej w interpelacji kwestii „działań zmie-
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nictwa rodzinnego z podstawowej opieki zdrowotnej”, uprzejmie
wyjaśniam, iż na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2016 roku, Zespół
w drodze uchwały podjął między innymi decyzję o utrzymaniu
dotychczasowych rozwiązań w zakresie kontraktowania świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, jak również pielęgniarki
w środowisku nauczania i wychowania, co stoi w opozycji do tezy,
dążenia Zespołu włączenia świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, czy też pielęgniarki w środowisku
nauczania i wychowania, do struktury podmiotowej praktyk lekarskich POZ, a w konsekwencji likwidacji samodzielnych podmiotów
pielęgniarskich i położniczych.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej Zespół
opracowuje strategię prac nad założeniami do ww. projektu. Przy
czym należy podkreślić, iż na obecnym etapie zaawansowania
prac, nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki będzie ostateczny
kształt projektowanych rozwiązań.
Ponadto wyjaśniam, iż prace Zespołu do opracowania strategii
rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej kończą się z dniem 30 czerwca 2016 roku.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
Piotr Warczyński
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K

ształcenie podyplomowe
Będą zmiany w przepisach
dotyczących kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych

Minister Zdrowia przekazał do konsultacji publicznych 26 lutego br. projekt rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Projekt zakłada między innymi skrócenie czasu trwania spec
jalizacji z 18-24 miesięcy do 15-20 miesięcy, poszerzenie zakresu kwalifikacji wymaganych od kierownika specjalizacji oraz
kursu kwalifikacyjnego, a także wprowadzenie uzupełniającego
postępowania kwalifikacyjnego oraz jednolitych wzorów wniosków o zakwalifikowanie na poszczególne rodzaje kształcenia
podyplomowego.
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Obecnie przepisy o kształceniu podyplomowym pielęgniarek
i położnych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923 z późn
zm.). Przedstawiony do konsultacji publicznych w dniu 26 lutego
2016 r. projekt nowego aktu normatywnego zakłada skrócenie
czasu trwania specjalizacji do 15-20 miesięcy (z obecnych 18-24
miesięcy), co jest związane ze skróceniem wymiaru godzinowego nowych programów specjalizacji. Projekt zakłada również
poszerzenie zakresu kwalifikacji dla kierownika specjalizacji zgodnie z projektem kierownikiem specjalizacji może być także
pielęgniarka, położna posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, będąca nauczycielem akademickim szkoły pielęg
niarskiej i szkoły położnych. Nowym rozwiązaniem jest także
wprowadzenie uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego,
pod warunkiem, że organizator kształcenia nie rozpoczął jeszcze
realizacji programu specjalizacji, lub w przypadku rozpoczęcia
realizacji programu specjalizacji, zrealizował treści kształcenia
w wymiarze nie większym niż 10% ogólnego wymiaru godzinowego określonego w programie specjalizacji. Ma to na celu
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wykorzystanie maksymalnego posiadanego limitu miejsc specjalizacyjnych przez organizatorów kształcenia.
Projektowany akt normatywny zakłada również podniesienie wynagrodzeń państwowej komisji egzaminacyjnej. Ponadto
w projekcie określono wzory wniosków o zakwalifikowanie na
poszczególne rodzaje kształcenia podyplomowego oraz wzór
wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego. Poz
woli to na ujednolicenie dokumentacji dotyczącej kształcenia
podyplomowego na terenie całego kraju (obecnie każdy z organizatorów posiada własne wzory tych dokumentów).
W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono także przepisy, które umożliwiają składanie i obieg dokumentów związanych z odbywaniem kształcenia podyplomowego w formie
elektronicznej.
Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie
po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.
Źródło:
legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 29 lutego 2016 r.
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S

zczepienia ochronne
Kwalifikacje pielęgniarek, położnych,
które wykonują szczepienia ochronne

Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (j.t.
Dz. U. z 2013r., poz. 947 z późn. zm.) obowiązkowe szczepienia
ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne.
Wskazane osoby mogą przeprowadzać obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli legitymują się jedną z kwalifikacji zawartych
w §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011
roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U.
Nr 182, poz. 1086 z późn. zm.), zmienionego rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
(Dz. U. 2015, poz. 1947), czyli:
1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument
potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzys
kały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy
program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach
pielęgniarki i położnej,
lub
2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie
przeprowadzania szczepień ochronnych.
W przypadku braku powyższych kwalifikacji pielęgniarka,
położna w ramach kształcenia podyplomowego może ukończyć
kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych.
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Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie
z art. 72 ust. 1. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma
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na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych
przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.
Kurs specjalistyczny
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Cel kształcenia - przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego
udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego
odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.
Czas trwania kształcenia - łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 80
godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne - 35 godzin, zajęcia
praktyczne - 45 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu
z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu
trwania zajęć teoretycznych, o nie więcej niż 10%, które może
być wykorzystane na samokształcenie.
Po ukończeniu kursu specjalistycznego szczepienia ochronne, pielęgniarka jest uprawniona do wykonania następujących
świadczeń zdrowotnych:
1. Wykonanie szczepień ochronnych w ramach kalendarza
szczepień i na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych z tym
zaświadczeń.
2. Wykonanie i odczytanie próby tuberkulinowej.
3. Rozpoznanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz podejmowanie
stosownych działań w przypadku ich wystąpienia.
4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych oraz dokonywanie analizy wykonalności szczepień
ochronnych.
5. Edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zak
resie szczepień ochronnych.
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Kurs specjalistyczny
Szczepienia ochronne dla położnych
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Cel kształcenia - przygotowanie położnej do samodzielnego
udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- szczepień ochronnych noworodków;
- szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych,
- postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego
odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.
Czas trwania kształcenia - łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 52
godziny dydaktyczne: zajęcia teoretyczne - 27 godzin, zajęcia
praktyczne - 25 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu
z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu
trwania zajęć teoretycznych, o nie więcej niż 10%, które może
być wykorzystane na samokształcenie.
Po ukończeniu kursu specjalistycznego szczepienia ochronne,
położna jest uprawniona do wykonania następujących świadczeń
zdrowotnych:
1. Wykonywanie szczepień ochronnych u noworodków w ramach kalendarza szczepień.
2. Wykonywanie szczepień ochronnych przeciw HPV zgodnie z obowiązującymi zasadami.
3. Rozpoznawanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich wystąpienia.
4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień oraz dokonywanie analizy wykonalności szczepień ochronnych
u noworodków.
5. Edukowanie rodziców/opiekunów w zakresie szczepień
ochronnych u noworodków.
6. Edukowanie w zakresie szczepień ochronnych przeciw
HPV.
Jolanta Kubajka-Piotrowska
Dział merytoryczny w biurze NIPiP
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R

ecepty pielęgniarskie

Informacja dotycząca nadawania
uprawnionym pielęgniarkom i położnym
unikalnych numerów identyfikujących recepty
na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
Pielęgniarki i położne posiadające uprawnienia i zamierzające
wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, a także zlecenia na wyroby medyczne w trybie indywidualnym (w ramach
praktyki zawodowej, pro familia, pro auctore) mogą zgłaszać się
do właściwego wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia w celu uzyskania uprawnienia do pobierania unikalnych
numerów identyfikujących recepty.
Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ zostały zamieszczone komunikaty dotyczące zasad uzyskania ww.
uprawnienia. NFZ udostępnia także wzór wniosku o uzyskanie
uprawnienia do pobierania numeru recept wraz z instrukcją, jak
go prawidłowo wypełnić.
Przykładowy wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numeru recept dla pielęgniarek i położnych realizujących
świadczenia w województwie podlaskim znajduje się na stronie
internetowej podlaskiego oddziału wojewódzkiego NFZ pod adresem www.nfz-bialystok.pl.
W celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept
pielęgniarki i położne są zobowiązane do osobistego złożenia
wypełnionego wniosku wraz z dokumentami w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na:
■ adres miejsca udzielania świadczeń, albo
■ adres miejsca przyjmowania wezwań – w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo
■ adres miejsca zamieszkania – w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane pro auctore i pro familia.
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Z informacji przekazanych przez NFZ wynika, że obecnie trwają prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych
NFZ do nowych warunków prawnych. Funkcjonalność pobierania unikalnych identyfikujących numerów recept dla pielęgniarek
i położnych zostanie uruchomiona przez Fundusz w najbliższym
czasie.
W przypadku pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia u świadczeniodawcy za zabezpieczenie numerów recept
refundowanych odpowiada podmiot leczniczy (pracodawca).
www.mz.gov.pl z dnia 17.02.2016
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P

