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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

za oknami już jesień... 
lecz do kolejnych słonecznych dni zaledwie kilka miesięcy...

Pandemia sprawiła, że żyjemy i pracujemy w innej rzeczywistości, eksperci 
z całego świata próbują odpowiedzieć na pytania: kiedy skończy się ona skończy? 
kiedy wszystko wróci do normy?

Na te pytania, jak do tej pory, nikt nie potrafi udzielić odpowiedzi, a my, pomału 
zaczynamy przyzwyczajać się do panującej rzeczywistości.

Polecam więc, w międzyczasie, sięgnąć po kolejny numer Biuletynu OIPiP
- zamieszczamy w nim najnowsze informacje, które dokumentują jak wiele się 

działo w trakcie tych „wakacyjnych miesięcy”. 
Życzę Wam Drogie Koleżanki i Koledzy zdrowia i sił w codziennej, jakże trudnej 

i niebezpiecznej pracy - szczególnie w okresie pandemii. 

Z wyrazami szacunku
Cecylia Dolińska 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
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Pożegnania

IRENA SZARKOWSKA
15.05.1929 Grodno - 13.08.2020 Białystok lat 91

Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Bia łymstoku pra-
gnie poinformować, że dniu 
13.08.2020 roku na wieczną 
służbę odeszła 

Pani Irena Szarkowska, 

pielęgniarka, magister pedago-
giki, wieloletnia dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Medycznej Pielę-
gniarstwa i Liceum Medycznego 
Pielęgniarstwa w Białymstoku. 
Osoba wyjątkowa, uczynna, słu-
żąca pomocą wszystkim, której 

praca na rzecz pielęgniarstwa zapisała się złotymi zgłoska-
mi w historii Polskiego Pielęg niarstwa. Pani Irena Szarkow-
ska czynnie uczestniczyła systematycznie w spotkaniach 
z byłymi pracownikami WHO w Warszawie. Ostatnie 4 lata 
ze względu na stan zdrowia spędziła w Białymstoku pod 
troskliwą opieką Siostry i jej rodziny.

 Cześć JEJ pamięci

na kolejnych stronach Biuletynu zamieszczamy informacje z portalu 
 Wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa
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Irena Szarkowska

ekspert, konsultant WHO w MONGOLII 
w latach 1967-1971, 1973-1975, 1978-1980, 

pielęgniarka, mgr pedagogiki,  
wieloletnia dyrektorka  

Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa  
i Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Białymstoku

Irena Szarkowska została powołana do pracy w Światowej 
Organizacji Zdrowia w 1967 roku i skierowana do Mongolii 
w charakterze eksperta a następnie konsultanta do spraw 
kształcenia podstawowego i podyplomowego pielęgniarek. 
Kolejnym zadaniem jakie otrzymała było przygotowanie 
kadry pedagogicznej do szkół pielęgniarstwa i techników, 
położnych oraz pracowników administracji pielęgniarskiej.

W celu ułatwienia realizacji powyższych zadań, przed pod-
jęciem pracy w Ułan Bator, została wysłana do Moskwy 
gdzie zapoznała się z systemem kształcenia średnich kadr 
medycznych oraz z organizacją kształcenia techników 
medycznych.

W Mongolii pracowała jako szef projektu. Przeprowadziła 
badania stanu personelu pielęgniarskiego, liczebności 
i poziomu przygotowania, ustaliła liczbę szpitali , rodzaje 
placówek lecznictwa otwartego. Przeprowadziła dwa kursy 
dla felczerów i akuszerów.

Dużo pracy poświęciła na organizację i uruchamianie szkół 
pielęgniarstwa w Darhanie, opracowała założenia orga-
nizacyjne, programy nauczania ramowe i szczegółowe, 
następnie wspomagała pracę dyrektora szkoły. Podejmo-
wała działania mające na celu uruchomienie wydziałów 
pielęgniarstwa przy technikach medycznych, dla których 
opracowała program dokształcania podyplomowego oraz 
programy nauczania dla przyszłych nauczycieli zawodu.

Pożegnania
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Przygotowała skrypt z metodyki nauczania pielęgniarstwa 
dla nauczycieli zawodu. Przetłumaczyła dwa podręczniki 
pielęgniarstwa oraz objaśnienia do tablic anatomicznych 
w języku rosyjskim.

WHO dwukrotnie powoływało Irenę Szarkowską na sta-
nowisko konsultanta do Mongolii. 
W 1976 roku przebywała w Ułan Bator przez jeden miesiąc. 
W tym czasie opracowała program dokształcania dyrektorów 
i nauczycieli zawodu średnich szkół medycznych, równo-
cześnie odbyła cykl wykładów z administracji i zarządzania.
Kolejny pobyt w Mongolii to rok 1981, Jej zadaniem było 
przeprowadzenie analizy programów nauczania w szkołach 
pielęgniarstwa oraz opracowanie nowych. Nowe programy 
zostały przyjęte i zatwierdzone w całości przez Ministerstwo 
Zdrowia oraz Komitet do Spraw Szkolenia Zawodowego. 

Irena Szarkowska była ogromnie aktywna. Podczas prac 
nad programami znalazła jeszcze czas i siły na zorganizo-
wanie kursu doskonalącego dla pielęgniarek wojewódzkich 
oraz przełożonych szpitali i poliklinik w czterech odległych 
od siebie województwach.

Praca Ireny Szarkowskiej była bardzo dobrze oceniona 
przez władze Mongolii. W dowód uznania zasług została 
odznaczona odznakami:
- za wzorową pracę w służbie zdrowia Mongolii,
- zasłużonego nauczyciela Mongolii.

Opracowała: Dorota Jacyna

Pożegnania
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Życzenia i gratulacje

Nadchodzą wspaniałe dni,  
kiedy wreszcie możesz poświęcić się temu, co najbardziej lubisz. 
Kiedy znajdziesz czas na często odkładane przyjemności, niech 

każdy dzień będzie pełen relaksu i błogiego spokoju. 
Od teraz nic nie musisz, za to możesz WSZYSTKO!

Pani Bożenie Romatowskiej
Położnej Oddziałowej  

Kliniki Perinatologii i Położnictwa Odcinek Patologia Ciąży
Najpiękniejsze życzenia z nutką  
(wstyd się przyznać) zazdrości. 

Składają Koleżanki Położne z Kliniki Perinatologii  
i Położnictwa,Odcinek Patologia Ciąży 

oraz Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku



7

Biuletyn nr 115/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Życzenia i gratulacje

Pani Krystynie Lautsch
Położnej Oddziałowej Bloku Porodowego  

Kliniki Perinatologii i Położnictwa
Z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę, dziękujemy za 

wiele lat spędzonych razem, wspólne dzielenie trosk 
i radości, okazywaną życzliwość i cierpliwość.

Życzymy Tobie wielu lat w zdrowiu i spokoju.
Wspominaj pracę z uśmiechem na ustach, popijając kawę 

w ciszy domowego ogniska i czerpiąc radość z doras
tających wnuków.

Koleżanki Położne z Bloku Porodowego  
Kliniki Perinatologii i Położnictwa

oraz
Pielęgniarki i Położne  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia - 
Albert Einstein

Lidii Masiak 
naszej wspaniałej Koleżance Pielęgniarce 

DZIĘKUJEMY za wspólne lata pracy, za budowanie 
zaufania do Firmy, za troskę o drugiego człowieka, za 
optymizm i zapał, który Ci zawsze towarzyszył bez 

względu na okoliczności.

Życzymy wiele zdrowia , radości,  życzliwości 
i spełnienia tych zamierzeń, na które nie było czasu.

Pielęgniarki i Położna  
z Przychodni Rodzinnej  

„Fidos” w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Młode pielęgniarki 40 lat temu zatrudniły się w szpitalu  
w Dąbrowie Białostockiej. 

Pracowały w różnych oddziałach, poradniach, niosły pacjentom 
ulgę, pocieszały, wysłuchiwały, służyły pomocą, wykonywały 
zabiegi medyczne, pielęgnowały, przyjaźniły się między sobą, 
wspierały wzajemnie.

Czas leciał, przybywało doświadczenia i siwych włosów, aż nad-
szedł czas na odpoczynek. Przechodzącym na emeryturę:

Elżbiecie Baranowskiej
Marii Bykowicz
Walentynie Panasewicz
Helenie Piekarskiej
Bożenie Sosnowskiej

Życzymy dużo zdrowia, zasłużonego odpoczynku, realizacji 
odkładanych na później planów i marzeń, spędzania czasu 
z rodziną i cieszenia się nową codziennością.

Pielęgniarki i Położne  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Dąbrowie Białostockiej
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Życzenia i gratulacje

Serdeczne gratulacje 
z okazji przejścia na emeryturę

Pani Lucynie Chojnowskiej
Dziękujemy za wiele lat współpracy, za wszystkie 

rady, dobre serce, mądrość oraz wsparcie.
Niech zasłużony czas emerytury będzie dla  

Ciebie pełen radości.
Wdzięczni współpracownicy  

Oddziału Rehabilitacji  
Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku
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Konferencja Medycyny Szkolnej

K  
onferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

II Ogólnopolska Konferencja  
Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

W dniach 26.08-27.08.2020 roku odbyła się II Ogólnopolska 
Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej. 

Wzięło w niej udział 100 pielęgniarek środowiska nauczania 
i wychowania z całego kraju. Odbywała się ona w Hotelu Gro-
mada Centrum w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było 
Polskie Centrum Edukacji.

Ze względu na sytuację epidemiczną, w celu ograniczenia czasu 
przebywania całej grupy na sali konferencyjnej, zajęcia w formie 
stacjonarnej poprzedzone były czterema wykładami online.

19.08.2020 r.

Pani dr n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w War-
szawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycz-
nym Kształcenia Podyplomowego przedstawiła temat „Prowa-
dzenie dokumentacji ucznia i gabinetu”. Poruszyła problematyką 
odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz zakres 
praw pacjenta i praw personelu medycznego.

,,Bezpieczeństwo pielęgniarek i uczniów w czasach COVID-19’’ 
w sposób przystępny i rzeczowy zaprezentował Pan Marek Po-
sobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny.
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20.08.2020 r.

Dr hab. n. med. Barbara Remberk, Konsultant Krajowy 
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży omówiła „Sympto-
my zaburzeń psychicznych u dzieci”. Występowanie zaburzeń 
psychicznych wśród dzieci i młodzieży wykazuje tendencję wzro-
stową, zwłaszcza w zakresie całościowych zaburzeń rozwoju oraz 
zaburzeń zachowania. Zmienia się obraz kliniczny zaburzeń 
afektywnych (częściej w ich przebiegu dochodzi do zachowań 
agresywnych), a także zamierzonych samookaleczeń, prób sa-
mobójczych w epizodach depresyjnych, co wymaga większego 
zaangażowania służb w leczenie.

Konferencja Medycyny Szkolnej
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Ciekawym zagadnieniem, na płaszczyźnie praktyki zawodowej 
było ukazanie przez dr n. o zdr. Katarzynę B. Głodowską, oraz 
dr n. o zdr. Jana Głodowskiego - pielęgniarza, specjalistę orto-
podologii ,,Wad postawy wśród dzieci. Jak patrzy pielęgniarka 
i czego nie widzi”.

Pierwszego dnia konferencji (na zdjęciu powyżej Anna Oblaciń-
ska z Wisławą Ostręgą) prof. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, 
Konsultant w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Pracow-
ni Medycyny Szkolnej w wykładzie ,,Zmiany w profilaktycznej 
opiece zdrowotnej nad uczniami. Skąd idziemy i dokąd zmie-
rzamy” przedstawiła szczegółową historię zmian zachodzących 
w systemie opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole w Polsce.

Następnie mgr Wisława Ostręga z Instytutu Matki i Dziecka 
omówiła. „Rolę i zadania Instytutu Matki i Dziecka”. Do za-
dań Instytutu, w zakresie monitorowanie opieki zdrowotnej nad 
uczniami, (Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej 
nad uczniami) należy:

1) analiza informacji gromadzonych w ramach statystyki pub-
licznej i ocena realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami;

2) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwe-
mu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 30 kwietnia 
następnego roku, corocznej informacji o realizacji opieki 
zdrowotnej nad uczniami;

Konferencja Medycyny Szkolnej
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3) proponowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 
kierunków zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami;

4) proponowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 
kierunków zmian w kształceniu zawodowym osób spra-
wujących opiekę zdrowotną nad uczniami;

5) opiniowanie programów kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 
w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami;

6) współpraca z ministrem właściwym do spraw oświaty 
i wychowania w zakresie opracowywania i opiniowania 
programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla 
podmiotów działających na rzecz zapewnienia warunków 
realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami.

Pani Konsultant Wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie psy-
chiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego 
dla dzieci w Józefowie dr n med. Lidia Popek w wykładzie ,,Uczeń 
ze spektrum autyzmu w szkole”, poszerzyła i uzupełniła tematykę 
zaburzenia jakim jest autyzm.

27.08.2020 r.
„Współpraca pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 

z dyrekcją szkoły i innymi członkami grona pedagogicznego” 
była przedmiotem rozważań Pani mgr Jolanty Zając, Prze-
wodniczącej Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania 
i Wychowania przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. W wykładzie tym Pani Jolanta Zając podkreśliła 
znaczenie prawidłowych relacji pomiędzy pielęgniarką a pozo-
stałymi pracownikami szkoły.

Psycholog szkolny, terapeutka zajęciowa, psycholog społecz-
ny, Pani mgr Blanka Zientek poruszyła temat „Komunikacji 
z  uczniami, postępowania z uczniami agresywnymi”. Z tego 
wykładu wynika, iż ,,Trzeba myśleć i patrzeć na dziecko, bo to 
ono nam swoim zachowaniem sygnalizuje, co mu pomaga a co 
szkodzi’’.

Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. Poruszono dużo nurtujących środowi-
sko nauczania i wychowania tematów. Szkolenia tego typu są 

Konferencja Medycyny Szkolnej
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niezbędne gdyż pomagają z sukcesem realizować działania na 
rzecz naszych podopiecznych.

Powyższa mapa ilustruje z jakich części Polski przyjechały pa-
nie pielęgniarki i jeden pan pielęgniarz na II Konferencję Pielęg-
niarek Medycyny Szkolnej.

mgr piel. Anna Sokół

Konferencja Medycyny Szkolnej



16

Biuletyn nr 115/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

K  
alendarium

02.06.2020 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki/Prze-
łożonej Oddziałowej następujących oddziałów: 
Kliniki Neurologii i Oddziału Urazowego, Kliniki Per-
inatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia - odcinek 
Położnictwo oraz Kliniki Neonatologii i Intensywnej Te-
rapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku - przewodniczyła Elżbieta Sienkiewicz.
Do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki/Przełożonej 
Oddziałowej komisja konkursowa wytypowała następu-
jące osoby:
• Klinika Neurologii i Oddział Urazowy 

- mgr Marianna Winkiel,
• Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia 

- odcinek Położnictwo - mgr Justyna Kulmaczewska,
• Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 

- mgr Agata Ostaż.
Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.

09.06.2020 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

24.06.2020 XX Posiedzenie (on-line) Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska i Beata Janina Olejnik Sekretarz ORPiP.

25.06.2020 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście 
Białystok - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

25.06.2020 Posiedzenie Rady POW NFZ- wideokonferencja - 
uczestniczyła Dorota Rojsza Specjalista ds. Merytorycznych.

30.06.2020 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ Wojskowej 
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Białymstoku - 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

Kalendarium OIPiP



17

Biuletyn nr 115/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

30.06.2020 Egzamin końcowy na kursie specjalistycznym Re-
suscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i po-
łożnych organizowanym przez Polskie Centrum Edukacji 
i Analiz ORDO sp. z O.O. - uczestniczyła Beata Janina Olejnik 
Sekretarz ORPiP w Białymstoku.

07.07.2020 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09.07.2020 Webinaria z udziałem studentów 3 roku UMB - 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska, 
Katarzyna Snarska.

21.07.2020 Egzamin państwowy w ramach szkolenia specjaliza-
cyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla 
pielęgniarek w Warszawie.

22.07.2020 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

06.08.2020 Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie postę-
powania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora 
ds. Lecznictwa SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku.

02.07.2020-08.09.2020 Kontrola przeprowadzona przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Białymstoku dotycząca 
uznawania kwalifikacji zawodowych obcokrajowców spoza 
Unii Europejskiej, działań wspierających w celu stworze-
nia sprzyjających warunków do uznawania i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych oraz sprawnego wdrażania się 
cudzoziemców do krajowego rynku pracy.

06.08.2020-10.08.2020 Kontrola realizacji kształcenia i doskona-
lenia zawodowego położnych, prawidłowości prowadzonej 
dokumentacji i przebiegu kształcenia w ramach szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekolo-
giczno-położniczego dla położnych finansowanego ze środ-
ków budżetowych Ministerstwa Zdrowia przeprowadzona 
przez Panią dr hab. Grażynę Iwanowicz-Palus Konsultanta 
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Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego 
i położniczego.

11.08.2020 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

21.08.2020 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Leczenie 
ran dla położnych organizowanego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

21.08.2020 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Leczenie 
ran dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

25.08.2020 Konferencja Obywatele państw trzecich w wojewódz-
twie podlaskim zorganizowana przez Podlaski Urząd Wo-
jewódzki w Białymstoku - uczestniczyła Cecylia Dolińska 
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku.

czerwiec - sierpień 2020 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy 
Socjalnej - odbywało się zdalnie.

10 VI - 8 VII - 22 VII - 12 VIII - 25 VIII 2020 W okresie 
stanu epidemii zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wprowadzono możliwość podej-
mowania m.in. uchwał przez kolegialne organy samorządów 
zawodowych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.
W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 
czerwca 2020 r. do sierpnia 2020 r. odbyło się jedno posie-
dzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego poro-
zumiewania się na odległość, jedno posiedzenie w trybie 
stacjonarnym a w trzech terminach przeprowadzono gło-
sowanie nad uchwałami w trybie obiegowym.
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
•  wykreślono z rejestru: 11 pielęgniarki i 3 położne,

Kalendarium OIPiP
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•  wpisano do rejestru OIPiP w Białymstoku: 3 pie lęg-
niarki,

•  stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 
do rejestru okręgowej izby: 105 pielęgniarek i 1 po-
łożną,

•  wydano duplikat prawa wykonywania zawodu: 1 pie-
lęgniarce,

•  przyznano cudzoziemcowi na stałe prawo wykonywa-
nia zawodu: 1 pielęgniarce,

•  wydano odmowe stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu: 1 pielęgniarce.

2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą: 

•  wpisano do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą: 32 pielęgniarki i 2 położne,

•  dokonano zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą: 2 pielęgniarki,

•  wykreślono z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą: 1 pielęgniarkę.

3. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe:

•  dokonano wpisu do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe - 2 uchwały (Fundacja 
Pretium z siedzibą we Wrocławiu).

4. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat:

•  skierowano na przeszkolenie: 1 pielęgniarkę.
5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-

nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (70 osób).

6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:

•  udzielenia zapomóg w przypadkach losowych 
- 3 uchwały (14 osób),

•  udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-
cowego - 2 uchwały (4 osoby).
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7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych 
- 2 uchwały (Białostockim Centrum Onkologii im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Uniwersytec-
kim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku).

8. Uchwały w sprawie prowadzenia kształcenia w OIPiP 
w Białymstoku - 2 uchwały.

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

Kalendarium OIPiP
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Szkolenia w Okręgowej Izbie PiP

S  
zkolenia w Okręgowej Izbie PiP w Białymstoku

Pomimo panującej pandemii, szkolenia podyplomowe w naszej 
Okręgowej Izbie zostały wznowione, na co pozwoliły zmiany 
w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

W/w ustawie wprowadzono zapis, że w przypadku ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone:

1. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, 
czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;

2. w formie indywidualnej, w odniesieniu do szkolenia prak-
tycznego, także w podmiocie, w którym aktualnie pielęg-
niarka, położna uczestnicząca w kształceniu jest zatrudniona.

