
Z okazji Świąt Wielkanocnych, w imieniu Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku pragnę 
złożyć Państwu szczere życzenia pokoju, wiary i miłości. 

By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami 
z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje do 
podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna 
wypełni słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.

Przewodnicząca  
ORPiP Cecylia Dolińska
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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Rok 2018, który dobiegł końca, był rokiem trudnych rozmów i szukania sposo-
bów realizacji postulatów zapisanych w „Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce”. 

Udało się, to co wydawało się mało prawdopodobne. Dzięki determinacji przed-
stawicieli NRPiP i OZZPiP - wypracowano porozumienie, które kieruje polskie 
pielęgniarstwo i położnictwo na właściwe tory przejawiające się wzrostem płac 
w zawodzie, wprowadzeniem nowych rozwiązań w zakresie tzw. norm pielęg-
niarskich czy utworzenia programów stypendialnych, o które mogą ubiegać się 
uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach pielęgniarskich. 

Wreszcie zaproponowano konkretne rozwiązania, mimo że w ocenie niektórych 
niedoskonałe… 

Niektóre zapisy w Strategii wymagają doprecyzowania, to prawda, ale krok 
w  stronę poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych w Polsce 
został z pewnością zrobiony.

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  
Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

„Licznik rusza znów od zera 
i przed Tobą się otwiera 
całkiem nowych możliwości 
nieprzebrany stos”

Pani TERESIE SKIEPKO
Pielęgniarce Oddziałowej

Kliniki Kardiologii Inwazyjnej z OIOK  
i Pracowni Hemodynamiki

z okazji przejścia na emeryturę składamy serdeczne 
podziękowania za wiele lat wspólnej i ciężkiej pracy, 
wypełnionej troską o drugiego człowieka, okazane 
wsparcie, dobre serce i życzliwość oraz życzymy: odpo-
czynku, na który pracowałaś tak wiele lat, zdobywania 
nowych wspomnień, poprzez cudowne podróże i wy-
jazdy, zdrowia, dzięki któremu będzie to możliwe do 
zrealizowania, zachowania cudownych i prawdziwych 

przyjaciół.

Współpracownicy z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej 
z OIOK i Pracowni Hemodynamiki  

oraz Pielęgniarki i Położne Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Pani Ewie Marzennie Kalinowskiej
Pielęgniarce Kliniki Neurochirurgii 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
w Białymstoku

W związku z odejściem na emeryturę, skła-
damy serdeczne podziękowania za wieloletnią 
pracę w naszym zespole, codzienny trud, okazaną 
życzliwość i cierpliwość.

Życzymy wielu lat w zdrowiu oraz dużo ener-
gii i zapału do realizacji swoich zainteresowań, 
planów i marzeń, na które do tej pory brakowało 
czasu.

Współpracownicy z Kliniki Neurochirurgii  
oraz Pielęgniarki i Położne  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Nie wiele zawodów ma tak oczywisty cel, 
jak zawody pielęgniarki i położnej.

To zawody szczególne, które mają głęboki sens, 
filozoficzny, społeczny  i moralny.

Bo kiedy ludzie cierpią, bo kiedy cierpi człowiek 
potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym…

Jan Paweł II

Dziękujemy Naszym Drogim Koleżankom
Paniom:

Alicji Lilli Połońskiej - pielęgniarce
Grażynie Majewskiej - pielęgniarce
Irenie Kobylińskiej - pielęgniarce
Barbarze Zdunik - położnej

Za wspólne lata pracy wypełnione troską o to co 
najważniejsze - o zdrowie drugiego człowieka.
Z okazji przejścia na emeryturę składamy najser-
deczniejsze życzenia. Życzymy zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, uśmiechu, mnóstwa wiary, wytrwałości 
i siły, samych przyjemnych chwil, dni bez chmur 
- pełnych radości.

Współpracownicy z Zespołu Poradni 
Specjalistycznych  

oraz Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Serdeczne podziękowania przechodzącej  
na emeryturę koleżance pielęgniarce

Halinie KrawczuK
z I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Dziękujemy za wspólnie przepracowane lata, za pro-
fesjonalną dobrą opiekę nad chorymi i cierpiącymi, 

okazane serce, życzliwość i wsparcie duchowe.
Niech teraz w Twoim życiu nastanie czas spokoju 
i radości, żyj tak aby kolejny dzień był niesamowity 
i wyjątkowy. Zatrzymaj upływający czas we wspo-
mnieniach, a przede wszystkim pamiętaj o pięk-
nych chwilach by nigdy nie poszły w zapomnienie.

Pielęgniarki i Współpracownicy  
z I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy
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Życzenia i gratulacje

Tyle dni pięknych za nami 
Tyle chwil wspólnie spędzonych 
My dzisiaj Was w pracy żegnamy 
Nim rozejdziemy się w swoje strony

Naszym Drogim Koleżankom
Annie Citko
Elżbiecie Jezierskiej
Mariannie Komosa
Annie Oksiuta
Reginie Parambol
Jolancie Popko
Teresie Skwierczyńskiej
Irenie Sobolewskiej
Barbarze Staniewicz

w związku z przejściem na emeryturę serdeczne podziękowa-
nia za wieloletnią współpracę i życzenia zdrowia i długich lat 
życia składają

Pielęgniarki i Położne Uniwersyteckiego Dziecięcego  
Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku



9

Biuletyn nr 109/2019    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Życzenia i gratulacje

W imieniu pielęgniarek i położnych SP ZOZ MSWiA  
w Białymstoku serdecznie dziękuję, 
za wieloletnią wzorową pracę, życzliwość  
i wyrozumiałość w stosunku do pacjentów  
i współpracowników - naszej koleżance 

Wiesławie Przytule, 
Pielęgniarce Oddziałowej Bloku Operacyjnego,  

odchodzącej na zasłużoną emeryturę. 
Niech nasze ciepłe myśli towarzyszą Ci  

na dalszej drodze życia.
Krystyna Baranowska - Naczelna Pielęgniarka  

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Joannie Olechwierowicz
Pielęgniarce Oddziału Radioterapii I

W związku z przejściem na emeryturę składamy 
serdeczne podziękowania za wszystkie dni, 
które przeżyliśmy w ciągu wspólnej pracy. 

Dziękujemy: za uśmiech, dobre rady, a przede 
wszystkim za profesjonalizm, zaangażowanie 
i poświęcenie długoletniej pracy zawodowej.

„Zatrzymaj upływający czas we wspomnieniach,  
a przede wszystkim pamiętaj o pięknych chwilach,  
by nigdy nie poszły w zapomnienie…”

Koleżanki z Oddziału Radioterapii I
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Życzenia i gratulacje

Pani Krystynie Skrzeczko

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgii SP ZOZ 
w Łapach przechodzącej na emeryturę po wielu latach pracy, 
serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę i życzliwość.
Chcielibyśmy podziękować za te piękne lata, poświęcenie 
i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę. Wyrażamy 
także nadzieję, że nie zapomnisz o nas i podobnie jak my 
wszyscy, będziesz dobrze wspominać spędzone tutaj chwile. 
Składamy Tobie najserdeczniejsze podziękowania oraz 
życzenia pogodnych i radosnych chwil.

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy  
ze Szpitala w Łapach
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Życzenia i gratulacje

Dorocie Brzozowskiej

Położnej,  w związku z zakończeniem pracy 
zawodowej i przejściem na emeryturę, składamy 
serdeczne podziękowania za wspólne lata pracy, 
zawsze uśmiechniętą twarz i okazywaną życzliwość.

Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, 
pomyślności i radości w dalszym życiu.

Dyrekcja oraz Położne i Pielęgniarki 
Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej w Łapach
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Życzenia i gratulacje

Szanowna Pani

AlinA JAłozA
z okazji uzyskania Doktoratu

w imieniu Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Bia
łymstoku życzę kolejnych osiąg
nięć naukowych oraz satysfakcji 
i pomyślności w życiu zawodo

wym i osobistym.

Przewodnicząca ORPiP 
w Białymstoku  

Cecylia Dolińska
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Szkolenia podyplomowe  
organizowane przez OIPiP w Białymstoku

Kurs specjalistyczny
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe  

dla pielęgniarek

Beata Murza  Jolanta Hanna Jankowska 
Aneta Sosnowska  Katarzyna M. Makarewicz
Małgorzata Łapińska Małgorzata Wiensław
Regina Pawluczuk  Paulina Puczko
Małgorzata Radomska Anna Bąbczyńska
Paulina Jabłońska  Alicja Żurawska Karczewska
Dorota Miłkowska Urszula Jakubowska
Izabela Maleszewska Emilia Karbowska
Beata Piszczatowska Katarzyna Kozak-Zagubień
Dorota Mioduszewska Joanna Gawrylik
Lucyna Łapińska   Marzanna E. Topczewska
Maria Sokołowska Lucyna Grygoruk
Bogusława Achimowicz Małgorzata Szmurło

Szkolenia w OIPiP



15

Biuletyn nr 109/2019    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Małgorzata Żyłkiewicz Małgorzata Agata Rutkowska
Ewelina Baluk  Natalia Sławiecka

Kurs specjalistyczny
Wykonanie i interpretacja  

zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych  
dla pielęgniarek i położnych

Agnieszka Czykier Paulina Dąbrowska
Maria Dudel  Ewelina Frąckiel
Teresa Gadomer  Aneta Haraburda
Adam Jakubowski  Elżbieta Janiuk
Katarzyna Kardasz Jadwiga Konopko
Urszula Krahel  Karolina Kufta
Jadwiga Leszczyńska Katarzyna Majzit
Irena Matwiejuk  Dorota Renata Michniewicz
Kinga Mieńko  Elżbieta Nadowska
Alicja Osipiuk  Joanna Owczarczuk
Elżbieta Skreczko  Małgorzata Strankowska
Grażyna Stafa  Katarzyna Szczepańska
Agnieszka Tałałaj  Ewa Zajączkowska
Halina Zajączkowska Agnieszka Zamajtys
Bożena Żukowska

Szkolenia w OIPiP
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Kurs specjalistyczny 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  

dla pielęgniarek i położnych

Agnieszka Bloch  Agata Drożdżewicz
Anna Jaśkowska  Anna Janczewska
Anna Kundzicz  Anna Kosior
Alicja Lenczewska  Agnieszka Niedźwiedź 
Anna Zimnoch  Agnieszka Perec-Oksztul
Beata Dąbrowska   Bartłomiej Chomutowski
Bożena Jarocka  Barbara Ołtarzewska
Beata Szczesiul-Klonek Dorota Rojsza
Dorota Ruducha  Dobrosława Trusiuk
Emilia Burzyńska  Ewa Krzywiec
Ewa Kulaszewicz  Ewelina Maria Sobolewska
Edyta Szoka  Ewa Żaworonek
Izabela Niewińska  Justyna Brzozowska
Julita Czurak  Joanna Dłużewska-Gieniusz
Justyna Kulmaczewska  Justyna Malinowska-Kopeć
Julita Korczak  Katarzyna Chrzanowska

Szkolenia w OIPiP
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Katarzyna Mejsak  Katarzyna Stachurska
Marta Adamska  Magdalena A. Kulmaczewska
Maria Biruk  Monika Boczarow
Marlena Janicka  Magdalena Kapuścińska
Magda Michałowska Magdalena Makowska
Martyna Sarosiek  Martyna Sapiecha
Mirosława Wojcieszyk Paulina Baranowska
Paweł Koszubowicz Paulina Kalinowska
Renata Klim  Regina Monach
Sylwia Kruczkowska Urszula Hodun 
Wiesława Zalewska Wanda Halina Wojtulewicz

Wszystkim w/w Koleżankom i Kolegom, w imieniu Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, składam serdecz-
ne gratulacje, życząc satysfakcji z tytułu podniesienia kwalifi-
kacji, sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu 
osobistym.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia w OIPiP
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S  
zkolenie specjalizacyjne

Zgodnie z treścią ogłoszonego obwieszczenia Ministra Zdro-
wia:

1) minimalna liczba miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek 
i położnych rozpoczynających specjalizację w 2019 r. wy-
nosi 2 425 osób.

2) maksymalna kwota dofinansowania jednego miejsca szko-
leniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2019 r. 
wynosi 3 700 zł.

3) maksymalna kwota przeznaczona na szkolenia specjaliza-
cyjne w 2019 r. wynosi 9 000 000 zł.

Szkolenia w OIPiP
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K  
ształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Komunikat z dnia 28 stycznia 2019 r. 

w sprawie 

prowadzenia kształcenia podyplomowego  
pielęgniarek i położnych  

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącym realizacji 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą 
e-learning-u, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych informuje, że  kształcenie podyplomowe  w ramach 
szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów 
specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów 
kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. 

Treści ww. programów, w Części: Sposób realizacji, nie prze-
widują metody e-learning-u.

Beata Guzak 
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych

Jacek Chojnacki 
Radca Prawny

Szkolenia w OIPiP
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A  
ktualizacja programu kursu

Komunikat z dnia 11 grudnia 2018r.

w sprawie

aktualizacji programu kursu specjalistycznego  
Leczenie ran dla pielęgniarek

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. Pani Józefa Szczurek-
-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdziła 
zaktualizowany program kursu specjalistycznego Leczenie ran-
dla pielęgniarek. 

Ewaluacja programu została przeprowadzona na podstawie art. 
78 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.).

Zaktualizowany program kształcenia wchodzi w życie 14 dni 
od zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia i zostanie udostęp-
niony na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie Moni-
torowania Kształcenia.

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust. 3 
ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakoń-
czone przed aktualizacją programu kształcenia może być pro-
wadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia 
zakończenia danej edycji kształcenia.

Maria Jolanta Królak 
Dyrektor 

Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych

Szkolenia w OIPiP
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K  
alendarium

04.12.2018 Spotkanie kadry kierowniczej pielęgniarek i położ-
nych w OIPiP w Białymstoku z Konsultantem Wojewódzkim 
w dziedzinie pielęgniarstwa Agnieszką Krynicką.

05.12.2018 Posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostycz-
no-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową 
w Białymstoku w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie 
- uczestniczyła Małgorzata Michalewicz.

05.12.2018 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

5-6.12.2018 XIII Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie - uczestniczyły Cecylia Dolińska 
i Beata Janina Olejnik.

07.12.2018 Konferencja Pielęgniarstwo w Europie od nauki 
do praktyki - wyzwania i możliwości dla pielęgniarstwa 
polskiego - w ramach Projektu pozakonkursowego Rozwój 
Kompetencji Pielęgniarskich współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja PRO - zorganizowana w Warszawie - uczestni-
czyła Cecylia Dolińska.

11.12.2018 Spotkanie opłatkowe Polskiego Towarzystwa Pielęg-
niarskiego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w 
Białymstoku - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

11.12.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

11.12.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicz-
nego.

13.12.2018 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

Kalendarium OIPiP
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14.12.2018 Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

15.12.2018 Spotkanie opłatkowe z pielęgniarkami i położnymi 
zrzeszonymi w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek 
i Położnych Polskich - uczestniczyły Beata Janina Olejnik 
i Dorota Rodziewicz.

19.12.2018 Spotkanie opłatkowe w Wyższej Szkole Medycznej 
w Białymstoku - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

19.12.2018 Spotkanie opłatkowe w POW NFZ - uczestniczyła 
Dorota Rojsza.

20.12.2018 Spotkanie opłatkowe z pielęgniarkami i higienistkami 
szkolnymi zorganizowane przez NZOZ PROMED-SCHOL 
Danuta Szotko - uczestniczyły Cecylia Dolińska i Beata 
Janina Olejnik.

21.12.2018 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Żywienie 
dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek organizowanego 
przez OIPiP w Białymstoku.

28.12.2018 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ Wojskowej 
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Białymstoku 
- uczestniczyła Cecylia Dolińska.

08.01.2019 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09.01.2019 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

14.01.2019 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ MSWiA 
w Białymstoku - uczestniczyła Beata Janina Olejnik.

16.01.2019 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP w Warszawie - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

17.01.2019 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

18.01.2019 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

Kalendarium OIPiP
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23.01.2019 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji w Naczelnej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestni-
czyła Cecylia Dolińska.

23.01.2019 Spotkanie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie - uczestniczyła Beata Janina Olejnik.

29.01.2019 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w OIPiP w Białymstoku.

29-30.01.2019 Szkolenie pt. Skuteczny Lider zorganizowane 
przez Podlaską Akademię Rozwoju Kariery w OIPiP w Bia-
łymstoku - udział wzięło 24 członków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

30.01.2019 Szkolenia połączone z warsztatami: Dialog motywu-
jący i Dziecko z problemem Aspergera, ADHD i nadpobu-
dliwością - zorganizowane przez NZOZ PROMED-SCHOL 
Danuta Szotko w OIPiP w Białymstoku - udział wzięło 
45 członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

5-6.02.2019 Szkolenie zorganizowane przez Naczelną Radę Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie dla: przewodniczących, 
wiceprzewodniczących, sekretarzy, skarbników, księgowych 
oraz pracowników obsługujących SMK i rejestry: pielęg-
niarek, położnych, podmiotów prowadzących działalność 
leczniczą oraz rejestr podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe - uczestniczyły Cecylia Dolińska, Beata Ja-
nina Olejnik, Dorota Rodziewicz, Mariola Bogdan, Dorota 
Rojsza i Katarzyna Rymarczyk.

06.02.2019 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

07.02.2019 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

07.02.2019 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście 
Białystok - uczestniczyła Barbara Bebko.

12.02.2019 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

Kalendarium OIPiP
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13.02.01.2019 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
13.02.01.2019 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambu-

latoryjnej Opiece Zdrowotnej i Kontraktowania Świadczeń.
13.02.01.2019 Posiedzenie. Zespołu ds. Pielęgniarstwa Opera-

cyjnego.
13.02.2019 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 

wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej następujących jednostek: Kliniki Kardiochirurgii 
z Blokiem Operacyjnym - ds. anestezjologii i opieki poopera-
cyjnej, II Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, 
Kliniki Otolaryngologii, Kliniki Reumatologii i Chorób 
Wewnętrznych oraz Kliniki Kardiochirurgii z Blokiem 
Operacyjnym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bia-
łymstoku - przewodniczyła Beata Janina Olejnik.
Do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej 
/ Pielęg niarza Oddziałowego Komisja Konkursowa wyty-
powała następujące osoby:
- Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym - ds. 

anestezjologii i opieki pooperacyjnej - Beatę Zielińską,
- II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej - 

Bożenę Dulko,
- Klinika Otolaryngologii - Tomasza Romana Wardowi-

cza,
- Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych - Annę 

Kosior,
- Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym -  

Elżbietę Tomaszewską.
Serdecznie gratulujemy nowo wybranym Paniom Pielęg-
niarkom Oddziałowym i Panu Pielęgniarzowi Oddziało-
wemu!

14.02.2019 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej następujących jednostek: Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego - część ambulatoryjna, Klinika Chirurgii 
Naczyń i Transplantacji, Kliniki Ortopedii i Traumatolo-
gii, Kliniki Kardiologii z OINK Uniwersyteckiego Szpitala 
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Klinicznego w Białymstoku - przewodniczyła Beata Janina 
Olejnik. Do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki Od-
działowej Komisja Konkursowa wytypowała następujące 
osoby:
- Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - część ambulato-

ryjna - Małgorzatę Glińską,
- Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji - Annę Hu-

ryn,
- Klinika Ortopedii i Traumatologii - Celinę Rutkowską,
- Klinika Kardiologii z OINK - Marzenę Łupińską.
Serdecznie gratulujemy nowo wybranym Paniom Pielęg-
niarkom Oddziałowym!

20.02.2019 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.10.2018 do 
31.12.2018 roku.

21.02.2019 Uroczystość z okazji Jubileuszu 30-lecia Uniwersytec-
kiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa 
w Białymstoku - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

22.02.2019 Uroczystość Otwarcia Monoprofilowego Centrum 
Symulacji Medycznej (MCSM) w Wyższej Szkole Medycznej 
Białymstoku - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

25.02.2019 Posiedzenie Rady POW NFZ - uczestniczyła Dorota 
Rojsza.

27.02.2019 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

28.02.2019 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Wy-
konanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
u dorosłych dla pielęgniarek i położnych - organizowanego 
przez OIPiP w Białymstoku.

28.02.2019 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej następujących oddziałów: Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego 
i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Pub-
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licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 
- przewodniczyła Elżbieta Sienkiewicz. 
Do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki Oddziało-
wej/Pielęgniarza Oddziałowego Komisja Konkursowa 
wy ty powała następujące osoby:
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Janusza 

Kumpieckiego,
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźnego - Danutę Niewińską,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy - Marzannę Niewińską.
Serdecznie gratulujemy nowo wybranym Paniom Pielęg-
niarkom Oddziałowym i Panu Pielęgniarzowi Oddziało-
wemu!

12.12.2018 - 28.12.2018 - 9.01.2019 - 13.02.2019 Posiedze-
nia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku
Podjęto - 74 uchwały:
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
•	wykreślenia z rejestru: 9 pielęgniarek,
•	wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku 3 pie lęg-

niarek, 
•	 stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru okręgowej izby 7 pielęgniarek,
•	wydanie duplikatu 3 pielęgniarkom,
•	wydano nowe prawo wykonywania zawodu 1 pielęg-

niarce,
•	wygaszenie prawa wykonywania zawodu - 1 uchwała 

dotycząca 21 osób.
2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonują-

cych działalność leczniczą: 
•	wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą 25 pielęgniarek,
•	 zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą - 1 pielęgniarka,
•	wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą 5 pielęgniarek.

Kalendarium OIPiP
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3. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat:
•	 skierowania na przeszkolenie 1 pielęgniarki.

4. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (171 osób).

5. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:
•	udzielenia zapomóg w przypadkach losowych - 3 uch-

wały (11 osób),
•	udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-

cowego - 3 uchwały (13 osób).
6. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 

w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych 
na stanowiska kierownicze - 2 uchwały:
•	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Hajnówce, 
•	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

7. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 7 uchwał.

Kalendarium OIPiP



28

Biuletyn nr 109/2019    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Informacje z CRPiP

I  
nformacje z CRPiP

Informacje z bazy danych  
Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Polożnych 

na temat ORPiP w Białymstoku

Stan na 31.12.2018 r.