ismo Prezesa NFZ
Warszawa, 04.02.2016 r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
znak:DGL.4450.13.2016 W.02754.GRS
Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Szanowna Pani Prezes!
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia
9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1991) informuję, że w Narodowym Funduszu Zdrowia
trwają intensywne prace związane z dostosowaniem systemów
informatycznych NFZ, w celu umożliwienia nadawania osobom
uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty na
refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyroby medyczne.
Zasady przydzielania unikalnych numerów identyfikujących recepty dla pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego,
w rozumieniu art. 5 pkt 26) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), są tożsame
z zasadami przydzielania numerów recept lekarzom i felczerom
ubezpieczenia zdrowotnego. W omawianej sytuacji rolą podmiotu
leczniczego (pracodawcy) jest zabezpieczenie fachowemu personelowi medycznemu puli numerów recept refundowanych.
Pielęgniarki i położne zamierzające wystawiać recepty na leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz zlecenia na wyroby medyczne w trybie indywidualnym (w ramach praktyk zawodowych/pro familia/pro
auctore), będą mogły zgłaszać się do właściwego terytorialnie
oddziału wojewódzkiego NFZ, w celu uzyskania uprawnienia
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do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ.
Dla osób uprawnionych, które po raz pierwszy będą ubiegać się
o uprawnienie do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, zostały umieszczone komunikaty wraz z odpowiednimi Wnioskami, zarówno na stronach internetowych Centrali
NFZ jak i oddziałów wojewódzkich NFZ, przedstawiające zasady
uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dla zachowania bezpieczeństwa wrażliwego obszaru jakim są
dane osobowe osoby uprawnionej, niezbędne jest jednorazowe osobiste stawiennictwo i potwierdzenie tożsamości osoby
uzyskującej dostęp do pobierania unikalnych identyfikujących
numerów recept i wystawiania recept refundowanych. Wychodząc
naprzeciw potrzebom wyżej wymienionych osób, złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem tożsamości będzie można dokonać
zarówno w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ, jak i w ich
delegaturach.
Opisywana powyżej procedura nie wpływa na uprawnienia pielęgniarek i położnych do wystawiania recept pełnopłatnych dla
wszystkich uprawnionych do tego pacjentów.
Mając na względzie szeroki zakres prac związanych z dostosowaniem systemów informatycznych NFZ do nowych warunków
prawnych oraz konieczność pilnego wdrożenia zmian, przewidywany termin uzyskania funkcjonalności pobierania unikalnych
identyfikujących numerów recept dla pielęgniarek i położnych
planowany jest na najbliższych kilka tygodni.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do Pani Prezes
o przyjęcie ze zrozumieniem ewentualnych niedogodności, które
mogą napotkać w tym obszarze pielęgniarki i położne.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Tadeusz Jędrzejczyk
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Czy pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności
leczniczej jako indywidualna praktyka jest obowiązana
posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie
w wykonywaniu zawodu?
W myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2015r., poz. 618 z późn. zm.)
pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej
jako indywidualna praktyka jest obowiązana spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki
i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek
i położnych,
b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu
zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie
przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat pop
rzedzających wniosek o wpis;
4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę
i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków
umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;
5) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
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w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 cytowanej
ustawy.
Mając na uwadze powyższe przepisy, pielęgniarka nie musi
mieć dwuletniego doświadczenia zawodowego, aby spełniać warunki do wykonywania zawodu w formie praktyki zawodowej.
Wymóg posiadania dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu
zawodu został uchylony przez ustawę z dnia 11 września 2015
roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., po. 1640).
Pamiętać należy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 106
ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarka może wykonywać
swój zawód w ramach działalności leczniczej po wpisaniu do
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, który
prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla
miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę.
Jolanta Kubajka-Piotrowska
Dział merytoryczny
w Biurze NIPiP
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Czy pielęgniarki pracujące w oddziale pooperacyjnym
mogą dokonywać pomiarów metodą krwawą?
Odpowiedź
Dokonywanie inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi tzw. metodą krwawą, stosowane jest raczej rzadko, podczas udzielania
świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.
Zasady postępowania medycznego w zakresie anestezji i intensywnej terapii określa rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla
podmiotów wykonujących działalność leczniczą - dalej r.s.p.m.a.,
które jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej.
W myśl postanowień § 9 pkt 1 r.s.p.m.a., kierownik podmiotu
prowadzącego szpital, w porozumieniu z lekarzem kierującym
oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, a w przypadkach
gdy udziela się na rzecz tych pacjentów świadczeń zdrowotnych
wyłącznie z zakresu anestezji lekarz kierujący oddziałem anes
tezjologii (dotyczy to również oddziałów dla dzieci), określa procedury przygotowania pacjenta do znieczulenia, w tym wykaz
badań diagnostycznych, laboratoryjnych, w celu bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu w trybie natychmiastowym, pilnym, przyśpieszonym i planowym. Zgodnie z treścią § 9 pkt
16 r.s.p.m.a., w bezpośrednim okresie pooperacyjnym pacjenta
umieszcza się w sali nadzoru poznieczuleniowego.
Załącznik nr 1 do r.s.p.m.a. określa warunki dla oddziałów
anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziałów anestezjologii
w szpitalach. W części I załącznika nr 1 do r.s.p.m.a. zawarto
warunki ogólne dla wyżej wymienionych oddziałów. Zgodnie
z treścią załącznika nr 1 do r.s.p.m.a., wyposażenie stanowiska
intensywnej terapii (pkt B), powinno zapewniać sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (ppkt 10 części I pkt B) Podobnie
stanowisko znieczulenia (pkt C części I ppkt 21). Natomiast wy-
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posażenie sali nadzoru poznieczuleniowego lub stanowiska nadzoru poznieczuleniowego musi być wyposażone jedynie w aparat
do pomiaru ciśnienia krwi.
Powyższe wymogi stanowią ustawowe minimum, które obowiązane są spełniać podmioty lecznicze wskazane w rozporządzeniu
