
Życzę, aby Święta Wielkanocne  

przyniosły radość oraz wzajemną 

życzliwość.  

By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie,  

które niesie odrodzenie,  

napełni Was pokojem i wiarą,  

niech da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

w imieniu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca 
Cecylia Dolińska
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

Minął kolejny rok działalności samorządu, podsumowując ten czas możemy 
powiedzieć, że rok 2016 niewątpliwie można określić mianem wyjątkowym, był 
to rok jubileuszu XXV-lecia powstania samorządu, który obchodziliśmy bardzo 
uroczyście, zarówno na szczeblu centralnym jak i w poszczególnych izbach.  
Dziś po ćwierć wieku istnienia możemy być dumni, że utworzyliśmy najwięk-
szy samorząd zawodowy w naszym kraju. My polskie pielęgniarki/pielęgniarze, 
położne z tamtych lat mieliśmy szczęście żyć aktywnie, odważnie na przekór 
wszystkim, włączając się w nurt przeobrażeń ustrojowych i społecznych 
w naszym kraju.

Dziś po wielu latach starań, zabiegów i żądań środowiska pielęgniarskiego, 
w dniu 1 lutego na stanowisko Wiceministra Zdrowia powołana została Pielęg-
niarka. Powołanie Pielęgniarki - Pani Poseł Józefy Szczurek-Żelazko budzi na-
dzieję na rozwiązanie problemów pielęgniarskich/położniczych w naszym kraju.  
Problemy środowiska są powszechnie znane, a chodzi nam przede wszystkim 
o stworzenie realnej i rzeczowej strategii dla pielęgniarstwa, a w szczegól-
ności poprawę warunków pracy i płacy naszego środowiska. Istotną rolą 
jest również utrzymanie właściwej rangi w celu promowania i umacniania 
dobrego wizerunku zawodu pielęgniarki i położnej.

Większość z nas z optymizmem stara się spoglądać w przyszłość zarówno 
tę życiową jak i zawodową. Jesteśmy wielkim potencjałem, zdolnym do wielu 
przeobrażeń, altruizmu i szacunku dla życia. To wyróżnia nas szczególnie 
wśród wielu zawodów medycznych. Jestem głęboko przekonana, że przy-
szłość należeć będzie do nas. Opierać się ona będzie na profesjonalistach, 
których wyróżniający się wkład w opiekę zdrowotną dostrzegamy już dziś 
w codziennej pracy i ustawicznym kształceniu.

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  
Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

Pani Alicji Pańkowskiej
Pielęgniarce Oddziałowej  

Oddziału Chirurgii Onkologicznej

w imieniu pielęgniarek Białostockiego Cen-
trum Onkologii i własnym z okazji przejścia 
na emeryturę podziękowania za 40 lat wy-
pełnionych troską o drugiego człowieka, za 
pracę na rzecz pielęgniarstwa przez duże P, 

za pomoc i przyjaźń.

Alu, - zdrowia, siły dla wnuków,  
życzliwych ludzi wokół i...  

miłych wspomnień.

Małgorzata Wróblewska  
Naczelna Pielęgniarka  

Białostockiego Centrum  
Onkologii

Cząstką Twego życia jesteśmy  
więc o nas pamiętaj  
Bo my myśleć o Tobie będziemy  
i w szarym dniu i od święta



COŚ
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„Nauka jest jak niezmierne morze… 
im więcej jej pijesz,  
tym bardziej jesteś spragniony”

Stefan Żeromski

Serdeczne gratulacje dla pani

EWY PERKOWSKIEJ
z okazji obrony pracy doktorskiej

życzę wielu sukcesów i satysfakcji, wspaniałej 
kariery i wielu osiągnięć, zdrowia i kolejnych 
sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak 

i osobistym.

w imieniu ORPiP w Białymstoku jaki i własnym 
życzy

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
Cecylia Dolińska

Życzenia i gratulacje
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Pani Lucyna Zalewska
„Ada”

Jest taki szczególny moment w życiu każdego pracują
cego człowieka, moment przejścia na emeryturę.