1. Osoby zarejestrowane w ORPiP w Białymstoku:
■ łącznie - 7 327 osób
■ liczba pielęgniarek 6 474 osób

w tym: 
kobiety - 6 339
mężczyzn - 135

■ liczba położnych 853
w tym:

kobiety - 852
mężczyźni - 1

2. Osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki:
■ ogółem - 6 474 osób

w tym: 
z wykształceniem wyższym medycznym - 2 353

w tym: 
z tytułem magistra pielęgniarstwa - 1 193

3. Struktura wiekowa pielęgniarek (6 474 osoby): 
■ osoby poniżej 35 roku życia

kobiety - 806
mężczyźni - 43

■ osoby w wieku od 35 do 44 lat życia:
kobiety - 628
mężczyźni - 43

■ osoby w wieku od 45 do 54 lat życia:
kobiety - 1 846
mężczyźni - 31

■ osoby w wieku od 55 do 64 lat życia:
kobiety - 1 980
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mężczyźni - 17
■ osoby w wieku powyżej 65 roku życia:

kobiety - 1 079
mężczyźni - 1

4. Osoby uprawnione do wykonywania zawodu położnej:
■ ogółem - 853 osoby

w tym: 
z wykształceniem wyższym medycznym - 281

w tym: 
z tytułem magistra położnictwa - 153

5. Struktura wiekowa położnych (853 osoby):
■ osoby poniżej 35 roku życia

kobiety - 170
mężczyźni - 0

■ osoby w wieku od 35 do 44 lat życia:
kobiety - 150
mężczyźni - 0

■ osoby w wieku od 45 do 54 lat życia:
kobiety - 202
mężczyźni - 1

■ osoby w wieku od 55 do 64 lat życia:
kobiety - 238
mężczyźni - 0

■ osoby w wieku powyżej 65 roku życia:
kobiety - 92
mężczyźni - 0

6. Liczba bezrobotnych pielęgniarek i położnych  
zarejestrowanych w PUP na koniec 2018 roku.
■ łącznie - 34 osoby

w tym: 
pielęgniarki - 27
położne - 7

■ w tym w Białymstoku
pielęgniarki - 13
położne - 5

■ w tym w powiecie białostockim
pielęgniarki - 4

Informacje z CRPiP
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położne - 1
■ w tym w powiecie bielskim

pielęgniarki - 2
położne - 1

■ w tym w powiecie hajnowskim
pielęgniarki - 2
położne - 0

■ w tym w powiecie monieckim
pielęgniarki - 0
położne - 0

■ w tym w powiecie siemiatyckim
pielęgniarki - 4
położne - 0

■ w tym w powiecie sokólskim
pielęgniarki - 2
położne - 0

7. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
■ łącznie - 442

w tym
pielęgniarki - 416
położne - 26

■ w tym liczba indywidualnych praktyk - 384
z czego:

pielęgniarki - 367
położne - 17

■ w tym liczba indywidualnych specjalistycznych praktyk - 55
z czego:

pielęgniarki - 47
położne - 8

■ w tym liczba grupowych praktyk - 3
z czego:

pielęgniarki - 2
położne - 1

Informacje z CRPiP
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Raporty konsultantów

R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego

Raport Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa

I. Ocena funkcjonowania pielęgniarstwa i zabezpieczenie 
województwa podlaskiego w stacjonarne świadczenia 
zdrowotne realizowane przez pielęgniarki w 2018 r. 

1. Ocenę funkcjonowania pielęgniarstwa przeprowadzono na 
podstawie analizy informacji uzyskanych od kadry zarzą-
dzającej pielęgniarstwem na szczeblu szpitali województwa 
podlaskiego (dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, naczelne pielę-
gniarki i przełożone pielęgniarek), informacji z NFZ (Podla-
ski Oddział Wojewódzki w Białymstoku) oraz z Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

2. Informacje dotyczące pielęgniarskich zasobów kadrowych 
województwa podlaskiego 
Informacje uzyskano z następujących źródeł:
-  Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia - stan na 

31.12.2017 r. - 9 824 osób (pielęgniarki uprawnione do 
wykonywania zawodu).

- Narodowy Fundusz Zdrowia (Podlaski Oddział Wojewódz-
ki w Białymstoku): 
■ wg stanu na dzień 08.10.2018 r. - ogólna liczba pielęgnia-

rek wykazanych przez podmioty lecznicze do realizacji 
umów, z którymi Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ 
zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 
wynosiła 7 971 osób,

■ liczba pielęgniarek zatrudnionych w lecznictwie stacjo-
narnym - 4 159 osób i niestacjonarnym - 3 812 osób.

- Podlaski Urząd Wojewódzki (stan na 31.12.2017 r.):
■ ogółem zatrudnionych pielęgniarek - 7 012, 
■ powyższą informację sporządzono na podstawie spra-

wozdań MZ-88 i MZ-89.
Różna liczba pielęgniarek podawana przez niezależne źródła 
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może być dowodem braku skutecznych metod statystycznych 
służących do oceny pielęgniarskich zasobów kadrowych.

3. Średnia wieku pielęgniarek
Narodowy Fundusz Zdrowia (Podlaski Oddział Wojewódzki 
w Białymstoku):

■ wg stanu na dzień 08.10.2018 r. - średnia wieku pracują-
cych pielęgniarek wynosiła 48,54 lat, w tym w lecznict-
wie stacjonarnym 47,32 lat i niestacjonarnym 49,86 lat.

4. Uprawnienia emerytalne
Na podstawie informacji uzyskanych z ankietowanych pod-
miotów leczniczych zatrudniających ok. 70% kadry pielęg-
niarskiej woj. podlaskiego (dane z 31.12.2018 r.):

■ 2017 r. - 158 osób skorzystało z prawa do emerytury,
■ 2018 r. - 172 osoby, z czego ok. 90% nadal pracuje.
■ planowane w latach 2019-2022 - 808 osób,
■ 17,1% ogółu zatrudnionych pielęgniarek deklaruje odejś-

cie na emeryturę w najbliższych pięciu latach,
■ trudno ocenić ile spośród emerytowanych pielęgniarek 

pracuje, jak również, ile będzie pracowało z chwilą na-
bycia świadczeń emerytalnych; w chwili obecnej, praco-
dawcy nie mając możliwości zatrudniania absolwentów 
- zatrudniają emerytowane pielęgniarki.

5. Zatrudnienie absolwentów
■ 2015 r. - 81 osób
■ 2016 r. - 86 osób
■ 2017 r. - 106 osób 
■ 2018 r. - 132 osoby. 

Zatrudnienie absolwentów nie pokrywa zapotrzebowania 
podmiotów leczniczych i jest niepokojąco niskie w relacji 
do prognozowanej skali emerytur. Brak skutecznej poli-
tyki instytucji odpowiedzialnych w kraju i regionie za za-
bezpieczenie świadczeń medycznych realizowanych przez 
pielęgniarki, w niedalekiej przyszłości może doprowadzić 
do spadku poziomu opieki zdrowotnej zagrażającego bez-
pieczeństwu pacjentów.

6. Rozmieszczenie zasobów kadrowych w oddziałach wg pro-
fili (na podstawie informacji uzyskanych od ankietowanych 
podmiotów leczniczych - stan na 30.06.2018 r.)

Raporty konsultantów
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■ zachowawczy - 1 266 osób, co stanowi 23,9% ogółu zat-
rudnionych;

■ chirurgiczny - 867 osoby, co stanowi 16,4% ogółu zat-
rudnionych;

■ pediatryczny - 326 osób, co stanowi 6,2% ogółu zatrud-
nionych;

■ dializoterapia - 92 osób, co stanowi 1,7% ogółu zatrud-
nionych;

■ SOR-y/Izby Przyjęć - 307 osoby, co stanowi 5,8% ogółu 
zatrudnionych;

■ blok operacyjny - pielęgniarki
- operacyjne - 287 osób, co stanowi 5,4% ogółu zatrud-

nionych;
- anestezjologiczne - 220 osób, co stanowi 4,1% ogółu 

zatrudnionych;
- sale nadzoru poznieczuleniowego - 7 osób, co stanowi 

0,1% ogółu zatrudnionych;
■ psychiatryczny - 291 osób, co stanowi 5,5% ogółu zat-

rudnionych; 
■ opieka długoterminowa - 167 osób, co stanowi 3,3% ogółu 

zatrudnionych;
■ rehabilitacyjny - 156 osób, co stanowi 2,9% ogółu zat-

rudnionych;
■ onkologiczny - 108 osób, co stanowi 2% ogółu zatrud-

nionych;
■ środowisko - 45 osób, co stanowi 0,8% ogółu zatrud-

nionych;
■ neonatologiczny - 60 osób, co stanowi 1,1% ogółu zat-

rudnionych;
■ OIT-y - 364 osób, co stanowi 6,8%
■ inne profile występujące w podmiotach leczniczych ja-

kie wymieniano w ankietach: neurologia, oddział od-
wykowy, poradnie - 628 osób, co stanowi 11,9% ogółu 
zatrudnionych;

■ stanowiska nie uwzględnione w profilach - 94 osoby, co 
stanowi 1,8% ogółu zatrudnionych;

Łącznie: 5 294 osoby
7. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w zakresie specja-

lizacji
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-  w stacjonarnych podmiotach leczniczych ogólna licz-
na spec jalistów we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa 
wynosi 2 389 osób, co stanowi 45,1% ogółu zatrudnionych 
w tych podmiotach pielęgniarek, w 2017 r. - 43,8%, a w 2016 r. 
- 40,5%,

- 175 osoby nie są zatrudnione zgodnie z ukończonym pro-
filem specjalizacji, co stanowi 7,3% ogółu specjalistów.
Analizę kształcenia podyplomowego w zakresie specjalizacji 
przedstawia tabela.

Tab 1. Struktura kształcenia podyplomowego  
w zakresie specjalizacji

Rodzaj specjalizacji Liczba 
specjalistów

Liczba osób 
w trakcie 

specjalizacji

Zapotrze 
bowanie  

na 2019 r.

Internistyczna 20 35 57

Zachowawcza 547 25 0

Kardiologiczna 3 0 0

Nefrologiczna 22 0 0

Diabetologiczna 4 0 0

Geriatryczna 28 5 19

Neurologiczna 0 0 0

Organizacji i zarządzania 23 0 0

Paliatywna 3 7 4

Neonatologiczna 17 0 13

Epidemiologiczna 63 2 12

Rodzinna 17 5 8

Ochrona zdrowia pracu-
jących

0 0 5

Środowisko nauczania i 
wychowania

20 0 0

Pediatryczna 338 49 89

Chirurgiczna 294 53 53

Operacyjna 191 20 43
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Rodzaj specjalizacji Liczba 
specjalistów

Liczba osób 
w trakcie 

specjalizacji

Zapotrze 
bowanie  

na 2019 r.

Anestezjologia i intensyw-
na opieka

398 10 66

Onkologiczna 86 1 48

Psychiatryczna 92 0 11

Opieka długoterminowa 93 0 12

Ratunkowa 68 0 25

Medycyny społecznej 15 0 0

Inne 24 7 4

RAZEM: 2389 267 447

Określone powyżej zapotrzebowanie na kształcenie podyp-
lomowe pielęgniarek ma na celu zapewnienie prawidłowej 
realizacji świadczeń zdrowotnych w sposób zgodny z wy-
mogami niezbędnymi przy ich kontraktowaniu oraz prio-
rytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa 
podlaskiego. 
- najwyższy procentowy udział pielęgniarek z tytułem spec-

jalisty w stosunku do zatrudnienia w danym podmiocie, 
prezentuje się następująco:
1. Szpital Wojewódzki w Łomży - 72,5%
2. UDSK Białystok - 70,8%
3. Białostockie Centrum Onkologii - 62%
4. SP ZOZ MSW Białystok - 56,7%
5. Szpital Powiatowy w Zambrowie - 50,6%
6. Szpital Ogólny w Grajewie - 46,5%
7. SP ZOZ Łapy - 45%
8. SP ZOZ Choroszcz - 53,1%
9. USK Białystok - 41,7%
10. SP ZOZ Siemiatycze - 32,9 %

8. Ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych
Stacjonarne podmioty lecznicze w sprawozdaniach podały, że 
dostępność do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez 
pielęgniarki jest zapewniona. Zatrudnienie w stacjonarnych 
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podmiotach leczniczych najczęściej pozostawało równe, bądź 
było wyższe niż wynika to z zatwierdzonych minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek. Niezależnie od tego, niepo-
kojącym pozostaje fakt zgłaszanego konsultantowi rzeczy-
wistego zapotrzebowania na zatrudnienie. 
Zapotrzebowanie stacjonarnych podmiotów leczniczych na 
kadrę pielęgniarską z uwzględnieniem pacjentów leczonych 
na łóżko, kontraktów z NFZ, przejść pielęgniarek na eme-
ryturę w 2017 r. wynosiło 209 etatów, a w 2018 r. - 222 etaty. 
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 
października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
konieczne jest zwiększenie zatrudnienia w podmiotach lecz-
niczych łącznie o 571,83 etatów, w tym:

■ interna ok. 5-10% mniej niż w chirurgiach
■ chirurgia ok. 5-10% więcej niż w internach
■ pediatria 5 etatów (od 1.07.2019 r.)
■ blok operacyjny ok. 3%

Informacje przekazywane konsultantowi podczas spotkań 
i rozmów z kierowniczą kadrą pielęgniarską i konsultantami 
w szczegółowych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa 
wskazują, że coraz więcej podmiotów boryka się z postę-
pującym niedoborem pielęgniarek przy radykalnie rosnącej 
średniej wieku. 
Podmioty lecznicze zawierają z pielęgniarkami umowy cy-
wilno-prawne (kontrakt, umowa zlecenie) lub zatrudniają 
w niepełnym wymiarze czasu pracy po to, aby zapewnić re-
alizację świadczeń na bezpiecznym dla pacjentów poziomie. 
Około 30-50% pielęgniarek świadczy pracę u dwóch lub 
trzech pracodawców, co utrudnia ocenę zapotrzebowania 
na świadczenia pielęgniarskie, w tym specjalistyczne świad-
czenia pielęgniarskie.
Coraz częściej zatrudniani są ratownicy medyczni (stan zat-
rudnienia w szpitalu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 242 osoby), 
jak również opiekunowie medyczni (stan zatrudnienia na 
dzień 31.12.2018 r. wynosi 117 osób). Należy nadmienić, że 
absolwentów tych kierunków także zaczyna brakować.
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II. Sprawozdanie z działalności konsultanta za 2018 r.

1. Przeprowadzono kontrole na temat:
-  dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych 
przez pielęgniarki oraz organizacji ich udzielania;
- zasobów i potrzeb kadrowych, w tym kwalifikacji zawodo-
wych i podyplomowych pielęgniarek;
- procesów doskonalenia zawodowego pielęgniarek;
-  wyposażenia oddziału w aparaturę i sprzęt medyczny, 
w tym usprawniający pracę pielęgniarek;
- dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki;
- standardów i procedur obowiązujących w zakładzie lecz-
niczym dotyczących pracy pielęgniarek;
- nadzoru organizacyjnego i merytorycznego nad pracą pie-
lęgniarek. 

2. Przeprowadzono czynności doradcze w zakresie wymienio-
nych poniżej problemów:
- Zasady przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń 
lekarskich w formie papierowej i e-dokumentacji.
- Organizacja i przepisy prawne dot. funkcjonowania zakładu 
podstawowej opieki zdrowotnej.
- Zasady udzielania dyżurów medycznych.
- Konsultowanie projektu rozporządzenia zmieniającego roz-
porządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych. 
- Interpretacja przepisów prawnych dot. ustawowych pod-
wyżek dla pielęgniarek w 2018 r.

3. Wydano opinie na temat: 
- Kierunki specjalizacji w szczegółowych dziedzinach pie-

lęgniarstwa preferowane do uruchomienia w 2018 r. na 
podstawie analizy potrzeb województwa i zapotrzebowania 
potwierdzonego przez kierowniczą kadrę pielęgniarską 
województwa podlaskiego.

- Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpital-
nego dla woj. podlaskiego.

- Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej. 
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4. Inne zadania wykonane przez Konsultanta Wojewódzkiego:
- Udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzamina-

cyjnych do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa in-
ternistycznego.

- Współpraca i spotkania z konsultantami wojewódzkimi 
w szczegółowych dziedzinach pielęgniarstwa województwa 
podlaskiego.

- Współpraca z konsultantami innych województw.
- Organizacja spotkań z kierowniczą kadrą pielęgniarską 

województwa podlaskiego.
- Pełnienie dyżuru telefonicznego.
- Udział (na zaproszenie) w okolicznościowych zdarzeniach 

podmiotów leczniczych, Okręgowych Izb Pielęgniarek 
i Położnych województwa podlaskiego, uczelni kształcą-
cych pielęgniarki i położne, towarzystw naukowych.

- Udział w konferencjach, zjazdach, szkoleniach.

Podsumowanie

1. Wnioski z całorocznej działalności konsultanta
Konsultant ocenił funkcjonowanie pielęgniarstwa stacjo-
narnego w województwie podlaskim za okres 01.01.2018 r. 
- 31.12.2018 r. na podstawie analizy informacji uzyskanych 
od pielęgniarskiej kadry zarządzającej (dyrektorzy ds. pielęg-
niarstwa, naczelne pielęgniarki, przełożone pielęgniarek), 
informacji pozyskanych z NFZ (Podlaski Oddział Woje-
wódzki w Białymstoku), Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku, konsultantów w szczegółowych dziedzinach 
pielęg niarstwa oraz Biuletynu Statystycznego Ministra Zdro-
wia. 
Na tej podstawie należy stwierdzić, że dostępność i jakość 
realizowanych przez pielęgniarki świadczeń, zaplecze sprzę-
towe, organizacja pracy, pozostają na dobrym poziomie. 
Wzrost pielęgniarek specjalistek zatrudnionych w lecznic-
twie stacjonarnym z 1 701 (34,6%) w 2014 r. do 2 389 (45,1%) 
w 2018 r. należy zaliczyć do osiągnięć zawodowych pielęg-
niarek, które wymaga podkreślenia.

Raporty konsultantów



39

Biuletyn nr 109/2019    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

2. Potrzeby i problemy do rozwiązania
- Poszukiwanie skutecznych rozwiązań w zakresie wzrostu 

popularności zawodu pielęgniarki.
- Stworzenie atrakcyjnych (w tym także finansowo) stano-

wisk pracy dla absolwentów pielęgniarstwa.
- Stworzenie narzędzi umożliwiających sprawną i wiarygod-

ną analizę w zakresie statystyki dotyczącej pielęgniarek 
w Polsce, w tym w woj. podlaskim.

- Wypracowanie mechanizmów zobowiązujących absolwen-
tów kierunku pielęgniarstwo do podjęcia pracy w zawo-
dzie.

- Propagowanie popularności i prestiżu zawodu pielęgniarki.
- Sukcesywne wdrażanie „Strategii na rzecz rozwoju pielę-

gniarstwa i położnictwa w Polsce” i pozyskanie do systemu 
nie tylko młodych pielęgniarek, ale również absolwentów 
zawodów pomocniczych.

3. Prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji w wojewódz-
twie
Biorąc pod uwagę wskaźnik dynamiki przybywania ludności 
w wieku poprodukcyjnym i pozostałe trendy demograficzne, 
należy planować w województwie działania zapewniające 
opiekę geriatryczną, długoterminową, hospicyjną, rehabili-
tacyjną, w tym także w zakresie kontraktowania świadczeń 
w ramach kompleksowej pielęgniarskiej opieki geriatrycznej.
Promocja zdrowia i profilaktyka I fazy powinny być silniej 
akcentowane w pakietach świadczeń finansowanych przez 
publicznego płatnika.
Opieka długoterminowa, realizowana przez pielęgniarki, 
w tym domowa opieka długoterminowa to kierunek, który 
powinien być uwzględniony w prognozowaniu potrzeb zdro-
wotnych mieszkańców województwa podlaskiego.

Raport sporządziła:
Agnieszka Krynicka  

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa 
w województwie podlaskim
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R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego

Raport Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie  

pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego  
w województwie podlaskim w 2018 r.

1. Opinia dotycząca zasobów kadrowych w dziedzinie pielęg-
niarstwa ginekologicznego i położniczego.

Ogólna liczba położnych zarejestrowanych w Okręgowych 
Izbach Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Łomży i Su-
wałkach wynosi - 1 392.

W województwie podlaskim jest 17 placówek leczenia szpital-
nego z oddziałami położniczo-ginekologicznymi oraz jedna 
placówka (Białostockie Centrum Onkologii) z oddziałem 
ginekologii onkologicznej.
Praktyki zawodowe położnych w roku sprawozdawczym 
(liczba zarejestrowanych praktyk):

■ liczba indywidualnych praktyk położnych - 53,
■ liczba specjalistycznych praktyk położnych - 12,
■ liczba grupowych praktyk położnych - 1,
■ liczba grupowych praktyk pielęgniarek i położnych - 1,
■ liczba położnych wpisanych do rejestru w 2018 r. - 14.

W stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej w pionie opie-
ki nad kobietą, matką i noworodkiem zatrudnionych jest 569 
położnych i 79 pielęgniarek.

Wykształcenie położnych pracujących w oddziałach położ-
niczo-noworodkowych i ginekologicznych: 

■ położna dyplomowana - 332 (58%), 
■ licencjat położnictwa - 118 (20%), 
■ magister położnictwa - 162 (28%), 
■ magister pielęgniarstwa - 26 (4%), 
■ magister, inny kierunek - 15 (2%).
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Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego po-
siada 46 osób (8%), specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
położniczo-ginekologicznego 98 osób (17%), specjalizację 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego 24 osoby (4%), 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki przed i oko-
łoporodowej 38 osób (6%), specjalizację w dziedzinie pielęg-
niarstwa epidemiologicznego 3 osoby (0,4%), specjalizację 
w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego 56 osób (9%) 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 4 oso-
by (0,5%), specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opera-
cyjnego 7 osób (1%), specjalizację w dziedzinie organizacji 
i zarządzania 1 osoba (0,1%),

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neona-
tologicznego posiadają 24 osoby (4%), kurs kwalifikacyjny 
w  dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego posiada 
18 osób (3%), kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa operacyjnego posiada 67 osób (11%), kurs kwalifikacyj-
ny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego posiada 61 osób 
(10%), kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anes-
tezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i gine-
kologii posiada 60 osób (10%)

Ponadto położne pracujące w oddziałach położniczo-no-
worodkowych i ginekologicznych posiadają również szereg 
kursów specjalistycznych: resuscytacja krążeniowo-oddecho-
wa dorosłych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa nowo-
rodków, szczepienia ochronne noworodków, wykonywanie 
i interpretacja zapisu EKG, monitorowanie dobrostanu płodu 
w czasie ciąży i podczas porodu, terapii bólu ostrego u do-
rosłych, leczenie ran, edukator cukrzycy, poród w wodzie, 
edukacje i wsparcie kobiety w laktacji, wywiad i badania 
fizykalne, ordynowanie leków i wypisywanie recept.
Wszystkie szpitale zatrudniają położne i pielęgniarki na 
zasadzie umowy o pracę, dodatkowo 6 placówek zatrudnia 
również na umowę-zlecenie, 8 umowę cywilno-prawną.
W 2018 roku zatrudniono w podmiotach leczniczych 19 ab-
solwentek wydziału położnictwa.
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■ liczba świadczeniobiorców objętych opieką położnych 
POZ - średnia: 522 381

■ odsetek kobiet objętych opieką jednej położnej POZ - 
średnio: 2 531,86 kobiet/położną

■ odsetek noworodków objętych opieką jednej położnej 
POZ - średnio: 41,45 noworodka/położną,

■ liczba ciężarnych objętych edukacją przedporodową 
- 2 990,

■ liczba edukacji przedporodowych zrealizowanych przez 
położne POZ - 20 483,

■ liczba położnic objętych opieką poporodową przez po-
łożne POZ - 10 899,

■ ogólna liczba wizyt patronażowych obejmujących opiekę 
nad noworodkiem zrealizowanych w okresie sprawoz-
dawczym - 32 486,

■ kontrakty położnych z NFZ na prowadzenie ciąży fizjo-
logicznej - 5,

■ Szpitale położnicze udzielające świadczeń w zakresie 
Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC) - 1.