We wrześniu rozpoczął się: Kurs specjalistyczny Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa oraz Kurs specjalistyczny Resuscytacja 
oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych.

Kontynuowane są szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęg-
niarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgnia-
rek oraz w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego 
dla położnych.

Niezmiernie miło nam poinformować, że uczestniczki naszych 
szkoleń specjalizacyjnych pomyślnie zdały egzamin państwowy. 
Bardzo serdecznie im gratulujemy, życząc jednocześnie satysfak-
cji z nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji pielęgniarskich.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z kształcenia podyplo-
mowego, organizowanego przez nasza Izbę.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  
Cecylia Dolińska
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W  
yniki egzaminu - pielęgniarstwo rodzinne

Statystyka egzaminu państwowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 

przeprowadzonego w dniu 6 lipca 2020 r.

Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 230 
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 221 
Liczb osób nieobecnych na egzaminie - 9
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 221 
Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny - - 
Wynik najwyższy - 135
Wynik najniższy - 88 
Zdawalność - 100% 
Średnia punktów z egzaminu 125,23

Średnia punktów z egzaminu uzyskanych przez osoby uczest-
niczące w zajęciach organizowanych przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 125,32

Szkolenia w Okręgowej Izbie PiP
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W  
yniki egzaminu - pielęgniarstwo chirurgiczne

Statystyka egzaminu państwowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
przeprowadzonego w dniu 16 lipca 2020 r. 

Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 547 
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 529 
Liczb osób nieobecnych na egzaminie - 18
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 527 
Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny - 2 
Wynik najwyższy - 139 
Wynik najniższy - 81 
Zdawalność - 99,62% 
Średnia punktów z egzaminu - 125,74

Średnia punktów z egzaminu uzyskanych przez osoby uczest-
niczące w zajęciach organizowanych przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 122,61

Szkolenia w Okręgowej Izbie PiP
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W  
yniki egzaminu - pielęgniarstwo internistyczne

Statystyka egzaminu państwowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego 

przeprowadzonego w dniu 21 lipca 2020 r. 

Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 654 
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 627 
Liczb osób nieobecnych na egzaminie - 27
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 623 
Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny - 4 
Wynik najwyższy - 130 
Wynik najniższy - 66 
Zdawalność - 99,36% 
Średnia punktów z egzaminu - 115,78

Średnia punktów z egzaminu uzyskanych przez osoby uczest-
niczące w zajęciach organizowanych przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 113,92

Szkolenia w Okręgowej Izbie PiP
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Zakończone szkolenia podyplomowe  
organizowane przez OIPiP w Białymstoku

Kurs specjalistyczny

Leczenie ran dla położnych

Magdalena Andraka Maryla Brzozowska
Weronika Bylak  Kinga Paulina Buczkowska
Elżbieta Czołpińska Urszula Daniluk
Paulina Dzietczyk  Kinga Daniszewska-Bilmin
Katarzyna Gierasimiuk Joanna Gniazdowska
Monika Gumowska Natalia Kaczmarczyk
Aneta Kalinowska  Nadia Łukasik
Beata Łukianiuk  Paula Maliszewska
Monika Milewska  Dorota D. Niewiarowska
Elżbieta Milewska  Dominika Ołdziejewska
Marta Poniatowska Urszula Maria Pietrowska
Monika Rainko  Angelika Sawicka
Monika Tomiło  Dorota M. Staniszewska
Sandra Tworkowska Emilia Wajszczuk
Ewelina Wysocka  Bogumiła Zdanowicz
Agnieszka Załuska

Kurs specjalistyczny

Leczenie ran dla pielęgniarek

Edyta Bagińska  Ewelina Baluk
Ewa Bryczkowska  Ewelina Brzozowska
Elżbieta Charytoniuk Przemysław Czemko
Barbara Dąbrowska Katarzyna Dziewiątkowska
Teresa Gadomer  Justyna Górska

Szkolenia w Okręgowej Izbie PiP
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Lilla Gregorczuk  Lucyna Hapunik
Barbara Hryń  Paulina Jabłońska
Karol Kacejko  Julita Kacejko
Patrycja Kalinowska Beata Kanclerz
Artur Andrzej Kanteluk Renata Klim
Urszula Krahel  Karolina Maria Klimczuk
Ewelina Krakowiecka Anna Kraśnicka
Katarzyna Krzywicka Jadwiga Leszczyńska
Marzena Maciejczuk Dorota Renata Michniewicz
Dorota Mielech  Monika Muszyńska
Elżbieta Nadowska Małgorzata Barbara Okieńczuk
Alicja Osipiuk  Urszula Olszańska
Agata Panas  Agnieszka Pankiewicz
Anna Polińska  Paulina Puczko
Hanna Rembiszewska Agnieszka Rutkowska
Ewa Siemieniuk  Paulina Sieredzińska
Anna Skrobczyńska Natalia Sławiecka
Katarzyna Stachurska Anna Sulima Dolina
Dominika Szydłowska Monika Szymborska
Anna Trochimczuk Agnieszka Wioletta Śliwińska
Joanna Weremijewicz Małgorzata Wiensław
Katarzyna Witkowska Emilia Marta Zubrycka
Elżbieta Zubrycka  Paweł Żukowicki

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

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia w Okręgowej Izbie PiP
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K  
ształcenie podyplomowe a COVID-19

Komunikat 

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, 
w zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym, może brać 
udział wyłącznie pielęgniarka lub położna - osoba zdrowa, bez 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: 
podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel. 

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może 
brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub 
izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu 
z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza 
odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęg niarki 
lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku CO-
VID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. 

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypad-
ku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub 
położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-
-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, 
test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w pod-
miocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, 
a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być 
opiekun stażu. 

Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub po-
łożnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia 
podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu 
powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kie-
runku COV1D-19 wykonywanych pracownikom danego pod-
miotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne. 

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jed-
noimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna 
może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia 
praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku 
testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wyko-
nany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.

Szkolenia w Okręgowej Izbie PiP
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K  
omunikat CKPPiP w sprawie kształcenia na odległość

Komunikat CKPPiP w sprawie wykorzystania  
metod i technik kształcenia na odległość  

w odniesieniu do zajęć teoretycznych,  
niezależnie od tego,  

czy zostało to przewidziane w programie kształcenia 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
informuje, że w art. 78 ust. 6-8 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzono następujący 
zapis: w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych może być prowadzone:

1) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, 
czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;

2) w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia prak-
tycznego, także w podmiocie, w którym aktualnie pielęg-
niarka, położna uczestnicząca w kształceniu jest zatrudniona.

Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia, z wyłączeniem 
egzaminu państwowego, może odbywać się z wykorzystaniem 
technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej prze-
biegu i rejestrację.

Ponadto z dniem rozpoczęcia kształcenia z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość lub dokonania zmian 
dotyczących miejsca realizacji zajęć stażowych Organizator 
kształcenia zobowiązany jest poinformować Centrum o stoso-
wanych metodach i technikach kształcenia na odległość oraz 
o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wska-
zanych w harmonogramie kształcenia, o którym mowa w art. 80 
ust. 2 pkt 2. Informacje należy przesyłać na formularzu, którego 
wzór stanowi Załącznik.

Wzór formularza w sprawie stosowanych metod i technik 
kształcenia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek 
szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształ-
cenia. Formularz należy przesyłać do CKPPiP, elektronicznie na 
adres: sekretariat@ckppip.edu.pl.

Szkolenia w Okręgowej Izbie PiP
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Zmiany w ustawach

Z  
miany w przepisach - pandemia COVID-19

Zmiany w przepisach  
dotyczące pielęgniarek i położnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowa-
nia ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po 
jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493), ustawodawca wdrożył 
w życie istotne dla wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej 
zmiany dotyczące:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne w okresie 
stanu epidemii,
W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej w art. 5 po 

ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-

nego lub stanu epidemii wykonywanie zawodu położnej 
może polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń 
zdrowotnych w zakresie:
1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych,
2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,
3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej,
4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świad-

czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych,

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, le-
czenia i rehabilitacji,

6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
– zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami 

zawodowymi.”;
2) wprowadzenia możliwości kształcenia na odległość z wyko-

rzystaniem systemów teleinformatycznych w okresie stanu 
epidemii,
W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej w art. 78 do-

daje się ust. 6 - 8 w brzmieniu:
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„6. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych może być prowadzone:

1) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na od-
ległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależ-
nie od tego, czy zostało to przewidziane w programie 
kształcenia;

2) w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia 
praktycznego, także w podmiocie, w którym aktualnie 
pielęgniarka, położna uczestnicząca w kształceniu jest 
zatrudniona.

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, weryfikacja 
osiągniętych efektów kształcenia, z wyłączeniem egza-
minu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2, 
może odbywać się z wykorzystaniem technologii in-
formatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu 
i rejestrację.

8. Z dniem rozpoczęcia kształcenia w sposób, o którym 
mowa w ust. 6, organizator kształcenia informuje Cen-
trum o stosowanych metodach i technikach kształce-
nia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek 
szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie 
kształcenia, o którym mowa w art. 80 ust. 2 pkt 2.”;

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej w art. 81 
w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 
3 w brzmieniu:
„3) rejestrować przebieg zajęć teoretycznych prowadzo-

nych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, w zakresie obejmującym dźwięk; nośnik 
z zarejestrowanymi zajęciami stanowi integralną część 
dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomowego.”

3) postępowań konkursowych na niektóre stanowiska w pod-
miocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w okresie 
stanu epidemii,
W ustawie o działalności leczniczej w art. 49 po ust. 6 dodaje 

się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W przypadku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospo-

litej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

Zmiany w ustawach
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epidemii, okres, o którym mowa w ust. 6, zostaje prze-
dłużony o czas trwania danego stanu oraz o kolejne 90 
dni od dnia jego odwołania.”

4) kalendarza wyborów do organów izb w okresie stanu epi-
demii,
W ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych w art. 8 

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Jeżeli kadencja organów izby, o której mowa w ust. 1, 

upływa w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1239, z późn. zm.), lub do 30 dni po odwołaniu danego 
stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru orga-
nów izby na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 
dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii. Zdanie drugie ust. 1 stosuje się.”;

5) sposobu uchwalania rocznego budżetu okręgowej izby oraz 
zasad gospodarki finansowej w okresie stanu epidemii
W ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych wprowa-

dza się następujące zmiany:
po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:
„Art. 31a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epide-

micznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, okręgowa rada, po 
podjęciu uchwały o braku możliwości przeprowadzenia 
okręgowego zjazdu w związku z ogłoszeniem takiego 
stanu, realizuje zadania, o których mowa w art. 30 pkt 1, 
w danym roku.”

Zmiany w ustawach
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Informacje NRPiP

U  
bezpieczenie a SARS-CoV-2

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2020 r. 

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP-NRPiP-DM.0025.63.2020.MK 

Pan Łukasz Szumowski  
Minister Zdrowia 

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz wpływa-
jącymi licznymi pytaniami od członków samorządu zawodowego, 
w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Zdro-
wia a Prezesem pzU s.A ., zwracam się z zapytaniem, czy wszystkie 
pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych w okre-
sie epidemii COVID-19 są objęte dodatkowym ubezpieczeniem 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, w przypadku zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub 
poniesienia śmierci w następstwie zakażenia.

Pielęgniarki i położne realizujące świadczenia zdrowotne na rzecz 
pacjentów w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 potrzebują 
natychmiastowych działań osłonowych, które powinny zapewnić 
niezbędne wsparcie finansowe na wypadek zachorowania lub śmierci. 

Z wyrazami szacunku 

Prezes NRPiP  
Zofia Małas 
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U  
bezpieczenie a SARS-CoV-2

Odpowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na za-
pytanie NIPiP dotyczącego objęcia dodatkowym ubezpieczeniem 
od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich pielęgnia-
rek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w okresie 
epidemii COVID-19 w przypadku zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia 
śmierci w następstwie zakażenia.

Warszawa, 02 czerwca 2020 r.
Ministerstwo Zdrowia
IK:2008102.MG

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Izby  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pismo znak: NIPiP-NRPiP-DM.0025.63.2020.
MK z dnia 6 kwietnia 2020 r., przekazane drogą e-mail, uprzejmie 
proszę o przyjęcie poniższego.

W ramach zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego ubezpieczenia 
następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS-COV-2, 
ochroną ubezpieczeniową objęto w pierwszej kolejności personel 
medyczny szpitali jednoimiennych, których zadaniem jest wyłącznie 
opieka nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

W związku z napływającymi do Ministerstwa wnioskami o rozsze-
rzenie ubezpieczenia o personel medyczny pozostałych placówek, 
niezwłocznie podjęto prace nad stworzeniem warunków do obję-
cia rzeczonym ubezpieczeniem jak największej liczby pracowników 
służby zdrowia. W wyniku podjętych działań, w dniu 1.06.2020 r. 
podpisano aneks do umowy zawartej z PZU S.A., który znacznie 
poszerza krąg osób objętych ubezpieczeniem od następstw zaka-
żenia koronawirusem.

Informacje NRPiP
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Zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami umowy, oprócz 
personelu szpitali jednoimiennych, ubezpieczeniu podlegają także 
lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, salowe i pozostały personel 
medyczny oraz szpitalny, w oddziałach zakaźnych szpitali miesza-
nych.

Dodatkowo, ubezpieczeniem objęto lekarzy, pielęgniarki, położne, 
farmaceutów, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, 
skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii zgodnie z art. 47 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

Z poważaniem 
Jarosław Kieszek  

Dyrektor 

Informacje NRPiP
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P  
orada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ

Z dniem 1.08.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Minis-
tra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Celem regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu 
opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym oso-
bom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej przez wyodrębnienie porady pielęgniarki podstawo-
wej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej wraz z dookreśleniem warunków ich realizacji.

Pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności od posia-
danych uprawnień zawodowych, będzie mogła m.in. prowadzić 
profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia 
rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielę-
gniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać leki 
zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie 
na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje 
bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psycho-
tropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach 
kontynuacji, wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby 
medyczne (np. pieluchomajtki), wystawić skierowanie na wy-
konanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej 
diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających 
metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższo-
ne ryzyko dla pacjenta.

Z kolei położna w ramach porady POZ będzie mogła m.in. 
udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i on-
kologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran, 
przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czyn-
ne, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach 
kontynuacji, wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, 
wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagno-
stycznych, wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety 
ciężarnej.

Informacje NRPiP



36

Biuletyn nr 115/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Od 1 sierpnia porada pielęgniarska funkcjonuje w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej. O tym, jaki zakres świadczeń 
obejmuje i jakie problemy mogą być z nią związane, mówią dla 
Evereth News pielęgniarki Joanna Lewoniewska i Sylwia Kiel-
czyk, specjalistki pielęgniarstwa rodzinnego ze Stowarzyszenia 
Pielęgniarki Cyfrowe.

1 stycznia 2020 roku zaczęło obowiązywać zarządzenie prezesa 
NFZ, zgodnie z którym pielęgniarki i położne mogą udzielać 
porad pielęgniarskich w ramach ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej. Według przepisów porada pielęgniarska jako świad-
czenie miała być realizowana w czterech kluczowych dla syste-
mu opieki zdrowotnej obszarach medycyny: chirurgii ogólnej, 
ginekologii i położnictwie, kardiologii i diabetologii. 1 sierpnia 
zakres porady pielęgniarskiej rozszerzono na podstawową opiekę 
zdrowotną.

Większa samodzielność dla pielęgniarek
Jak powiedziała w rozmowie z Evereth News prezes Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, wprowadzenie pora-
dy pielęgniarskiej jako odrębnego świadczenia w systemie opieki 
zdrowotnej ma dla pielęgniarek kluczowe znaczenie, ponieważ 
wiąże się z poszerzaniem kompetencji zawodowych i pozwala 
efektywniej wykorzystywać profesjonalną wiedzę i umiejętności 
pielęgniarek. Rozszerzenie porady pielęgniarskiej na podstawową 
opiekę zdrowotną można więc postrzegać jako kolejny krok ku 
ugruntowaniu samodzielności zawodowej polskich pielęgniarek.

Zakres świadczeń zależny od uprawnień zawodowych
Jak tłumaczą Joanna Lewoniewska i Sylwia Kielczyk, wprowa-

dzenie porady pielęgniarskiej w POZ ma usprawnić funkcjono-
wanie tych jednostek i zagwarantować pielęgniarkom dodatkowe 
uprawnienia:

- Porada ta ma służyć pacjentom w ułatwieniu dostępu do usług 
medycznych. Pacjent, prócz znanych mu dotychczas dzia-
łań pielęgniarskich, obecnie może oczekiwać na świadczenie 
w postaci wystawienia recepty na leki do kontynuacji lecze-
nia, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także po 
starannym przeprowadzeniu badania uzyskać poradę obej-

Informacje NRPiP
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mującą leczenie rany przewlekłej, skierowania na badania, 
ordynację leków - w zakresie posiadanych przez pielęgniarkę 
POZ specjalistycznych umiejętności - tłumaczą specjalistki 
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i dodają:

- Już teraz są pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie 
indywidualnych kontraktów udzielające tego rodzaju pora-
dy w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem, również 
w sektorze prywatnym. Ustanowione prawnie rozszerzenie 
kompetencji o możliwość ordynacji i kontynuacji leków, 
wyrobów medycznych, leczenia ran oraz wystawiania skie-
rowań na badania laboratoryjne tworzy lepsze warunki do 
rozwoju zawodu i podejmowania wyzwań przez nowe zasoby 
kadrowe.

Joanna Lewoniewska i Sylwia Kielczyk zwracają jednak uwagę, 
że wprowadzenie porady pielęgniarskiej w POZ może się wiązać 
z problemami organizacyjnymi:

- Bez szczegółowych wytycznych, standardów organizacyjnych 
i adekwatnej wyceny świadczenia może wystąpić problem 
z wprowadzeniem porady pielęgniarskiej, zwłaszcza w jed-
nostkach, w których pielęgniarki są zatrudniane na umowy 
o pracę, oraz w tych jednostkach, gdzie występuje zróżnico-
wany poziom wykształcenia i posiadanych uprawnień.

Kampanie informacyjne dla społeczeństwa
Jak zwracają uwagę Joanna Lewoniewska i Sylwia Kielczyk, 

jednym z poważnych problemów związanych z wprowadze-
niem porady pielęgniarskiej w POZ może być niedostateczna 
świadomość pacjentów co do nowego świadczenia.

- Poważnym problemem dla realizacji tych zadań przez pielę-
gniarki POZ jest brak dostatecznej wiedzy wśród społeczeń-
stwa o ich nowych kompetencjach. Wydaje się zasadne, aby 
ośrodki decyzyjne jak najszybciej podjęły trud przeprowa-
dzenia kampanii medialnej, rzetelnie informującej o nowych 
kompetencjach pielęgniarki i położnej POZ, która zastąpi 
dotychczasowe nierzetelne i obiegowe wiadomości dotyczące 
tych świadczeń. Taka kampania wpłynęłaby na zwiększenie 
zaufania pacjentów do porady pielęgniarskiej - podsumowują 
ekspertki.

Informacje NRPiP
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Potrzebna odpowiednia wycena świadczeń
Organizacje branżowe zwracają uwagę, że nadal jednak brakuje 

adekwatnej wyceny świadczeń realizowanych w ramach porady 
pielęgniarskiej, i apelują do Ministerstwa Zdrowia o wycenienie 
usług pielęgniarek na poziomie zgodnym z posiadaną przez nie 
wiedzą i sprawowaną odpowiedzialnością. 