Z tej okazji składamy serdeczne gratulacje i wyrazy 
wielkiego uznania za wieloletnią pracę w naszym gronie.

Dziś się żegnamy, choć wierzymy, że nadarzy się jesz
cze niejedna okazja do miłych spotkań. 

Wyrażamy też nadzieję, że podobnie jak my wszyscy, bę
dzie Pani dobrze wspominać spędzone razem z nami lata.

Życzymy wielu lat w zdrowiu oraz dużo czasu na reali
zację swoich pasji i marzeń. 

Z wyrazami szacunku

Koleżanki i Koledzy  
z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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Pani

Krystynie Rość
Pielęgniarce z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej  

z OIOK

W związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejś
ciem na emeryturę składamy najserdeczniejsze podzięko
wania za długie lata wspólnej pracy.

„Pomimo, że każda chwila radości trwa niez miennie krótko, 
a później znika. Zawsze jednak pozostawia za sobą trwałą 

nadzieję i jeszcze trwalsze WSPOMNIENIE”

Niech chwile spędzone z nami pozostaną miłym wspo
mnieniem, życzymy również na dalszej drodze życia reali
zacji marzeń, zdrowia, wielu ciepłych i beztroskich chwil.

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny  

w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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„Wiek emerytalny po to jest nam dany, 
By realizować niespełnione plany. 
Więc nie ma co patrzeć na swą kartę zdrowia, 
Tylko łykać życie i się delektować”

Pani
E L Ż B I E C I E  KO N I K

odchodzącej na emeryturę, serdeczne 
podziękowania za lata wspólnej pracy składają

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala  

Klinicznego w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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Szkolenia w OIPiP

S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

W dalszym ciągu kontynuujemy kształcenie podyplomowe 
w Naszej Izbie.

Zakończyliśmy specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anes-
tezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek (egzamin 
państwowy w Warszawie w dniu 3.04.2017 r.), kontynuujemy 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, dwie 
edycje specjalizacji neonatologicznej, specjalizację w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego oraz specjalizację 
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Trwa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestez
jologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie dla 
położnych oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
geriatrycznego dla pielęgniarek. Trwa również kurs specjalis-
tycznych Resuscytacja oddechowokrążeniowa dla pielęgniarek 
i położnych.

W ramach projektu WND-POWR pn. Kształcenie podyplomo
we pielęgniarek i położnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, od dnia 7 marca, 
ogłasza nabór na bezpłatne kursy na terenie działania Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku:

1. Kursy specjalistyczne
• Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I dla pie-

lęgniarek i położnych – 24 osoby (przeznaczony dla osób 
posiadających dyplom mgr pielęgniarstwa/położnictwa lub 
dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa)

• Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
dla pielęgniarek i położnych - 25 osób

• Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek - 
25 osób

2. Kursy kwalifikacyjne
• Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 osób.
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 Kursy w ramach projektu WND-POWR są bezpłatne i uczest-
nictwo w nich jest realizowane z pominięciem warunków za-
wartych w Regulaminie w sprawie zasad kwalifikacji i finanso
wania kosztów kształcenia dofinansowania kształcenia OIPiP 
w Białymstoku.

W okresie ostatniego kwartału zakończyliśmy dwa kursy spec-
jalistyczne dla pielęgniarek i położnych: 

■ Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
oraz 

■ Leczenie ran dla pielęgniarek. 

Wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy
Wzorem lat ubiegłych, będziemy starali się, pomagać naszym 

Koleżankom i Kolegom podnosić kwalifikacje i dbać o rozwój 
zawodowy. W tym celu zamierzamy kontynuować wcześniej roz-
poczęte kursy i szkolenia, jak też wprowadzać nowe, dostosowane 
do zmienionych programów kształcenia.