 Powyższe dane uzyskano w oparciu o ankiety rozesłane do 
podmiotów leczniczych oraz NFZ.

2. Przeprowadzone kontrole w 2018 roku:
■ Szpital Powiatowy w Zambrowie  

ul. Papieża Jana Pawła II 3,
■ Przychodnia Św. ŁukaSZa  

Zabłudów ul. Grzegorza Chodkiewicza 3,
■ NZOZ SiLOE s.c. Białystok  

ul. Władysława Raginisa 87/2,
■ NZOZ ZDROwiE  

Hajnówka ul. 11 Listopada 22,
■ NPZOZ VEa s.c.  

Łapy ul. Główna 53A.

3. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli:
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■ Dostępność świadczeń gwarantowanych z zakresu pod-
stawowej opieki zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem 
i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.

■ Ocena rodzaju i sposobu prowadzenia dokumentacji pie-
lęgniarskiej.

■ Opracowane i wdrożone procedury z zakresu pielęgniar-
stwa ginekologicznego i położniczego.

Ustalenia ujęto w protokołach kontroli przekazanych Woje-
wodzie Podlaskiemu.

4 . Opinie i stanowiska:
■ Opinia w sprawie priorytetów szkoleń specjalizacyjnych 

dla położnych w województwie podlaskim na rok 2018 
na wniosek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa podlaskiego.

■ Opinia dotycząca projektu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki 
okołoporodowej na wniosek Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położ-
niczego.

■ Stanowisko w sprawie umożliwienia położnym ukoń-
czenia kursu specjalistycznego opieka nad pacjentem 
ze stomią jelitową na wniosek Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położ-
niczego.

■ Opinia w sprawie wykonywania zapisu KTG przez po-
łożne po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z pie-
lęgniarstwa położniczego na wniosek OIPiP w Łomży.

5. Opis innych zadań wykonanych przez Konsultanta Woje-
wódzkiego:

■ Uczestnictwo w pracach Wojewódzkiej Rady do spraw 
Potrzeb Zdrowotnych,

■ Wniosek do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uni-
wersytetu Medycznego w Białymstoku o możliwości zor-
ganizowania tzw. studiów pomostowych na kierunku 
Położnictwo na prośbę środowiska położnych,
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■ Oszacowanie zasobów i potrzeb oddziałów położniczych 
I stopnia referencji w sprzęt do odciągania pokarmu 
i stymulacji laktacji na wniosek Departamentu Matki 
i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,

■ Współpraca z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pie-
lęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

■ Udział w spotkaniach i pracach Zespołu Konsultanta 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położ-
niczego.

■ Udział w konferencjach, zjazdach, szkoleniach.

Elżbieta Wasilko 
Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie  
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego  

w województwie podlaskim
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R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego

Raport Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie  

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  
w województwie podlaskim w 2018 r.

1. Kontrole
Przeprowadzono kontrolę w 5 podmiotach leczniczych na 
terenie województwa podlaskiego, w których realizowane 
są świadczenia z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki.

Tematyka i zakres prowadzonych kontroli:
■ organizacja i funkcjonowanie opieki pielęgniarskiej,
■ zasoby kadrowe pielęgniarek, w tym kwalifikacje zawo-

dowe i podyplomowe,
■ standardy i procedury, dotyczące opieki pielęgniarskiej, 

obowiązujące w podmiocie;
■ wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną;
■ dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarki,
■ nadzór organizacyjny i merytoryczny nad zespołem pie-

lęgniarskim.

Kontrole planowe prowadzone były z upoważnienia Podla-
skiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej.

Na postawie wyników kontroli zostały wydane zalecenia 
uzupełnienia wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną 
w kontrolowanych podmiotach leczniczych w celu dostoso-
wania do wymagań określonych w załączniku do rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania 
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U., 
poz. 2218, 2016).
Zalecono także uzupełnienie, najpóźniej do 31.12.2021 r., 
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liczby etatów oraz kwalifikacji pielęgniarek wykonujących 
świadczenia z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki w kontrolowanych podmiotach lecz-
niczych.

2. Wydane opinie
Na wniosek różnych podmiotów wydano opinie.
Tematyka:

a) Opracowanie opinii w sprawie priorytetowych kierun-
ków szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położ-
nych.

b) Ocena zasobów kadrowych w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki w wojewódz-
twie podlaskim do roku 2022.

c)  Rodzaj kwalifikacji, jakie powinna posiadać pielęg-
niarka, aby mogła podawać leki przeciwbólowe przez 
cewnik zewnątrzoponowy.

d) Normy obsad pielęgniarskich obowiązujące w oddzia-
łach intensywnej terapii.

3. Wykonywanie innych czynności należących do konsultanta 
wojewódzkiego, wynikających z obowiązujących przepisów 
prawnych.

a) Udział w pracach Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdro-
wotnych Województwa Podlaskiego - konsultacje doty-
czące Map Potrzeb Zdrowotnych oraz priorytetów dla re-
gionalnej polityki zdrowotnej województwa podlaskiego.

b) Udział w spotkaniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia oraz kierownictwa Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych Ministra Zdrowia z konsultantami krajo-
wymi i wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa.

c) Na wniosek krajowego konsultanta w dziedzinie pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
opracowano roczny raport z działalności konsultanta 
wojewódzkiego w tej dziedzinie w 2018 roku.

d) Udział w uroczystym czepkowaniu studentów II roku 
studiów na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa 
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oraz wręczeniu dyplomów absolwentom Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

4. Stan pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
w województwie podlaskim.
Informację o stanie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i  intensywnej opieki w województwie podlaskim na dzień 
31.12.2018 r. opracowano na podstawie ankiety, wysłanej do 
podmiotów leczniczych z terenu województwa podlaskiego, 
w których realizowane są świadczenia pielęgniarskie z zak-
resu anestezjologii i intensywnej opieki.
Analiza danych w ankietach, przekazanych przez podmioty 
lecznicze województwa podlaskiego, dotyczących stanu zat-
rudnienia i kwalifikacji pielęgniarek anestezjologicznych i in-
tensywnej opieki, pozwala sformułować następujące wnioski:

- liczba stanowisk znieczulenia - 114;
- liczba stanowisk intensywnej terapii - 136;
- łączna liczba pielęgniarek, wykazanych przez podmioty 

lecznicze, realizujących świadczenia zdrowotne w dzie-
dzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki - 655;

-  faktyczna liczba pielęgniarek anestezjologicznych re-
alizujących świadczenia (na podstawie numerów praw 
wykonywania zawodu) - 610;

- w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii 45 pielęg-
niarek (7,4%) zatrudnionych jest w drugim lub kolejnym 
miejscu pracy, związanym z wykonywaniem świadczeń 
zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicz-
nego i intensywnej opieki;

- na stanowiskach znieczulenia zatrudnione są 273 pie-
lęg niarki;

- na stanowiskach intensywnej terapii zatrudnione są 382 
pielęgniarki;

- liczba zatrudnionych pielęgniarek z ukończonym kursem 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki - 188;

- liczba pielęgniarek z ukończonym szkoleniem specjali-
zacyjnym - 227;
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- liczba zatrudnionych pielęgniarek posiadających oba ro-
dzaje szkoleń podyplomowych - 132;

- łączna liczba zatrudnionych pielęgniarek posiadających 
kwalifikacje pielęgniarki anestezjologicznej - 547;

Porównując aktualne dane z danymi z roku 2017 można 
stwierdzić, że faktyczna liczba pielęgniarek anestezjologicz-
nych (na podstawie numerów prawa wykonywania zawodu) 
jest aktualnie wyższa o 40 osób.
Liczba pielęgniarek posiadających kwalifikacje pielęgniarki 
anestezjologicznej jest w 2018 r. o 74 wyższa niż w roku 2017;

5. Potrzeby i problemy do rozwiązania
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U., poz. 2218, 2016) 
przedłuża termin dostosowania się podmiotów do określo-
nych w rozporządzeniu wymagań do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Pozwala to na uzupełnienie brakującego wyposażenia w od-
działach anestezjologii i intensywnej terapii, zorganizowanie 
sal nadzoru poznieczuleniowego w tych podmiotach, które 
jeszcze takich sal nie posiadają, a także uzupełnienie wy-
maganych kwalifikacji przez zatrudniony w tych oddziałach 
personel pielęgniarski. 
Łącznie w województwie podlaskim deklarowane przez 
podmioty lecznicze zapotrzebowanie na kształcenie specja-
lizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki oceniane jest na ok. 50 miejsc.
Z przekazanych przez podmioty lecznicze informacji wynika, 
że potrzeby kadrowe w podmiotach leczniczych wojewódz-
twa podlaskiego określone są na liczbę ok. 50 pielęgniarek.
Przedłużenie terminu dostosowania do wymagań daje także 
szansę na uzupełnienie zatrudnienia w niektórych podmio-
tach leczniczych.
Poziom wynagradzania nadal nie satysfakcjonuje personelu 
pielęgniarskiego, pracującego w oddziałach anestezjologii 
i  intensywnej terapii. Niskie zarobki są przyczyną podej-
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mowania zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy. 
Powszechną praktyką jest wieloetatowość.
Obserwowana jest fluktuacja pielęgniarek z jednych podmio-
tów leczniczych do innych, oferujących choćby nieco wyższe 
wynagrodzenie. 
Pielęgniarki anestezjologiczne sygnalizują zmęczenie, wy-
czerpanie fizyczne i psychiczne, coraz częściej pojawiają się 
objawy zespołu wypalenia zawodowego.
Nadal istotnym problemem, dotyczącym w zasadzie wszyst-
kich oddziałów intensywnej terapii, jest utrudnione przeka-
zywanie chorych nie wymagających opieki specjalistycznej, 
w tym wentylacji zastępczej, do innych podmiotów leczni-
czych, co znacznie wydłuża okres hospitalizacji takich cho-
rych w OIT i uniemożliwia przyjmowanie kolejnych pacjen-
tów, bezwzględnie wymagających intensywnej terapii. Jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewystarczająca liczba 
łóżek w oddziałach opieki paliatywnej i hospicjach.
Konieczne jest zwiększenie liczby stanowisk intensywnej 
terapii.
W 2018 r. odnotowano dalszy wzrost zakażeń spowodowa-
nych bakteriami z rodzaju Klebsiella pneumoniae typu MBL.
W całym województwie podlaskim obserwowane jest naras-
tające zapotrzebowanie na łóżka dla pacjentów wymagają-
cych opieki długoterminowej, a także zapewniające moż-
liwość prowadzenia przewlekłej wentylacji mechanicznej.

6. Wnioski:
Z uwagi na fakt, że w kolejnych latach na emerytury odej-
dzie duża grupa pielęgniarek anestezjologicznych, konieczne 
będzie uzupełnienie zwalnianych etatów.
Stale wzrastająca liczba świadczeń medycznych z zakresu 
anestezjologii i intensywnej terapii będzie determinować 
wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowane pielęgniarki 
anestezjologiczne.
Zachętą dla pielęgniarek do wybierania tej trudnej specjal-
ności medycznej, podnoszenia kwalifikacji i zatrudniania się 
w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, powinno 
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być satysfakcjonujące i odpowiednie do stopnia odpowie-
dzialności, kwalifikacji i uprawnień wynagrodzenie.
Informację o problematyce dotyczącej pielęgniarstwa anes-
tez jologicznego i intensywnej opieki oraz wynikających 
wnioskach przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódz-
kiego - Wydział Polityki Społecznej.

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa  

anestezjologicznego i intensywnej opieki  
w województwie podlaskim 

mgr Jerzy Lipski
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R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego

Raport Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie  

pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego  
w województwie podlaskim w 2018 r.

Na podst. art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 52, poz. 419).

1. Ogólna ocena pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego 
w lecznictwie
Na obszarze województwa podlaskiego nadal usługi medycz-
ne w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego 
realizowane są w 20 podmiotach (18 lecznictwa stacjonar-
nego i 2 niestacjonarnego). 
Raport sporządzono na podstawie autorskiej ankiety dotyczą-
cej zabezpieczenia mieszkańców województwa w świadczenia 
pielęgnacyjne w dziedzinie zabiegowej. Ankiety rozesłano do 
dyrektorów ds. pielęgniarstwa, naczelnych i przełożonych, 
zwrot ankiet 100%.

Pielęgniarstwo chirurgiczne
Szpitale posiadają, w różnych specjalnościach chirurgicz-
nych, łącznie 1 556 łóżek rzeczywistych, w szpitalach pracuje 
łącznie 920 pielęgniarek.
Dominującą forma zatrudnienia pielęgniarek jest nadal umo-
wa o pracę. Inna forma zatrudnienia (niepełny etat, umowa 
cywilno-prawna) dotyczy 78 pielęgniarek.
Wykształcenie pielęgniarek pracujących w oddziałach chirur-
gicznych to 371 (40,3%) pielęgniarki dyplomowane, 285 (31%) 
licencjat pielęgniarstwa, 260 (28,2%) magister pielęgniarstwa 
i 4 (0,43%) inne wyższe.
Staż pracy pielęgniarek pracujących w oddziałach chirur-
gicznych 0-5 lat 8,5%; 6-10 lat 9,7%;11-20 lat 12,6%; 21-30 lat 
34,1%; powyżej 30 lat 37,8%.
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Pielęgniarki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
pracujące w poradniach

W poradniach chirurgicznych pracuje 108 pielęgniarek.
Dominującą forma zatrudnienia jest umowa o pracę, 11 pie-
lęgniarek pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub na pod-
stawie umowy cywilno-prawnej.
Wykształcenie pielęgniarek pracujących w poradniach chi-
rurgicznych: 67 (62%) pielęgniarki dyplomowane, 20 (18,5%) 
licencjat pielęgniarstwa, 21 (19,4%) magister pielęgniarstwa.
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek pra-
cujących w poradniach chirurgicznych: 0-5 lat 6,7%; 6-10 lat 
7,5%; 11-20 lat 13,7%; 21-30 lat 17,9%; powyżej 30 lat 54,2%.

Pielęgniarstwo operacyjne
Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują 92 sale 
operacyjne + 1 sala opatrunków gipsowych.
W województwie podlaskim 328 pielęgniarek jest zatrudnio-
nych w dziedzinie pielęgniarstwa  operacyjnego.
Wśród pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa operacyjne-
go dominującą formą zatrudnienia  jest umowa o pracę; 
62 pielęgniarki pracują w niepełnym wymiarze godzin lub 
na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Wykształcenie pielęgniarek operacyjnych: 60 (18,2%) pielęg-
niarek dyplomowanych, 159 (48,4%) licencjat pielęgniarstwa, 
107 (32,6%) magister pielęgniarstwa, inne 2 (0,8%).
 Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek ope-
racyjnych: 0-5 lat - 30 osób (9,1%); 6-10 lat - 68 osób (20,7%); 
11-20 lat - 61 osoby (18,6%); 21-30 lat -130 osób (39,7%); 31-40 
lat - 39 osób (11,9%);

2. Przeprowadzone kontrole - 5
3. Wyniki kontroli

Pielęgniarki w oddziałach chirurgicznych, poradniach i blo-
ku operacyjnym pracują w liczbie zapewniającej podstawowy 
poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
W stosunku do roku poprzedniego obserwuje się nieznaczne 
zwiększenie liczby pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego jak i operacyjnego. Obserwuje się ograni-
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czoną obsadę pielęgniarską szczególnie wśród pielęgniarek 
operacyjnych w okresie urlopowym. 
Szpitale w województwie podlaskim wykazały niedobór 50 
pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz 
32 pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego.

4. Wydawanie opinii:
■ ocena posiadania przez pielęgniarki instrumentariuszki 

uprawnień umożliwiających asystowanie do zabiegów 
okulistycznych;

■ zasady wprowadzania okołooperacyjnej karty kontrolnej, 
zakres odpowiedzialności i składania podpisów;

■ sposoby dokumentowania świadczeń zdrowotnych reali-
zowanych przez pielęgniarki w oddziałach chirurgicz-
nych; sposób prowadzenia dokumentacji (wersji papie-
rowej i e-dokumentacji) dotyczącej ryzyka i pielęgnacji 
odleżyn; monitorowania miejsca wkłucia u pacjentów 
oddziałów zabiegowych;

■sposób ustalania oraz weryfikowania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z Rozporządzeniem 
Min. Zdr. z z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposo-
bu ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęgnia-
rek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545) oraz Roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia) z dnia 11 października 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

5. Potrzeby i problemy do rozwiązania
■ Uzupełnienie niedoborów kadrowych zgłaszanych przez 

placówki ochrony zdrowia w województwie podlaskim: 
niedobór 50 pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego oraz niedobór 32 pielęgniarek w dzie-
dzinie pielęgniarstwa operacyjnego;

■ Określenie priorytetowym kierunkiem szkoleń specja-
lizacyjnych dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego 
i operacyjnego;

dr n. med. Regina Sierżantowicz 
Konsultant Wojewódzki 

w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
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R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego

Raport Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie  

pielęgniarstwa rodzinnego  
w województwie podlaskim w 2018 r.

I. Zabezpieczenie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa POZ
1) Świadczenia pielęgniarek POZ są udzielane przez 246 pod-

miotów wykonujących działalność leczniczą, z tej liczby 24 
stanowią podmioty utworzone i prowadzone przez pielę-
gniarki w tym 2 grupowe praktyki pielęgniarek i 2 praktyki 
indywidualne.

2) Liczba pielęgniarek POZ na terenie województwa wynosi- 
779 z czego 35 % stanowią pielęgniarki pracujące w ramach 
umów cywilnoprawnych lub w wymiarze niepełnoetato-
wym. U ok. 34 % pielęgniarek POZ, zatrudnienie w POZ 
jest dodatkowym miejscem zatrudnienia.

3) Średnia liczba pacjentów objętych świadczeniami przez 
jedną pielęgniarkę POZ wynosi 1 236.

4) Pielęgniarki udzielające świadczeń w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej posiadają kwalifikacje określone w art. 
25 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm).

5) Liczba pielęgniarek POZ posiadająca specjalizacje:
1. Pielęgniarstwo środowiskowe - 34,
2. Pielęgniarstwo rodzinne - 61,
3. Pielęgniarstwo zachowawcze - 28,
4. Pielęgniarstwo internistyczne - 3,
5. Pielęgniarstwo pediatryczne - 18,
6. Pielęgniarstwo geriatryczne - 2.

6) Liczba pielęgniarek POZ z ukończonym kursem kwali-
fikacyjnym

1. Pielęgniarstwo środowiskowe - 52,
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2. Pielęgniarstwo środowiskowe/rodzinne - 70,
3. Pielęgniarstwo rodzinne - 186.

7) Liczba pielęgniarek z ukończonym kursem specjalistycz-
nym dla pielęgniarek POZ w zakresie opieki geriatrycznej 
- 120.

8) Liczba pielęgniarek POZ z ukończonym kursem specjalis-
tycznym Ordynowanie leków i wystawianie recept - 134.

9) Na terenie województwa podlaskiego działają 4 ośrodki 
szkoleniowe prowadzące kursy kwalifikacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego.

10) Aktualnie 50 pielęgniarek w woj. podlaskim kształci się 
na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego ze środków publicznych.

II. Ocena dostępności świadczeń zdrowotnych realizacji świad-
czeń w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego
1) Dostępność do świadczeń w zakresie pielęgniarstwa ro-

dzinnego utrzymuje się na poziomie zbliżonym do lat 
ubiegłych. 
W poszczególnych podmiotach leczniczych nie doszło do 
znaczących zmian w zakresie zapewnienia od powiedniej 
liczby pielęgniarek.

2) Świadczeniodawcy zapewniają wykonanie świadczeń zdro-
wotnych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
zgodnie z wymogami określonymi w § 3 pkt 1. 2) Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej  (Dz. U. z 28 października 2013 r. 
poz. 1248 ze zm.). 
Gabinety pielęgniarek POZ są wyposażone w sprzęt, apa-
raturę medyczną i produkty medyczne zgodne z wyma-
ganiami, o których mowa w 3 pkt 1. 2) Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 28 października 2013 r. poz. 1248) 
oraz rozporządzeń zmieniających Minis tra Zdrowia. 
Aparatura i sprzęt medyczny jest sprawny, posiada cechy 
legalizacyjne i oznakowanie CE wynikające z ustawy z dnia 

Raporty konsultantów



56

Biuletyn nr 109/2019    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 
107 poz. 679). 
W kontrolowanych podmiotach świadczenia zdrowotne 
udzielane są wg harmonog ramu świadczeniodawcy tj. 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy w godzinach od 800 do 1800, zarówno 
w gabinecie pielęgniarki jak i w domu pacjenta. Świadcze-
nia wykonywane na zlecenie lekarza są udzielane zgodnie 
z terminami określonymi w zleceniu.

3) W części kontrolowanych podmiotów zastosowany jest 
zadaniowy podział pracy: tj. na: pielęgniarki praktyki 
-  udzielające świadczeń w gabinecie zabiegowym POZ 
oraz pielęgniarki pracujące w środowisku zamieszkania 
lub pobytu podopiecznego.

4) Dokumentacja medyczna w kontrolowanych podmiotach 
jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 177 t.j. ze zm.). 
Podmioty mają opracowane własne druki dokumentacji 
medycznej różniące się wyglądem, formatem i szatą gra-
ficzną. 
Dokumentacja jest prowadzona czytelnie, kompletna, au-
toryzowana. Każda strona dokumentacji pacjenta jest nu-
merowana, oznaczona jego imieniem, nazwiskiem oraz nr 
PESEL. Wpisy w dokumentacji są datowane. Oznakowania 
osób dokonujących wpisu są prawidłowe.

IV. Potrzeby i problemy do rozwiązania.
1) Brak unormowań prawnych dotyczących wymogów za-

pewnienia udzielania  świadczeń zdrowotnych przez spec-
jalistów w dziedzinie pielęgniarstwa  rodzinnego w ramach 
realizacji opieki nad określoną populacją pacjentów.

2) Ujednolicenie dokumentacji medycznej pielęgniarek poz, 
poprzez wprowadzenie  dokumentacji wg wzorów załącz-
ników do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
dokumentacji medycznej.
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3) Łączenie funkcji pielęgniarki POZ z zadaniami pielęg niarki 
szczepiennej  i pielęgniarki praktyki lekarza poz.

4) Brak danych statystycznych dotyczących liczby świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki POZ pacjen-
tom z określonymi jednostkami chorobowymi (Sprawoz-
dawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodaw-
ców POZ oparta na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 
ICD-10 dotyczy świadczeń udzielanych przez lekarzy POZ 
i wg tych danych sporządzane są Mapy potrzeb zdrowot-
nych)

Dorota Rojsza 
Konsultant Wojewódzki 

w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
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R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego

Raport Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie  

pielęgniarstwa opieki długoterminowej  
w województwie podlaskim w 2018 r.