w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jeżeli zatem oddział pooperacyjny
można zakwalifikować jako salę nadzoru poznieczuleniowego,
wówczas nasuwa się wniosek, że pielęgniarki pracujące w tym
oddziale nie mają obowiązku dokonywania pomiaru ciśnienia
krwi metodą inwazyjną tzw. krwawą, skoro ustawodawca nie
nakłada obowiązku wyposażenia takiej sali w sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi.
Podkreślić jednak należy, że to lekarz prowadzący pacjenta
podejmuje decyzję o sposobie leczenia i zastosowaniu określonych rodzajów badań.
Iwona Choromańska
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Czy pacjent objęty pielęgniarską opieką długoterminową domową powinien wyrazić zgodę pisemną na objęcie tą opieką?
Jeśli tak, to czy taką zgodę może podpisać opiekun faktyczny
w przypadku, gdy pacjent z powodów zdrowotnych nie może
jej podpisać?
Jeśli nie, to czy można takiego pacjenta objąć opieką?
Odpowiedź
Zgoda na działanie medyczne według art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta - dalej u.p.p., nie musi mieć żadnej określonej formy.
Według powołanej regulacji oświadczenie o zgodzie może być
wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie pacjenta lub
jego opiekuna prawnego, które w sposób niebudzący wątpliwości
wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza
czynnościom albo brak takiej woli. Zgoda pisemna wymagana
jest tylko w przypadku procedur stwarzających podwyższone
ryzyko oraz na zabieg operacyjny. Mimo, że ocena owego podwyższonego ryzyka jest wyłączną domeną medycyny, autorka
podpowiada, że pisemnej zgody wymaga np. założenie PEG. Wymiana rurki do PEG takiej formy zgody jednak nie wymaga.
Dalej należy ocenić kto ma wyrazić zgodę - bo jest ona potrzebna. Otóż przede wszystkim sam pacjent o ile jest do tego zdolny,
czyli pod warunkiem, że jest dorosły, w kontakcie, przytomny,
nieubezwłasnowolniony. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn pacjent
nie może wyrazić zgody może to uczynić w jego imieniu tylko
i wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:
1) przedstawiciel ustawowy - rodzic (rodzina zastępcza) osoby nieletniej, opiekun prawny dla osoby ubezwłasnowolnionej;
2) sąd w przypadkach pozostałych.
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Przyjęcie podpisu od innej osoby, w tym opiekuna faktyczne
w skrajnym przypadku może zostać uznane za fałszowanie dokumentu.
Jeżeli pacjent nie może podpisać pisemnej zgody (w przypadku
gdy jest ona potrzebna), ale może czytać i jest sprawny intelektualnie to wtedy z mocy art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny podpis może polegać na odcisku tuszowym
palca i podpisie osoby, która ten odcisk pobrała, bądź na tym,
że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba
(tutaj na przykład ów opiekun faktyczny), a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem,
że został złożony na życzenie niemogącego pisać, lecz mogącego
czytać. Autorka ocenia, że ta druga procedura jest skomplikowana i czasochłonna, jak na warunki udzielania świadczeń.
Objęcie pacjenta opieką zawsze wymaga zgody. Jeżeli sam pac
jent jej nie może wyrazić musi za niego zrobić to albo przedstawiciel ustawowy albo sąd.
Działanie bez zgody jest przestępstwem z art. 192 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Agnieszka Sieńko
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Czy pielęgniarki mogą pracować w ruchomym czasie pracy?
W podmiocie leczniczym pielęgniarki pracują w systemie równoważnym.
Pytania:
Czy można w takim przypadku wydłużyć okres rozliczeniowy
do 12 miesięcy?
Czy czas pracy pielęgniarki może wyglądać w taki sposób, że
rozkład pracy pielęgniarki to 12 godzin w poniedziałek, środę
i piątek?
Pielęgniarka pracuje w terenie i jej czas pracy może skrócić się
lub wydłużyć się z powodu większej liczby zabiegów.
Czy może pracować w poniedziałek 11 godzin, w środę 11 godzin a w piątek 14 godzin?
Czy w takiej sytuacji wystąpią nadgodziny?
Dodam, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, o której godzinie
pielęgniarka skończy zabiegi.
Czy w ogóle może ona posiadać ruchomy czas pracy?
Jeśli okaże się, że praca pielęgniarki w piątek to 2 godziny nadgodzin, to czy może ona przyjść do pracy w niedzielę na
2 godziny (pozostałe z poniedziałku i środy)?
Czy system równoważny to tylko 12 godzin, czy może on np.
trwać po 10 godzin?
Odpowiedź
Pracownikom podmiotów leczniczych nie można wydłużać do
12 miesięcy okresów rozliczeniowych.
Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy do pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie będą
miały zastosowania znowelizowane przepisy ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., dotyczące możliwoś
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ci wydłużania do 12 miesięcy okresów rozliczeniowych czasu
pracy.
PIP stoi na stanowisku, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej - dalej u.dz.l. w dziale III reguluje czas
pracy pracowników podmiotów leczniczych, określając obowiązujące ich normy czasu pracy, warunki stosowania rozkładów
czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru
czasu pracy do 12 godzin na dobę, długość okresu rozliczeniowego oraz zasady tworzenia harmonogramów pracy. Regulacja
ta ma zatem, zdaniem Inspekcji, charakter wyczerpujący, a co
za tym idzie brak jest podstaw dla stosowania przepisów art.
129 § 2 k.p.
W ramach równoważnego czasu pracy istnieje możliwość elas
tycznego kształtowania wymiaru czasu pracy pracownika w poszczególnych dniach. Zgodnie z art. 94 ust. 1 u.dz.l., jeżeli jest to
uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do
pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12
godzin na dobę, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 3 i 4 u.dz.l. Choć
art. 94 u.dz.l. nie posługuje się pojęciem równoważnego systemu
czasu pracy, poprzez możliwość wprowadzenia rozkładów czasu
pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu
pracy pracowników do 12 godzin, system ten w rzeczywistości
wprowadza.
Zastosowanie równoważnego systemu czasu pracy, na podstawie art. 94 u.dz.l. możliwe jest względem prawie wszystkich
zatrudnionych w podmiocie leczniczym pracowników. Przepis
ten nie uzależnia możliwości stosowania równoważnego systemu czasu pracy od przynależności pracownika do określonej
grupy (np. pracowników medycznych, obsługi, gospodarczych).
Jedynie względem pracownic w ciąży oraz pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez ich zgody, zatrudnionych
w ramach równoważnego systemu czasu pracy, niedopuszczalne
jest wydłużenie obowiązującego ich wymiaru czasu pracy ponad
8 godzin na dobę.
Istota równoważnego systemu czasu pracy polega przede
wszystkim na tym, że można wydłużyć dobowy wymiar czasu
pracy pracowników nawet do 12 godzin, pod warunkiem zrekom-
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pensowania tego wydłużenia odpowiednim skróceniem wymiaru
czasu pracy w inne dni lub pozostawieniem dodatkowych dni
harmonogramowo wolnych. Pracodawca może więc swobodnie
polecać pracownikom pracę w poszczególnych dobach w różnym wymiarze czasu pracy (np. po 10, 11 lub 12 godz.), byleby
pracownicy nie przekroczyli maksymalnie 12 godzin na dobę,
przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy (tj. 37 godz. i 55