 Wszystkie Koleżanki i Kolegów zachęcamy do częstego od-
wiedzania naszej strony internetowej, na której można znaleźć 
aktualne informacje na temat szkoleń.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia w OIPiP
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Kurs specjalistyczny

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  
dla pielęgniarek i położnych

Barbara Aleksiejuk Agnieszka Andruszkiewicz
Jolanta Bagnowska Bogusława Bielawska
Maryla Brzozowska Anetta Cilulko
Małgorzata Cichończyk Renata Małgorzata Chren
Urszula Chrzanowska Urszula Daniluk
Izabela Dębkowska Bożena Teresa Doktór
Joanna Dryl  Patrycja Dziadel
Gabriela Grodzka  Karolina Magdalena Falkowska
Gabriela Grodzka  Edyta Grochowska
Alina Gryciuk  Katarzyna Grygoruk
Emilia Gryniewicz Barbara Jabłońska
Małgorzata Ewa Jelska Irena Kaczko
Teresa Karecka  Iga Anna Kasperowicz
Alicja Klej-Plesowicz Mariola Kobylińska
Agata Kondraciuk  Halina Anna Kondak
Agnieszka Kosiłko Anna Kowalczuk
Marianna Kozłowska Sylwia Kretowicz
Katarzyna Lipska  Anna Łapińska
Katarzyna Małgorzata Makarewicz
Sylwia Omelczuk  Beata Marczuk
Elżbieta Orlikowska Joanna Paszko-Hossa
Regina Pawluczuk  Urszula Maria Pietrowska
Irena Prochowicz  Raisa Sapieżyńska
Ewa Siemieniuk  Wioleta Sokołowska
Anna Sulima Dolina Jolanta Szczepańska

Szkolenia w OIPiP
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Małgorzata Szmurło Agnieszka Szpakowska
Monika Tomiło  Paulina Martyna Szypcio
Monika Tomczak-Gołąb Małgorzata Tyborowska
Urszula Waśniewska Katarzyna Tymińska-Kuc
Urszula Wilemajtys Marta Wnorowska
Izabela Żukowicka Anna Maria Wojcieszuk

Kurs specjalistyczny

Leczenie ran dla pielęgniarek 

Anna Madej  Katarzyna Krystyna Snarska
Urszula Ejsmont  Magdalena Słowikowska
Agata Kulikowska  Jolanta Sławińska
Marta Balicka  Małgorzata Monika Dakowicz
Ludmiła Daniluk  Barbara Truchan
Elżbieta Wilczewska Marta Dunaj
Joanna Wojcieszuk Justyna Witkowska
Ala Stepaniuk  Krystyna Dziemianowicz
Agnieszka Ankudowicz Jadwiga Milanowska
Ewa Konończuk  Beata Niewińska-Kwiatkowska
Irena Bakun  Mariola Agata Cimoch
Jadwiga Radziszewska Joanna Łuba
Agnieszka Mojkowska Dorota Dąbrowska-Olesiuk

Szkolenia w OIPiP
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Irena Tyniewicka  Aleksandra Jolanta Kurowska
Dorota Czyżewska Halina Panas-Ferenc
Jolanta Duliniec  Maria Grażyna Cygler
Beata Mianowska  Barbara Pasyńczuk
Maria Wasilewska  Małgorzata K. Kuprianowicz
Małgorzata Brzósko Małgorzata Żyłkiewicz
Wiesława Zalewska Agnieszka Waszkiewicz
Irena Muraszkiewicz Małgorzata Dorota Manoś
Ewelina Frąckiel  Alina Bruczko
Agnieszka Borysiuk Grażyna Anna Zarzecka
Ewa Gryka  Sławomira Drozd-Korowaj
Anna Kupczewska Helena Dołęgowska
Dorota Bychowska Joanna Barbara Wierzbicka
Anna Sokół  Emilia Burzyńska
Agnieszka Bloch  Joanna Dłużewska-Gieniusz
Halina Niemcunowicz Monika Szydłowska
Helena Bruszewska Małgorzata Agata Rutkowska

Szkolenia w OIPiP
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D  
zień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Europejski Dzień  
Pielęgniarstwa Operacyjnego  

5 luty 2017 roku

W imieniu władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumen-
tariuszek i własnym w dniu naszego święta życzę Wam - Drogie 
Koleżanki i Koledzy - wiele ciepłych słów uznania od Waszych 
przełożonych i współpracowników za ogrom zadań, jakie wyko-
nujecie, by każdy pacjent przebywający na bloku operacyjnym 
czuł się bezpiecznie, by operacje przebiegały bez zakłóceń, by 
zawsze wszystko przebiegało zgodnie z ustalonymi procedurami. 