Jak podkreślają Joanna Lewoniewska i Sylwia Kielczyk:
- Takie rozwiązanie jest traktowane jako forma awansu, a nie 

dodatkowe obowiązki, a współpraca ta jest z korzyścią dla 
pacjentów. Dobra płaca za odpowiedzialność i dodatkowe 
kompetencje jest jednak niezbędna. Dlatego liczymy na od-
powiednią wycenę tejże usługi. To zagwarantuje jej dobry 
start wdrożeniowy.

Źródła: https://www.rynekzdrowia.pl/, https://dziennikustaw.gov.pl/, https://
www.pielegniarkicyfrowe.pl/, https://www.isbzdrowie.pl/
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P  
ismo Pani Prezes NRPiP do MZ

Pismo Pani Prezes NRPiP skierowane do MZ w sprawie no-
welizacji normy zatrudnienia (art. 50 ustawy o działalności 
leczniczej)

Warszawa, dnia 8 lipca 2020 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPP-NRPIP-DM.0025.133.2020.JP

Pani Józefa Szczurek-Żelazko  
Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 

Szanowna Pani Minister
Zwracamy się z uprzejmą prośba o podjęcie działań inicjujących 

dokonanie nowelizacji art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 295), dalej zwana ustawą 
o działalności leczniczej lub u.dz.l.

Obecnie jest:
Art. 50 1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje mini-

malne normy zatrudnienia pielęgniarek. Minimalne normy ustala 
kierownik tego podmiotu po zasięgnięciu opinii:
1) kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi 

określonymi w regulaminie organizacyjnym;
2) przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związ-

ków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na 
terenie podmiotu.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatyw-
nych związków zawodowych, określi w drodze rozporządzenia, 
sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
w podmiotach określonych w ust. 1, mając na celu zapewnienie 
właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do 
podmiotów leczniczych, dla których jest podmiotem tworzącym, 

Informacje NRPiP
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a minister właściwy do spraw zdrowia w odniesieniu do pozo-
stałych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
dokonuje corocznej oceny realizacji obowiązku, o którym mowa 
w ust. 1, na podstawie:
1) danych przekazanych przez te podmioty lecznicze w zakresie, 

terminie i w sposób wskazany przez tych ministrów;
2) wyników kontroli przeprowadzonej w trybie art. 119, jeżeli 

dane przekazane w sposób określony w pkt 1 okażą się nie-
wystarczające dla oceny realizacji obowiązku, o którym mowa 
w ust. 1.

3a. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie mogą obejmować 
danych osobowych pielęgniarek i położnych.

4. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zatrudnia 
się pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie do 
zajmowanego stanowiska.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozpo-
rządzenia, kwalifikacje wymagane od pracowników na poszcze-
gólnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach określonych 
w ust. 1, kierując się bezpieczeństwem pacjentów oraz potrzebą 
zapewnienia efektywności zatrudnienia. 

Proponujemy zmianę poprzez dodanie nowego ustępu 2a:

Art. 50 1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje mini-
malne normy zatrudnienia pielęgniarek. Minimalne normy ustala 
kierownik tego podmiotu po zasięgnięciu opinii:
1) kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi 

określonymi w regulaminie organizacyjnym;
2) przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związ-

ków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na 
terenie podmiotu.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatyw-
nych związków zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
w podmiotach określonych w ust. 1, mając na celu zapewnienie 
właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

2a. Przepisy ust.1 i 2 nie mają zastosowania do podmiotów lecz-
niczych niebędący przedsiębiorcą lub ich jednostek organi-
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zacyjnych w zakresie, jakim normy zatrudnienia pielęgniarka 
i położnych są przedmiotem regulacji przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373).

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do 
podmiotów leczniczych, dla których jest podmiotem tworzącym, 
a minister właściwy do spraw zdrowia w odniesieniu do pozos-
tałych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
dokonuje corocznej oceny realizacji obowiązku, o którym mowa 
w ust. 1, na podstawie:
1) danych przekazanych przez te podmioty lecznicze w zakresie, 

terminie i w sposób wskazany przez tych ministrów;
2) wyników kontroli przeprowadzonej w trybie art. 119, jeżeli 

dane przekazane w sposób określony w pkt 1 okażą się nie-
wystarczające dla oceny realizacji obowiązku, o którym mowa 
w ust. 1.

3a. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie mogą obejmować 
danych osobowych pielęgniarek i położnych.

4. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zatrudnia 
się pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie do 
zajmowanego stanowiska.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozpo-
rządzenia, kwalifikacje wymagane od pracowników na poszcze-
gólnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach określonych 
w ust. 1, kierując się bezpieczeństwem pacjentów oraz potrzebą 
zapewnienia efektywności zatrudnienia.

Uzasadnienie
Pragniemy zwrócić uwagę, że obecnie w zakresie norm zatrudnia-

nia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami mamy stan prawny, który w praktyce kierowników 
tych podmiotów budzi poważne wątpliwości w zakresie intencji 
racjonalnego ustawodawcy, co potwierdzają zgłaszane uwagi przez 
przedstawicieli organów samorządu pielęgniarka i położnych z róż-
nych miejsc w Polsce, raport pokontrolny Najwyższej Izby Kontroli, 
dotychczasowe kontrole przeprowadzane przez wojewodów oraz 
opinie prawne przedłożone NIPiP przez niezależnych ekspertów 
z zakresu prawa pracy i prawa medycznego.
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Nurtujących wątpliwości nie usunęła odpowiedź udzielo-
na przez departament prawny Ministerstwa Zdrowia pismem 
PPWA.024.75.2020.MF z dnia 6 czerwca2020 r.

Kluczową sprawą jest wątpliwość co do racji bytu dwóch niezależ-
nych podstaw prawnych ustalania liczby zatrudnianego personelu 
pielęgniarskiego i położnych. Na dzień dzisiejszy mamy dwie ustawy 
i dwa rozporządzenia, które obowiązują i regulują inne kryteria, które 
muszą brać pod uwagę kierownicy podmiotów leczniczych przy 
ustalaniu liczebności w/w kadry medycznej. Jednocześnie w trakcie 
kontroli wymaga się od kadry zarządzającej, przedłożenia rozwiązań 
wynikających z jednej i drugiej ustawy, co prowadzi do swoistych 
paradoksów w praktyce stosowania prawa.

Zgodnie z w/w/ art. 50 u.dz.l. podmioty lecznicze niebędące przed-
siębiorcami, czyli wyłącznie samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej i jednostki budżetowe są zobowiązane do stosowanie 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek (art. 50 ust. 1 u.d.l.), 
a sposób ich ustalenia określił Minister Zdrowia w drodze aktu wy-
konawczego, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545), dalej rozporządzenie 
o normach. Warto tu zwrócić uwagę, iż w/w akt wykonawczy „wy-
chodzi” poza delegację ustawową i określa nie tylko normy zatrudnie-
nia pielęgniarek, ale również położnych. Poprzednie rozporządzenie 
- w przeciwieństwie do obecnego - dotyczyło wszystkich zakładów 
opieki zdrowotnej, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. 

W świetle art. 50 ust. 1 u.d.l. o bowiązek ten nie dotyczy jednostek 
służby medycyny pracy Służby Więziennej, podmiotów leczniczych 
utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób pozbawionych 
wolności, Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysso-
cjalnym, podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej 
utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, podmiotów lecz-
niczych w formie jednostki wojskowej (por. art. 37 ust. 3, 4, 4a, 6, 7 
u.d.l.). Zgodnie z §1 rozporządzenia o normach stanowi: §1.

1. Przy ustalaniu minimalnych normach zatrudnienia pielęgniarek 
i  położnych, zwanych dalej „minimalnymi normami”, w pod-
miocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, zwanym dalej 
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„podmiotem”, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju sta-
cjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, uwzględnia się:
1) zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym 

świadczeń profilaktycznych;
2) liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku;
3) wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, 

techniczną oraz środki transportu i łączności;
4) harmonogram czasu pracy;
5) średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas 

dyspozycyjny, o których mowa w §2;
6) właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta;
7) liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki;
8) stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub ko-

mórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdro-
wotnych. 

2.  Do ustalania minimalnej normy nie wlicza się zatrudnionej 
w podmiocie kadry kierowniczej pielęgniarskiej lub położniczej, 
z  wyłączeniem pielęgniarek lub położnych oddziałowych i  ich 
zas tępców oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących pra-
cę innych pielęgniarek i położnych i ich zastępców.

Natomiast uwarunkowania prawne dotyczące także m.in. wymo-
gów kadrowych które muszą spełniać podmioty lecznicze mające 
status świadczeniodawcy, określa ustawa o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 
31d pkt. 2 minister właściwy do spraw zdrowia określa w drodze 
rozporządzeń, w poszczególnych zakresach, o których mowa w art. 
15 ust. 2 pkt 1-8 i 10-13, wykazy świadczeń gwarantowanych wraz 
z warunkami realizacji danego świadczenia gwarantowanego, w tym 
dotyczących personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i apara-
turę medyczną, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej 
jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz właściwego zabezpieczenia 
tych świadczeń. Liczba i kwalifikacje personelu niezbędnego dla za-
pewnienia opieki, są ustalane przez świadczeniodawcę, na podstawie 
rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t. j. 
Dz.  U. z 2017 r. poz. 2295),dalej rozporządzanie szpitalne. Zgodnie 
z § 5 pkt.2 rozporządzenia szpitalnego:
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Liczba i kwalifikacje personelu niezbędnego dla zapewnienia opieki, 
o której mowa w ust. 1, są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwz-
g  lędnieniem:

1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organi-
zacyjnych;

2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;

3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.

Rozporządzeniem z dnia 11 listopada 2018 r. Minister Zdrowia 
rozporządzeniem mieniającym w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2012) 
uchylił ust. 4 § 5 tego rozporządzenia który stanowił, że w zakresie 
nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu, następuje z uwz-
ględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych ustalonej 
na podstawie przepisów o działalności leczniczej. Już wówczas zwrot 
„z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek” nie był w  na-
szym przekonaniu równoznaczny ze stosowaniem wprost przepisów 
rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami. 

W praktyce przyjmowano, że aby spełnić podstawowe kryteria 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego, w zakresie zapewnienia osobowej opieki pie-
lęgniarskiej, kierownicy podmiotów leczniczych będących przedsię-
biorcami, którzy realizowali świadczenia finansowane ze środków 
publicznych, zobowiązani byli do dokonania wyliczenia minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek, ale nie musi już w tym celu stosować 
trybu określonego w art. 50 ust. 1 u.d.l. Jednak wyraźnie już wów-
czas zwrócono uwagę na błędy techniki legislacyjnej, iż rozwiązanie, 
w  którym kierownicy podmiotów leczniczych będących przedsię-
biorcami mają posiłkować się przepisami obowiązującymi inną grupę 
podmiotów leczniczych, jest mało transparentne i niezręczne legisla-
cyjnie, tym bardziej że stosowanie §5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego utrudnia 
weryfikację przez NFZ prawidłowości ustalonych minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach udzielających świadczeń 
zdrowotnych ze środków publicznych, jeśli weźmie się pod uwagę 
metodykę ustalania tych norm.
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Natomiast w momencie kiedy dodatkowo rozporządzeniem z dnia 
11 listopada 2018 r. Minister Zdrowia rozporządzeniem zmieniają-
cym w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2012) uchylił ust. 4 § 5 tego roz-
porządzenia, intencje ustawodawcy stały się całkowicie nieczytelne. 
Nie zrozumiałe jest także uzasadnienie do uchylenia ust. 4 § 5 tego 
rozporządzenia, w którym wskazano:

„W konsekwencji określenia wymiaru etatu oraz kwalifikacji perso-
nelu pielęgniarskiego w załączniku nr 3 rozporządzenia zrezygnowa-
no z odwołania do zapewnienia opieki pielęgniarskiej lub położnych 
z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych usta-
lonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej”.

Reasumując, obecnych wątpliwości nie da się także usunąć poprzez 
zastosowanie reguł kolizji norm prawnych, ani poprzez zastosowanie 
wykładni prawa. 

Prawo kierowane do sektora opieki zdrowotnej w tak kluczowym 
zakresie, jakim jest optymalizowanie norm zatrudnienia personelu 
pielęgniarskiego i położnych - nie mogą być regulowane nieczytel-
nym stanem prawnym. Dlatego wnosimy jak na wstępie.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas
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P  
ismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.160.2020.MK

Pani Józefa Szczurek-Żelazko  
Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Minister,

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się 
z prośbą o zmianę Zarządzenia nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji pro-
jektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom 
oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów na czas COVID-19” (dalej zwane: zarządzeniem) poprzez 
rozszerzenie w §8 pkt 1 lit. a ) i lit. b) katalogu osób uprawnionych do 
otrzymania grantu: położnej i zapewnienie jest dodatku grantowego 
w wysokości 2 582 zł. 

Obecnie jest:
Ustalanie kwoty grantu należnego grantobiorcy odbywa się na 

następujących zasadach:
1) kwota części A grantu (dodatki do wynagrodzeń) stanowi sumę 

iloczynów liczby osób, o których mowa w § 7 ust. 2 albo ust. 3, 
deklarowanych miesięcy, w których osoby te ograniczyły swoje 
zatrudnienie do jednego miejsca pracy oraz kwoty odpowiada-
jącej zajmowanemu przez daną osobę stanowisku:
a) w ZOL lub ZPO, lub Hospicjów:
- pielęgniarka - 2 582 zł,
- ratownik medyczny - 2 582 zł,
- fizjoterapeuta - 2 582 zł,
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- opiekun medyczny - 1 574 zł,
- osoba sprzątająca - 1 426 zł,
- osoba kuchenkowa - 1 426 zł,
b) w DPS:
- pielęgniarka - 2 582 zł,
- ratownik medyczny - 2 582 zł;

Uzasadnienie
Pragnę zwrócić uwagę, iż obecność położnych w domach pomocy 

społecznej sięga swoją historią do okresu sprzed 1996 r., czyli przed 
uchwaleniem pierwszej po II wojennie światowej w Polsce ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej z 1996 r. Wynikało to z faktu, iż 
domy pomocy społecznej podlegały przez długi okres czasu resor-
towi ministra zdrowia, a domy te były traktowane także jako miejsca 
świadczenia opieki medycznej pensjonariuszom.

Obecnie ustawodawca zawęża zakres pojęcia świadczenia zdro-
wotnego w odniesieniu do zawodu pielęgniarki wskazując, iż jego 
wykonywanie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szcze-
gólności w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 i art 15a i 15 b ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 562, dalej: u.z.p.p), a w odniesieniu do zawodu położnej 
w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 u.z.p.p. i art. 15a i 15 b u.z.p.p.

Jednocześnie ustawodawca zachował możliwość kontynuacji do-
tychczasowego zatrudnienia położnych w domach pomocy społecz-
nej, oraz możliwości ich nowego zatrudniania w domach pomocy 
społecznej. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt u.z.p.p.: ,,Za wykonywanie 
zawodu położnej uważa się również (...) 7) zatrudnienie w domach 
pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, 
z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych 
w ustawie” m.in. wykonywanie zawodu położnej polega na sprawo-
waniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą.

Ponadto, pragniemy zauważyć, iż środki finansowe kierowane na 
podstawie zarządzenia Prezesa NFZ są kierowane w związku z wyko-
nywaniem pracy w jednym miejscu zatrudnienia, tj. domach pomocy 
społecznej w na czas COVID-19, a zatem w szczególnym okresie.

Wojewoda lub Minister Zdrowia w drodze wydanej decyzji admi-
nistracyjnej ma prawo skierować każdą osobę wykonującą zawód 

Informacje NRPiP



48

Biuletyn nr 115/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

medyczny, do pracy przy zwalczaniu epidemii w tym - zakażeń wi-
rusem SARS COV-2.

Ponadto, do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane 
także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi 
potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii (na pod-
stawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1239). 

W związku z brakami kadrowymi oraz ekstraordynaryjną sytuacją 
kadrową, na podstawie tego przepisu, do domów pomocy społecznej 
są również kierowane osoby wykonujące zawód ratownika medycz-
nego, choć zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym - dla osób tych miejscem wykonywania 
zawodu jest państwowy system ratownictwa medycznego. Dlatego 
jeżeli położne są w tym czasie zatrudnione w domach pomocy spo-
łecznej nie mogą, być przez ustawodawcę pomijane. 

Wypada uznać, że położna która ma obowiązek udziela świadczeń 
zdrowotnych kobiecie zgodnie z zakresem przedmiotowym swoje-
go zawodu, to nie oznacza to, że położna w żadnym wypadku nie 
może udzielić pomocy medycznej, np. mężczyźnie mającego atak 
duszności w związku z zakażeniem SARS COV-2. Taki obowiązek 
wynika z ogólnych zasad niesienia pomocy medycznej w stanach 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na początku i uważam, iż 
pominięcie położnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej 
jest prawnie nieuzasadnione, jest niesłusznym różnicowaniem pozycji 
pracowników wykonujących zawody medyczne w domach pomocy 
społecznej w okresie epidemii.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas
Do wiadomości:
- Pan Adam Niedzielski - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
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P  
ismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP-NRPiP.DM.0025.161.2020.MK 

Pani Józefa Szczurek-Żelazko  
Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Minister,

W związku z ukazaniem się Zarządzenia nr 118/2020/DEF Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie 
realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 
pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-
-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-
-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” mamy pewne wątpli-
wości co do osób jakim dedykowane są środki z projektu.

Nasze wątpliwości budzi umiejscowienie ratownika medycznego 
w Domu Pomocy Społecznej i jego roli oraz przygotowania do opieki 
i pielęgnacji mieszkańców. 

Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym ra-
townikiem medycznym może być osoba posiadająca kwalifikacje wy-
magane dla ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki 
systemu, realizujący doskonalenie zawodowe, posiada uprawnienia 
do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - czynności podej-
mowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Kontrowersyjny jest Rekomendowany Model Pracy, w których 
wymiennie wskazuje się w DPS do 100 mieszkańców pielęgniarki 
lub ratowników zwłaszcza, gdy DPS do 100 mieszkańców na dyżurze 
dziennym ma być 1 pielęgniarka.
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Ponadto, mamy wątpliwości:

1. Czy kwoty wskazane w par. 8 ust. 1 a i b stanowią wynagrodzenie 
brutto pracownika wraz z obciążeniami pracodawcy czy jest to 
kwota netto do wypłaty?

2. W przypadku grantu B w par. 8 ust. 2 pominięte zostaną osoby 
zatrudnione u grantobiorcy nie wykazane do objęcia dodatkiem 
do wynagrodzeń lecz pracujące w tym czasie (wielozatrudnione) 
oraz pytanie czy grant B podlega wypłacie w okresie analogicz-
nym jak grant A.

3. Prosimy o uszczegółowienie czy dodatek przysługuje wyłącznie 
za miesiące wskazane w oświadczeniu stanowiącym załącznik 
do zarządzenia nr 118/2020/DEF.

4. Rekomendowany Model Pracy w ZOL/ZPO/hospicjach tzn. pod-
miotach udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym jest 
niez godny z par. rozporz. MZ w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
w  ramach opieki długoterminowej kto może świadczyć usługi 
par. 4 ust. 2 gdzie nie wykazano ratowników medycznych.

5. Bardzo duże jest niezadowolenie pielęgniarek z DPS, które zostały 
pominięte w możliwości dodatkowego wynagrodzenia, a które 
zatrudnione były jednocześnie winnym podmiocie i pracując 
„ratowały braki kadrowe”.