min.) oraz obowiązującego ich w danym okresie rozliczeniowym
wymiaru czasu pracy.
Przykładowo zatem czas pracy pielęgniarki może wyglądać
w taki sposób, że pracować ona będzie po 12 godzin w poniedziałki, środy i piątki. W takim przypadku w tygodniu wypracowuje przeciętnie 36 godzin. W konsekwencji jednak taki rozkład
czasu pracy pielęgniarki może spowodować niewypracowanie
obowiązującego ją wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym. Pracodawca pamiętać musi, aby okoliczność
ta nie niosła za sobą negatywnych konsekwencji dla pracownicy
(gdyż to nie ona odpowiada za organizację pracy).
Pracodawca może ponadto polecać pielęgniarce pracę w różnym dobowym wymiarze czasu pracy (od 1 godziny do 12 godzin na dobę). Nie może jednak planować pracy przez więcej niż
12 godzin w danym dniu. Każda zaplanowana godzina pracy
wykraczająca poza ten wymiar stanowić bowiem będzie pracę
nadliczbową, którą pracodawca zobowiązany będzie zrekompensować.
W przypadku powstania pracy nadliczbowej pracodawca ma
możliwość jej rekompensaty w postaci czasu wolnego od pracy.
Pamiętać jednak musi, że gdy z wnioskiem o udzielenie czasu
wolnego w zamian za pracę nadliczbową wystąpi pracownik za
np. 2 godziny dodatkowej pracy otrzyma 2 godziny czasu wolnego. Jeżeli jednak to pracodawca zdecyduje o udzieleniu pracownikowi czasu wolnego w zamian za pracę nadliczbową za 2 godziny
pracy nadliczbowej pracownik otrzyma 3 godziny czasu wolnego. W tym bowiem przypadku zgodnie z art. 1512 k.p., wymiar
udzielanego pracownikowi czasu wolnego jest o połowę wyższy
niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.
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1. Czas wolny może zostać pracownikowi udzielony w dniu
jego pracy skracając tym samym dobowy wymiar czasu pracy
pracownika w danym dniu.
Planując czas pracy pielęgniarki pracodawca pamiętać również
musi, aby średnio w tygodniu korzystała ona z 2 dni wolnych
o pracy - z dnia wolnego wynikającego z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz z niedzieli lub dnia wolnego
udzielonego w zamian z świadczoną pracę w niedzielę.
2. Pracownicy podmiotów leczniczych mogą być jednakże objęci ruchomą organizacją czasu pracy.
Taki pogląd potwierdza Stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z dnia 28 października 2014 r. w sprawie
możliwości stosowania rozkładów czasu pracy, o których mowa
w art. 1401 k.p., do pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych.
Zgodnie ze wskazanym stanowiskiem ustawa o działalności
leczniczej w dziale III (art. 93 i 94 u.dz.l.) reguluje czas pracy
pracowników podmiotów leczniczych, określając obowiązujące
ich normy czasu pracy, warunki stosowania rozkładów czasu
pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu
pracy do 12 godzin na dobę oraz obowiązek tworzenia harmonogramów pracy w tych rozkładach określających dni i godziny
pracy, długość okresu rozliczeniowego.
Ustawa o działalności leczniczej reguluje zatem możliwe do
stosowania w podmiotach leczniczych systemy czasu pracy.
Przez system czasu pracy należy bowiem rozumieć zbiór norm
regulujących czas pracy: wymiar czasu pracy (rozłożenie czasu
pracy w dniu, tygodniu, okresie rozliczeniowym), maksymalną
długość okresu rozliczeniowego. Pojęcie systemu czasu pracy nie
pokrywa się z pojęciem rozkładu czasu pracy, rozumianym jako
określenie ram czasu pracy dla zakładu lub grup pracowników
obejmujące dni i godziny pracy ani z pojęciem harmonogramu
będącym konkretyzacją rozkładu dla danego pracownika.
Ustawa o działalności leczniczej stanowi lex specialis w stosunku do norm Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 5 k.p. jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu pracy stosuje się w zakresie
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nieuregulowanym tymi przepisami. Przepis ten wyraża ogólną
zasadę stosowania przepisów Kodeksu pracy w zakresie nieunormowanym ustawą szczególną. Odstępstwa od tej zasady są
dopuszczalne w przypadku, gdy dana sprawa została w ustawie
szczególnej wyczerpująco uregulowana lub gdy przepisy takiej
ustawy wyłączają stosowanie Kodeksu w pewnym zakresie.
Regulacja ustawy o działalności leczniczej w zakresie czasu
pracy nie ma charakteru wyczerpującego, co wyłączałoby stosowanie przepisów Kodeksu pracy. Niewątpliwie zastosowanie
znajduje przepis art. 128 k.p. zawierający podstawowe definicje
czasu pracy, w tym definicję doby pracowniczej wskazującą, że
doba obejmuje kolejne 24 godziny od rozpoczęcia pracy zgodnie
z rozkładem czasu pracy. Zastosowanie znajduje również art. 151
k.p. definiujący pojęcie godzin nadliczbowych. Te kwestie nie
zostały bowiem uregulowane ustawą o działalności leczniczej.
Zgodnie z art. 1401 § 1 k.p. rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które
zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.
W rozkładach tych ponowne wykonywanie pracy w tej samej
dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
Organizacja czasu pracy wynikająca z art. 1401 § 1 k.p. to nie
system czasu pracy, to wyłącznie techniczne działanie - ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy zapewniających
elastyczność organizacji pracy, w ramach stosowanego systemu
czasu pracy. Rozkład, o którym mowa w art. 1401 § 1 k.p., może
być stosowany w każdym systemie czasu pracy. Zastosowanie
tej regulacji nie wpływa na stosowany system czasu pracy, nie
wpływa też na dopuszczalny wymiar kolejnych godzin pracy w
danym odcinku czasowym aktywności zawodowej (pomiędzy
odpoczynkami). Przepis art. 1401 § 1 k.p. reguluje możliwe modulacje godzin pracy niezależnie od stosowanego systemu czasu
pracy w aspekcie obowiązku rozliczania czasu pracy w dobie
pracowniczej. Przepis ten stanowi dopuszczalne wyłączenie reżimu godzin nadliczbowych z przekroczenia normy dobowej
przy zachowaniu normy średniotygodniowej i zagwarantowaniu
odpoczynków dobowych i tygodniowych.
Ustawa o działalności leczniczej nie zawiera regulacji w zakresie sposobu rozliczania czasu pracy w ujęciu doby pracowniczej.
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Nie wyłącza też stosowania art. 1401 § 1 k.p.. Zatem poprzez art.
5 k.p. przepis ten może być stosowany do pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Uwaga! Odmiennie stanowisko należy przyjąć w sprawie stosowania art. 1401 § 2 k.p. Zgodnie z art. 1401 § 2 k.p. rozkład czasu
pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik
decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie
z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy. Natomiast
zgodnie z art. 94 ust. 3 u.dz.l. harmonogram pracy ustalony dla
przyjętego okresu rozliczeniowego ma określać dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy. Przepis art. 94 ust. 3
u.dz.l., jako przepis szczególny, nakłada zatem obowiązek ustalenia przez pracodawcę godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
i zgodnie z art. 5 k.p. wymusza pierwszeństwo stosowania, wyłączając regulację art. 1401 § 2 k.p.
Podsumowując, w opisanym w pytaniu przypadku nie ma
przeszkód prawnych dla wprowadzenia ruchomej organizacji
czasu pracy i polecania pracownikom pracy według zaproponowanego rozkładu. Pamiętać jednakże należy, że ruchoma organizacja czasu pracy musi zostać wprowadzona we właściwym