I. Przeprowadzone kontrole
1) Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa  

nr w Księdze Rejestrowej 23743
2) Pielęgniarska opieka długoterminowa  

nr w Księdze Rejestrowej 11051
3) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa  

nr w Księdze Rejestrowej 26066
a) 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 20 7
b) 15-028 Białystok ul. Słonimska 15/1 32

4) Gabinet pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej 
 nr w Księdze Rejestrowej 10921 

II. Sporządzanie i wydawanie opinii:
1. Opinia dotycząca oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb 

kadrowych w województwie podlaskim, wg stanu na 31 
grudnia danego roku, (za który sporządzany jest raport), 
w dziedzinie reprezentowanej przez konsultanta.
Uwzględniono wymagania określone rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgna-
cyjnych  i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
Dane stystyczne zostały opracowane na podstawie infor-
macji uzyskanych z:
a) ankiet wysłanych do Podlaskiego Oddziału Narodowego 

Funduszu Zdrowia;
b) ankiet wysłanych do podmiotów leczniczych;
c) informacji publicznej zamieszczonej na stronie Inter-

netowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęg-
niarek i Położnych;

Raporty konsultantów



59

Biuletyn nr 109/2019    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Liczba pielęgniarek realizujących świadczenia zdrowotne 
(w przeliczeniu na etat) z ukończonymi szkoleniami specja-
lizacyjnymi, kursami kwalifikacyjnymi, specjalistycznymi, 
lub będącymi w trakcie odbywania ww. szkoleń, kursów 
- zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Lp. Rodzaj świadczeń
Liczba etatów 
przeliczenio-

wych

1 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa  199

2 Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów 
wentylowanych mechanicznie

 9,3

3 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci  
wentylowanych mechanicznie

 2,4

4 Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dorosłych  138,7

5 Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci  6,5

6 Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dorosłych  138,7

7 Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci  6,5

8 Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dorosłych  
wentylowanych mechanicznie

 10,2

9 Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci  
wentylowanych mechanicznie

Brak umowy

10 Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dorosłych  
wentylowanych mechanicznie

 10,2

11 Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci  
wentylowanych mechanicznie

Brak umowy

Razem: 521,5

Źródło POW NFZ

1) W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów 
wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 
1372, z późn. zm.), na podstawie przeprowadzonej analizy 
stwierdzono brak specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa 
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internistycznego w realizacji świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach zawartych umów z POW NFZ.

2) Według danych statystycznych zamieszczonych na stro-
nie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP), liczba pielęgniarek 
z ukończoną specjalizacją mająca zastosowanie w reali-
zacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych wynosi 
1 250, z czego z pielęgniarstwa internistycznego 41 osób, 
największą liczbę stanowią pielęgniarki ze specjalizacją w 
dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego 407 osób, zaś 
z pielęgniarstwa opieki długoterminowej 125 osób.

Wskaźniki dotyczące opieki zdrowotnej na podstawie umów 
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze zawar-
tych z POW NFZ w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.

Lp. Rodzaj świadczeń
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1 Pielęgniarska opieka długo-
terminowa domowa

 1 174  267 346  4 624  256 200

2 Zespół długoterminowej 
opieki domowej dla 
pacjentów wentylowanych 
mechanicznie

 130  33 410  6 029  150 552

3 Zespół długoterminowej 
opieki domowej dla dzieci 
wentylowanych mecha-
nicznie

 20  5 606  89  35 305

4 Zakład pielęgnacyjno-opie-
kuńczy dla dorosłych

 1 112  209 751  12 794  544 824

5 Zakład pielęgnacyjno-opie-
kuńczy dla dzieci

 24  7 461  408  38 604

6 Zakład opiekuńczo-leczniczy 
dla dorosłych *

 0  0  0  0
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Lp. Rodzaj świadczeń
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7 Zakład opiekuńczo - leczni-
czy dla dzieci

 0  0  0  0

8 Zakład pielęgnacyjno - 
opiekuńczy dla dorosłych 
wentylowanych mecha-
nicznie

 36  3 887  1 074  45 012

9 Zakład pielęgnacyjno - opie-
kuńczy dla dzieci wentylo-
wanych mechanicznie

 0  0  0  0

10 Zakład opiekuńczo - leczni-
czy dla dorosłych wentylo-
wanych mechanicznie **

 0  0  0  0

11 Zakład opiekuńczo - leczni-
czy dla dzieci wentylowa-
nych mechanicznie

 0  0  0  0

Razem:  2 496  527 461  25 018  1 070 497

* Dane zawarte w lp. 4. Źródło POW NFZ
** Dane zawarte w lp. 8.

Podmioty, które wskazały brak personelu pielęgniarskiego:
SP ZOZ w Sokółce, 
SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, 
SP ZOZ w Mońkach, 
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny 

ZOZ w Suwałkach.
Podmioty lecznicze zgłaszały małą liczbę personelu z kwalifi-
kacjami do pracy w opiece długoterminowej, zaawansowany 
wiek pielęgniarek, zatrudnienie pielęgniarek w ramach umów 
cywilno-prawnych ze względu na zatrudnienie w więcej niż  
w jednym podmiocie leczniczym.
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2. Wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu diagnos-
tycznym, leczniczym i pielęgnacyjnym w zakresie jego 
zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem 
dostępności metod i środków.
1) Opinia dotycząca zapytania „Czy osoby, które nie mają 

kwalifikacji na przykład medycznego mogą świadczyć 
oprócz sprzątania także wspomniane usługi dodatko-
we?” przekazana Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie 
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych 
oraz za pośrednictwem ww. Wojewodzie Łódzkiemu.

2) Opinia projektu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych „Model Opieki Długoterminowej w Zakresie Świad-
czeń Realizowanych Przez Pielęgniarkę”.

III. Wykonywanie innych czynności należących do konsultanta 
wojewódzkiego, wynikających z obowiązujących przepisów 
prawnych
1) Opinie w zakresie/dotyczące 

- Map Potrzeb Zdrowotnych;
- w zakresie ustalenia priorytetów dla regionalnej poli-

tyki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 
grudnia 2021 r.;

- projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej;

- rekomendacja kierunków kształcenia specjalizacyjnego 
dla pielęgniarek;

- zasobów kadrowych i potrzeb kadrowych;
- opinia/uwagi do projektu: Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych „Model Opieki Długoterminowej w Za-
kresie Świadczeń Realizowanych Przez Pielęgniarkę”;

- uwagi do aktu prawnego: projekt Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 
szpitalnego;

- uwagi do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków 
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zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie pielęgniarska 
opieka długoterminowa.

-  opinia „Czy osoby, które nie mają kwalifikacji, na 
przykład wykształcenia medycznego, mogą świadczyć 
oprócz sprzątania także usługi dodatkowe?”

- spotkania z Konsultantem Krajowym, innymi Konsul-
tantami Wojewódzkimi, przedstawicielami Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie 
Zdrowia, Przedstawicielami NFZ, Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego

- udział czynny i bierny w konferencjach i szkoleniach
-  działalność w zakresie ujednolicenia dokumentacji 

medycznej w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 
domowej

IV. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie woje-
wództwa podlaskiego w dziedzinie reprezentowanej przez 
konsultanta
1. Ocena rozmieszczenia jednostek świadczących usługi me-

dyczne w reprezentowanej przez konsultanta dziedzinie 
medycyny

Liczba umów zawartych z POW NFZ w 2018 roku
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bielski 0 0 0 0 0 1 1 8

wysokomazowiecki 0 0 0 2 0 2 1 10
augustowski 0 0 0 0 0 1 3 7

łomżyński 0 0 0 0 0 1 1 9
grajewski 0 0 0 0 0 1 1 6
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siemiatycki 0 0 1 0 0 1 1 9
hajnowski 0 1 0 0 0 2 1 9

zambrowski 0 0 0 1 0 0 2 5
moniecki 0 1 0 0 0 2 1 7
kolneński 0 0 0 0 0 0 2 6

białostocki 0 1 0 1 1 2 7 15
sejneński 0 0 0 0 0 1 2 5

RAZEM
0 4 1 5 2 18 28

58

a) w porównaniu do poprzedniego roku, liczba umów 
zawartych z POW NFZ i rozmieszczenie nie uległo 
istotnym zmianom z tabeli zamieszczonej powyżej, 
wynika, iż rozmieszczenie jednostek jest niewystar-
czające w województwie.

2. Ocena zabezpieczenia w aparaturę i sprzęt medyczny:
1) Podmioty realizujące umowy z płatnikiem publicznym 

w zakresie świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze zob-
ligowane są do spełnienia warunków określonych obo-
wiązującymi przepisami prawa dotyczącymi świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki dłu-
goterminowej.

2) Podmioty lecznicze w odpowiedziach na pytania an-
kietowe nie zgłaszały problemów wynikających z braku 
zabezpieczenia w aparaturę i sprzęt medyczny.

3) Kontrolowane podmioty nie realizują działań dydak-
tycznych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoter-
minowej.

4) W komórkach organizacyjnych kontrolowanych zak-
ładów leczniczych znajdują się nesesery pielęgniarskie 
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wyposażone zgodnie z wymogami zawartymi w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świad-
czeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 1658)

5) Sprzęt medyczny spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych.

6) W komórkach organizacyjnych dostępne są produkty 
lecznicze oraz sprzęt medyczny niezbędny do udziela-
nia świadczeń zdrowotnych zgodnie rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraź-
nie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem 
zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wcho-
dzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratu-
jących życie.

7) Istnieje możliwość uzupełnienia nesesera pielęgniarki 
lub wymiany sprzętu medycznego oraz produktów lecz-
niczych w komórce organizacyjnej zakładu leczniczego

3. Ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych
W 2018 roku przeprowadzono badania ankietowe wśród 

świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze -zwrot ankiet 
dla ZPO/ZOL 66,6%, pielęgniarskiej opieki długotermi-
nowej domowej 32,1%, Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 
dla dorosłych wentylowanych mechanicznie 25%.

1) W województwie podlaskim według danych GUS za-
mieszczonych w opracowaniu na rok 2017 r. zmniej-
szyła się liczba pielęgniarek w roku 2016 o 25 osób 
w porównaniu do roku 2015. Stan zabezpieczenia na 
10 tys. mieszkańców wynosił 52,1 pielęgniarek.

2) Dane statystyczne na podstawie ankiet uzyskanych od 
świadczeniodawców 

a. w opiece stacjonarnej:
a) liczba osób oczekujących na świadczenie - 277 osób 

dotyczy ZPO/ZOL -  18 osób więcej w porównaniu 
do roku poprzedniego
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b) rzeczywisty czas oczekiwania na świadczenie - naj-
dłuższy 731 przy wskaźniku wykorzystania łóżka 
102,42 % i jest porównywalny do roku poprzedniego.

b. w opiece ambulatoryjnej - pielęgniarska opieka dłu-
goterminowa domowa
a) 59 osób oczekuje na świadczenie - w porównaniu do 

roku poprzedniego więcej o 30 osób
b) rzeczywisty czas oczekiwania na świadczenie - naj-

dłuższy - 18 miesięcy wydłużył się o 6 miesięcy w po-
równaniu do roku poprzedniego

3) Podmioty, które mają zawartą największą liczbę umów 
z POW NFZ oraz których liczba jednostek rozliczenio-
wych jest największa, nie udzieliły odpowiedzi na wys-
łane zapytania ankietowe, zaś POW NFZ nie dysponuje 
informacjami dotyczącymi liczby osób oczekujących na 
świadczenie oraz czasu oczekiwania na świadczenie.

4) Na podstawie danych statystycznych z POW NFZ za 
2018 r.

a) liczba etatów przeliczeniowych w opiece długoter-
minowej 521,5

b) łączna liczba pacjentów w opiece długoterminowej 
2496

c) wskaźnik pielęgniarki wynosi 0,44 przypadających 
/ 1 pacjenta opieki długoterminowej

d) liczba osobodni zrealizowanych ponad limit umowy 
w roku 2018 wynosiła łącznie 25018 (ok. 68 pacjen-
tom udzielono świadczeń nie finansowanych przez 
płatnika ze środków publicznych)

5) Z analizy przeprowadzonych badań wynika, iż zapot-
rzebowanie na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w opiece długoterminowej jest zdecydowanie większe 
w porównaniu do bieżącej realizacji, przyczyną pogor-
szenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w ro-
dzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze jest limit 
umowy z POW NFZ.

V. Podsumowanie raportu.
1. Wnioski z całorocznej działalności Konsultanta

Raporty konsultantów
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1) Skontrolowano 5 komórek organizacyjnych dla 4 pod-
miotów leczniczych zlokalizowanych na terenie woje-
wództwa podlaskiego.

2) Kierownik jednego podmiotu leczniczego poinformował 
o zakończeniu działalności podmiotu leczniczego - kont-
rola nie odbyła się.

3) Kontrolowane podmioty lecznicze nie prowadzą kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek.

4) Świadczenia zdrowotne wykonanie przez pielęgniarki 
w opiece długoterminowej zgodnie są z wymogami ok-
reś lonymi obowiązującymi przepisami prawa.

5) Liczba umów z POW NFZ
a. cztery kontrolowane podmioty dla czterech komórek 

organizacyjnych zakładu leczniczego mają zawartą 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodza-
ju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, z zakresu: 
świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 
domowej.

b. jeden kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi dzia-
łalność odpłatną w jednej komórce organizacyjnej zak-
ładu leczniczego.

6) Czas pracy podmiotu udzielającego świadczeń
a.  świadczenia udzielane są nie mniej niż cztery razy 

w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 
800 do 2000, w przypadkach uzasadnionych medycznie 
zachowana jest dostępność w dni ustawowo wolne od 
pracy,

b. podmioty udzielające świadczeń odpłatnie realizują 
wizyty w miejscu pobytu pacjenta, zgodnie ze zgło-
szeniem lub zamówieniem na usługę.

c. rejestracja pacjentów we wszystkich kontrolowanych 
podmiotach odbywa się telefonicznie w godzinach 
pracy komórek organizacyjnych, osobiście i za poś-
rednictwem osoby trzeciej w wyznaczonych daniach 
i godzinach.

d. numery telefonów do udzielania świadczeń są umiesz-
czone w widocznym miejscu.
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7) Dostępność
a.  świadczeniodawcy w miejscu udzielania świadczeń 

podali do informacji  godziny i miejsca udzielania 
świadczeń.

b. na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świad-
czenia w ramach umów  z POW NFZ, w miejscu ogól-
nie dostępnym, umieszczona jest informacja  ze zna-
kiem graficznym Funduszu, według wzoru określonego 
przez  Prezesa Funduszu.

8) Świadczenia zdrowotne w kontrolowanych podmiotach, 
udzielane są w warunkach domowych lub w miejscu 
pobytu pacjenta, na podstawie skierowania od lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kartą oceny świad-
czeniobiorcy - dotyczy podmiotów posiadających podpi-
sane umowy z płatnikiem publicznym, lub na podstawie 
złożonego zamówienia na świadczenie pielęgniarskie 
- w ramach świadczeń udzielanych odpłatnie.

9) Wyposażenie kontrolowanych podmiotów leczniczych 
jest zgodne  z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opie-
kuńczych w ramach pielęgniarskiej opieki długotermino-
wej domowej w podmiotach realizujących świadczenia 
w  ramach umowy zawartej z Podlaskim Oddziałem 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

10) W komórkach organizacyjnych dostępne są produkty 
lecznicze oraz sprzęt medyczny niezbędny do udziela-
nia świadczeń zdrowotnych - zgodnie rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraź-
nie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem 
zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wcho-
dzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratu-
jących życie.

11) Istnieje możliwość uzupełnienia nesesera pielęgniarki 
lub wymiany sprzętu medycznego oraz produktów lecz-
niczych w komórce organizacyjnej zakładu leczniczego.
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12) Kontrolowane podmioty nie realizują działań dydak-
tycznych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoter-
minowej.

13) Dokumentacja medyczna jest opracowana zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listo-
pada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów do-
kumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
oraz w przypadku podmiotów realizujących umowy 
z NFZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 22 września 2015 r. w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opie-
kuńczych w ramach opieki długoterminowej, a także 
zgodnie z obowiązującym, w okresie objętym kontrolą, 
Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w sprawie okreś lenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej.

14) Świadczenia zdrowotne udzielane zgodnie z ustawą 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położ-
nej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 
lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

15) Kwalifikacje osób udzielających świadczeń zdrowot-
nych: 

a) świadczenia zdrowotne udzielanie są wyłącznie przez 
osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełnia-
jące wymagania zdrowotne określone w odrębnych 
przepisach,

16) W 2018 r. na terenie województwa POW NFZ zawarł 
58 umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opie-
kuńcze,

a) pielęgniarska opieka długoterminowa domowa - 28
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)/Zakład Pielęg-

nacyjno-Opiekuńczy - 18
c) zespoły długoterminowej opieki domowej dla dzieci 

wentylowanych mechanicznie - 2 umowy
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d) 4 zespoły długoterminowej opieki domowej dla pac-
jentów wentylowanych mechanicznie

e) 1 ZOL dla dzieci i młodzieży
f) ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 

- 4 umowy
g) ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie - brak 

umów z POW NFZ
2. Potrzeby i problemy do rozwiązania

1) Spadek wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek w bezpoś-
redniej opiece nad pacjentem. W województwie podlas-
kim według danych GUS w 2016 r. zmniejszyła się liczba 
pielęgniarek o 25 osób w porównaniu do roku 2015.

2)  Zabezpieczenie w świadczenia pielęgnacyjne i opie-
kuńcze w ramach umów z płatnikiem publicznym nie 
pokrywa rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę dłu-
goterminową.

3) Zwiększenie możliwości podnoszenia kwalifikacji per-
sonelu pielęgniarskiego ze środków budżetu państwa.

4) Położenie większego nacisku na komunikację w zespole 
terapeutycznym zwłaszcza w podstawowej opiece zdro-
wotnej i pielęgniarskiej opiece długoterminowej domo-
wej.

5) Konieczność ujednolicenia wzorów dokumentacji me-
dycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6) Dostosowanie interpretacji kryteriów wyboru ofert do 
obowiązujących przepisów prawa.

7) Zagrożenie obniżenia jakości udzielanych świadczeń 
zdrowotnych i ograniczeniem wyboru świadczeniodaw-
cy przez pacjenta w związku  z monopolizacją przy kon-
traktowaniu świadczeń (zróżnicowana liczba zawartych 
umów w stosunku do liczby gmin i liczby ludności na 
terenie powiatu).

8) Ograniczenie dostępności do świadczeń osobom, które 
zapisały się na listy osób oczekujących, ze względu na 
zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń po hospi-
talizacji pacjentów w pielęgniarskiej opiece długoter-
minowej domowej ponieważ wyłącznie zgon pacjenta 
lub rezygnac ja z udzielonego świadczenia umożliwia 
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zakończenie opieki u osób przewlekle chorych i niepeł-
nosprawnych.

3. Osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie
1) Zawieranie umów NFZ ze świadczeniodawcami zgodnie 

z wyceną taryfy określonej przez AOTMiT.
2) Uwzględnienie kwalifikacji pielęgniarki specjalisty opie-

ki długoterminowej w Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.

3) Usunięcie Hydroxyetyhylamylum - roztwór 6 proc. o masie 
cząsteczkowej130/0,4 lub 200/0,5 (HES) w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie 
dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdro-
wotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących 
w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

Renata Zajkowska 
Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
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Szczepienia ochronne

S  
tanowisko Krajowego Konsultanta

Stanowisko Krajowego Konsultanta  
w dziedzinie zdrowia publicznego  

ws. szczepień ochronnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop 
NOP” w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej przed-
stawiło autorski projekt ustawy o zmianie  ustawy o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który 
przewiduje odejście od obowiązku szczepień ochronnych, wpro-
wadzając zasadę dobrowolności w ich stosowaniu. 

Zaproponowane w projekcie zapisy pozostawiają jednak insty-
tucję szczepień ochronnych wraz z obowiązującym systemem 
kontroli. Zamiast powszechnego obowiązku szczepień przewidu-
ją jedynie doraźne, na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia 
epidemicznego lub epidemii, obowiązkowe szczepienia akcyjne 
w sytuacji ogłoszenia przez wojewodę lub Ministra Zdrowia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będą one 
jednak wtórne do trwającego procesu szerzenia się epidemicz-
nych zachorowań. Szczepienia ochronne powinny być zawsze 
prowadzone w sposób wyprzedzający wystąpienie zachorowań. 

Zmiany proponowane przez Stowarzyszenie „Stop NOP” mają 
na celu w rzeczywistości utrudnić, a nawet uniemożliwić prowa-
dzenie szczepień w Polsce, spowolnić proces zmian legislacyj-
nych, a także wprowadzić chaos w systemie szczepień. 

Należy pamiętać, że odmowa zaszczepienia dziecka jest decyz-
ją skutkującą nie tylko na zdrowie tego dziecka, ale także na 
odporność całej populacji. Spadek wszczepialności poniżej 90% 
spowoduje nawrót epidemii chorób u nas niewystępujących lub 
pojawiających się rzadko.
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Szczegółowa analiza postulowanych zmian w ustawie  
przez Stop NOP

1. Zniesienie obowiązku na rzecz dobrowolności - kluczowa 
zmiana systemu szczepień, która spowoduje spadek liczby 
zaszczepionych osób.

2. Wprowadzenie w razie potrzeby konsultacji specjalistycznych 
w trakcie badań kwalifikujących do szczepień - taka moż-
liwość istnieje. 

3. Wprowadzenie dla lekarzy obowiązku udzielania informacji 
na piśmie o wszystkich możliwych NOP i metodach postę-
powania w razie ich wystąpienia, jako warunku wyrażenia 
zgody na szczepienie dziecka - w ulotce szczepionki i CHPL 
informacje te są dostępne.

4. Możliwość zgłoszenia NOP przez osobę zaszczepioną lub 
opiekuna do PSSE bez weryfikacji zasadności rozpoznania 
NOP przez lekarza - dziś takie zgłoszenie (do Urzędu Re-
jestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych jest możliwe, zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo farmaceutyczne. 

5. Państwowa Inspekcja Sanitarna w drodze decyzji admini-
stracyjnej będzie rozstrzygać w kwestii wpisu do rejestru 
NOP -  obecnie zgłoszenie NOP w wyniku jego klinicznego 
rozpoznania przez lekarza skutkuje wpisem do rejestru NOP.

Czy jednak postulowana dobrowolność, jawne podważanie 
skuteczności oraz bezpieczeństwa szczepień ochronnych w sy-
tuacji pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w Europie nie 
powinny budzić niepokoju? 

Pytanie to jest z gruntu retoryczne. Jednak w obliczu stale na-
rastającej liczby przeciwników szczepień, nie wolno nam odstąpić 
od publicznej debaty na temat znaczenia szczepień ochronnych. 

Szczepienia to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakim dys-
ponuje zdrowie publiczne. Są one najskuteczniejszym sposobem 
w walce z niebezpiecznymi, często śmiertelnymi chorobami za-
kaźnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. Są skuteczną i pow-
szechnie społecznie akceptowaną metodą zapobiegania zacho-
rowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze prewencji 
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indywidualnej, jak również kształtowania odporności całej po-
pulacji (prewencji zbiorowej).