Życzę Wam również, by satysfakcja, jaką czerpiecie z pracy 
dawała poczucie dumy z przynależności do grupy pielęgniarek 
i położnych operacyjnych.

W życiu osobistym niech towarzyszy Wam uśmiech i zapał do 
realizacji wszystkich marzeń i planów.

Z wyrazami szacunku
Joanna Borzęcka  

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  
Instrumentariuszek 

Życzenia od władz EORNA:

Drogie Koleżanki i Koledzy,
W imieniu Zarządu EORNA życzymy Wam szczęśliwego i peł-

nego inicjatyw świętowania Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa 
Operacyjnego (EPND) w 2017 roku

Wybrane zostało motto:
Kontroluj dymy chirurgiczne  bądź bezpieczny

W tym roku tematem przewodnim EPND jest bezpieczeństwo 
wszystkich osób obecnych w salach operacyjnych. Dymy chirur-
giczne stanowią znaczące zagrożenia chemiczne i biologiczne. 

Zachęcamy do stworzenia i utrzymania zdrowego środowiska 
dla pacjentów i siebie podczas operacji. Wszyscy mamy prawo do 

Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego
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pracy w środowisku, zapewniającym odpowiednią jakość i bez-
pieczeństwo zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu 

Jest to również misją EORNA. 
Z poważaniem 

 May Karam  Jana Wichsova  
 Prezes EORNA  Wiceprezes EORNA

Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego
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Informacje OSI

F  
orum Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych

W dniu 20 lutego 2017 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Instrumentariuszek zorganizowało w Warszawie 

Forum Stowarzyszeń  
Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych.

Do udziału w forum zaproszono również przedstawicieli zes-
połów ds. pielęgniarstwa operacyjnego działających przy OIPiP. 
OIPiP w Białymstoku reprezentowała przewodnicząca zespołu 
ds. pielęgniarstwa operacyjnego Barbara Dąbrowska i wiceprze-
wodnicząca Joanna Królewska.

Powodem zorganizowania Forum były nadal nie rozwiązane 
problemy w pielęgniarstwie operacyjnym dotyczące standardów, 
norm zatrudnienia, świadczeń gwarantowanych, kształcenia na 
studiach pielęgniarskich.

Forum prowadziła Prezes OSI Joanna Borzęcka, która przeds-
tawiła działania stowarzyszenia zmierzające do zatwierdzenia 
standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pie-
lęgniarstwa operacyjnego w formie rozporządzenia. Pomimo, że 
zostały one przygotowane w formie rozporządzenia w NRPiP już 
w 2015 roku i przekazane do MZ to nie podejmuje się żadnych 
działań legislacyjnych.

Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie standardów postę-
powania medycznego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
rozwiązało by wiele problemów w pielęgniarstwie operacyjnym 
i miało by korzystny wpływ na jakość udzielanych świadczeń 
w tej dziedzinie.

Na spotkaniu obecna była również Pani Prezes NRPiP Zofia 
Małas, która potwierdziła informacje dotyczące naszych stan-
dardów i poprosiła o cierpliwość w tej kwestii. Powiedziała, że ze 
strony NRPiP trwają prace zmierzające do zatwierdzenia stan-
dardów i na bieżąco będzie o tym informować.

W dalszej części poruszono również tematy z zakresu norm 
zatrudnienia w blokach operacyjnych oraz ścieżki kształcenia 
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przeddyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
na studiach I stopnia.

Przedstawiono metodę zawodową według której bardzo szybko 
można obliczyć obsadę pielęgniarek/położnych operacyjnych 
w bloku operacyjnym. Dyskutowano nad problemem braku treści 
dotyczących pielęgniarstwa operacyjnego na studiach pielęgniar-
skich i podjęcia działań w celu wprowadzenia zajęć teoretycznych 
i praktycznych w tej dziedzinie.