6. Nieuwzględnienia położnych zatrudnionych w DPS w katalogu 
pracowników objętych dodatkowym wynagrodzeniem.

Z wyrazami szacunku, 
Zofia Małas
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S  
potkanie w Ministerstwie Zdrowia

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia 

w dniu 21.08.2020 

Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentowali: 
Zofia Małas - Prezes 
Sebastian Irzykowski - Wiceprezes 
Ministerstwo Zdrowia reprezentowali: 
Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu 
Greta Kanownik - Dyrektor DPiP 

Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek samorządu 
w związku z ogłoszeniem Zarządzenia nr 118/2020/DEF Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3.08.2020 r. w sprawie 
realizacji programu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa 
i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Przedstawiciele NRPiP zgłosili szereg uwag dotyczących wad-
liwości ww. zarządzenia m.in w zakresie : 

1. Pominięcie w katalogu pracowników uprawnionych do do-
datku grantowego położnej (zarówno w części finansowej 
jak i zaopatrzenia w środki ochrony osobistej) - złożono 
stosowne pismo - NIMP-NRPiP-DM.0025.1613.2020.MK,

 2. Rekomendowanie MODelU pRAcy wskazujący jako właściwą 
normę 1 pielęgniarkę lub 1 ratownika w Domach Opieki 
Społecznej do 100 osób,

3. Rekomendowany MODel pRAcy w ZOZUZPO/hospicjach jest 
niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pie-
lęgnacyjnych i opiekuńczych, 

4. Umiejscowienie ratownika medycznego w DPS jest nie-
zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Me-
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dycznym (w zakresie punktów 2-4 złożono pismo NIPiP 
-NRPiP-DM.0025.161.2020.MK) 

W dalszej części spotkania omówiono: 
1. Kwestię spotkania podsumowującego dotychczasową rea-

lizację Porozumienia - Pani Wiceminister zadeklarowa-
ła szybkie spotkanie po przejęciu Ministerstwa Zdrowia 
przez Ministra Niedzielskiego (m.in. kontynuacja prac 
nad dodatkowym urlopem wypoczynkowym, pozostały-
mi zakresami świadczeń, dla których nie określono norm 
zatrudnienia, postępowaniami konkursowymi...) 

2. Sprawę narastającego zróżnicowania w wynagrodzenia 
w związku z regulacjami płacowymi wynikającymi z Usta-
wy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego niektórych pracowników wykonującemu zawód 
medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej,

 3. Zwrócono uwagę na problemy uczelni wyższych zwią-
zanych ze wstrzymaniem pracy Krajowej Rady Akredy-
tacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych - Dyrektor DPiP 
wskazała, iż możliwość pracy zdalnej została zapisana 
w oczekującej na podpis Prezydenta kolejnej Ustawie „CO-
VID-owej” 

notatkę sporządził 
Sebastian Irzykowski
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S  
tanowiska NRPiP w sprawie szczepień ochronnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 czerwca 
br. skierowała do Ministra Zdrowia dwa stanowiska w sprawie 
szczepień ochronnych. Zwróciła się również do pielęgniarek 
i położnych z apelem o aktywne włączenie się w informowanie 
polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych 
i konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych.

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efek-
tywnym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Dzięki 
szczepieniom w wielu krajach świata albo wyeliminowano nie-
które choroby zakaźne, albo zmniejszyła się zachorowalność na 
określone choroby zakaźne i tym samym zmniejszono liczbę zgo-
nów i powikłań po przebytych chorobach zakaźnych. Szczepienia 
ochronne to inwestycja w zdrowie całego społeczeństwa. Zabez-
pieczają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe przed niektórymi 
chorobami zakaźnymi oraz minimalizują ryzyko zachorowania 
i groźnych powikłań.

Mając na uwadze poprawę dostępności do szczepień polskie-
go społeczeństwa Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaw-
nioskowała do Ministra Zdrowia o zwiększenie uprawnień pie-
lęgniarek i położnych w zakresie kwalifikowania do szczepień 
przeciw grypie u dorosłych. Stanowiskiem Nr 37 zwróciła się do 
Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian legislacyjnych w usta-
wie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Należy podkreślić, iż pielęgniarki są przygotowane do wyko-
nywania badania fizykalnego i oceny stanu pacjenta oraz wy-
konywania iniekcji, w tym szczepień, a także monitorowania 
stanu pacjenta przed, w trakcie i po podaniu szczepionki oraz 
realizacji procedur związanych z identyfikacją i rejestracją od-
czynów poszczepiennych. 

Zwiększenie kompetencji pielęgniarek do przeprowadzania 
badania kwalifikacyjnego będzie odgrywało kluczową rolę dla 
całego społeczeństwa, jak również pozwoli wykorzystać wiedzę 
i umiejętności pielęgniarek w zakresie samodzielnego udziela-
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nia świadczeń zapobiegawczych i diagnostycznych, którą nabyły 
w trakcie kształcenia przed i podyplomowego.

Pielęgniarki i położne to grupa zawodowa, która z racji wy-
konywanego zawodu jest najbliżej pacjenta i tym samym jest 
szczególnie narażona na zakażenia, którym powinno się prze-
ciwdziałać, aby nie stały się źródłem infekcji dla innych. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych mając na uwadze bez-
pieczeństwo zdrowotne osób spotykających się w złożonym pro-
cesie udzielania świadczeń wnosi o wprowadzenie bezpłatnych 
szczepień ochronnych przeciw grypie, które byłyby dostępne dla 
personelu medycznego.

Stanowiskiem Nr 36 zawnioskowała o dokonanie zmian legi-
slacyjnych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 wrześ-
nia 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych 
oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szcze-
pień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami 
zdrowotnymi Dz.u.2010.180.1215 i poszerzenie go o wykazy nr 3  
- wskazujący na dostępność do bezpłatnych szczepień ochron-
nych przeciwko grypie pielęgniarek i położnych, oraz innych 
osób wykonujących zawody medyczne i personel pomocniczy.

Pielęgniarkom i położnym przypadła ważna rola w propago-
waniu wiedzy na temat szczepień, zarówno przez podejmowa-
nie aktywnych działań edukacyjnych na rzecz indywidualnych 
osób, jak i grup społecznych oraz całego społeczeństwa - kierując 
się zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego, należytą staranność 
i wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, która nabywana jest 
w trakcie kształcenia przed i podyplomowego. Jako samodziel-
ne zawody medyczne - pielęgniarki i położne uprawnione oraz 
zobowiązane są do edukacji zdrowotnej, w tym w zakresie roli 
i znaczenia szczepień ochronnych we współczesnym społeczeń-
stwie. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do 
pielęgniarek i położnych z apelem o zaangażowanie się w rzetelne 
informowanie polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki 
chorób zakaźnych i konieczności przeprowadzania szczepień 
ochronnych.

Przypomnijmy, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
działa w ramach kompetencji samorządu pielęgniarek i położ-
nych wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 
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pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) obejmują-
cych zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społe-
czeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony 
zdrowia, jak również edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Stanowisko nr 36 z dnia 24 czerwca 2020 r. NRPiP skierowane 
do Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepień prze-
ciw grypie dla personelu medycznego.

Stanowisko nr 37 z dnia 24 czerwca 2020 r. NRPiP. Skierowa-
ne do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia uprawnień 
pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie 
u dorosłych.

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerw-
ca 2020 roku w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa 
w zakresie szczepień ochronnych skierowany do Pielęgniarek 
i Położnych.
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S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko Nr 36 
z dnia 24 czerwca 2020 roku 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Skierowane do Ministra Zdrowia

w sprawie bezpłatnych szczepień  
przeciw grypie dla personelu medycznego

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach 
kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
wynikających z ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) obejmujących 
w szczególności zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdro-
wia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji 
ochrony zdrowia wnosi o wprowadzenie zmian legislacyjnych 
umożliwiających osobom wykonującym zawód pielęgniarki i po-
łożnej bezpłatne poddanie się szczepieniom ochronnym przeciw 
grypie. 

Uzasadnienie

Grypa jest jedną z częstszych infekcji dróg oddechowych, za-
chorowania na nią występują we wszystkich grupach wiekowych 
wśród ludności na całym świecie, jak również wśród personelu 
medycznego. 

Mimo licznych rekomendacji eksperckich stan wyszczepialno-
ści osób zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia jest w dal-
szym ciągu bardzo niski.

Pielęgniarki i położne mają co do zasady najbliższy i prak-
tycznie nieustanny kontakt z pacjentami i ich osobami bliskimi, 
przez co szczególnie są narażone zarówno na zainfekowanie, jak 
i często same mogą się stać źródłem infekcji przenoszonej na 
pacjentów czy personel z nimi współpracujący. Taka sytuacja ma 
miejsce zarówno w sytuacji udzielania świadczeń zdrowotnych 
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w opiece ambulatoryjnej, domowej czy ratownictwa medycznego, 
ale również w zdrowotnej opiece stacjonarnej.

Konieczne jest zatem wdrożenie rozwiązań prawnych i orga-
nizacyjnych, które zwiększą wyszczepialność przeciwko grypie 
w populacji personelu medycznego co pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich osób spotykających się 
w złożonym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, obniży 
wskaźnik śmiertelności wśród osób zakażonych grypą oraz przy-
czyni się do zmniejszenia liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych.

W ocenie NRPiP optymalnym rozwiązaniem jest wprowa-
dzenie możliwości bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw 
grypie. Tym samym, mając na uwadze zarówno zdrowie per-
sonelu medycznego, jak i bezpieczeństwo zdrowotne naszych 
pacjentów i społeczeństwa wnosimy o dokonanie stosowanych 
zamian legislacyjnych.

W tym celu wnosimy o nowelizację rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zaleca-
nych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i do-
kumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych 
międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. z 2010 r., 
Nr. 180, poz. 1215) i dodanie załącznika nr 3 - wskazujący na 
zalecenie szczepień ochronnych przeciwko grypie pielęgniarek 
i położnych, oraz innych osób wykonujących zawody medyczne 
i personel pomocniczy. 

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko Nr 37 
z dnia 24 czerwca 2020 roku 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Skierowane do Ministra Zdrowia 

w sprawie zwiększenia uprawnień pielęgniarek  
do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie u dorosłych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach 
kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
wynikających z ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916) obejmują-
cych zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społe-
czeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony 
zdrowia, wnosi o wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) 
przewidujących uprawnienie pielęgniarek do przeprowadzenia 
badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań 
do wykonania zalecanego szczepienia ochronnego przeciwko 
grypie u dorosłych.

Mając na uwadze zdrowie społeczeństwa polskiego jako naj-
wyższe dobro NRPiP uważa, że szczepienie przeciw grypie 
powinno być ponawiane corocznie, a proponowane powyżej 
rozwiązanie zwiększy dostęp pacjentów do profilaktyki prze-
ciwgrypowej. Zmiana ta równocześnie pozwoli wykorzystać 
wiedzę i umiejętności pielęgniarek w zakresie samodzielnego 
udzielania świadczeń zapobiegawczych i diagnostycznych, którą 
nabyły w trakcie kształcenia przeddyplomowego i podyplomo-
wego. Pielęgniarki są przygotowane do wykonywania badania 
fizykalnego i oceny stanu pacjenta oraz wykonywania iniekcji, 
w tym szczepień, a także monitorowania stanu pacjenta przed, 
w trakcie i po podaniu szczepionki oraz realizacji procedur zwią-
zanych z identyfikacją i rejestracją odczynów poszczepiennych.
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W związku z powyższym NRPiP proponuje, aby w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi art. 19 otrzymał następujące 
brzmienie:

„Art. 19.1. Osoby lub grupy osób mogą poddawać się szcze-
pieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, innym 
niż szczepienia obowiązkowe, zwanym dalej „zalecanymi 
szczepieniami ochronnymi”.
2. Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest po-

przedzone lekarskim lub w przypadku szczepienia prze-
ciwko grypie u dorosłych pielęgniarskim badaniem kwa-
lifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wy-
konania zalecanego szczepieniaochronnego.

3. Zalecane szczepienia ochronne i lekarskie oraz pielęgniar-
skie badania kwalifikacyjne ubezpieczonych przeprowa-
dzają świadczeniodawcy, z którymi Narodowy Fundusz 
Zdrowia zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń.

3. Koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych 
i lekarskich oraz pielęgniarskich badań kwalifikacyjnych 
oraz konsultacji specjalistycznych ubezpieczonych są fi-
nansowane na zasadach określonych w przepisach o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.

4. Koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych 
i lekarskich oraz pielęgniarskich badań kwalifikacyjnych 
oraz konsultacji specjalistycznych osób nieposiadających 
uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego ponoszą 
osoby poddające się zalecanym szczepieniom ochronnym 
i  lekarskim oraz pielęgniarskim badaniom kwalifikacyj-
nym.

5. Jeżeli ubezpieczony wykona zalecane szczepienie ochronne 
lub lekarskie oraz pielęgniarskie badanie kwalifikacyjne 
u innego świadczeniodawcy niż wskazany w ust. 2, ponosi 
koszty badania i przeprowadzenia szczepienia.

6. Do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 ust. 2-6.

7. Osoba poddająca się zalecanemu szczepieniu ochronnemu 
ponosi koszty zakupu szczepionki.

Informacje NRPiP
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8. Osoby przeprowadzające zalecane szczepienie ochronne 
prowadzą dokumentację medyczną, o której mowa w art. 
17 ust. 8, oraz:

1) wydają osobie poddawanej szczepieniu zaświadczenie 
o wykonaniu zalecanego szczepienia ochronnego;

2) informują osobę poddawaną szczepieniu o możliwoś-
ci wydania na jej koszt Międzynarodowej Książeczki 
Szczepień.

9. Informacje na temat wykonanych szczepień ochronnych, 
zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia, wy-
maganych na podstawie międzynarodowych przepisów 
zdrowotnych, u osób udających się poza granice Rzeczypo-
spolitej Polskiej, są dokumentowane w Międzynarodowej 
Książeczce Szczepień.
10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia:
1) wykaz zalecanych szczepień ochronnych,
2) sposób finansowania i dokumentowania zalecanych 

szczepień ochronnych wymaganych międzynarodo-
wymi przepisami zdrowotnymi,

3) wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień oraz 
sposób jej wydawania i dokonywania w niej wpisów,

4) sposób prowadzenia dokumentacji z wykonanych za-
lecanych szczepień ochronnych 

- uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i cele 
nadzoru epidemiologicznego”

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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A  
pel NRPiP

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa  
w zakresie szczepień ochronnych 

skierowany do Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach 
kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
wynikających z ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) obejmujących 
edukację zdrowotną i promocję zdrowia oraz kierując się troską 
o zdrowie i życie polskiego społeczeństwa, zwraca się z apelem 
do wszystkich Pielęgniarek i Położnych o zaangażowanie w po-
wszechną edukację zdrowotną wakcynologiczną.

Szczepienia ochronne zabezpieczają zarówno dzieci, jak i osoby 
dorosłe przed niektórymi chorobami zakaźnymi oraz minima-
lizują ryzyko zachorowania i występowanie groźnych powikłań. 
Szczepienie ochronne to inwestycja w zdrowie naszego społe-
czeństwa, w szczególności w zdrowie naszych dzieci. Szczepienia 
ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym spo-
sobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Dzięki szczepieniom 
w wielu krajach Świata albo wyeliminowano niektóre choroby 
zakaźne, albo zmniejszyła się zachorowalność na określone cho-
roby zakaźne i tym samym zmniejszono liczbę zgonów i powi-
kłań po przebytych chorobach zakaźnych.

Jak Wam Koleżanki i Koledzy wiadomo, szczepionki powodują 
powstanie czynnej odporności przez stymulowanie systemu od-
pornościowego organizmu do produkcji przeciwciał i odporności 
komórkowej, która chroni przed czynnikiem zakaźnym. Dlatego 
niezaprzeczalnie szczepienia ochronne to jedno z najpotężniej-
szych narzędzi wpływających na zdrowie publiczne. Obecnie są 
jedyną metodą powszechnie akceptowaną na świecie i w Pols-
ce zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno 
w wymiarze prewencji indywidualnej, jak również w zakresie 
kształtowania odporności całej populacji (prewencji zbiorowej).

Informacje NRPiP
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Osoby wykonujące medyczne zawody zaufania publicznego 
są zobowiązane w interesie publicznym do działania zgodnie 
z przyjętymi merytorycznie, prawnie i etycznie zasadami, a po-
wierzenie pielęgniarkom i położnym misji publicznej w demokra-
tycznym państwie nie jest przypadkowe. Pielęgniarki i położne 
nabywają w trakcie kształcenia przed i podyplomowego szeroką 
wiedzę w zakresie wakcynologicznym i jako samodzielny zawód 
medyczny są uprawnione i zobowiązane do edukacji zdrowot-
nej, w tym w zakresie roli i znaczenia szczepień ochronnych we 
współczesnym społeczeństwie.

Pielęgniarkom i położnym przypadła ważna rola w propago-
waniu wiedzy na temat szczepień zarówno przez podejmowanie 
aktywnych działań edukacyjnych na rzecz indywidualnych osób, 
jak i grup społecznych oraz całego społeczeństwa - kierując się 
zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego, należytej staranności 
i wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

Jak wiemy, to my mamy najbliższy i praktycznie nieustanny kon-
takt z pacjentami i ich osobami bliskimi. Spotykamy się w swojej 
pracy zawodowej zarówno z osobami chorymi, jaki zdrowymi.

Dlatego apelujemy do każdej pielęgniarki i położnej o zaan-
gażowanie się w rzetelne informowanie polskiego społeczeń-
stwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych i konieczności 
przeprowadzania szczepień ochronnych. Kształtowanie postaw 
społecznych dotyczących zachowania zdrowia i zapobiegania 
chorobom zakaźnym w dużej mierze zależy od posiadanej wiedzy 
i doświadczenia osób wykonujących te zawody. Mają one decy-
dujący wpływ na zmianę tych postaw oraz na przełamywanie 
obaw związanych z brakiem akceptacji dla szczepień ochronnych. 
Jak wynika z badań, w sferze decyzji dotyczących szczepień to 
personel medyczny, w tym pielęgniarki i położne są najbardziej 
wiarygodnym źródłem informacji na temat zasadności ich wy-
konywania. Miejmy więc realny wpływ na przełamywanie ba-
rier, często wynikających z niewiedzy, związanych z brakiem 
akceptacji w zakresie szczepień ochronnych wśród polskiego 
społeczeństwa.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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Opinie konsultantów

T  
eleporady w podstawowej opiece zdrowotnej

Wytyczne Konsultanta Krajowego  
w dziedzinie medycyny rodzinnej  

dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej 
udzielanych w czasie epidemii  

wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

1. Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu 
świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bez-
pieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpoś-
redni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. 

2. Teleporada nie może być jedyną formą udzielania świadczeń 
w POZ. 

Kwestie organizacyjne 
3. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane w bezpośrednim 

kontakcie z pacjentem lub na odległość przy użyciu syste-
mów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinno 
być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu 
potrzeby zdrowotnej pacjenta. 

4. Zaleca się, aby umówienie na świadczenie zdrowotne odby-
wało się na drodze telefonicznej lub elektronicznej (np. e-re-
jestracja, e-mail). Jeżeli pozwala na to forma umówienia się, 
w szczególności, gdy jest to forma telefoniczna, pacjent (lub 
osoba przez niego upoważniona) powinien mieć możliwość 
zgłoszenia potrzeby zdrowotnej, a pracownik odpowiedzial-
ny za rejestrację powinien: 
a. rozpoznać potrzebę zdrowotną, 
b. zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ, 
c. wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego 

członka zespołu POZ, 
d. poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbywać się 

będzie teleporada.
5. Należy zapewnić pacjentom możliwość kontaktu telefonicz-

nego/elektronicznego z przychodnią. Konieczne jest zapew-
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nienie w przychodni takiej liczby stanowisk telefonicznych/
obsługi elektronicznej, która zapewni możliwość płynnej 
rejestracji pacjentów i udzielania teleporad.