Proces wprowadzenia na rynek nowej szczepionki jest bardzo 
złożony, jest poprzedzony badaniami klinicznymi szczepion-
ki przed jej rejestracją i dopuszczeniem do obrotu i stosowania 
i trwa wiele lat, jest następnie kontynuowany po jej dopuszcze-
niu. Co więcej, szczepionki podlegają bardziej restrykcyjnym 
badaniom niż leki. Są również jedynym produktem leczniczym, 
którego każda seria jest badana przed dopuszczeniem na rynek. 
Co prawda, nie zapewniają one całkowitej ochrony przed zacho-
rowaniem, ale istotne jest coś innego - szczepienie chroni przed 
ciężkim przebiegiem choroby i jej powikłaniami. 

Jak dotąd w naszym kraju ponad 90% rodziców szczepi swoje 
dzieci zgodnie  z kalendarzem szczepień. Choć nadal działa tzw. 
odporność zbiorowiskowa, to obawy budzi narastająca wśród ro-
dziców tendencja do nieszczepienia. Rezygnują oni z tego rodzaju 
profilaktyki ze względu na lęk o zdrowie swojego dziecka. Lęk ten 
jest celowo podsycany przez aktywistów tzw. ruchów antyszcze-
pionkowych propagandą upowszechniającą nieprawdziwe, często 
zmanipulowane informacje na temat szczepień. Zdają się oni 
zapominać, czy raczej nie chcą przyjąć argumentu, że szczepienia 
służą zarówno konkretnemu dziecku, jak i całemu społeczeń-
stwu. Dlatego właśnie decyzja o niezaszczepieniu dziecka jest 
zawsze czymś więcej, niż jedynie osobistym wyborem rodziców.

Z danych publikowanych w biuletynach Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny i Główne-
go Inspektoratu Sanitarnego wynika, że liczba niezaszczepionych 
dzieci i młodzieży do 19 roku życia (niezależnie od powodów 
niezaszczepienia) w ostatnich latach znacznie wzrosła. 

I tak: w 2010 roku odnotowano 3 437 odmów, w 2011 roku 
- 4 689, w 2012 roku - 5 340, w 2013 roku - 7 248. W 2014 roku 
zarejestrowano już 12 681 odmów, w 2015 roku - 16 689, w 2016 
roku - 23 147, natomiast w 2017 było ich już 30 089. 

Jeśli spadek liczby zaszczepionych w populacji będzie się pog-
łębiał do poziomu 80-85%, dojdzie do powrotu chorób, które 
dotychczas były skutecznie zwalczane a nawet istniała nadzieja 
na ich wyeliminowanie. W pierwszej kolejności będzie to odra, 
najbardziej zaraźliwa choroba infekcyjna spośród nich, na dru-
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gim miejscu krztusiec, następnie niezwykle groźne powodujące 
bezpośrednie zagrożenie dla życia: tężec, błonica i polio. Już 
dziś odnotowuje się wzrost zachorowań na odrę czy krztusiec.

Zaniepokojenie gwałtownym wzrostem liczby zachorowań na 
odrę w Europie wyraziła Komisja Europejska. Z najnowszego, 
opublikowanego w lipcu bieżącego roku raportu Europejskiego 
Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynika, że 
w Europie wciąż obserwujemy wzrost zachorowań na odrę. 

Ogniska epidemiczne odry odnotowywane w krajach europej-
skich stanowią ryzyko rozprzestrzeniania i utrzymywania się 
odry na terenach zamieszkiwanych przez wrażliwą populację 
(osoby, które nie zostały zaszczepione lub wcześniej nie choro-
wały na odrę). Zgodnie z tym raportem, najwięcej zachorowań 
na odrę zarejestrowano w Rumunii (4 317), Francji (2 588 za-
chorowań), Grecji (2 238) oraz Włoszech (1 716) (dane z 11 lip-
ca 2018 r.). Trzydzieści siedem osób zmarło z powodu odry w 
Europie. Najwięcej zgonów z powodu odry odnotowano w Ru-
munii - 31 przypadków, ale stwierdzano je także we Włoszech, 
w Niemczech i Portugalii. 

W związku z epidemią odry oraz ryzykiem wzrostu liczby za-
chorowań z powodu innych chorób zakaźnych, we Włoszech licz-
bę chorób przeciw którym należy zaszczepić dzieci zwiększono 
obecnie z czterech do dwunastu, natomiast we Francji, w któ-
rej obowiązkowe były szczepienia jedynie przeciw 3 chorobom 
zakaźnym (poliomyelitis oraz błonicy i tężcowi) od 2018 roku 
obowiązkowe stały się szczepienia przeciw jedenastu chorobom 
zakaźnym.

W wielu krajach świata nie przewiduje się wprawdzie obowiąz-
ku szczepień, jednak szczepionki są w pełni refundowane dla 
osób ubezpieczonych. Stosuje się ponadto wiele systemowych 
mechanizmów zwiększających nacisk na to, by dzieci były szcze-
pione jak np. odmowa przyjęcie dziecka nieszczepionego do 
szkoły lub przedszkola. W Niemczech rodzice pod groźbą kary 
finansowej są zobowiązani do odbywania spotkań  z lekarzem 
i rozmów na temat szczepień. Podobny obowiązek istnieje w Sta-
nach Zjednoczonych, Australii czy Francji. W Kanadzie,  Stanach 
Zjednoczonych, Francji i Australii dzieci nieszczepione mogą 
zostać nieprzyjęte do szkoły. W Australii ponadto, w ramach 
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programu o nazwie „Nie kłujesz, nie płacimy” zmniejsza się zasi-
łek rodzinny, jeśli dziecko nie zostało zaszczepione. W Finlandii 
debatowano nad możliwością pozbawienia rodziców dodatku 
finansowego za brak szczepień (odpowiednik naszego 500+).

Nieprawdziwe informacje na temat korelacji szczepień z wystę-
powaniem chorób w wieku wczesnodziecięcym często stanowią 
koronny argument przeciwników szczepień na rzecz odstąpienia 
od tej skutecznej metody profilaktyki. Dotychczasowe jednak 
wyniki badań klinicznych, z właściwie dobranymi grupami kon-
trolnymi oraz inne naukowe badania obserwacyjne, obejmujące 
duże populacje badanych osób, wykluczają związek przyczynowo 
- skutkowy pomiędzy podaniem szczepionek, a np. wystąpieniem 
autyzmu. Za brakiem związku szczepionek z rozwojem autyzmu 
przemawia szereg przesłanek, w tym:

•	opisy	dzieci	autystycznych	pochodzą	z	 lat	40	XX	wieku,	
z okresu przed wprowadzeniem szczepień ochronnych, 
w tym przeciw odrze, śwince i różyczce,

•	podłoże	autyzmu	jest	uwarunkowane	genetycznie.	W	ostat-
nich latach zidentyfikowano ponad 100 mutacji lub genów 
towarzyszących wystąpieniu autyzmu,

•	wycofanie	tiomersalu, składnika szczepionek podejrzewa-
nego o rozwój autyzmu, nie spowodowało zmniejszenia 
częstości występowania choroby, wręcz przeciwnie, częs-
tość rozpoznawania zaburzeń autystycznych zwiększa się,

•	zwiększeniu	liczby	dzieci	ze	spektrum	autyzmu	towarzyszy	
zmniejszenie liczby dzieci z nieokreślonym upośledzeniem 
umysłowym, zatem jedną z przyczyn większej częstości 
rozpoznawania autyzmu jest dokładniejsza diagnostyka 
neurologiczna,

•	mimo	badań	nie	ustalono	mechanizmu	biologicznego,	który	
tłumaczyłby wpływ szczepień na rozwój autyzmu.

W ostatnim czasie opublikowano wyniki obszernego bada-
nia, które zweryfikowało ostatecznie głoszone przez lata teorie 
przeciwników szczepień ochronnych. Artykuł z wynikami ba-
dania ukazał się na łamach czasopisma naukowego Proceedings 
of the National Academy of Sciences. Autorzy, na przykładzie 
małp zaszczepionych przeciwko odrze, śwince i różyczce, roz-
wiali wszelkie wątpliwości: nie ma związku pomiędzy choroba-
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mi z tzw. spektrum autyzmu, a szczepieniami. To jeden z wielu 
argumentów, który obala negatywne mity. Niestety, z przykroś-
cią trzeba stwierdzić, że dyskusja na temat szczepień, to wciąż 
dyskurs między nauką a ideologią, choć prawda o szczepieniach 
jest tylko jedna, potwierdzona naukowo.

Ewolucja w zakresie szczepień ochronnych pozwala dostrzec 
i docenić istotną rolę szczepień ochronnych w profilaktyce cho-
rób zakaźnych.

Spojrzenie w przeszłość ilustruje, co ludzkość osiągnęła dzięki 
szczepieniom, jakie sukcesy i korzyści przyniosły szczepienia  
w aspekcie populacyjnym, w obliczu wyzwań wobec pojawiają-
cych się chorób oraz oczekiwań, co do zapobiegania ich wystę-
powaniu. 

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych na przestrzeni 
lat uległa diametralnej zmianie. Naszym obowiązkiem jest od-
woływać się do faktów. Wystarczy przeanalizować twarde dane, 
jakie zostały przytoczone w raporcie Zespołu Analiz i Opraco-
wań Tematycznych Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji 
Senatu RP, opublikowanym w marcu 2018 r.:

Tabela 1. Spadek liczby przypadków zachorowań na choroby, 
na które istnieją szczepionki przed i po wprowadzeniu 
szczepienia

Choroba

Liczba zachorowań rocznie Spadek liczby 
zachorowań po 
wprowadzeniu 

szczepienia 
(procentowo)

przed 
wprowadzeniem 

szczepienia

po  
wprowadzeniu 

szczepienia

Błonica 21 053 0 100,00%

Odra 530 162 55 99,90%

Świnka 162 344 6 584 95,90%

Krztusiec 200 752 15 632 92,20%

Poliomyeltis  
(postać porażenna)

16 316 0 100,00%

Różyczka 47 745 11 99,90%

Zespół różyczki 
wrodzonej

152 1 99,30%

Szczepienia ochronne



78

Biuletyn nr 109/2019    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Choroba

Liczba zachorowań rocznie Spadek liczby 
zachorowań po 
wprowadzeniu 

szczepienia 
(procentowo)

przed 
wprowadzeniem 

szczepienia

po  
wprowadzeniu 

szczepienia

Ospa 29 005 0 100,00%

Tężec 580 41 92,90%

Wirusowe zapalenie 
wątroby typu A

117 333 15 298 87,00%

Ostre zapalenie 
wątroby typu B

66 232 13 169 80,10%

Postać inwazyjna Hib 20 000 <50 >99,80%

Inwazyjna choroba 
pneumokokowa

63 067 41 550 34,10%

Ospa wietrzna 4 085 120 612 768 85,00%

Tabela 2. Spadek liczby zgonów na choroby, na które istnieją 
szczepionki, przed i po wprowadzeniu szczepień

Choroba

Liczba zgonów rocznie Spadek liczby 
zgonów po 

wprowadzeniu 
szczepienia 

(procentowo)

przed 
wprowadzeniem 

szczepienia

po  
wprowadzeniu 

szczepienia

Błonica 1 822 0 100,00%

Odra 440 0 100,00%

Świnka 39 0 100,00%

Krztusiec 4 034 27 99,30%

Poliomyeltis  
(postać porażenna)

1 879 0 100,00%

Różyczka 17 0 100,00%

Zespół różyczki 
wrodzonej

- 0 -

Ospa 337 0 100,00%

Tężec 472 4 99,20%

Wirusowe zapalenie 
wątroby typu A

137 18 86,90%
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Choroba

Liczba zgonów rocznie Spadek liczby 
zgonów po 

wprowadzeniu 
szczepienia 

(procentowo)

przed 
wprowadzeniem 

szczepienia

po  
wprowadzeniu 

szczepienia

Ostre zapalenie 
wątroby typu B

237 47 80,20%

Postać inwazyjna Hib - <5 >99,50%

Inwazyjna choroba 
pneumokokowa

6 500 4 850 25,40%

Ospa wietrzna 105 19 81,90%

Kraje Unii Europejskiej wracają do idei szczepień obowiązko-
wych. Nie tak dawno media obiegła informacja z Włoch o tym, 
że tamtejszy rząd wprowadził obowiązek 12 szczepień dla dzieci, 
między innymi przeciwko odrze, różyczce, ospie, tężcowi, polio 
i WZWB. Cel tych działań to nie tylko zapobieganie epidemii, 
ale również aktywna walka z pseudonaukowymi twierdzeniami 
ruchów antyszczepionkowych i wspieranie pozytywnego obrazu 
szczepień w społeczeństwie.

Polska od wielu lat realizuje program powszechnych szcze-
pień ochronnych. Jest on systematycznie modyfikowany zgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną, z uwzględnieniem sytuacji epide-
miologicznej w Europie. Nadmienić należy, że sposób regulacji 
obowiązkowych szczepień ochronnych w polskim prawie wynika 
zarówno z uczestnictwa Polski w koordynowanych przez WHO 
międzynarodowych programach całkowitego wykorzenienia (eli-
minacji) takich chorób zakaźnych jak polio, odra i różyczka, jak 
również z krajowych programów zwalczania chorób zakaźnych, 
a także konieczności zapewnienia populacji ochrony przed cho-
robami zakaźnymi o szczególnie ciężkim przebiegu i wysokiej 
śmiertelności.

W krajach, gdzie takiego obowiązku nie ma, obserwuje się wy-
soką świadomość prozdrowotną społeczeństwa, dzięki której 
rodzice nie odstępują od chronienia, poprzez szczepienia, swych 
dzieci przed skutkami chorób zakaźnych. Tak jest np. w Szwe-
cji, gdzie ponad 90% dzieci jest szczepionych. Według danych 
UNICEF w Szwecji statystyki wyszczepialności przeciwko polio, 
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błonicy, krztuścowi, tężcowi, czy Haemophillus inf luenzae typu 
b, sięgają 98%. 

Jak stanowi art. 68 ust. 4 Konstytucji RP „Władze publiczne są 
obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania 
negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.” Tylko 
powszechne poddawanie się szczepieniom ochronnym przeciw 
wybranym chorobom zakaźnym zapewnia odpowiednio wysoki 
odsetek osób uodpornionych przeciw tym chorobom i skutecz-
nie zmniejsza ryzyko epidemicznego szerzenia się tych chorób 
w populacji.

Zapewnienie wysokiego odsetka osób uodpornionych w po-
pulacji obok zabezpieczenia wykonania tego obowiązku poprzez 
środki egzekucji administracyjnej powinno być intensywnie 
wspierane działaniami oświatowo-zdrowotnymi propagującymi 
wiedzę o roli szczepień w zapobieganiu chorobom zakaźnym.

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem do przepisów prawa 
instytucji „opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego” w celu 
realizacji zasady solidarności społecznej, na której oparty jest 
obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej system powszech-
nych obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży. 
Założeniem przyświecającym temu kierunkowi działania jest 
fakt, że wprowadzenie w drodze prawnej obowiązku realizacji 
szczepień dzieci i młodzieży rodzi po stronie państwa obowiązek 
udzielenia wsparcia tym opiekunom dzieci, którzy ten obowiązek 
zrealizowali, a u znajdujących się pod ich opieką dzieci wystąpiły 
działania niepożądane związane z wykonaniem tych szczepień. 

Pomimo prowadzonych w Polsce, od kilku lat, działań na rzecz 
walki z oporem przeciwko szczepieniom ochronnym istnieje ko-
nieczność podjęcia nowych i wzmocnienia dotychczasowych dzia-
łań, tym bardziej, iż jest to zgodne z zaleceniami Rady Europy.

W lipcu 2018 roku w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji 
do Spraw Unii Europejskiej podczas którego przyjęto Projekt Sta-
nowiska Rządu w związku z zaleceniem Rady Europy w sprawie 
ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom 
zwalczanym drogą szczepień. W stanowisku Polska poparła dzia-
łania związane z globalnym planem szczepień zatwierdzonym 
w 2012 roku na 65 World Health Assembly.
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W  
ysokość składki 2019

■ Składka dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej 
w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź 
grupowej praktyki zawodowej - 38,03 zł

Wyliczona wysokość składki miesięcznej stanowi 0,75% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego 
przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku 
kalendarzowego

■ Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą wynosi - 98,00 zł

■ Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% 
wysokości opłaty - 49,00 zł.

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogła-
szanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej Monitor Polski.

■ Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych - 292,00 zł

Wysokość opłaty wynika z przepisów  art. 76 ust. 5  usta-
wy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych 
z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn.zm.) 
i wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za 
ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez 
Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej Monitor Polski, obowiązującego w dniu złożenia 
wniosku o wpis.

Informacje
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Warto wiedzieć

P  
orady dla seniora

Warszawa, 28 listopada 2018
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Analiz i Strategii 
ASG.4080.25.2018.TK

Pani Zofia Małas 
Prezes Naczelnej Izby  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo, znak: NIPIP-NRPIP-DM.002.236.2017.TK 
z dnia 11 grudnia 2017 r., w sprawie propozycji zakresu i organizacji  
świadczeń pielęgniarki POZ w zakresie podstawowej opieki zdrowot-
nej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Odnosząc się do propozycji „Porady dla seniora. Porada pro-
filaktyczna pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - pro-
filaktyka ADR w polipragmazji”, w schemacie której zawarty jest 
m.in. wywiad w zakresie stosowanych leków i suplementów diety 
oraz występujących działań niepożądanych, edukację i instruktaż, 
monitorowanie farmakoterapii czy dokumentowanie porady. Warto 
zauważyć, że powyższe działania są charakterystyczne dla opieki 
farmaceutycznej, która zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt. 7 ustawy o izbach 
aptekarskich, jest udokumentowanym procesem, w którym farma-
ceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby 
z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad pra-
widłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych 
jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia 
trwają prace nad wprowadzeniem opieki farmaceutycznej - regular-
nie odbywają się spotkania Zespołu do spraw pilotażowego wdro-
żenia opieki farmaceutycznej, który ma za zadanie wypracowanie 
i  zaproponowanie rozwiązań umożliwiających przetestowanie sys-
temu opieki farmaceutycznej w aptekach ogólnodostępnych. Celem 
ostatecznych podejmowanych działań z powyższego zakresu jest 
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wprowadzenie opieki farmaceutycznej jako świadczenia gwaranto-
wanego, finansowanego z budżetu państwa.

Mając na uwadze iż jednym z kluczowych aspektów opieki far-
maceutycznej jest współpraca pomiędzy pacjentem - farmaceutą 
- lekarzem, Ministerstwo Zdrowia oraz CSIOZ (Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia) podejmują działania mają na celu 
dostosowanie systemu e-recepty oraz IKP (Indywidualnego Konta 
Pacjenta) do potrzeb pacjentów (generowanie własnej listy leków, 
informacji o oszczędnościach związanych z wykupieniem zamienni-
ków czy o dostępności leków w aptekach) oraz aptekarzy i lekarzy 
(rejestrowanie zrealizowanych recept, uzupełnianie informacji o za-
żywanych lekach OTC oraz suplementach diety, raportowanie opieki 
farmaceutycznej, wpisywanie uwag farmaceuty do farmakoterapii). 

Odpowiednie, skoordynowane działanie lekarzy i farmaceutów 
bę dzie podstawą uzyskania pozytywnych skutków opieki far ma-
ceu tycznej - zmniejszenia negatywnych działań niepożądanych 
wy nikających z interakcji leków, interakcji leków z żywnością lub 
sup lementami diety czy błędnego zrozumienia zaleceń lekarskich 
w zakresie dawkowania leku. Wprowadzenie opieki farmaceutycznej 
ma za zadanie zwiększać bezpieczeństwo farmakoterapii. Aptekarz 
używa swej całej wiedzy i umiejętności dla przekazania pacjentowi 
odpowiednich w jego do leg liwościach środków leczniczych, dbając 
przy tym o przekazanie mu rzetelnej, pełnej i zrozumiałej informacji 
o produktach leczniczych i wyrobach medycznych. Wprowadzenie 
opieki farmaceutycznej umożliwi aptekarzom bardziej indywidualne 
podejście do pacjenta, jednocześnie da im narzędzia umożliwiające 
udzielenie pełnej i profesjonalnej informacji dotyczących działania 
i stosowania produktów leczniczych. Jest to o tyle ważne, że dostęp 
do profesjonalnej informacji farmaceutycznej jest czynnikiem, który 
warunkuje jakość i bezpieczeństwo procesu leczenia i spójne elemen-
ty opieki zdrowotnej nad pacjentem i jego rodziną. Takie podejście 
znajduje zastosowanie w szczególności na poziomie podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Analizując przedłożone propozycje, niejasne pozostaje, z jakich 
względów wywiad środowiskowy będący podstawą diagnozowania 
problemów zdrowotnych i planowania opieki pielęgniarskiej nad 
pacjentem powinien być traktowany jako samoistne świadczenie 
zdrowotne udzielane pacjentowi i jakie korzyści zdrowotne po zeb-

Warto wiedzieć
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raniu wywiadu przez pielęgniarkę uzyska pacjent. Nie jest również 
znana przyczyna wyodrębnienia spośród testów przesiewowych wy-
konywanych u dzieci i młodzieży wyłącznie testu w kierunku wcze-
snej identyfikacji nieprawidłowości w obrębie narządu wzroku oraz 
wdrożenia postępowania poprzesiewowego. Katalog testów przesiewo-
wych wykonywanych u uczniów obejmuje - obok testów w kierunku 
wykrywania zaburzeń narządu wzroku - równie istotne z punktu wi-
dzenia prawidłowego rozwoju psychofizycznego testy do wykrywania 
zaburzeń rozwoju fizycznego, narządu słuchu, narządu ruchu oraz 
podwyższonego ciśnienia tętniczego, a pielęgniarka jest zobligowana 
do wdrożenia ewentualnego postępowania poprzesiewowego.

Z merytorycznego punktu widzenia nie jest zasadne wyłączanie 
procedur 2, 3 i 4 jako realizowanych odrębnie świadczeń zdrowot-
nych, ponieważ stanowią integralne elementy świadczeń zdro-
wotnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 86). 

W odniesieniu do wyodrębnienia wizyty patronażowej pielęgniarki 
POZ informuję, że jest ona już określona w ww. rozporządzeniu jako 
świadczenie realizowane u dziecka w 3-4 oraz 9 miesiącu życia. 
W  przypadku porady laktacyjnej położnej POZ należy podkreślić, 
że jest ona elementem edukacji przed- i poporodowej i wchodzi 
w  skład świadczenia zdrowotnego określanego jako wizyta położ-
nej poz w  prowadzeniu ciąży fizjologicznej. Porada laktacyjna jest 
zatem integralną częścią świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 
położne w ramach opieki okołoporodowej, ze szczególnym uwzg-
lędnieniem wizyt patronażowych w czasie połogu. Zakres zadań 
położnej podstawowej opieki zdrowotnej, finansowanych w ramach 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmuje poradnic-
two laktacyjne. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 wrześ-
nia 2012  r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej 
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicz-
nego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (D. U. z 2016 r. 
poz. 155) w rozdziale XII art. 8 określa warunki prawidłowej laktacji 
i odżywiania noworodka.