trybie (odmiennym od zwyczajowego uregulowania rozkładu
czasu pracy w regulaminie pracy). Zgodnie bowiem z art. 150
§ 3 k.p., ruchomy czas pracy może być (poza przypadkami gdy
o taką organizację pracy występują indywidualnie pracownicy),
wprowadzony:
1) w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zak
ładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie będzie
możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi
zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca
będzie mógł uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art.
24125a k.p., albo
2) w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego
pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe
organizacje związkowe.
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Czy pielęgniarka instrumentariuszka może asystować
do cięcia cesarskiego
Odpowiedź
Pielęgniarka instrumentariuszka może asystować do cięcia
cesarskiego.
Uzasadnienie
Zasady kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
określają przepisy art. 62 i nast. ustawy z 15 lipca 2011 roku
o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p. Zgodnie z art.
78 ust. 1 u.z.p.p. kształcenie podyplomowe, z wyjątkiem kursów dokształcających, jest prowadzone na podstawie programów
kształcenia sporządzanych dla danego rodzaju i danej dziedziny
lub zakresu przez zespoły programowe powołane przez dyrektora
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
w celu ich opracowania.
Programy kształcenia, z wyjątkiem programów kursów dokształcających, są opracowywane w porozumieniu z Naczelną
Radą Pielęgniarek i Położnych. Programy te zatwierdza minister
właściwy do spraw zdrowia.
Na podstawie art. 74 ust. 2 u.z.p.p. minister zdrowia wydał rozporządzenie z 12 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu dziedzin
pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie
zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy
kwalifikacyjne - dalej r.w.dz.p. Rozporządzenie weszło w życie
24 sierpnia 2015 roku.
Paragraf 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia przewiduje prowadzenie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek w formie kursu
kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Pielęgniarka uzyskuje zatem kwalifikacje pielęgniarki instrumentariuszki po ukończeniu co najmniej kursu kwalifikacyjnego
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek.
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Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do realizacji
zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii
ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii
oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.
Program kursu zatwierdzony 19 sierpnia 2015 roku przez ministra zdrowia przewiduje w zakresie ginekologii i położnictwa
następujące umiejętności, wskazane w części 3 programu „Szczegółowe efekty kształcenia”:
U37. przestrzeganie standardów i procedur postępowania
w bloku operacyjnym ginekologii i położnictwa;
U38. przygotowanie sali operacyjnej, sprzętu do instrumentowania, materiału oraz i pacjentki w zależności od
wykonywanego zabiegu operacyjnego w ginekologii i położnictwie;
U39. instrumentowanie, asystowanie pielęgniarce, położnej
operacyjnej instrumentującej do poszczególnych zabiegów
operacyjnych w ginekologii i położnictwie;
U40. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa pacjentce podczas
jej pobytu na sali operacyjnej w bloku operacyjnym ginekologii i położnictwa;
U41. kontrolowanie bezpieczeństwa korzystania z narzędzi
i sprzętu podczas zabiegu operacyjnego w ginekologii i położnictwie;
U42. postępowanie prawidłowe z materiałem biologicznym
przeznaczonym do badania oraz tkankami przeznaczonymi do utylizacji w ginekologii i położnictwie;
U43. zabezpieczenie i założenie opatrunku na ranę operacyjną.
Nabycie powyższych umiejętności, uprawnia pielęgniarkę operacyjną do asystowania do cięcia cesarskiego.
Iwona Choromańska
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Pytanie
Czy pielęgniarka POZ może wykonywać zabiegi (np. szczepienia, podanie leków) na podstawie skierowania od:
1) lekarza prywatnego (bez kontraktu z NFZ),
2) lekarza z innej niż POZ komórki (np. od kardiologa przyjmującego w ramach NFZ) u tego samego świadczeniodawcy,
3) lekarza przyjmującego w ramach NFZ (ale nie POZ, czyli
np. AOS) lecz u innego świadczeniodawcy,
4) lekarza POZ od innego świadczeniodawcy?
Czy też może wykonywać wyłącznie zabiegi zlecone przez lekarza POZ zatrudnionego u tego samego, co ona świadczeniodawcy?
Odpowiedź
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej realizuje świadczenia gwarantowane, o których mowa w załączniku nr 2 do
rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 roku
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej - dalej r.ś.g.p.o., na rzecz zadeklarowanych do
niej świadczeniobiorców, w oparciu o skierowanie bądź zlecenie
wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarza, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Obowiązki te nie ograniczają się wyłącznie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń u tego samego
świadczeniodawcy, u którego pracuje pielęgniarka podstawowej
opieki zdrowotnej. Pielęgniarka POZ może też udzielić świadczenia na podstawie zlecenia lekarza, który nie ma zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, ale za odpłatnością.
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Uzasadnienie
Zasady i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) określa rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej.
Załącznik nr 2 do r.ś.g.p.o. - „Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki
ich realizacji” w części I, w ust. 2 określającym warunki udzielania świadczeń w pkt 4 stanowi, że pielęgniarka POZ świadczenia realizuje na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania
zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.
Szczegóły dotyczące realizacji świadczeń gwarantowanych
przez pielęgniarkę POZ określa Zarządzenie Nr 77/2015/DSOZ
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 listopada 2015 roku
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, które zostało zmienione zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z 12 stycznia 2016 roku.
Stosownie do § 6 ust. 3 zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ świadczeniodawcy posiadający umowy zawarte w różnych zakresach
świadczeń, udzielający świadczeń temu samemu świadczeniobiorcy, obowiązani są do współpracy i bieżącej wymiany informacji istotnych dla przebiegu procesu terapeutycznego u świadczeniobiorcy.
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Paragraf 9 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia 77/2015/DSOZ stanowi,
że świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ
udzielane są osobom znajdującym się na listach świadczeniobiorców lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, które zgodnie z posiadanymi uprawnieniami złożyły u świadczeniodawcy
odpowiednio, deklarację wyboru: świadczeniodawcy i lekarza
POZ, świadczeniodawcy i pielęgniarki POZ, świadczeniodawcy
i położnej POZ, włączając w to zamieszkujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnione do świadczeń na
podstawie przepisów o koordynacji.