Pielęgniarki operacyjne z Lublina przedstawiły standard adap-
tacji dla pielęgniarki operacyjnej w miejscu pracy, który pra-
widłowo przeprowadzony prowadzi do uzyskania korzystnych 
dla pracodawcy efektów. Stres i napięcie związane z nową sy-
tuacją zostają zmniejszone do minimum, a nowa pielęgniarka 
bez problemu zostaje zaakceptowana w zespole. Efekty adaptacji 
są widoczne w możliwie najkrótszym czasie, co daje wymierne 
korzyści.

Prezes OSI Joanna Borzęcka przedstawiła też problemy polskich 
pielęgniarek operacyjnych. Na pierwszy plan wysuwają się normy 
zatrudnienia na bloku operacyjnym oraz wprowadzanie na salę 
operacyjna osób bez wymaganych kwalifikacji (pielęgniarki/po-
łożne z innych oddziałów i salowe). Jeżeli te podstawowe kryteria 
nie zostaną spełnione będziemy dalej pog rążać się w chaosie 
i dezorganizacji pracy, a pacjent nie będzie bezpieczny ponieważ 
my tej potrzeby po prostu nie będziemy mogli zaspokoić.

Forum zakończyło się dyskusją nt. Co dalej w tej dziedzinie? 
Pani Prezes OSI podkreśliła, że nie składamy broni ws. stan-
dardów i nadal będziemy bombardować kolejnych Ministrów 
Zdrowia i osoby odpowiedzialne za całość procesu legislacyjnego.

Przygotowano pismo do MZ z wnioskiem o podjęcie działań 
mających na celu wydanie przez Ministra Zdrowia rozporzą-
dzenia w sprawie ustalenia standardów pielęgniarskiej praktyki 
klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Kolejne pismo zostanie skierowane do Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z wnioskiem o uwzględnienie w standardach 
kształcenia pielęgniarek i położnych treści w zakresie opieki pie-
lęgniarek operacyjnych.

Informacje OSI
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Na zakończenie głos zabrała p. Marlena Kozyra Redaktor Na-
czelna Forum media Polska, która wyszła z propozycją publikacji 
pisma - kwartalnika dedykowanego środowisku pielęgniarek 
i położnych operacyjnych w Polsce pt. „Puls Bloku Operacyj
nego”, które zawierałoby treści związane z pracą pielęgniarek 
operacyjnych w Polsce. Pierwszy numer ma wyjść w marcu i do 
tej pory będą zbierane tematy.

Podjęta została również decyzja o organizacji ogólnopolskiej 
konferencji, która tym razem odbędzie się w Poznaniu, a tema-
tem będzie nowoczesne pielęgniarstwo operacyjne w onkologii. 

Termin wydarzenia planuje się na 22 września 2017 roku. Dok-
ładne informacje podane zostaną w terminie późniejszym na 
stronach internetowych OSI, OIPiP.

mgr Barbara Dąbrowska  
Przewodnicząca Zespołu  

ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

Informacje OSI
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K  
alendarium

01.12.2016 Warsztaty z zakresu Cewnikowanie mężczyzn dla 
pielęgniarek medycyny szkolnej zorganizowane w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

02.12.2016 Warsztaty Kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych  nowe wyzwania zorganizowane przez CKP-
PiP w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska.

02-12.12.2016 Szkolenie przeprowadzone w SPZOZ Sokółce przez 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Agatę Panas nt. Ryzyko zdarzeń niepożądanych związanych 
z podawaniem leków w pracy pielęgniarki i położnej. Odpo
wiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej w sytuacji 
popełnienia błędu - udział wzięło 168 uczestników.

05.12.2016 Spotkanie kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Agnieszką Krynicką.

05.12.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicz-
nego.

5-6.12.2016 Kontrola w ramach szkolenia specjalizacyjnego 
w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego realizowane-
go w ramach umowy Nr P13A/7/15 na terenie województwa 
podlaskiego przeprowadzona przez CKPPiP w Warszawie 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska 
oraz Kierownik szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa neonatologicznego Barbara Szymkowska.