Z poważaniem, 
Kamila Malinowska 
 zastępca dyrektora

Warto wiedzieć
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W  
ymagane kwalifikacje pielęgniarek i położnych

Wykaz kwalifikacji pielęgniarek i położnych  
wykonujących zawód  

w określonych rodzajach działalności leczniczej,  
które wymagają uzupełnienia zgodnie z przepisami prawa.

 Analiza wybranych aktów prawnych
Stan prawny na 14 lutego 2018 roku

Wprowadzenie

Wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej na określonych 
stanowiskach pracy wymaga spełnienia dodatkowych wymagań 
kwalifikacyjnych. Zmiany w obowiązujących przepisach prawa 
w ochronie zdrowia spowodowały, iż pielęgniarki, położne, by 
pozostać na obecnych stanowiskach pracy muszą dostosować 
kwalifikacje zawodowe do określonych wymagań.

Celem niniejszego opracowania było przygotowanie wykazu 
stanowisk pracy pielęgniarek i położnych występujących we 
wszystkich dziedzinach działalności leczniczej, które wymaga-
ją uzupełnienia kwalifikacji zgodnie z przepisami prawa w tym 
zakresie.

Dokonano przeglądu aktów prawnych, regulujących organizac-
ję oraz funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania 
zawodów pielęgniarki i położnej. Z powyższych wyłoniono te 
stanowiska pracy, dla których zostały ustanowione daty granicz-
ne w celu uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Warto wiedzieć
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Akty prawne regulujące kwalifikacje zawodowe  
pielęgniarek i położnych  

na poszczególnych stanowiskach pracy,  
z uwzg lędnieniem dat granicznych  

na uzupełnienie kwalifikacji

■ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, 
poz. 896)

■ Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej 
opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2217) (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 357)

■ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 
z 2018r., poz. 151)

■ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 
roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. 
Dz. U. z 2016r., poz. 849 ze zm.) (Dz. U. 2018 r., poz. 753)

■ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku 
w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń 
szpitalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 746)

■ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 
roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowot-
nej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2218) (Dz. U. 2018 r., poz. 2381)

■ Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy 
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184 ze zm.)

■ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 
roku w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wy-
konywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posia-
dania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. Nr 206, 1223)

•	Ustawa	z	dnia	8	września	2006	roku	o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.) 
- zmiany art. 1, 3, 24, 32, 102, 119

Warto wiedzieć
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Wykaz stanowisk pracy, z uwzględnieniem okresów 
przejściowych przeznaczonych na uzupełnienie kwalifikacji 

zawodowych

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH,  
ZASTĘPCA PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku 

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, 
poz. 896)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną
■ tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 

i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowot-
nej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 3 lata pracy 
w zawodzie;

■ tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być 
uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zasto-
sowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub 
położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe, lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządza-
nia, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochro-
nie zdrowia oraz 3 lata pracy w zawodzie;

■ licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edu-
kacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat 
pracy w zawodzie

- w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. - średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położ-
na i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 
oraz 6 lat pracy w zawodzie

Warto wiedzieć
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PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA,  
ZASTĘPCA PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku 

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, 
poz. 896)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną
•	tytuł	magistra	na	kierunku	pielęgniarstwo	oraz	1	rok	pracy	

w szpitalu;
•	tytuł	magistra	w	zawodzie,	w	którym	może	być	uzyski-

wany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 
1 rok pracy w szpitalu;

•	licencjat	pielęgniarstwa	i	tytuł	specjalisty	w	dziedzinie	pie-
lęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu;

•	licencjat	pielęgniarstwa	i	kurs	kwalifikacyjny	oraz	4	lata	
pracy w szpitalu;

•	średnie	wykształcenie	medyczne	w	zawodzie	pielęgniarka	
i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządza-
nia oraz 5 lat pracy w szpitalu

- w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. - śred-
nie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs 
kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.

Warto wiedzieć
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POŁOŻNA ODDZIAŁOWA,  
ZASTĘPCA POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku 

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, 
poz. 896)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną:
•	tytuł	magistra	na	kierunku	położnictwo	oraz	1	rok	pracy	

w szpitalu;
•	tytuł	magistra	w	zawodzie,	w	którym	może	być	uzyski-

wany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie położna oraz 1 rok 
pracy w szpitalu;

•	licencjat	położnictwa	i	specjalizacja	w	dziedzinie	pielęg
niarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub 
organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu;

•	licencjat	położnictwa	i	kurs	kwalifikacyjny	oraz	4	lata	pracy	
w szpitalu;

•	średnie	wykształcenie	medyczne	w	zawodzie	położna	i	ty-
tuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania 
oraz 5 lat pracy w szpitalu

w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. - średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwali-
fikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.

Warto wiedzieć



90

Biuletyn nr 109/2019    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA  
I NADZORUJĄCA PRACĘ INNYCH PIELĘGNIAREK

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku 

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na po-
szczególnych rodzajach stanowisk pracy wpodmiotach leczni-
czych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną:
•	tytuł	magistra	na	kierunku	pielęgniarstwo	oraz	1	rok	pracy	

w szpitalu;
•	tytuł	magistra	w	zawodzie,	w	którym	może	być	uzyski-

wany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 
1 rok pracy w szpitalu;

•	licencjat	pielęgniarstwa	i	tytuł	specjalisty	w	dziedzinie	pie-
lęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu;

•	licencjat	pielęgniarstwa	i	kurs	kwalifikacyjny	oraz	4	lata	
pracy w szpitalu;

•	średnie	wykształcenie	medyczne	w	zawodzie	pielęgniarka	
i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządza-
nia oraz 5 lat pracy w szpitalu

- w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. - śred-
nie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs 
kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.

Warto wiedzieć
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POŁOŻNA KOORDYNUJĄCA  
I NADZORUJĄCA PRACĘ INNYCH POŁOŻNYCH

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, 
poz. 896)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną:
•	tytuł	magistra	na	kierunku	położnictwo	oraz	1	rok	pracy	

w szpitalu;
•	tytuł	magistra	w	zawodzie,	w	którym	może	być	uzyski-

wany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie położna oraz 1 rok 
pracy w szpitalu;

•	licencjat	położnictwa	i	tytuł	specjalisty	w	dziedzinie	pie-
lęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu;

•	licencjat	położnictwa	i	kurs	kwalifikacyjny	oraz	4	lata	pracy	
w szpitalu;

•	średnie	wykształcenie	medyczne	w	zawodzie	położna	i	ty-
tuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania 
oraz 5 lat pracy w szpitalu

- w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. - średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwali-
fikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.
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EDUKATOR DO SPRAW DIABETOLOGII

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku 

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, 
poz. 896)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną:
• tytuł	magistra	na	kierunku	pielęgniarstwo	i	tytuł	specjalisty	

w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz 2 lata 
pracy w zawodzie;

•  licencjat	pielęgniarstwa	 i	 tytuł	 specjalisty	w	dziedzinie	
pielęgniarstwa diabetologicznego oraz 2 lata pracy w za-
wodzie;

•	średnie	wykształcenie	medyczne	w	zawodzie	pielęgniarka	
i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetolo-
gicznego oraz 2 lata pracy w zawodzie;

•	tytuł	magistra	na	kierunku	pielęgniarstwo	lub	położnictwo	
i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy 
oraz 1 rok pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym;

•	licencjat	pielęgniarstwa	lub	położnictwa	i	kurs	specjalis
tyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy oraz 2 lata pracy 
w ośrodku o profilu diabetologicznym;

•	średnie	wykształcenie	medyczne	w	zawodzie	pielęgniarka	
lub położna i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator 
w cukrzycy oraz 2 lata pracy w ośrodku o profilu diabe-
tologicznym

- w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. - tytuł ma-
gistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, licencjat 
pielęgniarstwa lub położnictwa oraz 5 lat pracy w ośrodku 
o profilu diabetologicznym

- w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. - średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położ-
na oraz 5 lat pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym.
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EDUKATOR DO SPRAW LAKTACJI

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, 
poz. 896)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną:
•	tytuł	magistra	na	kierunku	położnictwo	i	tytuł	specjalisty	

w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego;
•	licencjat	położnictwa	i	tytuł	specjalisty	w	dziedzinie	pie-

lęgniarstwa położniczego;
•	średnie	wykształcenie	medyczne	w	zawodzie	położna	i	tytuł	

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego;
•	tytuł	magistra	na	kierunku	położnictwo	i	kurs	specjali-

styczny z zakresu laktacji oraz 1 rok pracy w zawodzie;
•	licencjat	położnictwa	i	kurs	specjalistyczny	z	zakresu	lak-

tacji oraz 2 lata pracy w zawodzie;
•	średnie	wykształcenie	medyczne	w	zawodzie	położna	i kurs	

specjalistyczny z zakresu laktacji oraz 2 lata pracy w za-
wodzie

- w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. - tytuł ma-
gistra na kierunku położnictwo oraz 2 lata pracy w zawodzie

- w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. - licencjat 
położnictwa oraz 5 lat pracy w zawodzie

- w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. - średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie położna oraz 5 lat pracy 
w zawodzie.
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SPECJALISTA DO SPRAW EPIDEMIOLOGII  
LUB HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku 

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, 
poz. 896)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną:
•	tytuł	magistra	na	kierunku	pielęgniarstwo	lub	położnictwo	

i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyj-
ny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. [1] 
oraz 3 lata pracy w szpitalu;

•	tytuł	magistra	w	innym	zawodzie,	w	którym	może	być	uzy-
skiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowa-
nie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub po-
łożnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie 
pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epide-
miologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym 
do dnia 31 grudnia 2020 r.)1 oraz 3 lata pracy w szpitalu;

•	licencjat	pielęgniarstwa	lub	położnictwa	i	tytuł	specjalisty	
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub hi-
gieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie 
przejś ciowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)1 oraz 3 lata pracy 
w szpitalu;

•	średnie	wykształcenie	medyczne	w	zawodzie	pielęgniarka	
lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs 
kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 
2020 r.)1 oraz 3 lata pracy w szpitalu;

[1] Okres przejściowy, określony jest do 31 grudnia 2020 roku 
(rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
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leczniczych niebędących przedsiębiorcami - Dz. U. Nr 151, 
poz. 896). Jednak specjalista ds. epidemiologii lub higieny 
i epidemiologii wchodzący w skład zespołu kontroli zakażeń 
szpitalnych, musi spełniać warunki określone w § 3 pkt 1-3 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku 
w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń 
szpitalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 746), tj. pielęgniarka lub 
położna wchodząca w skład zespołu kontroli zakażeń szpital-
nych musi posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii (wynika to 
z niespójności ww. przepisów prawa).

PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA  
WCHODZĄCA W SKŁAD ZESPOŁU  

KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 151)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku 
w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń 
szpitalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 746)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną
• Zgodnie	z	art.	15.	ust.	1,	pkt	2	ustawy	w	skład	zespołu	

kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą m.in. pielęgniarka 
lub położna jako specjalista do spraw epidemiologii lub 
higieny i epidemiologii w liczbie nie mniejszej niż 1 na 
200 łóżek szpitalnych

• Art.	67	pkt	2	ustawy	stanowi,	iż	do	dnia	31	grudnia	2015	
roku - w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych mogą 
wchodzić pielęgniarki i położne, które do tego dnia zostały 
zatrudnione na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej 
oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniar-
stwa epidemiologicznego.

• §	3	pkt	13	rozporządzenia	stanowi,	iż	specjalista	do	spraw	
epidemiologii lub higieny i epidemiologii:
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1) posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epide-
miologicznego lub higieny i epidemiologii;

2) posiada średnie medyczne lub wyższe wykształcenie 
w dziedzinie pielęgniarstwa;

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie 
pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym 
w szpitalu.

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 

roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowot-
nej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2218)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną
•	§	16	ust.	1	rozporządzenia:	Pielęgniarki	wykonujące	przed	

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czyn-
ności przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 roku w sprawie 
standardów postępowania oraz procedur medycznych przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjo-
logii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. poz. 215 oraz 2007 r., poz. 1133) dla przeszkolo-
nych pielęgniarek, niespełniające wymagań określonych 
w § 2 pkt 6, mogą wykonywać czynności przewidziane 
dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 
31 grudnia 2021 roku.

• §	2	pkt	6	rozporządzenia	stanowi,	 iż	pielęgniarka	anes
tezjologiczna, to pielęgniarka, która ukończyła specja-
lizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i  intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicz-
nego i intensywnej opieki.
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PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA  
ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ 

TERAPII LUB ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I 
INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI ALBO ODDZIAŁU 

ANESTEZJOLOGII LUB ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII 
DLA DZIECI W SZPITALU

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 

roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowot-
nej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. 
z 2016r., poz. 2218)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną
•	§	16	ust.	4	rozporządzenia	stanowi,	iż	pielęgniarka	będąca	

przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i inten-
sywnej terapii lub oddziału anestezjologii i intensywnej 
terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału 
anestezjologii dla dzieci w szpitalu, niespełniająca wyma-
gań określonych w § 4 ust. 11 może pełnić tę funkcję nie 
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.

•	§	4	ust.	11	rozporządzenia:	Pielęgniarką	oddziałową	od-
działu anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddziału 
anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla dzieci w szpi-
talu, powinna być pielęgniarka, która ukończyła specja-
lizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki.
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PIELĘGNIARKA  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 

zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217)
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-

warowane datą graniczną
•	Art.	7	ust.	1	ustawy	wskazuje,	iż	pielęgniarka	podstawowej	

opieki zdrowotnej to pielęgniarka, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniars-

twa rodzinnego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęg-

niarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

- z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzie-
lanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym 
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wyb-
rana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy.

•	Art.	7	ust.	2	ww.	ustawy	stanowi	iż,	pielęgniarką	podsta-
wowej opieki zdrowotnej jest także pielęgniarka, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: 

pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzin-
nego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opie-
ki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, 
środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniars-
t wa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo 
-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 
opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracują-
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cych, środowiska nauczania i wychowania, zachowaw-
czego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęg-
niarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowi-
ska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej

- udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Oznacza to, iż po tej dacie (tj. 1 stycznia 2025 r.) pielęgniarką 
POZ, może być jedynie, pielęgniarka, która posiada kwa-
lifikacje określone w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

POŁOŻNA  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 

zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217)
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-

warowane datą graniczną
•	Art.	8	ust.	1	ustawy	stanowi,	iż	położna	podstawowej	opieki	

zdrowotnej to położna, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniars-

twa rodzinnego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęg-

niarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa

- z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzie-
lanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
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albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym 
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wy-
brana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy.

•	Art.	8	ust.	2	ww.	ustawy	wskazuje,	iż	położną	podstawowej	
opieki zdrowotnej, jest także położna, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: 

środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniars-
twa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

- udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Oznacza to, iż po tej dacie (tj.1 stycznia 2025 r.) położną 
POZ może być jedynie położna, która posiada kwalifikacje 
określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Akty prawne  
zawierające obowiązek uzupełnienia kwalifikacji,  

w których termin uzupełnienia tych kwalifikacji już minął

PIELĘGNIARKA  
SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 roku 

w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykony-
wanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania 
dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. Nr 206, poz. 1223)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną
•	§	5	rozporządzenia	stanowi,	 iż:	W	okresie	5	 lat	od	dnia	

wejścia w życie rozporządzenia zadania, o których mowa 
w § 2 ust. 1 i 2, mogą wykonywać również pielęgniarki, 
które w dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonują 
zadania służby medycyny pracy i są w trakcie szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie 
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zdrowia pracujących lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzi-
nie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących (czyli 
do dnia 14 października 2016 roku).§ 2 ust. 1: Zadania 
służby medycyny pracy określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a 
i b ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny 
pracy (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1184), są wykonywane przez 
pielęgniarki, które:1) uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracu-
jących lub2) ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących.

2. Zadania służby medycyny pracy określone w art. 6 ust. 
1 pkt 1 lit. c ustawy są wykonywane przez pielęgniarki, 
które uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących.

3. Zadania służby medycyny pracy określone w art. 6 ust. 1 
pkt 6 lit. a-d i art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy oraz - w zakresie 
realizowanym przez pielęgniarki - w art. 17 pkt 2, 3 i 6 
ustawy są wykonywane przez pielęgniarki, które uzyskały 
tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
w ochronie zdrowia pracujących.

§ 4. ust. 1 rozporządzenia stanowi, iż: za równorzędne z po-
siadaniem kwalifikacji, o których mowa w § 2:
1) ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 - uznaje się uzyskanie przez pielę-

gniarkę sprawującą opiekę zdrowotną nad pracownika-
mi w środowisku pracy specjalizacji w zakresie pielęg-
niarstwa środowiskowego, w trybie przepisów obowią-
zujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;

2) ust. 1 pkt 2 - uznaje się ukończenie przez pielęgniarkę, 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, kursu kwa-
lifikacyjnego dla pielęgniarek środowiskowych sprawu-
jących opiekę nad pracownikami w środowisku pracy.
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PIELĘGNIARKA SYSTEMU

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2195 ze zm.)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną
•	Art.	36	ust.	1.	Zespoły	ratownictwa	medycznego	dzielą	się	

na:
1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co 

najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania me-
dycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu 
oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co naj-
mniej dwie osoby uprawnione do wykonywania me-
dycznych czynnoś ci ratunkowych, w tym pielęgniarka 
systemu lub ratownik medyczny.

•	Art.	3	pkt	6	ustawy	stanowi,	iż	pielęgniarka	systemu	to	pie-
lęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii 
i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a tak-
że pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii 
i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz 
posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach 
tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach 
przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.
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PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA  
WYKONUJĄCA OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA 

OCHRONNE

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku 

w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 849 ze zm.)

Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia - ob-
warowane datą graniczną
•	§	6	pkt	12	rozporządzenia	stanowi,	 iż	osoby,	o	których	

mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (lekarze, felczerzy, pielęgniarki, położne, 
higienistki szkolne), przeprowadzają obowiązkowe szcze-
pienia ochronne, jeżeli:
I. odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub 

szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyska-
ły dokument potwierdzający ukończenie tego kursu 
lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, 
w przypadku której ramowy program kształcenia pody-
plomowego obejmował problematykę szczepień ochron-
nych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i le-
karza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki 
i położnej lub

II.  posiadają co najmniej sześcio-miesięczną praktykę 
w zak resie przeprowadzenia szczepień ochronnych.

 Opracowała:  Akceptowała:
 Jolanta Kubajka-Piotrowska  Agnieszka Ambroziak
 Dział merytoryczny  Radca prawny
 w biurze NIPiP  w biurze NIPiP

Warto wiedzieć



104

Biuletyn nr 109/2019    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
rawo

Czy położna może wystawiać recepty w ramach kontynuacji 
leczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie innej niż położ-
nictwo i ginekologia?

Pytanie
Czy położna posiadająca tytuł licencjata, po ukończeniu kursu 

specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych Ordynowa-
nie leków i wypisywanie recept może wypisywać recepty 
w ramach kontynuacji leczenia na leki zaordynowane przez 
lekarzy specjalistów z poradni kardiologicznej, endokryno-
logicznej, okulistycznej czy urologicznej?

Odpowiedź
Kompetencje położnej, określone przepisem art. 5 ust. 1 usta-
wy z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej 
u.z.p.p. ograniczają się do szeroko pojętej opieki nad kobietą, 
kobietą w ciąży, położnicą i noworodkiem. W związku z po-
wyższym, przepis ten uniemożliwia położnej wystawianie re-
cept w ramach kontynuacji leczenia przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie innej niż położnictwo i ginekologia.
Ponadto, art. 15a ust. 3 u.z.p.p. uniemożliwia położnej wysta-
wianie recept osobom, o których mowa w art. 43-46 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, na zasadach okreś-
lonych w tej ustawie oraz w ustawie z 12.05.2011 r. o refun-
dacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych dot. recept wysta-
wianych świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia.

Uzasadnienie
Art. 15a ust. 2 u.z.p.p., stanowi, że w ramach realizacji zleceń 
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pie-
lęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów 
co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 
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lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające ty-
tuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wys-
tawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających 
substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i sub-
stancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji le-
czenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.
Zgodnie z art. 15a ust. 3 u.z.p.p., uprawnienia, o których 
mo wa w ust. 1 i 2, obejmują również wystawianie recept 
oso bom, o których mowa w art. 43-46 ustawy z 27.08.2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych - dalej u.ś.o.z. na zasadach określonych 
w tej ustawie oraz w ustawie 12.05.2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych -dalej u.r.l., z wyjątkiem 
uprawnienia do wystawiania recept przez położną świadcze-
niobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 u.ś.o.z.
Art. 43a ust. 1 u.ś.o.z. przyznaje świadczeniobiorcom, po 
ukończeniu 75. roku życia, prawo do bezpłatnego zaopat-
rzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, 
o którym mowa w art. 37 ust. 1 u.r.l. 
Prawo do wystawienia recepty ww. świadczeniobiorcom 
przysługuje wyłącznie lekarzowi podstawowej opieki zdro-
wotnej, pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej albo 
lekarzowi posiadającemu prawo wykonywania zawodu, który 
zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie 
albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej 
oraz rodzeństwa.
W pozostałym zakresie ustawodawca nie wprowadził wprost 
ograniczenia położnej do wystawiania recept. Jednak-
że zwrócić należy uwagę, iż prawo do wystawiania recept 
przez pielęgniarkę i położną w trybie art. 15a ust. 2 u.z.p.p. 
przysługuje na leki niezbędne do kontynuacji leczenia i jest 
realizowane na zlecenie lekarza. Pielęgniarka i położna mają 
obowiązek realizacji zleceń lekarskich zapisanych w doku-
mentacji medycznej pacjenta. Zatem również recepty na leki 
niezbędne do kontynuacji leczenia winny być wystawiane 
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w oparciu o takie pisemne zlecenie, które co do zasady win-
no być zawarte w dokumentacji poradni specjalistycznej, do 
której położna z racji specyfiki wykonywanego zawodu może 
nie mieć dostępu.
Wyrażam pogląd, iż kompetencje położnej, określone prze-
pisem art. 5 ust. 1 u.z.p.p ograniczają się do szeroko pojętej 
opieki nad kobietą, kobietą w ciąży, położnicą i noworod-
kiem. 
W związku z powyższym, przepis ten uniemożliwia położ-
nej wystawianie recept w ramach kontynuacji leczenia przez 
lekarza specjalistę w dziedzinie innej niż położnictwo i gi-
nekologia.

Iwona Choromańska
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P  
rawo

Czy pielęgniarka anestezjologiczna może podawać antybiotyk 
przed i w czasie zabiegu ze znieczuleniem?

Pytanie
Jaki jest zakres obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej, 

przydzielonej do opieki, czy też obserwacji nad pacjentem, 
podczas znieczulenia miejscowego wykonywanego przez chi-
rurga, które nie jest objęte procedurami anestezjologicznymi, 
a także jaka jest podstawa prawna takiego przydzielenia?

Czy zespół anestezjologiczny, tj. pielęgniarka i lekarz lub sama 
pielęgniarka anestezjologiczna, może uczestniczyć w moni-
torowaniu pacjenta podczas znieczulenia miejscowego wy-
konywanego przez samego chirurga, zarówno w warunkach 
bloku operacyjnego, jak i poza nim?