Warto wiedzieć
Powyższe oznacza, że pielęgniarka POZ udziela świadczeń pac
jentom znajdującym się na jej listach.
Zgodnie z § 17 ust. 2 zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ, pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad
zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając
w tym zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, realizację, na
podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których
wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym; pielęgniarka
POZ włącza skierowanie do prowadzonej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
Wskazany powyżej § 17 ust. 2 zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ
obliguje zatem pielęgniarkę POZ do udzielania świadczeń na
podstawie skierowania bądź zlecenia lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego. Stosownie do definicji zawartej w art. 5 pkt 14
ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pod pojęciem
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego rozumie się lekarza, lekarza dentystę będącego świadczeniodawcą, z którym Narodowy
Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentystę, który jest zatrudniony
lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy
Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej.
Warto też zwrócić uwagę na treść § 17 ust. 6 zarządzenia 77/
2015/DSOZ, który stanowi, że w przypadkach uzasadnionych
względami medycznymi, wyłącznie w domu świadczeniobiorcy
i jedynie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest
świadczeniobiorca, pielęgniarka POZ pobiera materiały do badań
diagnostycznych. Świadczenie jest realizowane zgodnie z przekazanymi przez zleceniodawcę standardami jakości opracowanymi
przez pracownię diagnostyczną, z którą zleceniodawca współpracuje oraz z zachowaniem zasad określonych w części I załącznika
nr 2 do r.ś.g.p.o.
Reasumując, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej realizuje świadczenia gwarantowane, o których mowa w załączniku
nr 2 do r.ś.g.p.o. na rzecz zadeklarowanych do niej świadczeniobiorców, w oparciu o skierowanie bądź zlecenie wystawione
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Warto wiedzieć
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarza, który
zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej. Obowiązki te nie ograniczają się
wyłącznie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń u tego samego świadczeniodawcy, u którego
pracuje pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
Pielęgniarka POZ może też udzielić świadczenia na podstawie
zlecenia lekarza, który nie ma zawartej z Narodowym Funduszem
Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ale
za odpłatnością.
Iwona Choromańska
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Pożegnania