6. Należy udostępnić pacjentom adres skrzynki mailowej do 
kontaktu. Skrzynkę mailową należy sprawdzać systematycz-
nie, kilkakrotnie w czasie godzin pracy poradni oraz zwra-
cać uwagę, aby jej dostępna pojemność była adekwatna do 
potrzeb.

 7. Należy zachęcać pacjentów do aktywacji Internetowego Kon-
ta Pacjenta (IKP), z uwagi na możliwości z nim związane, 
m.in. dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. 

8. Zaleca się promowanie rejestracji on-line, co pozwoli na od-
ciążenie rejestracji telefonicznej.

9. Teleporada może być udzielana m.in. w formie porady tele-
fonicznej, wideorozmowy, a w uzasadnionych przypadkach 
także drogą mailową. Przychodnia podaje do publicznej wia-
domości możliwości i sposoby realizacji teleporad (np. tablica 
ogłoszeń, strona internetowa przychodni). 

10. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęg niarki 
i położne, w zakresie ich kompetencji.

11.  Możliwe są różne modele teleporady, np. lekarz/pielęg-
niarka/położna kontaktuje się z pacjentem lub pacjent kon-
taktuje się z lekarzem/pielęgniarką/położną w wyznaczonym 
terminie wizyty.

12. Należy przestrzegać punktualności. Personel medyczny 
powinien kontaktować się lub być dostępny w wyznaczo-
nym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób 
kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować 
z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady. 

13. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje 
oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarcza-
jąca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna 
będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie 
medyczne. 

14. Udzielający teleporad powinien mieć zapewniony odpo-
wiedni komfort pracy poprzez m.in: odpowiednio zaplano-
wany harmonogram pracy oraz - o ile warunki na to poz-
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wa lają - zapewnienie możliwości rozmowy z pacjentem bez 
używania rąk, co ułatwia prowadzenie dokumentacji w trak-
cie teleporady.

15. Harmonogram pracy przychodni powinien uwzględniać 
czas na teleporady, wizyty osobiste w przychodni, wizyty 
domowe oraz świadczenia dla dzieci zdrowych (m.in. bilanse 
i szczepienia). Szczegółowy plan pracy powinien być ustalany 
przez kierownictwo przychodni, uwzględniając możliwości 
organizacyjne świadczeniodawcy oraz wytyczne postępowa-
nia w czasie epidemii SARS CoV-2.

16. Należy tak organizować pracę, aby zminimalizować liczbę 
pacjentów przebywających jednoczasowo na terenie przy-
chodni. Rekomendowana jest zasada pustej/prawie pustej 
poczekalni, z jednoczesnym zapewnieniem pacjentowi moż-
liwości kontaktu bezpośredniego z personelem POZ.

Kwestie medyczne
17. Należy pamiętać, że zasady odpowiedzialności zawodowej, 

cywilnej i karnej przy udzielaniu teleporady są takie same, 
jak w przypadku innych świadczeń. Należy dołożyć wszel-
kiej staranności oraz postępować zgodnie z aktualną wiedzą 
medyczną.

18. Rozpoznanie stawiane podczas teleporady powinno wy-
nikać z zebranego wywiadu oraz dostępnej dokumentacji.

19. W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy 
medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych doku-
mentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), 
a także dokumentów wystawionych w formie papierowej, do 
odbioru w rejestracji przychodni.

20. Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi 
skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specja-
listycznych lub do szpitala powinno być uzasadnione stanem 
zdrowia pacjenta. 

21. Do teleporady pacjentów chorych przewlekle należy przy-
gotować się, analizując posiadaną dokumentację pacjenta, 
zwracając przede wszystkim uwagę na to, czy pacjent ma 
wdrożone leczenie na wszystkie rozpoznane schorzenia, tak 
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aby nie dochodziło do przerwania leczenia chorób przewle-
kłych. Jeśli jest taka możliwość, warto sprawdzić stan reali-
zacji recept przez pacjenta.

22. Osobiste wizyty pacjentów, w tym pacjentów pediatrycz-
nych, powinny być realizowane w następujących przypad-
kach:
a. gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadze-

nia badania przedmiotowego lub innych procedur z zak-
resu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania 
w formie teleporady, 

b. gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycz-
nego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych 
podczas teleporady, 

c. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym 
nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istot-
nego niepokoju pacjenta (tzw. czerwone flagi), 

d. gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. 
poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych te-
leporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta 
osobista jest możliwa do realizacji.

23.  Teleporady u dzieci powinny być realizowane z dużą 
ostrożnością. Należy pamiętać, że u dzieci przebieg choroby, 
a zwłaszcza infekcji, może szybko doprowadzić do zmiany 
stanu dziecka z dobrego do ciężkiego. Podczas teleporady, 
poza standardowym postępowaniem, należy uwzględniać 
następujące elementy: 
a. doświadczenie rodziców oraz ich zdolność do właściwej 

opieki i obserwacji dziecka, 
b. wywiad zbierany od rodzica/opiekuna dziecka może być 

mniej pewny, niż zbierany bezpośrednio jak w przypadku 
dorosłego pacjenta, 

c. szczególną ostrożność należy wykazać w przypadku wys-
tępowania objawów takich jak: utrzymująca się gorączka, 
senność lub nadmierne pobudzenie, silny ból głowy, nie-
wyjaśniona wysypka, silny ból brzucha, powtarzające się 
wymioty/biegunka, trudności/niechęć w przyjmowaniu 
płynów, cechy odwodnienia. Jeżeli możliwości poradni 
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i rodziców/opiekunów dziecka na to pozwalają, należy wy-
korzystywać wideoporady.

 24. Wizyty osobiste powinny być realizowane z zastosowaniem 
środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia 
SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym 
zakresie.

 Dokument został opracowany we współpracy z zespołem ro-
boczym Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania standardu tele-
porad w podstawowej opiece zdrowotnej, w składzie:

Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas - Kon-
sultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Członkowie:
Anna Miszczak - Dyrektor Departamentu Systemu Zdro-

wia Ministerstwa Zdrowia,
Agnieszka Kister - Dyrektor Centrum e-Zdrowia,
Daniel Rutkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu 

Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu 
Zdrowia,

Maciej Karaszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu 
Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu 
Zdrowia,

mgr Beata Ostrzycka - Konsultant Krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego,

dr n. med. Agata Sławin - Polskie Towarzystwo Medycyny 
Rodzinnej,

dr n. med. Wiesława Fabian - Kolegium Lekarzy Rodzin-
nych w Polsce,

dr n. med. Mariusz Domański - PTMR, KLRwP,
lek. Tomasz Zieliński - Federacja Porozumienie Zielono-

górskie,
lek. Wojciech Pacholicki - Federacja Porozumienie Zie-

lonogórskie,
dr n. zdr. Bartosz Pędziński - Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku.
 Data wydania: 14.08.2020 r.
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A  
ktualne zalecenia

Aktualne zalecenia dla pielęgniarek 
 środowiska nauczania i wychowania 

Jak w okresie epidemii przygotować się do realizacji świad-
czeń profilaktycznych oraz udzielania pomocy przedlekar-
skiej w przypadku nagłych zachorowań? 

Jakie kroki podjąć w przypadku stwierdzenia infekcji sugeru-
jących podejrzenie zakażenia koronairusem SARS-CoV-2 
u ucznia? 

Które pomieszczenie w szkole powinno służyć do jego izo-
lacji?

Jakie procedury obowiązują w przypadku potwierdzenia 
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz osób z kon-
taktu? 

Odpowiedzi na te pytania i ważne zmiany w zaktualizowanych 
zaleceniach dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania 
/ higienistek szkolnych rekomendowanych przez Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dr. n. 
med. Krystynę Piskorz-Ogórek.

Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowa-
nia/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad 
uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
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Z  
alecenia dla pielęgniarek i higienistek szkolnych

Zalecenia dla pielęgniarek  
środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych 

dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami  
w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

1. Gabinet profilaktyczny powinien być wyposażony w środki 
do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, ręka-
wice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem 
FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy 
flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodoodporne. 

2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycz-
nym powinien przebywać tylko jeden uczeń, który powinien 
zdezynfekować ręce po wejściu do gabinetu. 

3. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: 
realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprze-
siewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami z problema-
mi zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami 
higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony 
osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przył-
bica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.

4. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypad-
ku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania 
opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełno-
sprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęg-
niarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do 
wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka 
poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować 
następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, 
okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy far-
tuch flizelinowy. 

5. Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną program 
edukacji zdrowotnej powinien poza standardowymi treścia-
mi zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka 
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transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji koronawiru-
sem SARS-CoV-2. Szkoła powinna zabezpieczyć środki do 
dezynfekcji rąk dla uczniów i pracowników.

6. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świad-
czeń zdrowotnych) w środowisku szkoły należy przestrzegać 
dystansu min. 1,5 - 2 m. W kontaktach z gronem pedagogicz-
nym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kon-
takty bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne. 
W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną. 

7. Należy opracować zasady sprzątania gabinetu profilaktycz-
nego i dezynfekcji powierzchni (w tym m.in. dezynfekcji 
blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu 
z częstotliwością 2 razy dziennie). Nie stosować aerosoli. 
Stosować częste wietrzenie gabinetu.

8. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących 
podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucz-
nia, pracownika szkoły tj. gorączka pow. 38 stopni, kaszel, 
duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, 
należy skierować osobę chorą do domu oraz zalecić kontakt 
telefoniczny z lekarzem POZ, który pokieruje dalszym pos-
tępowaniem. Uczeń/pracownik nie powinien opuszczać bu-
dynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe 
opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej 
pokoju, w którym został odizolowany. 

9. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycz-
nej należy zadzwonić pod nr 112 - dyspozytor podejmie 
decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem 
„COVID-19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia 
opiekuna. Pielęgniarka/higienistka powinna polecić ucznio-
wi/pracownikowi szkoły nałożenie maseczki.

10. Dyrektor szkoły powinien wyznaczyć pokój/pomieszczenie 
do izolacji, w którym uczeń będzie odizolowany do czasu 
przybycia opiekuna. Pokojem do izolacji nie może być gabinet 
profilaktyczny pielęgniarki środowiska nauczania i wycho-
wania, tylko wyznaczone pomieszczenie przeznaczone tylko 
do tego celu. Pomieszczenie to nie powinno być nazywane 
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izolatorium, gdyż izolatorium zgodnie z Rozporządzeniem 
MZ z dnia 26 marca 2020 z późniejszymi zmianami jest de-
dykowane dla pacjentów nad którymi opiekę sprawuje pod-
miot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju 
leczenie szpitalne - czyli szpital. Pomieszczenie do izolacji, 
po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko, powinno być prze-
wietrzone i zdezynfekowane. 

11. Podczas udzielania świadczeń u ucznia/pracownika, u któ-
rego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami hi-
gieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony 
osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne 
lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch ochronny ba-
rierowy. Po udzieleniu świadczenia gabinet powinien być 
wywietrzony i poddany dezynfekcji zgodnie z opracowanymi 
zasadami. Do czasu zakończenia procesu dekontaminacji 
gabinetu, inne świadczenia nie powinny być realizowane.

12. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2 , u ucznia/ pracownika - sposób postępowania 
z osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspektor Sani-
tarny, z którym pielęgniarka i dyrektor szkoły powinni być 
w kontakcie i realizować jego zalecenia. 

13. Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki 
fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów 
preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.

Aktualizacja z dnia 08.09.2020 r. 
Rekomendacje: 

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  

dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek 
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Opinie prawne

W  
ystawianie recept na leki z grupy OTC

Opinia prawna 
w sprawie samodzielnego ordynowania i wystawiania recept 

na leki z grupy OTC  
przez pielęgniarki i położne

Zlecający: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Wykonawca: prof. nadzw. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska, 

radca prawny
Przedmiot opinii: Przedmiotem opinii jest udzielenie odpo-

wiedzi na następujące pytanie:
1. Czy pielęgniarka i położna może samodzielnie ordynować 

leki z grupy OTC, w tym wystawić na nie receptę ?

Odpowiedź
Pielęgniarka i położna nie wystawia recept na leki z grupy OTC.

Uzasadnienie
Leki z grupy OTC (ang. over-the-counter drug) są to w me-

dycynie, leki wydawane bez recepty lekarskiej oraz bez recepty 
pielęgniarskiej. Czyli z założenia nie wydaje się ich na receptę.

Idea OTC umożliwia pacjentom samoleczenie w powszechnych 
dolegliwościach, jak również w okresie przed zasięgnięciem po-
rady lekarskiej czy pielęgniarskiej. 

Leki z grupy OTC „(…) są szeroko stosowane wśród pacjen-
tów, przede wszystkim ze względu na ich łatwą dostępność, jak 
również z powodu przystępnych cen.

Samoleczenie przy ich użyciu jest często wybieraną alternaty-
wą zamiast wizyty u lekarza w przypadku pojawienia się róż-
nych dolegliwości zdrowotnych. Ich status „leków dostępnych 
bez przepisu lekarza” powoduje, że w przeświadczeniu dużej 
grupy społeczeństwa są to produkty lecznicze o małej toksyczno-
ści, niezagrażające życiu lub zdrowiu. Tymczasem, niewłaściwe 
stosowanie (np. zażycie zbyt dużej dawki) takich substancji jak 
dekstrometorfan, kodeina, benzydamina czy pseudoefedryna 
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może prowadzić do bardzo poważnych niepożądanych działań, 
wymagających hospitalizacji lub kończących się zgonem. Nie-
pokojący jest także fakt stosowania niektórych z tych substancji 
w tzw. „celach rekreacyjnych”. 

Takie przypadki dotyczą w znacznej części młodzieży, która 
może być zachęcona faktem, że stosowane w celach odurzających 
leki są w pełni legalne. (Farm. Współ, 2014; 7: 1-7). Pomimo w/w 
wskazanych niebezpieczeństw – pacjent ma prawo do samodziel-
nego zaopatrywania się w leki z grupy OTC.

W praktyce przepisanie przez lekarza pacjentowi leku z grupy 
OTC, jest realizowane tak jak lek bez recepty pomimo, iż jest on 
wpisany przez lekarza na recepcie.

Problem pojawił się jednak w przypadku wpisania leku z gru-
py OTC na receptę wystawioną przez pielęgniarkę czy położną. 
W praktyce odmawia się wydania leków na podstawie recepty 
wystawionej przez pielęgniarkę, nawet jako leków bez recepty.

W naszej ocenie odpowiedzi na to pytanie nie należy szukać 
w kategoriach: „(…) co sobie myśli o środowisku pielęgniarskim 
farmaceuta, który próbuje taką receptę zrealizować „pielęgniarka 
ma mniejsze kompetencje niż pacjent w zakresie ordynacji leku 
z grupy OTC”.

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U.2020.514) 
Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę 
posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowied-
nimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: 
badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu 
im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, 
a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich., a zgodnie z art. 
45 lekarz może ordynować, leki środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, które są dopuszczone do obrotu 
w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w odręb-
nych przepisach. Mamy tu ogólne domniemanie, iż każdy lekarz 
może przepisać każdy lek, z zachowaniem zasad określonych 
w przepisach prawa. To lekarz nadal jest odpowiedzialny za le-
czenie pacjenta, w tym za ordynację leków.
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Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (tekst. jedn. Dz.U. 2020.562, dalej 
u.z.p.p.): Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udziela-
niu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawa-
niu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; rozpoznawaniu 
problemów pielęgnacyjnych pacjenta; planowaniu i sprawowaniu 
opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; samodzielnym udziela-
niu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, dia-
gnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych 
czynności ratunkowych; realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; orzekaniu o rodzaju i zakre-
sie świadczeń opiekuńczopielęgnacyjnych; edukacji zdrowotnej 
i promocji zdrowia.

Uprawnienia pielęgniarki i położnej w zakresie samodzielnego 
podjęcia decyzji o zastosowaniu określonego leku u pacjenta oraz 
zasady i okoliczności wystawienia recept, obowiązujące dopiero 
od 1 stycznia 2016 r. Wyróżnia się trzy sytuacje: 

1. stosowania produktów leczniczych samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego, 

2. samodzielna ordynacja leków na podstawie wystawionej 
recepty 

oraz 
3. wystawienie recepty na leki w ramach zlecenia lekarskiego, 

niezbędnych do kontynuacji leczenia.

W obecnym stanie prawnym pielęgniarka i położna może sa-
modzielnie bez zlecenia zastosować u pacjentów leki na podsta-
wie art. 6 u.z.p.p. tylko w zakresie określonym w załącznikach 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.02.2017 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę 
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, (tekst jedn. 
Dz.U. 2017.497).

Natomiast pielęgniarka i położna ma prawo do samodzielnego 
ordynowania leków, zawierających określone substancje czynne, 
w tym wystawiania na nie recepty na podstawie art. 15 u.z.p.p. 
- ale wykaz substancji czynnych zawartych w lekach wyraźnie 
określa rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18.01.2018 r. w spra-
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wie 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 położne (Dz.U.2018.299).

Porównując wykazy produktów leczniczych wymienio-
nych w złączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 28.02.2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapo-
biegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego oraz wykaz substancji czynnych zawartych 
w lekach ujętych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 18.01.2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych 
zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych 
przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycz-
nych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki 
i położne, - wysuwa się wniosek, że prawo pielęgniarek i położ-
nych do samodzielnego ordynowania leków jest uregulowane 
w sposób niejednoznaczny, zarówno z uwagi na posługiwanie się 
w jednym rozporządzeniu sformułowaniem „wykaz produktów 
leczniczych”, a w drugim „wykazu substancji czynnych zawar-
tych w lekach”, jak i rozbieżności co do rzeczywistego zakresu 
uprawnień przysługujących pielęgniarce i położnej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.02.2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diag-
nostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
pielęgniarka może podjąć decyzję o zastosowaniu danego leku 
lub wyrobu medycznego, kiedy sprawuje osobistą i bezpośrednią 
opiekę nad pacjentem w sytuacji braku obecności lekarza, ale na 
te leki lub wyroby medyczne nie będzie mogła wystawić recepty 
czy wydać zlecenia - jeżeli nie będą one wymienione w rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z 18.01.2018 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 
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diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania 
pielęgniarki i położne.

Pielęgniarka i położna, wystawiają recepty na leki na zasadach 
określonych w art. 95b, art. 96 a i 96b ustawy z dnia 6 wrze-
śnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 
z późn. zm.), jako osoby uprawnione (art. 2 pkt.14 ustawa z dnia 
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
Dz.U.2020.357 t.j.)

Konkluzja
1. Ustawodawca wyraźnie ustalił zakres:

- produktów leczniczych do samodzielnego stosowania przez 
pielęgniarkę bez zlecenia lekarskiego, oraz

- wykaz substancji czynnych zawartych w lekach do samo-
dzielnej ordynacji, na które pielęgniarka i położna może 
wystawić receptę - biorąc pod uwagę niezbędne kwali-
fikacje oraz wymagany przepisami zakres umiejętności.

2. Na dzień dzisiejszy zgodne z prawem jest odmawianie przez 
farmaceutów realizacji recepty wystawionej przez pielęgniar-
kę lub położną na leku z grupy OTC.

3. Farmaceuta ma obowiązek wydania pacjentowi leków z grupy 
OTC, jeżeli pacjent zwróci się o ich wydanie.

4. Biorąc pod uwagę wiele wątpliwości występujących w prak-
tyce pielęgniarskiej i położniczej w zakresie uprawnień zwią-
zanych z samodzielną ordynacja leków oraz kontynuacja re-
cepty na lek w ramach zlecenia lekarskiego - Naczelna Izba 
Pielęgniarek i Położnych - podjęła działania w celu uporząd-
kowania i rozszerzenia uprawnień pielęgniarek i położnych 
w omawianym zakresie.