Czy pielęgniarka anestezjologiczna może podawać leki, tj. 
antybiotyk, na wyłączne pisemne zlecenie chirurga przed 
i w czasie zabiegu ze znieczuleniem?

Odpowiedź
Zasadą jest realizacja przez pielęgniarkę pisemnego zlecenia 
lekarskiego. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postę-
powania pielęgniarki anestezjologicznej jest rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 16.12.2016 r. w sprawie standardu orga-
nizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii - dalej r.s.o.o.z.a. 
Zasadniczo rozporządzenie dotyczy postępowania w oddziale 
anestezjologii i intensywnej terapii. Zgodnie z § 2 pkt 1 r.s.o. 
o.z.a. termin anestezja oznacza wykonywanie znieczulenia 
ogólnego lub regionalnego do zabiegów operacyjnych oraz 
do celów diagnostycznych lub leczniczych i do tego typu 
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czynności stosuje się rozporządzenie oraz do intensywnej 
terapii, której definicja zawarta została w § 2 pkt 2 r.s.o.o.z.a.
W myśl przepisu § 5 r.s.o.o.z.a. standardy określone w § 9 pkt 
5 i 7-15 r.s.o.o.z.a. oraz wymagania dotyczące wyposażenia 
stanowiska znieczulenia określone w części I załącznika nr 1 
do r.s.o.o.z.a. stosuje się również w:
1) ambulatorium lub zakładzie leczniczym, w którym są 

udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowot-
ne inne niż świadczenia szpitalne,

2) pomieszczeniach, w których jest wykonywana praktyka 
zawodowa - w których są udzielane świadczenia zdrowotne 
z zakresu anestezji.

Standard postępowania w warunkach ambulatoryjnych 
i praktyki zawodowej obejmuje następujące czynności:
1) lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, le-

karz anestezjolog lub lekarz w trakcie specjalizacji pod 
nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej 
terapii zapoznaje się z dokumentacją medyczną pacjenta, 
skompletowaną wraz z niezbędnymi wynikami badań la-
boratoryjnych przez lekarza prowadzącego, oraz przepro-
wadza, nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie 
planowym, badanie w celu zakwalifikowania pacjenta do 
znieczulenia, zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta i wska-
zaniami medycznymi; lekarz specjalista anestezjologii i in-
tensywnej terapii, lekarz anestezjolog lub lekarz w trakcie 
specjalizacji pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjo-
logii i intensywnej terapii może zlecić dodatkowe badania 
i konsultacje niezbędne do zakwalifikowania pacjenta do 
znieczulenia;

2) lekarz kwalifikujący pacjenta do znieczulenia wypełnia 
podczas kwalifikacji kartę konsultacji anestezjologicznej;

3) dokument zawierający zgodę pacjenta na znieczulenie do-
łącza się do historii choroby;

4) lekarz wykonujący znieczulenie może w tym samym czasie 
znieczulać tylko jednego pacjenta; podczas znieczulenia 
z lekarzem współpracuje pielęgniarka anestezjologiczna; 
dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą 
operacyjną;
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5) przed przystąpieniem do znieczulenia lekarz wykonujący 
znieczulenie, a w przypadku lekarza w trakcie specjalizacji 
również lekarz nadzorujący wykonywanie znieczulenia, 
jest obowiązany:
a) sprawdzić wyposażenie stanowiska znieczulenia,
b) skontrolować sprawność działania wyrobów medycz-

nych niezbędnych do znieczulenia i monitorowania,
c) skontrolować właściwe oznakowanie płynów infuzyj-

nych, strzykawek ze środkami anestetycznymi, strzyka-
wek z lekami stosowanymi podczas znieczulenia,

d) przeprowadzić kontrolę zgodności krwi biorcy z każdą 
jednostką krwi lub jej składnika przeznaczoną do prze-
toczenia w przypadku konieczności jej toczenia,

e) dokonać identyfikacji pacjenta poddawanego znieczu-
leniu;

6) lekarz wykonujący znieczulenie znajduje się w bezpośred-
niej bliskości pacjenta przez cały czas trwania znieczulenia;

7) lekarz wykonujący znieczulenie wypełnia kartę przebiegu 
znieczulenia, uwzględniającą w szczególności jego prze-
bieg, dawkowanie anestetyków i innych leków, aktualne 
wartości parametrów podstawowych funkcji życiowych 
oraz ewentualne powikłania;

8) jeżeli inny lekarz kontynuuje znieczulenie pacjenta, lekarz 
ten ponosi odpowiedzialność za to znieczulenie od chwili 
rozpoczęcia kontynuacji znieczulenia; lekarz kontynuujący 
znieczulenie jest obowiązany zapoznać się ze wszystkimi 
informacjami dotyczącymi znieczulanego pacjenta, prze-
biegu znieczulenia oraz wyrobów medycznych; przejęcie 
odpowiedzialności za znieczulenie lekarz kontynuujący 
znieczulenie potwierdza pisemnie w karcie przebiegu znie-
czulenia;

9) lekarz wykonujący znieczulenie może opuścić znieczula-
nego pacjenta w celu przeprowadzenia resuscytacji innego 
pacjenta, jeżeli uzna, że opuszczenie znieczulanego pacjen-
ta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla jego życia; 
w takim przypadku przy pacjencie do czasu przybycia le-
karza wykonującego znieczulenie pozostaje pielęgniarka 
anestezjologiczna;
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10) transport pacjenta bezpośrednio po zakończonym znie-
czuleniu odbywa się pod nadzorem lekarza specjalisty 
anestezjologii i intensywnej terapii, lekarza anestezjologa 
lub lekarza w trakcie specjalizacji pod nadzorem lekarza 
specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, w razie po-
trzeby z użyciem przenośnego źródła tlenu, respiratora, 
urządzeń monitorujących podstawowe funkcje życiowe 
i innego niezbędnego sprzętu;

Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.11.2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej - dalej r.ś.g. nie zawiera wy-
mogu obecności pielęgniarki anestezjologicznej w gabinecie 
zabiegowym chirurgii ogólnej (por. poz. 36 załącznika nr 1 
do r.ś.g.).
W sytuacji, w której lekarz chirurg samodzielnie podaje znie-
czulenie miejscowe pacjenta, odpowiada on przebieg znieczu-
lenia. Jeżeli lekarz oceni, że obecność lekarza anestezjologa 
czy też zespołu anestezjologicznego jest konieczna, podmiot 
leczniczy obowiązany jest zapewnić takie zabezpieczenie. 
Z przepisów rozporządzenia nie wynika, żeby pielęgniarka 
anestezjologiczna miała uczestniczyć w znieczuleniu bez 
obecności lekarza anestezjologa.
Przepisy prawa nie określają szczegółowo obowiązków leka-
rza chirurga. Jedynie standardy określone w r.s.o.o.z.a. re-
gulują kwestie kompetencji i obowiązków członków zespołu 
anestezjologicznego.
Odnośnie podawania leku przez pielęgniarkę, wskazać należy 
na przepis art. 15 ust. 1 ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej, który stanowi, że pielęgniarka i po-
łożna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumenta-
cji medycznej. Wyjątek od tej zasady zawarty został w art. 
15 ust. 2 u.o.z.p.i.p. w myśl którego zapis w dokumentacji 
medycznej, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zleceń wy-
konywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Zatem zasadą jest realizacja przez pielęgniarkę pisemnego 
zlecenia lekarskiego.

Iwona Choromańska
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P  
rawo

Czy pielęgniarce przyjętej 1 stycznia 2019 r. należy zagwaran-
tować podwyżkę wynagrodzenia?

Pytanie
W chwili obecnej podmiot leczniczy otrzymuje środki z NFZ 

na wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek , które dzieli na 
3 etaty, włączając oczywiście kwotę 1100 zł brutto do wy-
nagrodzenia pielęgniarki. Od 1 stycznia 2019 r. świadcze-
niodawca planuje zatrudnić dodatkową pielęgniarkę POZ 
uprawnioną do zbierania deklaracji.

Czy w takim przypadku będzie ona objęta podwyżką - czy do-
tychczas otrzymywane środki na podwyżki pielęgniarek po-
winny być nadal dzielone na 3 etaty, czy na 4 etaty od stycznia 
2019 r. (co spowoduje zmniejszenie tych środków, które nie 
są włączone do pensji zasadniczej, a które pielęg niarki otrzy-
mywały w formie dodatku)?

W jakich terminach świadczeniodawca może zgłaszać do NFZ 
informację o zmianie liczby zatrudnionych pielęgniarek?

Czy może to uczynić niezwłocznie po zatrudnieniu nowej 
pielęgniarki? 

Odpowiedź
Pielęgniarka, która zostanie przyjęta z dniem 1 stycznia 
2019 r. powinna mieć zagwarantowaną podwyżkę wynagro-
dzenia, pod warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę 
odpowiednich środków z NFZ, co uzależnione jest od liczby 
zgłoszonych przez świadczeniodawcę aktywnych świadcze-
niobiorców. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej - dalej n.r.z.o.w.u. stanowi, że 
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w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego roz-
porządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora 
właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ), za pośrednictwem serwisów internetowych, 
o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, informację, 
według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek 
i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód 
w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 15.07.2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p., oraz w formie 
indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie 
w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej 
wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego 
i rea lizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu 
na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te 
świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, 
o której mowa w art. 19 ust. pkt 1-3 u.z.p.p.
Według § 2 ust. 3 n.r.z.o.w.u. w 2019 r. informację określoną 
w ust. 1 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna (POZ), w zakresie świadczeń, dla których jednost-
ką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza 
według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 
14 lipca 2019 r.
Zgodnie z § 2 ust. 4 n.r.z.o.w.u., Dyrektor właściwego od-
działu wojewódzkiego NFZ jest obowiązany, na podstawie 
danych przekazanych zgodnie z ust. 1-3, w terminie 14 dni od 
dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy 
zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
obejmującej:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki 

zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okre-
sie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, 
w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym 
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mowa w § 4a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i karze umow-
nej w wysokości do 5% tych środków.

Powyższe oznacza, że świadczeniodawca posiadający umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podsta-
wowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których 
jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna zobo-
wiązany był do przekazania informacji o zatrudnionych pie-
lęgniarkach i położnych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r. 
w terminie do dnia 15 września 2018r. oraz zobowiązany 
jest sporządzić taką informację wg stanu na dzień 1 lipca 
2019 r. w terminie do dnia 14 lipca 2019 r., co skutkować 
będzie zmianą umowy z dyrektorem właściwego oddziału 
wojewódzkiego NFZ.
§ 4 ust. 6 rozporządzenia z 14.10.2015 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej n.r.o.w.u. stano-
wi, że w  latach 2016-2019 dyrektor właściwego oddziału 
wojewódzkiego NFZ jest obowiązany, w przypadku umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podsta-
wowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których 
jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, do 
uwzględnienia w wysokości kapitacyjnej stawki rocznej od 
dnia 1  września każdego roku postanowień dotyczących 
wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki 
zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób 
gwarantujący pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowot-
nej, pielęgniarkom lub higienistkom szkolnym udzielającym 
świadczeń w środowis ku nauczania i wychowania oraz po-
łożnym podstawowej opieki zdrowotnej średni wzrost mie-
sięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w skali kraju o:

1) 800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 
2017 r., w tym o kwotę 400 złotych, o której mowa w §3 
ust. 2 n.r.o.w.u.;

2) 1 200 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2018 r., w tym o kwotę, o której mowa w ww. pkt 1;

3) 1 600 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r., w tym o kwotę, o której mowa w ww. pkt 2.
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Dla wyjaśnienia należy dodać, że § 3 ust. 2 n.r.o.w.u. nakazuje 
zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi w skali kraju o 400 zł dla:

1) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
2) pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielającej świad-

czeń w środowisku nauczania i wychowania;
3) położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczeniodawca nie może obniżyć pielęgniarkom wyna-
grodzenia w przeliczeniu na pełen etat poniżej kwot wska-
zanych w § 4 ust. 6 n.r.o.w.u.
Reasumując, n.r.o.w.u. zapewnia wzrost pielęgniarkom i po-
łożnym poz oraz pielęgniarkom lub higienistkom szkolnym 
udzielającym świadczeń w środowisku nauczania i wychowa-
nia krocząco od stycznia 2016 r. , a następnie od 1 września 
2017-2019 po kolejne 400 zł wraz z pochodnymi. Zwrócić 
należy uwagę, że n.r.o.w.u. nie przewiduje w przypadku 
pielęgniarki poz obowiązku przekazywania dyrektorowi 
właściwego oddziału NFZ informacji o liczbie pielęgniarek 
i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód 
w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 u.z.p.p., i realizujących 
świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidu-
alnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przed-
siębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej 
spec jalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie 
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu 
na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących 
te świadczenia, wg stanu na 1 sierpnia danego roku, tak jak 
to nakazuje przepis § 4 ust. 2 n.r.o.w.u. oraz w innych datach 
określonych w § 2 ust. 2 n.r.z.o.w.u. w przypadku pozostałych 
pielęgniarek i położnych .
Jednakże, zwrócić należy uwagę na § 8 ust. 5 zarządzenia 
nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z 15.12.2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej, dalej zarządzeniem poz, 
wykaz osób udzielających świadczeń stanowi integralną część 
umowy. § 8 ust. 6 zarządzenia nakazuje, aby świadczenia 
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stanowiące przedmiot umowy udzielane były osobiście przez 
osoby znajdujące się w wykazie osób, o którym mowa w ust. 5.
Świadczeniodawca, na podstawie § 2 ust. 5 wzoru umowy 
o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podsta-
wowa opieka zdrowotna, który stanowi załącznik nr 2 do za-
rządzenia poz, obowiązany jest do bieżącego aktualizowania 
danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym 
do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będą-
ce w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzie-
lające tych świadczeń wraz z ich harmonogramami pracy 
oraz sprzęt i wyposażenie.
Powyższy wzór umowy, w § 11 ust. 2 pkt 2 określa wysokość 
kwot w poszczególnych rodzajach stawki kapitacyjnej, które 
świadczeniodawca obowiązany jest przeznaczyć na wzrost 
wynagrodzeń odpowiednio: pielęgniarek, położnych, pielęg-
niarek lub higienistek szkolnych udzielających świadczeń 
w ramach realizacji umowy, zgodnie z § 4 ust. 6 n.r.o.w.u. 
(§ 11 ust. 3 umowy).
W celu potwierdzenia przeznaczenia środków, o których 
mowa w § 11 ust. 2 zarządzenia poz, zgodnie z postanowie-
niami § 11 ust. 3, świadczeniodawcy przekazują do Oddziału 
Funduszu comiesięcznie, wraz z dokumentami rozliczenio-
wymi z realizacji umowy, oświadczenie zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 6 do umowy (§ 12 ust. 1 zdanie 
pierwsze umowy).
Uwzględniając powyższe regulacje prawne, pielęgniarka, 
która zostanie przyjęta z dniem 1 stycznia 2019 r. powinna 
mieć zagwarantowaną podwyżkę wynagrodzenia, pod wa-
runkiem uzyskania przez świadczeniodawcę odpowiednich 
środków z NFZ, co uzależnione jest od liczby zgłoszonych 
przez świadczeniodawcę aktywnych świadczeniobiorców.

Iwona Choromańska
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Z  
akup zestawu przeciwwstrząsowego

Opinia Prawna

Pytanie: 
Czy pielęgniarki POZ mają możliwość zakupu w aptekach ogól-

nodostępnych produktów leczniczych wchodzących w skład zes-
tawu przeciwwstrząsowego na podstawie art. 68 ust. 4 i 7 i art. 96 
ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.).

Odpowiedź
Zgodnie z art. art. 68 ust. 4 i 7 i art. 96 ust.1 pkt 3 i ust. 2 
ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutycz-
ne, nie uznaje się za obrót detaliczny bezpośredniego zasto-
sowania u pacjenta produktów leczniczych oraz produktów 
leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrzą-
sowych, których potrzeba zastosowania wynika z rodzaju 
udzielanego świadczenia zdrowotnego. Minister właściwy 
do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia: wykaz 
produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostar-
czane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, 
uwzględniając rodzaj udzielanego świadczenia oraz wykaz 
produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów prze-
ciwwstrząsowych, ratujących życie.
Z powyższych przepisów nie wynika możliwość kupowa-
nia w aptekach ogólnodostępnych produktów leczniczych 
wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego przez 
pielęgniarki poz.
Recepty mogą być wystawiane:
a) dla osoby wystawiającej, zwanej dalej receptą „pro auc-

tore”,
b) małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby 

wystawiającej, zwanej dalej receptą „pro familiae”;
3) recepty na produkt leczniczy lub wyrób medyczny wys-
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tawionej przez osobę uprawnioną do wystawiania recept 
zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejs-
kiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, w którym recepta została 
wystawiona, podlegającej realizacji w państwie członkows-
kim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
zwanej dalej „receptą transgraniczną”;

4) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości;
5) recepty wystawianej przez lekarza, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza, albo pielęgniarkę i po-
łożną, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 95b. Prawo 
farmaceutyczne). 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 wykaz substancji czynnych 
zawartych w lekach, które mogą być ordynowane przez pie-
lęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, 
oraz na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać 
recepty do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycz-
nia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych 
w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez 
pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, 
na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i po-
łożne (Dz. U. z 2011 r. Nr 18, poz. 94), pielęgniarki i położne 
maja prawo wystawiać recepty na leki zawierające substancje 
czynne jak poniżej:
1) leki przeciwwymiotne:

1. Ondansetronum wszystkie dostępne postacie,
2. Aprepitantum wszystkie dostępne postacie,
3. Thiethylperazinum wszystkie dostępne postacie;

2) leki przeciwzakaźne do stosowania miejscowego:
1. Nystatinum postacie do podawania na skórę i błony 

śluzowe,
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2. Metronidazolum postacie na skórę i błony śluzowe;
3) ginekologiczne leki przeciwzakaźne:

1. Nystatinum postacie do podawania dopochwowego,
2. Natamycinum postacie do podawania dopochwowego,
3. Clotrimazolum postacie do podawania dopochwowego,
4. Metronidazolum postacie do podawania dopochwowego;

4) leki stosowane w niedokrwistości Acidum Folicum posta-
cie do podawania doustnego;

5) leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach gardła Phe-
noxymethylpenicillinum postacie do podawania doustnego;

6) leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach ucha i zatok 
Amoxicillinum postacie do podawania doustnego;

7) leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach dróg moczo-
wych Trimethoprim postacie do podawania doustnego;

8) leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach przyzębia 
i tkanki okostnej Doxycyclinum postacie do podawania 
doustnego;

9) leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach skóry Oxy-
tetracyclinum + Hydrocortisoni Acetas postacie do poda-
wania na skórę;

10) środki znieczulające działające miejscowo:
1. Lidocainum postacie podawane na skórę i błony śluzowe,
2. Lidocainum roztwór do wstrzykiwań**
3. Lidocainum + Prilocainum postacie do podawania na 

skórę i błony śluzowe;
11) leki przeciwbólowe:

1. Tramadolum postacie do podawania doustnego i do-
odbytniczego,

2. Tramadolum + Paracetamolum;
12) anksjolityki Hydroxyzinum postacie do podawania do-

ustnego;
13) leki przeciwpasożytnicze:

1. Mebendazolum postacie do podawania doustnego,
2. Pyrantelum postacie do podawania doustnego,
3. Crotamitonum postacie do podawania na skórę;

14) leki rozszerzające oskrzela:

Warto wiedzieć
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1. Salbutamolum postacie do podawania wziewnego,
2. Ipratropii Bromidum postacie do podawania wziewnego:

15) witaminy Cholecalciferolum postacie do podawania do-
ustnego;

16) płyny infuzyjne:
1. sól fizjologiczna dożylnie we wlewie kroplowym,
2. glukoza 5% dożylnie we wlewie kroplowym,
3. płyn Ringera dożylnie we wlewie kroplowym,
4.  płyn wieloelektrolitowy (PWE) dożylnie we wlewie 

krop lowym.

Zgodnie z Załącznikiem 3 wykaz produktów leczniczych 
wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratują-
cego życie, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza 
dentystę, felczera lub starszego felczera do Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie 
dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdro-
wotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących 
w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 18, poz. 94 z późn. zm.), w skład zestawu 
przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być po-
dawane przez pielęgniarkę, położną wchodzą:

1) Glucosum 20 % lub 40 % - roztwór do wstrzykiwań,
2) Hydrocortisonum hemisuccinatum - proszek i rozpusz-

czalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub 
infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne,

3) Natrii chloridum 0,9 % - roztwór do wstrzykiwań,
4) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 

ml lub 1 mg/10 ml - roztwór do wstrzykiwań.
Płyny infuzyjne:

1) Glucosum 5 % - roztwór do infuzji,
2) Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum 

dihydricum - (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml - roztwór 
do infuzji dożylnych.

Powyższe wyliczenie jest wykazem, które musi zawierać 
każdy zestaw przeciwwstrząsowy, brak jakiegokolwiek pro-
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duktu leczniczego powoduje, że zestawu nie można uznać 
za przeciwwstrząsowy.
Z porównania powyższych wyliczeń produktów leczniczych 
zawartych w zestawie przeciwwstrząsowym oraz wykazu 
substancji czynnych zawartych w lekach ordynowanych 
przez pielęgniarki i położne wynika, że z zestawu przeciw-
wstrząsowego mogą one wystawić recepty jedynie na: Natrii 
chloridum 0,9% - roztwór do wstrzykiwań i Glucosum 5% 
- roztwór do infuzji.
Natomiast zgodnie § 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnio-
nych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farma-
ceutyczne (Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1831), uprawnionymi 
do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycz-
nej są pielęgniarki i położne prowadzące:

a) indywidualną praktykę pielęgniarską i położniczą,
b) indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską 

i położniczą,
c) grupową praktykę pielęgniarską i położniczą,

- w zakresie produktów leczniczych wymienionych w wy-
kazach określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969) 
oraz w zakresie produktów leczniczych wchodzących w skład 
zestawu przeciwwstrząsowego, które mogą być podane przez 
pielęgniarki i położne.

Reasumując:
Z powyższych uregulowań wynika, że wszystkie produkty lecz-

nicze wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego pielęg-
niarka/położna może zakupić w hurtowni farmaceutycznej, na-
tomiast w aptece ogólnodostępnej jedynie Natrii chloridum 0,9% 
- roztwór do wstrzykiwań i Glucosum 5% - roztwór do infuzji.

Warto wiedzieć
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POŻEGNANIA

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że 13.02.2019 roku, po długiej chorobie zmarła

dr n. o zdr. Dorota Joanna Kondzior
Odeszła od nas osoba, ciepła, życzliwa, zawsze uśmiechnięta, go-

towa pomagać potrzebującym. Wspaniała pielęgniarka i dydaktyk, 
cudowna Córka, Mama i Babcia, dzielna kobieta, która pokazała 
nam, że warto walczyć do końca. Pożegnaliśmy wspaniałą Koleżankę, 
niezwykłego, dobrego człowieka, osobę pełną werwy, uwielbiającą 
ludzi i życie, zawsze uśmiechniętą, życzliwą kolegom, studentom 
i osobom całkowicie obcym. Była wspaniałym kompanem w zabawie 
i cichym towarzyszem w trudnych chwilach. Zawsze wrażliwa na 
ludzką krzywdę, emanująca spokojem, empatią, pogodą ducha, po 
której trudno będzie wypełnić pustkę.