06.12.2016 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

06.12.2016 Szkolenie przeprowadzone w Wojskowej Specjalis-
tycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Białymstoku przez 

Kalendarium OIPiP
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Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Agatę Panas nt. Ryzyko zdarzeń niepożądanych związanych 
z podawaniem leków w pracy pielęgniarki i położnej. Odpo
wiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej w sytuacji 
popełnienia błędu - udział wzięło 6 uczestników.

07.12.2016 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

7-8.12.2016 V posiedzenie NRPIP - uczestniczyła Przewodni-
cząca ORPiP Cecylia Dolińska.

08.12.2016 Szkolenie przeprowadzone w RCKiK w Białymstoku 
przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Agatę Panas nt. Ryzyko zdarzeń niepożądanych 
związanych z podawaniem leków w pracy pielęgniarki i po
łożnej. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej 
w sytuacji popełnienia błędu - udział wzięło 24 uczestników.

09.12.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Szcze
pienia ochronne organizowanego przez NZOZ omNi-
-med Zofia Stojak w Białymstoku - uczestniczyła Urszula 
Chrzanowska.

09.12.2016 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pacjent „Inny” 
wyzwaniem opieki medycznej zorganizowana przy współ-
udziale OIPiP w Białymstoku.

09.12.2016 Szkolenie przeprowadzone w UDSK w Białymstoku 
przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej Agatę Panas nt. Ryzyko zdarzeń niepożądanych związa
nych z podawaniem leków w pracy pielęgniarki i położnej. 
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej w 
sytuacji popełnienia błędu - udział wzięło 60 uczestników.

12.12.2016 Spotkanie opłatkowe Pielęgniarek Epidemiologicz-
nych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku.

13.12.2016 Spotkanie opłatkowe Polskiego Towarzystwa Pielęg-
niarskiego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

Kalendarium OIPiP
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13.12.2016 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

13.12.2016 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu  zawodu dłużej niż  5 lat w okre-
sie ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

14.12.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
14.12.2016 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku.
Podjęto uchwały w sprawach:
1. Zatwierdzenia harmonogramu posiedzeń Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezydium na rok 2017,
2. Ustalenia planu szkoleń podyplomowych na rok 2017,
3. Przyznania nagród pieniężnych za aktywną pracę spo-

łeczną na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych 
w roku 2016;

4. Zwołania XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku;

5. Prowizorium budżetowego na rok 2017;
6. Zmiany Uchwały Nr 7/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2015 r. 
w sprawie ustalenia stanowisk pracy w Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w VII kadencji 
samorządu;

7. Zmiany Uchwały Nr 8/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Białymstoku dnia 9 grudnia 2015 r. 
w sprawie wymiaru czasu pracy oraz zasad wynagra
dzania osób pełniących obowiązki na stanowiskach 
w organach samorządu pielęgniarek i położnych, któ
rych pełnienie może być wynagradzane;

8. Kontroli organizatorów kształcenia podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych wpisanych do rejestru prowadzo-
nego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku;

9. Przeprowadzenia wizytacji pielęgniarek lub położnych 
wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej 
wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wpisanych do rejestru prowadzonego 

Kalendarium OIPiP
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przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku;

10. Zakupu broszur Kodeksu Etyki Zawodowej Pie lęg-
niarki i Położonej Rzeczypospolitej Polskiej.

14.12.2016 Posiedzenie pełnomocników Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku.

16.12.2016 Uroczyste Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku połączone z wręczeniem dyplomów 
doktora nauk i doktora habilitowanego - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

19.12.2016 Spotkanie opłatkowe Członków Rady Społecznej 
POW NFZ - uczestniczyła Dorota Rojsza.

21.12.2016 Posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno 
-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w sie-
dzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie - uczestniczyła 
Małgorzata Michalewicz.

21.12.2016 Spotkanie opłatkowe Pracowników Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Promed-sCHol Danuta 
Szotko - uczestniczyły: Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Olejnik.

21.12.2016 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

21.12.2016 Postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specja
lizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej 
finansowane przez Ministerstwo Zdrowia organizowane 
przez OIPiP w Białymstoku.