Epitafium
Lampa Florencji jasno świeciła
Gdy chyliłaś się nad chorymi
Byłaś jak anioł, który ociera
Strach, ból, cierpienie dłońmi swymi.
Mówiłaś, że wiara jest wiarą,
A nauka - nauką.
Że bez empatii w naszym zawodzie
Nie mamy czego szukać.

Zgasłaś zbyt szybko. Zbyt szybko Lucyno odeszłaś do domu
Pana. Lecz w naszej pamięci i w naszych sercach Na zawsze
pozostałaś.
Dnia 14 stycznia 2016 r. w wieku 43 lat odeszła do domu
Pana

Siostra Zakonna
Celestyna Lucyna Chrzanowska
Pracę zawodową rozpoczęła w Hospicjum ,,Dom Opatrzności
Bożej” w Białymstoku przy ul. Sobieskiego w dniu 12 lipca
2010 r. w charakterze opiekuna chorych, a po uzyskaniu
Dyplomu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku od dnia
14 sierpnia 2013 r. jako pielęgniarka dyplomowana. Z żalem
żegnamy naszą drogą koleżankę, ze słowami do zobaczenia
w Niebie.
Pracownicy i wolontariusze
Hospicjum
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Warto wiedzieć
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Warto wiedzieć
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Informacje

D

yżury

Radca Prawny OIPiP
poniedziałki - godz. 1200 -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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Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo
anestezjologiczne
i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo
chirurgiczne
i operacyjne

Pielęgniarstwo
epidemiologiczne

Pielęgniarstwo
ginekologiczne
i położnicze

Pielęgniarstwo
onkologiczne

Pielęgniarstwo
opieki paliatywnej

2

3

4

5

6

7

dziedzina

1

lp

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; email: agata.panas.plg@wp.pl

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie; ul. Ogrodowa 12; 15-027 Białystok; tel. 85 664-67-51; 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

Renata Zajkowska
mgr piel.

Nadzieja Sołowiej
dr n. med.
mgr piel.

Dorota Rojsza
mgr piel.

Urszula Jakubowska
mgr piel.

Pielęgniarstwo
przewlekle chorych
i niepełnosprawnych

Pielęgniarstwo
psychiatryczne

Pielęgniarstwo
rodzinne

Pielęgniarstwo
ratunkowe

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok
tel. 85 7468743, fax 85 7468880, 693 826 600
e-mail: ula.jak@poczta.onet.pl

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

Konsultanci

125

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
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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Informacje

W

ydawca:

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 redagują:
B. Olejnik; 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.

I

nformacja

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
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