Taką Cię Dorotko zapamiętamy!

Doktor nauk o zdrowiu Dorota Joanna Kondzior była magistrem 
pielęgniarstwa, absolwentką Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału 
Lekarskiego AMB (2003 rok). Od roku 2006 roku pracowała w Zakładzie 
Zintegrowanej Opieki Medycznej. 

W latach 2008-2013 pełniła funkcję opiekuna II roku studiów 
dziennych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Dla studentów była 
jak druga Mama, zawsze gotowa ich wspierać, radzić, pomagać 
poznawać tajniki zawodu pielęgniarki i pokonywać kolejne szczeble na 
drodze do uzyskania upragnionego dyplomu. To ona przyjmowała od 
nich ślubowanie i zdobiła głowy czepkiem pielęgniarskim, symbolem 
wymarzonego zawodu..

Koleżanki i Koledzy z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął 
i uporczywie go nie ma” (Wisława Szymborska)
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Z mojej praktyki

K  
oniec języka za przewodnika...

Koniec języka za przewodnika - to najczęstsza metoda odnaj-
dywania się w sytuacji nam obcej. 

Dotyczyć może ona wyjazdu za granicę, gdzie pozbawieni in-
formacji czujemy się zagubieni. Odruchowo szukamy kogoś, kto 
mógłby udzielić nam danych, dotyczących kierunku, czy metod 
działania. Oswajamy sytuację, zmniejszając swój lęk, czy choćby 
dyskomfort. Orientacja w sytuacji służy uporządkowaniu rzeczy-
wistości, nabieramy tym samym pewności siebie, a wszelki lęk, 
który być może nie mija w pełni, nie uwiera tak bardzo, albowiem 
wiemy kto, co, gdzie i dlaczego. 

Rzeczywistość szpitala potrafi przytłoczyć chorego pierwszo-
razowego. Nowe miejsce, zasady, porządek dnia, nieznane mu 
bliżej nazwy badań, zabiegów, czy leków ordynowanych przez 
wszystko wiedzący personel podnosi skutecznie poziom stre-
su, co widać najwyraźniej w kontekście tak zwanego syndromu 
białego fartucha. 

Wydaje się jednak, że lękiem pacjenta można pośrednio zarzą-
dzać - a to tłumacząc reguły obowiązujące w placówce, prezen-
tując kolejne kartki papierów, praw i obowiązków z potwierdze-
niem na piśmie, a to wplatając narrację do wykonywanych przy 
chorym czynności. O ile więc za zwyczajną uznamy rozmowę 
pana, czy pani w pidżamie z pielęgniarką w dyżurce, o tyle rzad-
kością jest już rozmowa z pacjentem nieprzytomnym. Pracując 
w szpitalu od kilkunastu lat nie wiedziałem chyba ani razu, aby 
ktokolwiek tłumaczył nieprzytomnemu sens, czy kolejność wy-
konywanych przy nim czynności. 

Po co? - można zapytać. 
Ano po to, by zmniejszać wspomniany już wyżej lęk i pomóc 

oswoić sytuację tak ekstremalnie trudną, jak pobyt na oddzia-
le neurologii, czy intensywnej terapii. Brak reakcji ze strony 
pacjenta dowodzi jedynie tego, że nie jest on w stanie udzielić 
nam żadnej, czytelnej odpowiedzi. Przy czym zwrócić należy 
uwagę na wyrażenie „nie jest w stanie” - być może więc słyszy, 
lecz pozbawiony jest wszelkiej, czytelnej dla nas, możliwości re-
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sponsu. Tym samym personel zapewniający opiekę nad chorym 
nieprzytomnym rezygnuje z jakiejkolwiek formy komunikacji 
(czego dowodzą badania z 1996 roku - Baker C., Melby V., An 
investigation into the attitudes and practices of intensive care 
nurses towards verbal communication with unconscious patients. 
J Clin Nurs.), uznając ją najczęściej za kompletnie bezcelową 
stratę cennego czasu. Pogląd ten okazał się być niesłusznym by-
najmniej nie od niedawna. 

Według badania Sissona (Effects of auditory stimuli on coma-
tose patients with head injury. Heart Lung. 1990) słuch jest ostat-
nim zmysłem, którego pozbawiona zostaje osoba nieprzytomna. 
Tym samym jest ona w stanie odbierać wszelkie, płynące do niej 
lub przy niej bodźce akustyczne, będąc zarazem zamknięta we 
własnym ciele. Niesie to ze sobą pewne ryzyko - personel szpitala 
ma niekiedy w zwyczaju dość głośne, a czasem i mało wybredne 
komentowanie stanu zdrowia chorego nieprzytomnego, a to po-
zbawiając go szans na przeżycie, a to złorzecząc na wagę, czy zły 
stan higieniczny. Kwestia odbioru sygnałów jest więc zupełnie 
marginalizowana, jak gdyby człowiek niezdolny do jakiejkolwiek 
reakcji zamieniał się nagle w tworzywo, które popsute wypada 
teraz naprawić. 

Zdaniem F. Goudarzi komunikacja z pacjentem nieprzytom-
nym ma wartość opartą nie tylko na ilości, a więc zupełnie fun-
damentalnym fakcie jej występowania, ale i jakości wypowiedzia-
nych treści (Changes In level of consciousness during auditory 
stimulation by familiar voice in comatose patients. Iran Journal 
of Nursing. 2010). Tym samym istotny jest swoisty kierunek ko-
munikatu, który dotyczyć może nie tylko czynności medycznych, 
ale i życia chorego: pracy, znajomych, hobby. 

Oparcie obowiązku rozmowy z pacjentem na gruncie jego ro-
dziny jest rzecz jasna ślepą uliczką, albowiem to właśnie personel 
oddziału szpitala spędzać będzie najwięcej czasu ze swoim pod-
opiecznym. Matka, żona, czy brat powinni więc zostać partnerem 
w opiece, a nie jej substytutem - rozmowa podparta dotykiem 
przestaje dziwić w klinikach pokroju „Budzik”. 

Pacjent bombardowany jest tam bodźcami ze świata swojej 
przeszłości - serwowane są mu zapachy, które zna z dzieciństwa, 
smaki domowych potraw, czy muzyka, którą uwielbia. Jest gła-

Z mojej praktyki
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skany na zimno i ciepło, a gdy otwiera oczy - ogląda ulubione 
seriale, filmy, lub relacje z wydarzeń sportowych. 

„Budzik” w kontekście szpitala zadziwia, trąci ekstrawagancją, 
przesadą, naraża na wstyd. Tym samym chwalebna praktyka jest 
często zaniedbywana, a zaniechania tego uczy się chętnie i nie-
świadomie kolejne zastępy ludzi przybyłych do pracy. Zaledwie 
trzy lata temu w Egipcie przeprowadzono badanie oceniające 
wpływ, jaki mieć może rozmowa z chorym nieprzytomnym na 
jego rekonwalescencję, czy stopień odczuwania bólu (Effect of 
implementing structured Communications messages on the cli-
nical outcomes of unconscious patients). 

S. Y. Othman oraz M. M. EL-Hady zachęcali pielęgniarki do 
piętnastominutowej komunikacji z pacjentem oddziału inten-
sywnej opieki. Komunikacja ta prowadzona była w warunkach 
iście laboratoryjnych - ściszone alarmy, przygaszone światła, pod-
niesione wezgłowie zaintubowanego celem rozmowy „twarzą 
w twarz”. Pierwsze pięć minut poświęcano prezentacji miejsca 
i siebie, kolejne informowaniu chorego o jego bieżącej sytuacji, 
czy wykonywanych lub planowanych procedurach medycznych, 
a ostatnie - stymulacji dźwiękowej, rozumianej jako zaproszenie 
do ruchu i wykonywania poleceń, lub podejmowaniu tematów 
ważnych z punktu widzenia pacjenta. 

W badanie włączona została rodzina chorego, którą zachęcano 
do wsparcia duchowego, czy informowania pacjenta o faktach 
z życia poza murami szpitala, szczególnie w obszarze znajomych, 
pracy, czy kręgu zainteresowań. Po czternastu dniach zebrano 
wyniki, wpisując je w parametry skali Full Outline of Un-Re-
sponsiveness (FOUR), oceniającej poziom świadomości w opar-
ciu między innymi o reakcję motoryczną, czy oddechową, oraz 
skali Behavioural Pain Scale (BPS), mierzącej poziom komfortu, 
rozumianego jako brak bólu. Rezultaty badania zaskoczyły jego 
autorów. Okazało się, że rozmowa z pacjentem nieprzytomnym 
podnosi poziom jego świadomości, oraz znacząco zmniejsza od-
czuwany dyskomfort. Stymulacja dźwiękiem, choćby w postaci 
słuchawek, przez który odtwarzane są komunikaty autorstwa 
rodziny, działa niemal naprawczo, skracając ostatecznie czas ho-
spitalizacji, a przy okazji - redukuje znacząco stres. 

Z mojej praktyki
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Dlaczego więc tak trudno przejść nam z teorii do zwykłej prak-
tyki? Zgodnie z literaturą, część pielęgniarek objętych badaniami 
oceniającymi stopień komunikacji z chorym nieprzytomnym 
zaprezentuje tak zwany efekt Hawthorne’a, który oznacza, iż ilość 
i jakość komunikatów będzie tym wyższa, im większa świado-
mość badania, a więc nietrwała w czasie. Spadnie tym samym do 
zera zaraz po jego zakończeniu, niezależnie nawet od faktografii, 
prezentowanych wykresów, czy liczb. 

Chory pozbawiony zdolności do reakcji pozostanie na nowo 
zamknięty we własnym ciele, nie bardzo świadomy miejsca, 
w którym przebywa, a więc skrajnie zdezorientowany, zanie-
pokojony i najczęściej samotny. Wypalony personel wróci do 
niewybrednych praktyk surowych komunikatów, cała zaś reszta 
do plotek, lub sączącej się stale muzyki z radia, które to pacjent, 
pozbawiony słuchawek, może zwyczajnie nie cierpieć. Skoro nikt 
nie rozmawia, nie będę i ja, szczególnie w sytuacji natłoku pracy 
i permanentnego braku czasu. 

Na zmiany potrzeba prawdopodobnie lat, a wspomniane wyżej 
badania służyć mogą najlepiej modyfikacjom w zakresie edukacji 
pielęgniarek, jak i planowanej lokalnie opieki nad chorym. Mam 
ogromną nadzieję, że doczekam się kiedyś czasów, w których 
komunikat w rodzaju „nic już z niego nie będzie…” utknie na 
zawsze w gardle, powstrzymany na czas przygryzionym językiem 
i małym rumieńcem wstydu. 

Wszak „przyjemnie jest powiedzieć człowiekowi coś miłego” 
(Fiodor Dostojewski), choćby nawet on sam nie mógł nam od-
powiedzieć.

Sebastian Kuklo 
mgr oligofrenopedagogiki

plg specj. anestezjologii i int. terapii

Z mojej praktyki
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P  
roste pytania

A teraz pana zamonitoruję…  
- To jedno z moich ulubionych zdań, które wypowiadamy pac-

jentom wjeżdżającym na salę operacyjną. 
Będzie pan zaintubowany…  
Założymy maskę krtaniową…  
Po operacji będą dwa dreny…  
I cewnik w pęcherzu.

A cóż to wszystko ma znaczyć? Pacjent najczęściej kiwa gło-
wą, udając jedynie, że rozumie czekające go procedury. Czasem 
jedynie, gdy ma więcej odwagi, lub strachu, dopytuje nieśmiało:

- ale czy będę spał? 
i - kto będzie mnie operować? 
- będą druty, czy śrubki? 

lub nawet:
- a co będą mi robić? 

Świadomość i stopień wiedzy, z jakim pacjenci wjeżdżają na 
sale operacyjne, budzi uzasadnione obawy, że niezależnie od 
ilości podsuwanych im dokumentów, czy od czasu spędzonego 
na specjalistycznych rozmowach, chory nie wie praktycznie nic, 
lub zgoła niewiele o swoim stanie zdrowia, zaplanowanej opiece, 
czy perspektywach powrotu do zdrowia. 

Sama świadomość ryzyka, związanego z zabiegiem, jest trudna 
do określenia. Pacjent najczęściej pyta:

- czy się obudzę?
lub 

- czy na pewno zasnę?, 
nie oceniając sytuacji w kontekście mierzalnego w procentach 

prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań pooperacyjnych.
Upraszcza tym samym sytuację do prostych pytań i równie 

prostych odpowiedzi:
Czy będzie dużo szwów?  
Czy się obudzę?  
Czy będzie operować pan ordynator?  
Czy jutro wyjdę do domu? 

Z mojej praktyki
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Odnoszę czasem wrażenia, że chory trafił do nas przypadkiem, 
jak gdyby porwany podczas przechadzki z domu do sklepu. Z naj-
wyższym trudem wymienia nazwisko lekarza prowadzącego, pre-
zentując postawę ofiarowania ciała, którym możemy zarządzać 
wedle uznania. Trudno określić przyczynę takiego stanu rzeczy, 
szczególnie w kontekście obecnych wszędzie dokumentów, które 
chory bądź co bądź podpisuje, niestety bez zrozumienia. 

Z jednej strony wspomniane tu dokumenty są niekiedy zbyt 
lakoniczne, podejmujące temat wybiórczo, sprowadzające proces 
leczenia do dwóch zdań, z których trudno ulepić całość. Dość 
rzadko niestety spotyka się dokumenty opisujące w niezbędnych 
szczegółach proponowany proces leczenia, eksponujące wady 
oraz zalety sugerowanych rozwiązań, względem których chory 
ma prawo formułować pytania, czy zwyczajnie, po ludzku wąt-
pić. Dokument taki, najdoskonalszy w swej formie, nie może 
zastąpić rozmowy, której nadrzędnym celem jest objaśnienie 
choremu jego realnej sytuacji, odfiltrowanej z hurra-optymizmu, 
czy z przestrogi posmaku stypy. Chory musi zwyczajnie wiedzieć, 
czym grozi zabieg, bądź znieczulenie, oraz jakie alternatywy są 
mu dostępne. 

W rzeczywistości - na podobne rozmowy brakuje zwyczajnie 
czasu, a estyma, z jaką pacjencji patrzą na biały fartuch, odstrasza 
od wątpliwości. Wszelka dezaprobata lekarza, który trzymać ma 
wkrótce skalpel, jest niemile widziana, a personel, jak każdy znas 
wie, ma swoje humory. 

Z drugiej strony - sytuacja dyskusji na niewiele się zdaje, gdy 
lekarz, bądź pielęgniarka, nadużywają w swych objaśnieniach 
terminologii medycznej, kompletnie niezrozumiałej, lub mylnie 
interpretowanej przez chorych. Założenie płytki w przypadku 
zabiegu ortopedycznego brzmi enigmatycznie. Podłączenie cho-
remu pompy strzykawkowej kojarzyć się może z futurologią, 
podobnie jak przesadnym szacunkiem cieszy się zawsze zwykła 
kroplówka, dzierżona przez zoperowanych nad głową, jak znicz 
olimpijski. Wkłucie centralne napawa, zapewne z racji przymiot-
nika, strachem, a zwykła, poczciwa wręcz koagulacja kojarzyć 
się może komuś najbardziej z kuchnią molekularną. 

Słownik, jakim posługuje się szpital, może budować barierę, 
lub wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjenta. Ów pacjent, 

Z mojej praktyki
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a będzie to często osoba w wieku starszym, nie będzie w stanie 
przyswoić sobie nadmiaru nowych dla niego informacji, ogra-
niczając znacząco przepustowość napływu danych. Tym samym 
zredukuje przekaz do banalnych, a przy tym absolutnie bazowych 
pytań w rodzaju:

- kto mnie dziś operuje?
lub

- ile trwać będzie zabieg? 
Jest także trzecia strona medalu - niechęć pracowników szpitala 

do rozmów z pacjentem w ogóle. 
Aktywny werbalnie chory traktowany być może jak intruz, 

który zamiast pokornie odpowiadać, śmie stawiać pytania, szcze-
gólnie za „pięć dwunasta”. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji perma-
nentnego przepracowania, gdzie pielęgniarka, lub lekarz, starają 
się skończyć pracę możliwie szybko i najmniejszym nakładem 
sił. Dyskusja jest wówczas niemile widziana, przeszkadza rzeko-
mo w pracy, dekoncentruje i spowalnia tempo wykonywanych 
czynności. 

- Ile czasu będzie trwać zabieg? 
- Tyle, ile potrzeba. 

Krótka, niszcząca odpowiedź na elementarne pytanie, jakie 
my sami kierujemy tak często, a wręcz natarczywie w przypad-
ku planowanego wyjazdu, wizyty u dentysty, czy mechanika 
samochodowego. Ile minut? Godzin? Lub dni? Czas ma dla nas 
znaczenie, o ile tylko mierzymy go my. Tym samym chory nie 
musi wiedzieć, a prawdopodobieństwo tego, że znów się odezwie, 
gdy raz potraktujemy go oschle, maleje do zera. 

Poczucie wyższości nad chorym bywa niestety powszechne. 
Pacjent ma leżeć, spać, lub udawać, że śpi, najlepiej nie ruszać się 
wcale i nie zgłaszać żadnych, elementarnych potrzeb. Nawet jak 
boli - to najczęściej przesadza, starając się wplątać nas w jakąś 
mętną konfabulację. Tym samym:

 - boli? 
Musi boleć - bo zabieg był! 

I tyle trzeba zrozumieć, aby odnaleźć się w nowej, obiektywnie 
niełatwej, pozabiegowej rzeczywistości. Martwi mnie osobiście 
tendencja kolekcjonowania podpisów klientów szpitala, zwalnia-

Z mojej praktyki
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jąca rzekomo od informacji, lapidarność komunikatów i tempo 
wykonywanej pracy.

Osią szpitala był kiedyś pacjent, jako jednostka - był czas na 
rozmowę, nawiązanie relacji, czy zbudowanie zaufania, tak 
szczególnie istotne w pediatrii, czy oddziałach onkologicznych. 
Natłok zadań i godzin pracy, dokumentacji pisemnej, cyfrowej, 
procedurowanie czynności, czy złe sparowanie ilości chorych do 
liczby pielęgniarek skończyć się może obniżeniem jakości pracy, 
oraz, co za tym idzie, odsunięciem nas od korzeni zawodu, jakim 
było od zawsze wsparcie psychiczne i merytoryczne pacjenta. Nie 
zapominajmy, że chory cenił nas zawsze za bliskość, uśmiech 
i poufałość, na którą umiejętnie powinniśmy się godzić. Przyję-
cie modelu monitorowania chorego z podpisaną dokumentacją 
w ręku nie zwalnia nas zawodowo od rozmowy z pacjentem, czy 
łagodzenia jego leków, które rodzi niewiedza. 

W moim życiu zdarzały się sytuacje podpisywania dokumen-
tów „za pięć dwunasta”, w otoczeniu lekarzy, czy koleżanek, 
przytupujących nogą. A i tak, pomimo wszystko, umiałem od-
naleźć czas na pytania:

- czy dobrze widać? 
- czy może przeczytać? 
- czy potrzebuje pan czasu do namysłu? 
- i czy wszystkie podpunkty są dla pana lub pani jasne? 

Świadoma zgoda chorego jest niestety sloganem, parafrazując 
Kubusia Puchatka - im więcej podpisów składał nasz pacjent, 
tym mniej rozumiał co i po co właśnie podpisał. Jest w tym 
bezsprzeczna mądrość - jedynie wczuwając się częściej w sytu-
ację chorego zrozumiemy najlepiej, jak trudne w życiu bywają 
sytuacje nowe, gdy bardziej od kartki z instrukcją cenimy sobie 
kilka słów wyjaśnienia.

Sebastian Kuklo 
mgr oligofrenopedagogiki

plg specj. anestezjologii i int. terapii

Z mojej praktyki
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Informacje

A  
ktualizacja danych w rejestrze OIPiP

Obowiązek  pielęgniarek i położnych  
aktualizacji danych w rejestrze OIPiP

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 123) oraz art. 11 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 916) Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku przypomina o obowiązku i zwraca się z prośbą 
o aktualizację danych.

W celu aktualizacji danych należy przedłożyć:
1. w przypadku zmiany nazwiska - oryginał prawa wy-

konywania zawodu oraz oryginał i kserokopię aktu 
małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska,

2. w przypadku uzyskania tytułu specjalisty - oryginał 
prawa wykonywania zawodu oraz oryginał i kseroko-
pię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w dziedzinie 
specjalizacji,

3. w przypadku ukończenia szkoły wyższej - odpis dyp-
lomu szkoły wyższej - część „A” i „B” (suplement),

4. w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) - oryginał 
i kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane 
kwalifikacje,

5. w przypadku zmiany zatrudnienia - pisemna informac-
ja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko 
oraz okres zatrudnienia.

6. w przypadku zmiany danych adresowych - pisemne 
oświadczenie lub kserokopię dowodu osobistego (ory-
ginał do wglądu).
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat biura

czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 730-1500 a w środy w godz. 730-1700 
tel. 85 747-00-16 w. 32, tel/fax 85 744-11-09

Działalność merytoryczna:

praktyki indywidualne i grupowe, rejestr podmiotów 
prowadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

wtorek, środa i czwartek w godz. 730-1500 
tel: 85 747-00-16 w. 34

w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie 
(kontrole)

Rejestr pielęgniarek i położnych, 
uznawanie kwalifikacji na potrzeby pracy za granicą

od wtorku do piątku w godz. 730-1500 
tel. 85 747-00-16 w. 33

Kasa:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 900-1200 
środa w godz. 1300-1700 
tel: 85 747-00-16 w. 36

Biblioteka - lokal nr 21:

poniedziałek i piątek w godz. 900-1400 
tel: 85 747-00-17

Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia 
książek telefonicznie w godzinach pracy biblioteki, 
a odbiór w pozostałe dni tygodnia  
w godzinach pracy biura.

Informacje
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Informacje

D  
yżury

Radca Prawny OIPiP
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 USK w B-stoku  
Spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu  
(tel. 85 83-18-730)

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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Informacje

I  
nformacja

Dni dodatkowo wolne
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2019
 2 maja 2019
 21 czerwca 2019
 16 sierpnia 2019
 27 grudnia 2019

Soboty pracujące
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2019
 25 maja 2019
 29 czerwca 2019
 24 sierpnia 2019
 14 grudnia 2019

Podstawa prawna:
Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu pracy
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Projekt graficzny okładki ©, layout i koncepcja typograficzna Biuletynu © 
oraz realizacja przygotowania numeru do druku: 
Computer Found «kгwaszko(et)gmail.com» tel mob. 601 669 399

Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok, tel. 85 7422517

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

Redaktor odpowiedzialny:  Cecylia Dolińska

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, 
skrótów, korekt redakcyjnych i poprawek stylistycznych 
w opracowaniach autorskich.

Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.
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