28.12.2016 Posiedzenie Organu Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku.

29.12.2016 Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjalis-
tycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

Kalendarium OIPiP
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30.12.2016 Egzamin końcowy na kursie specjalistycznym Wy
konanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
organizowanym przez OIPiP w Białymstoku.

10.01.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

10.01.2017 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu  zawodu dłużej niż  5 lat w okre-
sie ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

11.01.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

11.01.2017 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu  zawodu dłużej niż  5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 2 pielęgniarkom.

11.01.2017 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

12.01.2017 Otwarcie oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego 
oraz Neonatologicznego z Patologią i Intensywną Terapią 
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śnia-
deckiego w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

13.01.2017 II etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu 
Pielęgniarka Roku 2016 organizowanego przez Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w OIPiP 
w Białymstoku.

20.01.2017 Forum Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych Ope-
racyjnych w Warszawie zorganizowane w Warszawie przez 
OSI - uczestniczyły Przewodnicząca zespołu ds. pielęgniars-
twa operacyjnego Barbara Dąbrowska i Wiceprzewodni-
cząca Joanna Królewska.

21.01.2017 Jubileusz 55-lecia Szpitala w Bielsku Podlaskim - 
uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP Barbara Bebko.

26.01.2017 Posiedzenie Zespołu ds. Kontroli Organizatorów 
Kształcenia w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

Kalendarium OIPiP
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30.01.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydata do zatrudnienia na stanowisku 
Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastro-
enterologii SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Białymstoku - uczestniczyła Sekretarz 
ORPiP Beata Olejnik.

31.01.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu wy-
łonienie kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Pie lęg-
niarki Oddziałowej Działu Intensywnej Terapii, „Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym Intensywnej 
Terapii, Anestezjologii” SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wew-
nętrznych i Administracji w Białymstoku - uczestniczyła 
Sekretarz ORPiP Beata Olejnik.

31.01.2017 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

02.02.2017 Egzamin wstępny na kursie specjalistycznym Re
suscytacja krążeniowooddechowa organizowanym przez 
OIPiP w Białymstoku.

03.02.2017 Egzamin końcowy na kursie specjalistycznym Le
czenie ran organizowanym przez OIPiP w Białymstoku.

07.02.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

08.02.2017 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.
Podjęto uchwałę w sprawie:
Zmiany uchwały nr 15/VII z dnia 10 lutego 2016 r. w spra-

wie powołania pełnomocników Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku VII kadencji.

08.02.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
08.02.2017 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 

przerwie w wykonywaniu  zawodu dłużej niż  5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 położnej.

08.02.2017 Posiedzenie Rady Społecznej UDSK w Białymstoku 
- uczestniczyła Bożena Kostro -
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15.02.2017 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finansów 
i w sprawach gospodarczych za okres od 01.10.2016 roku 
do 31.12.2016 roku.

16.02.2017 OIPiP gościła nauczycieli akademickich z BlekiNge 
iNstitute oF teCHNology dr Doris Bohman i dr Ewa Anders-
son z dePartmeNt oF HealtH z Karlskrony ze Szwecji oraz dr 
hab. Ludmiłę Marcinowicz z Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku.

16.02.2017 Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku 
- uczestniczyła Sekretarz ORPiP Beata Olejnik.

17.02.2017 Spotkanie Komisji Prawa i Legislacji - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

17.02.2017 Szkolenie z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniars-
twa Operacyjnego - uczestniczyła Sekretarz ORPiP Beata 
Olejnik.

24.02.2017 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

14.12.2016 11 01.2017 08.02.2017 11.03.2017 Posiedze-
nia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
- podjęto 130 uchwał:
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

pro wadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
• wykreślenia z rejestru: 4 pielęgniarki,
• wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 8 pie lęg-

niarki, 2 położne,
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do re jestru okręgowej izby: 12 pielęgniarek, 1 pielęg-
niarz, 1 położna,

• przyznanie prawa cudzoziemce po odbyciu 12 mie-
sięcznego stażu adaptacyjnego: 1 pielęgniarka,