Warszawa 05.08.2020 r.
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Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej

M  
iędzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej

Międzynarodowy Rok  
Pielęgniarki i Położnej 

 Moja Florence

 Osoby, które inspirują, motywują, są autorytetami

Pielęgniarstwo zmieniła w XIX wieku pewna energiczna An-
gielka. Oprócz wprowadzenia rewolucji w organizacji placówek 
medycznych i stworzenia podstaw nowoczesnej edukacji, zbu-
dowała również nowy wizerunek pielęgniarki. Dobra, mądra, 
punktualna, budząca zaufanie… 

Każdy z nas na swojej zawodowej drodze spotkał swoją Flo-
rence. Opowiedzmy o tych cichych bohaterach, którzy zmieniają 
nas i nasze otoczenie na lepsze.

Moja Florence to nowy cykl w Magazynie Pielęgniarki i Położ-
nej. Nie chcemy budować pomników, chcemy po prostu pokazać 
osoby, które pomagają, nie po to, by zbudować dla siebie cokoły, 
ale dlatego, że leży to w ich naturze. Najczęściej nie uświadamiają 
sobie tego, jak ważni i inspirujący są dla swoich koleżanek i ko-
legów. Skierujmy na nich choć na chwilę światło jupiterów. To 
nasze „dziękuję”.

Każdy z Was może o takiej osobie opowiedzieć sam lub z naszą 
pomocą. Adres redakcji jest do Waszej dyspozycji mpip@nipip.pl

Mecenasem cyklu „Moja Florence” jest InteR pOlskA.

Pisanie o swoich osobistych autorytetach, o swoim guru, o swo-
im przewodniku, czy też przewodnikach życiowych i zawodo-
wych nie należy do rzeczy prostych. Szczególnie w tym kraju, 
w którym z hukiem spadają nie tyle pomniki (bo te akurat mnożą 
się znów na potęgę), co autorytety właśnie. Mówienie o nich jest 
zadaniem trudnym, prawie karkołomnym. Mam jednak świa-
domość, że im więcej wątpliwości w zrelatywizowanym świecie 
współczesnym, tym większe jest zapotrzebowanie na krzepiące 
przykłady, odkrywanie nowych, nieznanych bohaterów i jaśnie-
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jące wzorce osobowości. Rozumiem, że nie chodzi tu o wskaza-
nie postaci spiżowych, które same chętnie (nawet nieproszone) 
wskoczyłyby na piedestały, ani o niedoścignione wzorce (z cyklu: 
nigdy taki nie będziesz), ani też o złotoustych, pełnych frazesów 
pasterzy, przewodników stada. Czuję, że właściwy sens ma tutaj 
opowieść o ludziach skromnych, którzy stali się dla mnie oso-
biście - dosłownie i w przenośni - światłem we mgle i mroku, za 
którymi pragnie się wciąż podążać, z którymi chce się współ-
pracować, mimo własnych chwil słabości, kryzysów i dylematów 
zawodowych, których przecież na co dzień w pracy pielęgniarki 
i pielęgniarza nie brakuje. Zadanie to przyjmuję jako pewnego 
rodzaju zobowiązanie do odpowiedzi na pytanie o autorytety 
- postawione przez Magazyn Pielęgniarki i Położnej, które sta-
je się dla mnie jednocześnie okazją do krótkiej choć opowieści 
o swojej drodze, ważnych zdarzeniach i ludziach, którzy mieli 
pozytywny wpływ na ukształtowanie mnie i mojej postawy za-
wodowej, a przede wszystkim pomogli wytrwać w przekonaniu, 
że istotą i sensem naszej pracy, naszego zawodu jest partnerskie 
towarzyszenie drugiemu człowiekowi w chorobie, w zdrowieniu, 
a kiedy możliwości człowieka i medycyny się wyczerpią, w god-
nym odprowadzeniu na skraj nieznanego horyzontu…

Dlaczego nie myślę rezygnować…

Kiedy zastanawiam się, co sprawiło, że od ponad 30 lat wyko-
nuję zawód pielęgniarza, pracując w Wielkopolskim Centrum 
Onkologii w Poznaniu i dlaczego ani myślę rezygnować z wy-
konywania tej profesji, to w naturalny sposób przychodzą mi na 
myśl osoby, które w tej szpitalnej podróży mnie wspierały. Pat-
rząc z tak odległej perspektywy, przekonałem się, że stopniowo, 
z biegiem lat naszymi najważniejszymi nauczycielami zawodu, 
którymi początkowo byli nauczyciele szkolni i akademiccy, stają 
się nasi najbliżsi współpracownicy i - uwaga! - nasi pacjenci, pod-
opieczni. Bez nich nie tylko nie byłoby zapotrzebowania na naszą 
pracę, ale przede wszystkim nie byłoby tej szczególnego rodzaju 
unikalnej refleksji, która rodzi się na styku naszych indywidual-
nych, międzyludzkich relacji, kiedy stąpamy po cienkiej granicy 
pomiędzy światem zdrowych i chorych. To Oni - nasze Pacjentki 
i Pacjenci, pokazują nam z jednej strony, że kiedy popadamy 
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w rutynę, wciąż istnieją ważne szczegóły, ich realne problemy 
i bóle, których z zewnątrz nie dostrzegamy, z drugiej - nieraz 
troszcząc się o nas - profesjonalistów, ich terapeutów i opiekunów, 
Pacjenci ukazują, że nie warto myśleć tylko o sobie, skupiać się 
jedynie na swojej chorobie i dolegliwościach.

Tak, to Pacjent są moim najlepszym nauczycielem i autorytetem 
w zakresie uważności, ćwiczenia empatii, ale też ćwiczeń z utraty 
- dzielnego znoszenia tego, co bywa nieuchronne, niepożądane, 
niezaplanowane. I że na początku i na końcu - ostatecznie - waż-
na jest życzliwa obecność - szacunek, współistnienie i słowo, 
które znaczy, a nie rzuca się go na hulający wiatr…

Dziękuję Tobie Pawle…

Kilkadziesiąt lat temu, kiedy rozpoczynałem pracę w profesji 
pielęgniarskiej, warunki jej wykonywania przedstawiały się zgoła 
inaczej niż obecnie. Do dzisiaj jednak lubimy wspominać te nieła-
twe czasy, na pamięć znamy opowieści o pojedynczych nockach, 
sprzęcie wielorazowym, talkowaniu rękawiczek, spartańskich 
często warunkach sanitarno-epidemiologicznych. Wspomina-
my o naturalnym, a wtedy wyjątkowym (bo pierwszym takim 
w życiu) szoku jaki doznawaliśmy jako młodzi i niedoświadczeni 
jeszcze adepci zawodu, przekraczając progi szpitalnej machiny. 

Któż nie pamięta tych kontrastów, żeby nie powiedzieć roz-
dźwięków, pomiędzy nabytą wiedzą teoretyczną a praktyką za-
wodową. Ten niemierzalny obszar dysonansów poznawczych, 
emocjonalnych i w ślad za nimi spieszących, peszących, a potem 
rozdzierających dylematów etycznych i zawodowych. Temat stary 
jak świat. Mimo że wiele się zmieniło, wciąż pozostaje aktualny.

Na pierwszym miejscu pragnę wspomnieć pielęgniarza Pawła 
Foltyna, pracującego w Poradni Stomijnej Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii. Pamiętam do dzisiaj, kiedy przyszedł do 
mieszkania moich Rodziców, z prośbą, bym opowiedział mu 
o swojej pracy. Studiował wówczas geografię na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdziwiłem się wtedy i nawet 
nie przeczuwałem, że to zainteresowanie jest „na serio”, że na-
prawdę pójdzie w „moje ślady” i wkrótce stanie się tak świetnym 
i lubianym przez pacjentki i pacjentów pielęgniarzem. Teraz ja 
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podążam daleko w tyle jego wyraźnie i pięknie odciśniętymi 
śladami.

Współczesna medycyna i leczenie onkologiczne jest dzisiaj na 
zupełnie innym poziomie niż było parę dekad temu. Paweł już 
wówczas daleko szybciej od nas wszystkich zrozumiał, a zwłasz-
cza zrobił to przed lekarzami podejmującymi się trudnego lecze-
nia chirurgicznego chorych z zaawansowanym nowotworami zło-
śliwymi jelit, że pacjent potrzebuje rzetelnej rozmowy, dobrego 
wspólnego planu leczenia i rehabilitacji, przygotowania, wsparcia, 
zaopatrzenia i edukacji słowem kompleksowej, interdyscyplinar-
nej, holistycznej terapii i opieki, która nie może się zakończyć bez 
zapewnienia ciągłości po wręczeniu wypisu ze szpitala. 

Dzisiaj pacjentki i pacjenci przygotowywani przez Pawła do 
operacji wyłonienia brzusznego odbytu, otoczeni przez niego 
opieką pooperacyjną i długoterminową poradnianą są dowo-
dzą temu, jak ogromną rolę odgrywa i znaczenie ma świado-
me, dalekowzroczne leczenie, pielęgnowanie, przygotowanie 
pacjenta do samoopieki, do powrotu do codziennego życia.  
Dziękuję Tobie Pawle.

To wyraz mojej serdecznej wdzięczności
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Paweł nie jest jedynym przed-

stawicielem naszej profesji godnym naśladowania i wspomnienia, 
ale jest dla mnie osobą, która stała się dla mnie wyjątkowym 
światłem, bezcennym zawodowym drogowskazem i zwyczajnym 
niezwyczajnym ludzkim wsparciem.

Chciałbym podziękować również za przekazaną wiedzę moim 
Nauczycielkom zawodu, Nauczycielkom i Nauczycielom akade-
mickim, Wykładowczyniom i Wykładowcom zarówno w trakcie 
studiów, jak i kształcenia podyplomowego.

Dziękuję wszystkim Pielęgniarkom i Pielęgniarzom skupionym 
oraz działającym aktywnie w Polskim Stowarzyszeniu Pielęg-
niarek Onkologicznych za współpracę naukową i wymianę do-
świadczeń dla rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego.

Dziękuję swojemu zespołowi Oddziału Chirugii Onkologicz-
nej Chorób Piersi i wszystkim pracownikom Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii za codzienną współpracę i umacnianie się 
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w przekonaniu, że interdyscyplinarna, życzliwa, dobra współpra-
ca jest fundamentem pomyślności działań na rzecz zdrowienia 
naszych Pacjentów, chroniąc nas samych przed odejściem od 
naszych misji, wyczerpaniem fizycznym, psychicznym, utrace-
niem naszych tak bogatych potencjałów.

Niech te kilka słów refleksji o moich autorytetach stanie się 
wyrazem serdecznej wdzięczności dla Was. 

To Ty Pawle, to Wy właśnie - moi cisi bohaterowie - bronicie 
mnie od lat przed zatraceniem istoty pielęgniarskiej profesji, 
odejściem od zawodu, pogrążeniem się w otchłani frustracji, 
przed wypaleniem zawodowym, którego nikomu, tak jak i sobie 
samemu nie życzę.

mgr pielęgniarstwa Maciej Krajewski  
Wielkopolskie Centrum Onkologii
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M  
aria Concetta Chludzińska

Materiał z Magazynu Pielęgniarki i Położnej 

Czy wiecie państwo, że 80 lat temu po raz pierwszy zostały 
wręczone Medale im. Florance Nightingale, a wśród wyróżnio-
nych znalazła się Polka?

Kandydaturę Marii Concetty Chludzińskiej zgłosił rząd wło-
ski i Włoski Czerwony Krzyż w uznaniu zasług i ofiarności na 
froncie włoskim podczas I wojny światowej.

O Marii Concettcie Chludzińskiej przez wiele lat wiedzieliśmy 
niewiele…

- w zasadzie tyle, ile można było wyczytać ze wzmianek zna-
lezionych w Archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szko-
ły Pielęgniarstwa, pamiętniku Hanny Chrzanowskiej, książce 
„Pochylone nad człowiekiem” oraz artykule „Żałobna karta”, 
zamieszczonym w piśmie „Pielęgniarka Polska” (maj 1936 r.). 

Najcenniejszym źródłem informacji jest jednak otrzymany 
ostatnio od ss. Zmartwychwstanek opis służby odbytej przez 
Siostrę Chludzińską, znajdujący się w archiwach Inspektoratu 
Sióstr Wolontariuszek w Wenecji oraz w licznych artykułach 
polsko- i włoskojęzycznych.

Maria Concetta Chludzińska urodziła się 27 listopada 1894 r. 
w Lashoiviere (Leskowiczach) na Białorusi. Pochodziła ze starego 
ziemiańskiego, patriotycznego rodu Chludzińskich. Jej ojciec 
Władysław ożenił się z Emmą Paulucci, włoską arystokratką, 
której rodzina wyraźnie sympatyzowała z ideami niepodległoś-
ciowymi Polski. Polsko-włoskie małżeństwo doczekało się dwójki 
dzieci - Marji Concetty i syna Adalberta. 

Concetta od 2. roku życia często przebywała w Wenecji w se-
striere San Toma, w pałacu babki markizy Paolucci delle Ronde. 
Po ojcu odziedziczyła patriotyzm polski, po matce miłość do 
Italii. Wybuch wojny 1914 r. zastał ją w Dreźnie, gdzie uczyła się 
muzyki i uczęszczała na kurs Czerwonego Krzyża. 

Wojna rozdzieliła rodzinę - ojciec pozostał w Polsce, bo Maria 
Concetta wraz z matką, przebywającą w Wenecji, nie miała moż-
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liwości powrotu do kraju. Bratu udało się zaciągnąć do jednej 
z pierwszych formacji polskich ochotników do walki przeciwko 
głównym mocarstwom we Francji. 

Concetta, widząc w wojnie okazję do uzyskania niepodległości 
przez kraj swojego ojca, jednocześnie silnie związana z Włocha-
mi, zgłosiła się do Komitetu Włoskiego Czerwonego Krzyża 
z nadzieją uzyskania przygotowania do niesienia profesjonalnej 
pomocy pielęgniarskiej.

Zapisała się na dwuletni kurs - który rozpoczął się w lutym 
1915 r., otrzymała odznakę siostry-uczennicy. Pochodząc z inne-
go kraju, nie mogła odbywać praktyki w szpitalu. Musiała czekać 
na przysłanie z Rzymu specjalnego zezwolenia (nulla-osta), na 
kontynuację nauki. Otrzymała je i z zapałem uczyła się, pracując 
w kilku szpitalach wojennych i w pociągu sanitarnym, uzyskując 
najwyższe oceny. Wyróżniała się odwagą, cierpliwością i niezwy-
kłą troską o chorych. Będąc jeszcze uczennicą, w lutym 1916 r. 
otrzymała srebrny medal za zasługi, przyznany przez Włoski 
Czerwony Krzyż (C.R.I.). 

W czerwcu 1916 r., została skierowana na front do Szpitala 
Wojennego № 42 w Mason Vicentino, skąd po kilkunastu dniach 
służby przeniesiono ją do Szpitala polowego № 38 w Auronzo. 
Toczące się walki, zniszczenia i pojawiające się zagrożenia zmu-
szały do częstej zmiany lokalizacji szpitali polowych. Już 11 lipca 
została przeniesiona do Szpitala № 57 w Avio, gdzie pracowała 
około roku. W połowie sierpnia przeszła do Szpitala № 19, z sie-
dzibą w Gervasutta, małej frakcji miasta Udine. 

Dokładnie dziesięć dni po przybyciu, czyli 27 sierpnia 1917 r. 
miała okazję wykazać się pierwszym bohaterskim czynem. Teren, 
na którym znajdował się szpital, został zbombardowany przez 
Austriaków, a eksplozja trafionego przez wroga składu amunicji 
spowodowała poważne uszkodzenia budynku, w którym mieścił 
się szpital. 

Pod nieustającym obstrzałem wroga, wśród wybuchów i krzy-
ków trwogi, podczas ataku gazowego na posterunku pozostały 
Chludzińska i D’Aloja. Potrafiły zachować zimną krew, niosąc 
pomoc najbardziej potrzebującym i przenosząc poważniej ran-
nych w bezpieczniejsze miejsce. 

Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej



84

Biuletyn nr 115/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Za tę bohaterską postawę obydwie siostry wolontariuszki od-
znaczone zostały brązowym medalem. Praca ta została nagro-
dzona również „Odznaką za trudy poniesione w czasie toczącej 
się wojny”. 

Po bitwie pod Isoną, podczas dramatycznego wycofywania 
się wojska, między 24 a 30 października 1917 r. siostry wolon-
tariuszki pozostały z rannymi w Szpitalu № 19 w Gervasutta. 
Wywiązała się dyskusja, która z nich powinna zostać, jako że 
podwójne poświęcenie się nie miało sensu. Włoszko-Polka prze-
konała Virginię, żeby wycofała się wraz z wojskiem (miała męża 
i dwóch synów na froncie). Na uwagę D’Aloji o niebezpieczeń-
stwach, na jakie się naraża, Maria Concetta w odpowiedzi miała 
pokazać fiolkę z trucizną, którą nosiła na piersi jako ostatnią 
i niezawodną ochronę. D’A loja podjęła decyzję wycofania się 
wraz z wojskiem. 

Maria Concetta została w szpitalu i na pobojowisku jedynie 
z kapelanem wojskowym. Została raniona odłamkiem szrapnela, 
mimo tego zbierała rannych z pola bitwy, grzebała umarłych, 
opiekowała się rannymi, nienadającymi się do przetranspor-
towania (setką Włochów i siedemdziesięcioma Austriakami). 
Nocami przekradała się do opuszczonych osiedli w poszukiwaniu 
żywności dla swych podopiecznych. 

Kolejnym koszmarem było pojawienie się w jej szpitaliku pi-
janych Turków, którzy po drodze dokonywali podpaleń i gwał-
tów. Wystraszyła napastników krzycząc, że w szpitaliku panuje 
cholera. Przyszli Niemcy. Otrzymała pozwolenie na pełnienie 
obowiązków sanitariuszki pod dozorem, mogła również uczestni-
czyć wraz z żołnierzami w nabożeństwach odprawianych w przy-
szpitalnej kaplicy. 

Jej determinację i patriotyczną postawę ilustruje kolejne wyda-
rzenie. Siostra Chludzińska otrzymała przepustkę do Niemiec-
kiego Sztabu w Udine w celu sprowadzenia lekarza, zdobycia 
lekarstw i żywności. Spotkała tam włoskiego oficera, który za-
ofiarował niemal wszechstronną pomoc. Na jego propozycję od-
powiedziała z pogardą: „Nie rozmawiam ze zdrajcami ojczyzny”. 

Po dziesięciu dniach walki o przetrwanie otoczyła ją podejrzli-
wość przybyłego oddziału Austryjaków. Młoda kobieta polskiego 
pochodzenia, władająca biegle kilkoma językami, bystra obser-
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watorka, pozostająca na tyłach pod osłoną krzyża na opasce? Z 
jakiego powodu krążyła pod różnymi pretekstami między urzę-
dami i dowództwami wojskowymi?

Łatwo było skierować na nią podejrzenie o szpiegowanie…
- na rzecz Włoch. Sytuację pogorszyło znalezienie ciężko ran-

nego żołnierza w okolicy szpitalnej kaplicy. 
Oskarżono ją o zamach i spisek. 28 listopada została areszto-

wana i skazana na kazamaty w twierdzy w Lubianie. Dowiezio-
no ją tam w bydlęcym wagonie wojskowego pociągu dla jeńców 
włoskich. Po przybyciu na miejsce została zamknięta w pod-
ziemnej celi, do której światło dochodziło z wąziutkiego okna 
na poziomie gruntu, wychodzącego na wewnętrzny podwórzec 
twierdzy. Jej łóżkiem były dwie wąskie deski oparte na stojakach i 
cienki słomiany siennik. Tu, pilnie strzeżona przez wartowników, 
przechodziła tyfus. 

Wobec sędziów śledczych, mimo zagrożenia karą śmierci, za-
chowywała spokój i zapowiadała interwencję rodziny u samego 
papieża. Sprawą internowanej pielęgniarki zainteresowała się 
prasa. Rozpoczęły się negocjacje Czerwonego Krzyża i Nuncju-
sza Apostolskiego w Wiedniu. Ostatecznie interweniował król 
Hiszpanii. 

Po półrocznym więzieniu została zwolniona. Zwolnienie było 
jednak podstępem Austriaków - w styczniu 1918 r. została osa-
dzona w obozie koncentracyjnym w Choćni na terenie Czech. 
Ukrywano ją tam przed międzynarodowymi komisjami wizytu-
jącymi obóz. Panował głód, Concetta była skrajnie wycieńczona. 
Dzięki interwencji w Wiedniu Ojca Św. Benedykta V i Króla 
Hiszpanii została odnaleziona przez Czerwony Krzyż i, po wy-
mianie jeńców w Szwajcarii, przewieziona do Wenecji. Witano 
ją tam entuzjastycznie, czekały na nią tłumy ludzi z naręczami 
kwiatów. 

Podczas akademii zorganizowanej na jej cześć odebrała dotych-
czas niedostępny dla kobiet zaszczyt - defiladę wojska prezentu-
jącego przed nią broń. Tu dowiedziała się, że pod jej nieobecność 
Komitet Włoskiego Czerwonego Krzyża w Wenecji w grudnia 
1917 r. mianował ją Siostrą Wolontariuszką „bez egzaminu, za 
zasługi”, przyznając również odznakę. 
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Jej postawa nagrodzona została srebrnym odznaczeniem woj-
skowym, z takim oto znamiennym uzasadnieniem: „Siostra Wo-
lontariuszka Włoskiego Czerwonego Krzyża ze szpitala polowe-
go, która podczas wycofywania się w kierunku Piave dostała się 
w ręce wroga, wytrwała niewzruszenie na posterunku, niosąc 
pomoc z własnej nieprzymuszonej woli, nie zostawiając rannych 
i chorych w rękach nieprzyjaciela. Godny podziwu przykład al-
truizmu i uczucia miłosierdzia, spokojnie stawiła czoła ciężkim 
warunkom, jakie wrogi okupant jej zgotował, ze szlachetną dumą 
niezłomnego ducha zniosła więzienie i oskarżenie o szpiegostwo. 
Szpital w Gervasutto (019), październik 1917-maj 1918”.

Wdzięczni Włosi obdarowali ją lawiną odznaczeń i wyróżnień 
w grudniu 1918 r. - jako pierwsza kobieta - otrzymała włoski 
medal wojenny „Medaglia d’Argento al Valor Militare” (Srebrny 
Medal za Męstwo Wojskowe). Włoski rząd i Włoski Czerwony 
Krzyż wystąpiły z wnioskiem o przyznanie Marii Concettcie za 
wyjątkową odwagę i oddanie najwyższego, międzynarodowego 
odznaczenia dla pielęgniarek - Medalu im. Florance Nightingale. 
Otrzymała go z rąk królowej Heleny wraz z dwiema więziennymi 
towarzyszkami podczas uroczystej ceremonii, która miała miej-
sce na Kwirynale 18 stycznia 1921 r. (Międzynarodowy Komitet 
w Genewie przyznał go im przez 12 maja 1920 r.).

M. C. Chludzińska czuła się przede wszystkim Polką…
Na wieść o odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą, 

udała się do kraju wraz z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem. 
Podczas wojny polsko-bolszewickiej udała się na front, by nieść 
pomoc polskim żołnierzom, następnie została skierowana na 
front wołyński do udziału w walce z epidemią tyfusu. Stąd prze-
niesiono ją na Ukrainę. Pociąg, którym jechała został wykolejony. 
Uratowano ją, ale wyszła z tej opresji z poważnym uszczerbkiem 
na zdrowiu (złamania nóg i liczne zranienia głowy). Po powro-
cie do zdrowia została zatrudniona w szpitalu św. Antoniego 
na stanowisku pielęgniarki. Niosła pomoc rannym w wybuchu 
w fabryce amunicji w Zagożdżonie.

Po zawarciu pokoju M.C. Chludzińska została oddelegowana 
do Londynu na roczny międzynarodowy kurs dla pielęgniarek 
Czerwonego Krzyża, odbywający się przy „King’s College for 
Women” w Campden Hill. W kursie tym, zorganizowanym przez 
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Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża w Genewie, prowadzo-
nym przez Miss Florence Waters, wzięło udział 19 pielęgniarek 
wybranych przez krajowe stowarzyszenia. 

Maria Concetta Chludzińska figuruje na tej liście jako przedsta-
wicielka Polski. Celem tego przedsięwzięcia było wyszkolenie tak 
zwanych „sióstr wizytujących”, czyli personelu przeznaczonego 
do opieki społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy 
i profilaktyki. Concetta wyróżnia się tam swoimi zdolnościami i 
wróciła do kraju z najlepszymi wynikami egzaminu końcowego. 

Będąc współpracownicą Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, 
zorganizowała w Krakowie roczne kursy dla pielęgniarek stacji 
opieki nad matką i dzieckiem, mając na celu utworzenie grupy 
specjalistek w zakresie higieny żywienia. 

W1922 r. przeniosła się do Warszawy, gdzie podjęła pracę in-
struktorki w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa, zajmując się 
głównie pielęgniarstwem społecznym. 

Po wyjściu za mąż za Wacława Józefowicza w 1923 r. zakoń-
czyła pracę w szkole. Absolwentki szkoły zapamiętały M.C. Chlu-
dzińską jako pedagoga pełnego zapału, wyrozumiałości i oddania 
dla słuchaczek oraz niezmiernej dobroci dla chorych. 

Zapamiętały ją także słuchaczki kursów Czerwonego Krzyża 
w Warszawie, którym wykładała pielęgniarstwo, choć była już 
bardzo chora (na dwa lata przed śmiercią). Na salę wprowadzały 
ją dwie osoby, a jednak swoimi zajęciami budziła żywe zainte-
resowanie.

Przez dziesięć ostatnich lat życia zmagała się z ciężką chorobą, 
będącą wypadkową doznanych urazów na frontach. Przez sześć 
ostatnich lat jej możliwości poruszania się były bardzo ograni-
czone. 

Zmarła 15 kwietnia 1936 r. w domu swego ojca na Starym 
Mieście, spoczywa na Starym Cmentarzu Powązkowskim. 

W uroczystościach pogrzebowych hołd zmarłej oddali przed-
stawiciele Ambasady Królestwa Italii w Warszawie, liczne poczty 
sztandarowe, przyniesiono jej niezliczoną ilość kwiatów. 

Adam Romer w artykule „Polka bohaterką włoską” zamiesz-
czonym w piśmie „Polonia-Italia” nr z 20 maja 1936 napisał: 
„Zmarła wielka patriotka polska i pobożna, pokorna, pełna mi-
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łości do Boga katoliczka, zmarła bohaterka wielkiej wojny, pełna 
zasług na służbie zaprzyjaźnionej armii włoskiej, zmarło uoso-
bienie wspólności i solidarności wielkich ideałów Italii i Polski.”

Źródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Hanna Chrzanowska i Maria Starowiejska (red). Z żałobnej 

karty „Pielęgniarka Polska” nr. 5, maj 1936 r.
M. B. Jezierska. (red). Pochylone nad człowiekiem. PWN, War-

szawa 1991.
A. Romer. Polka bohaterką włoską, Polonia-Italia, Warszawa 

1936, nr 5 (20 maja 1936), s. 20, https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/
publication/386800/edition/367984/content?ref=desc, dostęp: 
05.11.2018. 6 S.
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P  
sychologia człowieka w masce

Noszenie maseczki ochronnej na twarzy przestało dziwić. 
Dziwi dziś raczej jej brak, szczególnie w zamkniętej przestrzeni 
publicznej (sklepy, banki, szpitale), gdzie przepisy stanowią jas-
no o konieczności jej zakładania. Zdarzają się nawet sytuacje, 
gdy ochrona, lub obsługa lokalu odmawia wpuszczenia osoby 
pozbawionej maseczki, a my sami czujemy dyskomfort związany 
z obecnością niezamaskowanego człowieka w naszym towarzy-
stwie. 

Demonstracyjne negowanie faktu istnienia choroby, którą świat 
nazwał COVID-19, zastąpiły świadome zachowania profilak-
tyczne, tak rzadkie w Polsce, jak mycie i dezynfekcja rąk, czy 
dystans społeczny. Nawet najbardziej radykalni sceptycy, w oso-
bach Donalda Trump’a, czy Borisa Johnson’a, zaprezentowali 
się opinii publicznej w indywidualnie skrojonych maseczkach 
zabezpieczających przed bagatelizowaną do niedawna chorobą. 

Masowa wyprzedaż, a w konsekwencji brak maseczek na rynku, 
ma dzisiaj drugie oblicze - pojawił się wybór: gumki, troczki, 
bądź taśmy stabilizujące, rodzaj materiału, z którego są wyko-
nane, dobór filtra, a wreszcie design. 

Kotki, pieski, kwiatki, figury szachowe, naturalnie wyglądające 
usta, figury geometryczne, lub pasy bądź kratki... Jest w czym 
przebierać, a nawet jeśli oferta nie trafi w nasz gust - internet 
pełen jest poradników i rad, jak uszyć własną maseczkę z rzeczy 
zalegających w szafie. A wszystko to na przestrzeni kilku zaledwie 
miesięcy, gdzie o maskach nie słyszał niemalże nikt.

No właśnie. Nikt? 
Noszenie maseczki poza placówkami ochrony zdrowia pojawiło 

się w Polsce wcześniej. Niektórzy z nas natknęli się pewnie na 
młode dziewczęta ubrane w szkolne mundurki i długie podko-
lanówki, których włosy miały nietypowy kolor, lub odcień. 

Styl kawaii (かわいい, 可愛い), o którym mowa, przetłuma-
czyć można najprościej na super-słodkie (w kontekście ubioru, 
zachowania, a nawet formy wypowiedzi). Fascynacja kulturą 
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japońską w Polsce przejawia się w zamiłowaniu do filmów, ko-
miksów (mowa oczywiście o manga), czy gier oraz muzyki. Azja-
tyccy idole noszą maski od lat. Stąd chęć do ich zakładania przez 
ludzi, naśladujących z pasji dalekowschodnie wzorce „noszenia 
się”, wynikające z obcych Europie doświadczeń. Zamaskowani 
uczestnicy konwentów anime-manga zupełnie nieświadomie na-
wiązują ubiorem do czasów epidemii Azjatyckiej Grypy H2N2 
(1957-1958), której ofiary liczone były w milionach, czy choćby 
SARS (2002-2004). 

Maseczki, które wpisały się już na stałe w kanon wyglądu 
mieszkańca Japonii, Singapuru, czy Hong-Kongu, są wyrazem 
troski o zdrowie w obliczu wysokiego zagrożenia epidemiologicz-
nego. Pamięć o tych chorobach jest tam szczególnie świeża z uwa-
gi na długowieczność obywateli kraju Dalekiego Wschodu, jak 
i element stałej odpowiedzialności zbiorowej, a więc kulturowego 
funkcjonowania nie jako jednostka, ale grupa, a więc kolektyw. 
Choroba pojedynczego człowieka oznaczać może zagrożenie dla 
całego systemu społecznego, co z drugiej strony - pociąga za sobą 
różnorakie koszty, od politycznych po ekonomiczne.

Na pierwszy rzut oka widać, jak obce jest nam, obywatelom 
Polski, tego rodzaju pojmowanie rzeczywistości. Plemienność 
Azjatów wykracza w swej definicji daleko bardziej od funda-
mentu domu, jako przestrzennej bryły, gdzie u nas, w Polsce, 
tam właśnie wytycza się zwykle smutna granica wsparcia. O ile 
więc w Polsce przyjście do pracy osoby zakatarzonej i ewidentnie 
chorej przyjęte będzie z szacunkiem, o tyle w Azji z dezaprobatą. 
Swoisty nietakt, wynikający z naruszenia zasady bezpieczeństwa 
grupy, jest w Europie nowością. Jednak nowość ta ma szanse 
ostać się już na stałe w kanonie pożądanych, profilaktycznych 
zachowań w miejscu pracy. 

Z nadzieją przychodzą tu dane z http://coviddatahub.com/ 
opracowane przez InstItUte Of GlObAl HeAltH InnOvAtIOn z siedzibą 
w Londynie, zajmującym się nowymi rozwiązaniami w przes-
trzeni zdrowia publicznego na świecie. Z zamieszczonych tu i dy-
namicznie aktualizowanych raportów wynika, iż stale rosnącą 
tendencję do noszenia maseczki obserwuje się dzisiaj właśnie 
w Europie - szczególnie we Włoszech, Niemczech, oraz Hiszpanii. 
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Mycie rąk wodą z mydłem, dość powszechne na Starym Kon-
tynencie, obserwuje się za to najrzadziej w Chinach, czy Sin-
gapurze. Dezynfekowanie rąk jest znów najczęściej spotykane 
w Danii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Male-
zji oraz Meksyku, przy najrzadziej obserwowanym w Szwecji. Co 
ciekawe, unikanie dotykania obiektów w przestrzeni publicznej 
deklaruje zdecydowana większość Hiszpanów, co czyni ich wy-
jątkiem na tle całego świata. 

Z prezentowanych danych wynika, iż największy wzrost od-
setka zachowań profilaktycznych w kontekście COVID-19 dek-
larują kraje Europy dotknięte pandemią w sposób szczególny. 
W krajach tych maska staje się synonimem zdrowego rozsądku 
i zdrowia. Ciekawym przypadkiem są natomiast kraje Skan-
dynawii, gdzie zachowania profilaktyczne demonstrowane są 
w sposób szczególny poprzez unikanie wychodzenia z domu, 
przy braku upowszechnienia noszenia maseczek ochronnych, 
czy dezynfekowania i mycia rąk. Model zachowań, sugerowa-
nych przez państwo, ulega tym samym autonomicznej korekcie, 
gdzie strach przed chorobą uwypukla się bardziej w świadomości 
ryzyka i niechęci do jego podejmowania. Zakładanie maseczek 
uprawdopodabnia wyjście na zewnątrz nie tyle z tytułu potrze-
by, co ze swoistej gwarancji bezpieczeństwa, a więc komfortu 
psychicznego. 

Brak dostępu do środków ochrony osobistej podnosi poziom 
lęku i zwiększa, do granic absurdu, dystans społeczny. Podob-
ne zjawisko obserwowaliśmy w polskich szpitalach, gdzie brak 
masek skutkował rozpaczliwym wołaniem lekarzy i pielęgniarek 
o pomoc na grupach społecznościowych Facebook’a, oraz pa-
nicznym lękiem pacjentów przed wyczekiwaną wcześniej hos-
pitalizacją.

Polska, jako kraj, który wciąż „oczekuje” na nową falę cho-
roby, prezentuje narastający sceptycyzm i znużenie tematem 
COVID-19. Coraz częściej widzimy osoby, które wyzywająco 
zdejmują maseczki, lub odmawiają ich założenia. Pracownicy 
sklepów podnoszą przyłbice, pracownicy szpitali chodzą bez 
masek, pierwotne obawy wypiera rutyna i komfort. 

Co gorsza, jeszcze przed wyborami prezydenckimi padły dek-
laracje o państwowej remisji choroby i przedwczesnym zwycię-
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stwie. A wszystko to wbrew statystykom, liczba nowych zacho-
rowań w Polsce jest względnie stała, co widać na poniższym 
wykresie (sporządzonym przeze mnie wg danych rządowych 
z dni 01-23 lipiec 2020).

Dzień Liczba zachorowań Liczba zgonów

1 382 14

2 371 15

3 259 15

4 314 4

5 231 5

6 205 4

7 257 7

8 277 15

9 262 9

10 265 11

11 305 6

12 370 3

13 299 5

14 267 12

15 264 6
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Dzień Liczba zachorowań Liczba zgonów

16 333 11

17 353 8

18 399 6

19 358 6

20 279 4

21 399 9

22 380 6

23 418 9

Skąd więc ta nowa niechęć do ich zakładania? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto odnieść się do wyników 

badań opublikowanych w artykule „The Psychology of Wearing 
Face Masks in Times of the COVID-19 Pandemic” (Claus-Zhri-
stian Carbon, Department of General Psychology and Metho-
dology; Geomedi University), a więc „Psychologiczne aspekty 
noszenia maseczki ochronnej w czasach pandemii COVID-19”. 

Badanie, które przeprowadzono, polegało na subiektywnej oce-
nie komfortu psychicznego wynikającego z faktu noszenia masecz-
ki w relacji z grupą pozbawioną maseczek, lub z tą, która je nosi.

Na podstawie badania stwierdzono, że uczucie „dziwności” 
jest wprost proporcjonalne do zachowań profilaktycznych grupy. 
O ile więc towarzystwo noszące maseczki poprawia samopoczu-
cie, o tyle te, które jest ich pozbawione, podnosi poziom dyskom-
fortu i stresu u osoby zakrywającej twarz. Człowiek, jako istota 
społeczna, potrzebuje od dziecka identyfikacji z grupą, której 
siła, pod kątem zdrowia, podyktowana jest zawsze poczuciem 
współodpowiedzialności. Im więcej w człowieku „siebie”, niż 
„innych”, tym większa szansa na ignorowanie zaleceń wbrew 
narzuconym wzorcom. Powyższe badanie wyklucza niestety 
pojęcie egocentryzmu, które z łatwością uprzedmiotawia gru-
pę. Zastanowić należy się jednak nad zagadnieniem wolności 
człowieka w przestrzeni publicznej - wspaniałe poczucie wyboru 
może być ogromnym i bardzo realnym zagrożeniem dla zdrowia 
i życia innych.

Zakrywanie twarzy było dobrze nam znaną tradycją od lat. 
Panna młoda chowała się za welonem, kobiety ubrane w sari 
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używały szali, inne znów przesłon i wachlarzy. Badania Javin 
Sadr’a i Lauren Krowickiego (Face perception loves a challenge: 
Less information sparks more attraction; Vision Research Vo-
lume 157, kwiecień 2019, strony 61-83) dowodzą, iż 50 procent 
zakrytej (horyzontalnie, a więc poziomo!) twarzy kobiety zwięk-
sza jej atrakcyjność o 40 procent. Wynika to z faktu bogactwa 
wyobrażeń człowieka o tym, co niewidoczne oraz tendencji do 
idealizacji pod kątem oczekiwań własnych. 

Z drugiej strony - maseczka utrudnia odczytanie emocji, obrzy-
dzenie może być omyłkowo uznane za złość, a strach za faktyczne 
zdziwienie (Mapping the emotional face. How individual face 
parts contribute to successful emotion recognition; PLoS One 
v.12(5); 2017; Martin Wegrzyn, Maria Vogt, Berna Kireclioglu, 
Julia Schneider, and Johanna Kissler).

(Zdjęcie Brigitte Bardot au-
torstwa Terry O’Neill’a wy-
konane w Hiszpanii w roku 
1971 stanowi dziś punkt od-
niesienia w fotografii profesjo-
nalnej, gdy mowa o tematyce 
obiektywnego piękna twarzy, 
które wynika z jej zasłonięcia)

Z pragmatycznego punktu widzenia - w maseczce jest zwyczaj-
nie gorąco, temperatura wdechu wzrasta, komunikacja staje się 
nieco trudniejsza, a przy stosowanych przyłbicach - beznadziejnie 
wręcz trudna. Niemniej, wszystkich nas wciąż obowiązuje nakaz 
jej posiadania i zakładania w zamkniętej przestrzeni publicznej 
z troski nie tylko o siebie, ale i innych. 

Istnieje prawdopodobieństwo, że maseczki wejdą na stałe do 
kanonu zachowań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, co uchroni 
nas może nie tylko przed COVID-19, ale i zwykłą grypą. 
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Wszak wszyscy przyzwyczajamy się do nowego, bez którego 
po latach najtrudniej się nam już obejść. 

Skoro zacząłem od kawaii i krajów Azji, pozwolę sobie zakoń-
czyć cytatem ze Sztuki Wojny (孫子兵法) autorstwa Sun Tzu, 
którego słowa wciąż brzmią aktualnie, nawet po dwóch i pół 
tysiąca latach.

„Niewielu jest przygotowanych do walki,  
większość jest przygotowana na to że będą walczyć inni”

A dzisiaj, niestety, za zdrowie ludzi odpowiadać powinien każ-
dy człowiek z osobna.

Sebastian Kuklo 

plg.specj.anest. i int.ter. 
mgr oligofrenopedagogiki 

e-mail: jawny23@o2.pl

Z mojej praktyki
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Z mojej praktyki

C  
o z tą atmosferą w pracy?

Jednym z najważniejszych elementów pracy pielęgniarki jest 
umiejętna praca z ludźmi. Nie chodzi tylko o pacjenta - jako pra-
cownicy ochrony zdrowia wchodzimy w konieczną do wykonania 
zadania interakcję z innymi członkami zespołu terapeutycznego 
- lekarzami, salowymi, czy rodzinami chorych. 

O ile pacjenci bywają na oddziale przez relatywnie krótki czas, 
o tyle z współpracownikami dzielimy niekiedy długie lata na-
szego zawodowego życia. Z perspektywy czasu są to nierzadko 
lata dobre - pełne historii o „lepszych czasach”, wspólnych wy-
jazdach, anegdot zabawnych i wzruszających. Gorzej jednak, gdy 
w środowisku pracy pojawia się postać toksyczna, negatywnie 
nastawiona do kilku osób, bądź całej grupy i pracy, wiecznie 
niezadowolona i narzekająca. 

Ot, Smerf Maruda z „jak ja nie cierpię” na ustach - nie cierpię 
pracować na nocnym dyżurze, nie cierpię takiego grafiku, nie 
cierpię takich pacjentów, czy takich ludzi jak ty. Tak, właśnie ty 
- osoby o złym nastawieniu wstają lewą nogą do pracy, wszystko 
ich drażni, wszyscy irytują, najlepiej nie mówić, nie pytać, a już 
na pewno nie okazywać radości, bo - jak ja nie cierpię się śmiać... 

Znacie takich narzekaczy z autopsji? Ja znam. Ba, pracowałem, 
bądź pracuję z takimi, dla których dystans i chłód jest natu-
ralnym środowiskiem bytowania zawodowego. Każdy w grupie 
wyposażonej przez los w osobowość toksyczną wie, jak przykre, 
globalne dla grupy skutki niesie za sobą jej obecność - jak jedna, 
zgorzkniała osoba potrafi popsuć atmosferę w pracy, radość z by-
cia członkiem zespołu, naznaczonego ciemną, deszczową chmurą 
zwyczajnej antypatii człowieka do człowieka. Coś, co nie ma 
znaczenia w pracy indywidualnej, nabiera znaczenia w zespole. 
Wystarczy, aby jedna osoba w łodzi wiosłowała na opak, by łódka 
ugrzęzła wcześniej czy później w trzcinach w niepokojącej aurze 
zbiorowej kłótni i wzajemnych pretensji. 

Wyskoczyć z łódki nie można - jak zatem radzić sobie z owym 
marudą w pracy? Wyrzucić go szybko za burtę? Zdaniem Elizabeth 
Harris, autorki bloga GIRlsGUIDetOpM (www.girlsguidetopm.com, 
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gdzie „pm” oznacza oczywiście „project management”), może 
to być jedyna słuszna droga celem ratowania zespołu.

Ale po kolei - jeśli ktoś jeszcze nie spotkał osoby prezentującej 
toksyczny wpływ na grupę, warto pokusić się o krótką charakte-
rystykę takiej jednostki. Cechy wyróżniające takie osoby można 
zdefiniować następująco (w oparciu o refleksje Steve Parr - Six 
Signs of Toxic Attitudes on a Team; http://steveparr.net):

▶  trudność z przyznaniem się do winy, a co za tym idzie - 
tendencje do obarczania za niepowodzenia innych współ-
pracowników, a nawet pacjenta, oraz czynniki niezależne, 
w rodzaju wiecznego zmęczenia, niewyspania, obolałej gło-
wy, znużenia, czy wypalenia zawodowego;

▶ nieumiejętność wybaczania - noszenie urazy po kres zawo-
dowej kariery uniemożliwia kontakt na jednym, wspólnym 
poziomie, podobny proces rządzi relacją z nowymi pracow-
nikami, gdzie błąd wyklucza zaufanie i równość - także na 
poziomie społecznym;

▶ zazdrość - rozumiana jako konkurencyjność, upatrywanie 
w innych rywali, umniejszanie sukcesów, czy jawne baga-
telizowanie osiągnięć, zarówno w praktyce zawodowej, jak 
i przygotowaniu merytorycznym do pracy - deprecjonowanie 
magisterium, specjalizacji, kursów;

▶ silna koncentracja na sobie - zaspokajanie swoich potrzeb 
przy bagatelizowaniu oczekiwań grupy, cecha ta objawiać się 
może w zupełnie błahych sytuacjach: konieczności zmiany 
stacji radiowej, uchylaniu, bądź zamykaniu okna, zwolnienia 
miejsca przy oknie itd.; warto zaznaczyć, że wspomniany 
egocentryzm jest silnie zakorzeniony w potrzebie manipu-
lacji otoczeniem;

▶ krytycyzm - tam, gdzie w pracy jest miejsce na krytykę i poch-
wałę, pojawia się zawsze ta pierwsza; krytyka jest codzienna, 
nagminna, nadmiarowa, przesłania pozytywy konkretnej 
osoby, bądź zadania do wykonania; negatywizm i czarno-
widztwo uniemożliwia odczuwanie satysfakcji, a radość 
z  pracy jawić się może jako pierwsze oznaki szaleństwa; 
krytycyzm może przejawiać się także jako jawna antypatia 
do konkretnego członka grupy, wyrażana publicznie, czy to 

Z mojej praktyki
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gestem, czy słowem, a więc wolna od wszelkich, społecznych 
hamulców, które obowiązywać powinny w każdym zdrowym 
organizacyjnie środowisku pracy

▶ samochwalstwo - nieumiejętność dzielenia się sukcesem, 
przypisywanie sobie zasług za osiągnięcia grupowe, wybiór-
cze obdarzanie uwagą i serdecznością osób odpowiedzialnych 
za ocenę pracy, a więc zwierzchników, czy lekarzy z pomi-
nięciem własnej grupy zawodowej; postawa ta oparta być 
może na wielu kompleksach, przy czym praca, jak sądzę, nie 
spełnia warunków koniecznych do prowadzenia psychotera-
pii - nie zajmuje się diagnozą, analizą, czy przepracowaniem 
problemu, koncentruje się raczej na konkretnych zadaniach, 
których realizacja jest celem pracy samej w sobie

▶ zachowania pasywno-agresywne - definiowane jako wiecz-
ne rozżalenie, posępność, prokrastynacja, spóźnialstwo, czy 
zamierzona, niska efektywność pracy, rozumiana również 
jako przerzucanie obowiązków na innych; zachowania tego 
rodzaju upośledzają kreatywność zespołu i uderzają w tak 
zwany „team spirit”, a więc ducha wspólnoty zespołu

Postawmy sobie pytanie - co jest ważniejsze w środowisku pra-
cy: kompetencje, czy nastawienie? 

Odpowiedź, wbrew pozorom, nie jest tak prosta. O ile bo-
wiem osoba z dobrym nastawieniem może być wyuczona pod 
kątem umiejętności, o tyle postać ze złym nastawieniem może 
zaszkodzić całej komórce społecznej, obniżając jej samoocenę, 
poczucie satysfakcji, czy wreszcie zaangażowanie w pracę. Tole-
rowanie osobowości toskycznej i przymykanie oczu na wpływ, 
jaki wywiera na grupę, skutkuje gorszymi wynikami oddziału 
i znacząco niższymi ocenami jednostkowymi pracowników pod 
kątem zadowolenia i poczucia wspólnoty. Zaznaczam, że czym 
innym jest „gorszy dzień” spowodowany brakiem snu, gorszym 
samopoczuciem, czy trudnościami w życiu prywatnym, na co 
dobry menadżer powinien umiejętnie przyzwolić, a czym innym 
permanentny, negatywny stosunek do innych zrodzony z potrze-
by ducha. Taka bowiem postawa jest zwyczajnie nieprofesjonalna 
i szkodliwa dla grupy.

Z mojej praktyki
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Pamiętam osoby, które spotkałem na swojej ścieżce zawodowej. 
Osoby, po wejściu których ustawały rozmowy, osoby zbywają-
ce śmiech lekceważącym machnięciem ręki, osoby traktujące 
serdeczność wobec pacjenta z podejrzliwością, czy nawet od-
razą. Zauważam coś wspólnego i niepokojąco niebezpiecznego 
w ich zachowaniu - zawiera się ono w uprzedmiotawianiu, a nie 
upodmiotawianiu człowieka. Człowiek w ich oczach staje się 
prob lemem, swoistą przeszkodą na drodze. Sytuacje humanizują-
ce ową „przeszkodę” oceniane są przez nich negatywnie i wrogo, 
jak gdyby ktoś naruszał narzuconą z zewnątrz hierarchię, gdzie 
tylko maruder ma prawo okupować moralny, społeczny szczyt. 

O ile więc spotkałem jednostki toksyczne, o tyle nie doświad-
czyłem żadnych sytuacji naprawczych - grupa musiała ścierpieć 
marudę, oswajając zionący od niego chłód, lub z czasem ucząc 
się od niej, że faktycznie nie warto, że zawsze za mało, że każdy 
ma dość. 

Czy jednak kierownictwo, zarządzające grupą, jest zupełnie 
bezradne i powinno pozwalać na swoiste sabotowanie pracy całe-
go zespołu? Bynajmniej. Pułapką jest wieczna „subiektywizacja” 
zachowań człowieka, uniemożliwiająca rzetelną ocenę pracow-
nika, lub tłumaczenia para-psychologiczne, szukające przyczyn 
negatywizmu w amatorskiej diagnozie psychoterapeutycznej. To 
coś, co nawiasem mówiąc, szczególnie mnie drażni. 

Jeśli postawy toskyczne są dominujące, ratować należy grupę, 
przy czym ratunek grupy opiera się na relacji z jednostką „infe-
kującą” grupę. W tym przypadku należy:

▶ odbyć rozmowę z konkretnym członkiem zespołu - posta-
wa w pracy jest elementem oceny pracowniczej, przy czym 
wpływ, jaki jednostka wywiera na grupę, jest często bagate-
lizowany; obowiązkiem pracownika jest szacunek względem 
współpracowników i dbanie o atmosferę panującą w pracy; 
koordynator może sporządzać notatki, oparte na obserwa-
cjach, a przede wszystkim - umieć rozmawiać; bycie z zespo-
łem, zarządzanym nie tylko z poziomu gabinetu, ale i środo-
wiska pracy, jest świetną okazją do ustalenia funkcji, jakie 
jednostki pełnią w grupie, oraz określeniu relacji pomiędzy 
pracownikami; myślę, że na szczególne wsparcie zasługują 
jednostki „wysokoenergetyczne”, których zapał udziela się 

Z mojej praktyki
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grupie - ich efektywność upośledzać mogą szczególnie po-
stacie „niskoenergetyczne”, a więc prezentujące negatywne 
usposobienie; na tym etapie możliwa jest szczera rozmowa 
o wzajemnych oczekiwaniach i wizji lokalnego środowiska 
pracy;

▶ zaproponować konkretne zmiany - kolejnym etapem jest 
rozmowa uściślająca problem, wymiana spostrzeżeń, w tym 
roz mowa dyscyplinująca, ewentualnie - szkolenie; jest to naj-
lepszy moment do konkretyzacji własnych oczekiwań oraz 
zobrazowanie problemu w nieco większym kontekście - na-
leży wskazać bezpośredni związek postawy toksycznej z ja-
kością funkcjonowania grupy, wskazując wyraźnie na złe, 
jak i dobre elementy postawy człowieka;

▶ usunąć pracownika z grupy - w trosce o dobro ogółu, może 
to być jedyne słuszne rozwiązanie; brak działań skutkuje tak 
czy owak rosnącym brakiem zaufania wobec przełożonego, 
oskarżanego nieformalnie o opieszałość, bierność, czy nawet 
duchowe wsparcie udzielane udzielane osobie zakłócającej 
atmosferę pracy.

Odpowiedzialność za atmosferę w grupie ponosi pośrednio 
przełożony grupy. Jego postawa powinna zachęcać do dialogu, 
otwartego dzielenia się problemami, budzić poczucie ważności 
u pracownika, oraz troski o jego dobre samopoczucie. Z drugiej 
strony - to właśnie przełożony zobowiązany jest znać swoich 
współpracowników. Nauczyć się obserwować i wyciągać wnioski. 
A przede wszystkim - wykazywać postawę zaangażowaną. 

Przykład - jeden z pracowników stoi wciąż na uboczu, gdy resz-
ta prowadzi rozmowy, lub spożywa wspólnie posiłek. Dlaczego? 
Może to jeden z objawów odwarstwiania się grupy, trudności, 
jakie przeżywa z asymilacją i akceptacją nowych pracowników, 
a może to dowód obecności postaci zakłócających, dystansują-
cych ludzi od siebie, przekonujących innych o małości kolegów, 
czy koleżanek z pracy, których energia może być zagrożeniem?

Ochrona godności człowieka jest kwestią konstytucyjną i z tego 
pułapu definiowana być musi w kodeksie pracy. Godność ta jest 
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem 
każdego człowieka. 

Z mojej praktyki
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Poszanowanie godności pracownika powinno być interpreto-
wane jako nieczynienie niczego co naruszałoby jego godność. Co 
za tym idzie, pracodawcy nie wolno wykorzys tywać swej prze-
wagi na rynku pracy i pomiatać pracownikami, którzy w oba-
wie przed zwolnieniami z pracy tracą poczucie własnej wartości 
i godzą się na poniżające traktowanie. 

Pamiętajmy, że podobne zobowiązania dotyczą każdego z nas 
- budowanie atmosfery w pracy zawiera się w dbałości o god-
ność i szacunek względem drugiego człowieka, a bagatelizacja 
problemu niesie za sobą skutki zbiorowej odpowiedzialności za 
zwyczajną nieumiejętność przewodzenia grupie. Co jest zresztą 
przedmiotem dyskusji na zupełnie inną okazję.

Sebastian Kuklo 

plg.specj.anest. i int.ter. 
mgr oligofrenopedagogiki 

e-mail: jawny23@o2.pl

Z mojej praktyki
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NEKROLOG

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...,  
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Ks. Jan Twardowski

Z żalem zawiadamiamy, że 19.07.2020 roku  
odeszła w wieku 54 lat nasza koleżanka 

- pielęgniarka

Marzena Łaskarzewska
Osoba skromna, pełna ciepła i charyzmy, zawsze 
uśmiechnięta, koleżeńska, oddana całym sercem 
swej pracy, perfekcyjnie fachowa. Pamięć o Niej 

zostanie w naszych sercach na zawsze.
Dziękujemy Ci, Marzenko, za wszystko 

Do zobaczenia... 
Koleżanki i Koledzy  

z SOR Szpitala Wojewódzkiego
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NEKROLOG

19 lipca 2020 roku z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Naszej Koleżanki
Ś.p. MARZENY ŁASKARZEWSKIEJ

Pielęgniarki SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala  
Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego  

w Białymstoku
Pracę zawodową rozpoczęła 01.09.1987 roku na Anes-
tezjologii Bloku Operacyjnego Chirurgii Dziecięcej, 
następnie od 01.07.2010 roku w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym. Z pasją i ogromnym oddaniem wyko-
nywała swój zawód. Niosła ciepło i ulgę w cierpieniu 
zarówno koleżanek i pacjentów.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

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

w Białymstoku



104

Biuletyn nr 115/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

NEKROLOG

Są ludzie, których anioł śmierci przytula zdecydo-
wanie za wcześnie. Śmierć stawia nas w obliczu bez-
silności, która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.

A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, prze-
szywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, 
które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec 
niej bezsilni.

Dnia 31 lipca 2020 roku zmarła

Ś.p. HALINA TERESA BURZYŃSKA
Pracę zawodową rozpoczęła 01.09.1979 roku 

w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
im J. Śniadeckiego w Białymstoku na Oddziale Pe-
diatrii i Neurologii Dziecięcej. W listopadzie 2019 
roku odeszła na emeryturę ale nadal niosła uśmiech, 
dobroć i wsparcie dla pacjenta.

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

w Białymstoku
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Informacje

S  
ARS-CoV-2

W sytuacji nadzwyczajnej dla Państwa bezpieczeństwa, 
w związku z aktualnie panującą sytuacją epide-
miologiczną w  Polsce oraz mając na uwadze dzia-
łania prewencyjne mające na celu zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2, a jednocześnie dla zabezpieczenia płyn-
ności działania OIPiP w Białymstoku informujemy,  
iż praca w Izbie odbywa zgodnie z zaleceniami PIP i GIS 
i Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID 19 i innych chorób zakaźnych wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 374 z późn. zm.)

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
Cecylia Dolińska

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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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną

Godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku 7³⁰-15³⁰

Sekretariat: tel.: 85 747 00 16 w. 32 & kom: 510 835 623
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska tel.: 603 983 457
Sekretarz ORPiP Beata J. Olejnik tel.: 505 854 995 
Księgowość: tel.: 85 747 00 16 w. 36
Radca Prawny: tel.: 510 835 668,

lub pocztą e-mailową: izba@oipip.bialystok.pl
albo listownie: M. Skłodowskiej-Curie 12/19, 15-097 Białystok

Istnieje także ewentualność możliwość pozostawienia kore-
spondencji w uruchomionej skrzynce podawczej w siedzibie 
Izby. Dokumenty pozostawione w Izbie lub dostarczone drogą 
listowną przetrzymywać będziemy w 72 godz. kwarantannie.

Ponadto informujemy, iż do odwołania bezwzględnie 
wstrzymuje się wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasie OIPiP 
w Białymstoku. Prosimy o regulowanie płatności w formie 
przelewów na konto OIPiP w Białymstoku:

21 1020 1332 0000 1702 0026 1180

W sytuacjach wyższej konieczności związanej z działalnoś-
cią samorządową Izby, załatwianie spraw z udziałem intere-
santów dopuszczalne jest jedynie, jeżeli sprawa ma charakter 
pilny i brak jest możliwości załatwienia jej „na odległość”, po 
uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia, ale troska o zdrowie 
naszych członków, interesantów i pracowników jest dobrem 
najwyższym.

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
Cecylia Dolińska

Informacje
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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 Białymstoku przypomina o obowiązku i zwraca się z proś-
bą 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 dy-
plomu 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 informa-
cja 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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W  
ysokość składki 2020

■ Składka dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej 
w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź 
grupowej praktyki zawodowej - 40,26 zł

Wyliczona wysokość składka 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 - 104,00 zł

■ Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% 
wysokości opłaty - 52,00 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 - 311,00 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



111

Biuletyn nr 115/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

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.

Informacje

I  
nformacja

Dni dodatkowo wolne
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2020
 24 grudnia 2020

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 tel mob. 601 669 399

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

Informacje