• wydanie duplikatu: 1 pielęgniarka,
• wydanie nowego prawa wykonywania zawodu: 1 pie-

lęgniarka, 1 położna,
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• wygaszenie prawa wykonywania zawodu (osoby zmar-
łe): 1 uchwała (22 osoby);

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

• wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą: 30 pielęgniarki, 2 pielęgniarzy, 1 po-
łożna,

• zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą: 14 pielęgniarek,

• wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą: 1 pielęgniarka;

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

• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe 5 wpisów (Fundacja Akademia 
aesCulaP Nowy Tomyśl, Centrum Edukacji eksPert 
Małgorzata Piotrowska),

• zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe 1 wpis (Centrum Edukacji 
eksPert Małgorzata Piotrowska Białystok);

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

• skierowania na przeszkolenie: 2 pielęgniarki, 1 położna,
• zaliczenia przeszkolenia: 4 pielęgniarki, 1 położna;

5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 4 uchwały (111 osób);

6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla 
członków samorządu:

• udzielenia zapomóg w przypadkach losowych: 3 uch-
wały - 16 osób,

• udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-
cowego: 3 uchwały - 11 osób;

7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych 
na stanowiska kierownicze - 4 uchwały (SP ZOZ w Biel-
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sku Podlaskim, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia-
łymstoku, SP ZOZ  Wojewódzki Szpital Zespolony im. 
Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, Uniwersytecki 
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku);

8. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samo-
rządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształ-
cenia podyplomowego - 4 uchwały (Agencja Usług 
Oświatowych  w Kłodzku, Centrum Edukacji  eksPert  
w Białymstoku);

9. Uchwały w sprawie prowadzenia kształcenia w OIPiP 
w Białymstoku - 5 uchwały;

10. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 12 
uchwał.

Kalendarium OIPiP
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Informacje PTP

K  
onkurs Pielęgniarka Roku 2016

Informacje PTP

Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku informuje, że w dn. 13.01. 
2017 r. odbył się II etap XII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęg
niarka Roku 2016”.

Konkurs Pielęgniarka Roku organizowany jest przez Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego od 2005 roku, 
jako kontynuacja tradycji olimpiad pielęgniarskich i turnieju 
o „Złoty Czepek Pielęgniarski”. Celem Konkursu jest wyłonie-
nie pielęgniarek liderów, osób o najlepszym przygotowaniu za-
wodowym, etycznym, zaangażowanych w działalność na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa. Ideą jest budowanie nowego wizerunku 
pielęgniarki oraz kultywowanie tradycji zawodowych.

W naszym województwie, do II etapu konkursu przystąpiło 
w tym roku 10 pielęgniarek (4 z SP ZOZ w Hajnówce, 3 z Bia-
łostockiego Centrum Onkologii i 3 ze Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży). W skład Komisji konkursowej II etapu wchodziły: 
przewodnicząca ZO PTP Matylda Sierakowska oraz Cecylia 
Dolińska i Mirosława Piech.

W toku postępowania konkursowego I miejsce uzyskała Kata-
rzyna Ewa Tokarzewicz z SP ZOZ w Hajnówce, II miejsca zajęły 
ex aequo Kinga Bielska i Paulina Sadowska z Białostockiego 
Centrum Onkologii, a III miejsca ex aequo Magdalena Prusator 
z Białostockiego Centrum Onkologii i Alina Nazaruk z SP ZOZ 
w Hajnówce.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Bezpieczna pie
lęgniarka = bezpieczny pacjent”. Finalistka Konkursu „Pielęg
niarka Roku” zostanie uhonorowana pucharem przechodnim, 
przekazywanym do macierzystego podmiotu leczniczego.

Serdecznie gratulujemy laureatkom etapu wojewódzkiego, 
a Pani Katarzynie Tokarzewicz życzymy sukcesu na III etapie 
postępowania konkursowego.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku  
dr n. med. Matylda Sierakowska
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K  
onferencja PTP i  NIPiP

Konferncja 
Długoterminowa opieka medyczna  

a zmiany systemowe w Polsce
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie  

i Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
Komunikat prasowy - 10.02.2017

„Opieka długoterminowa zaczyna się wtedy, kiedy choroba 
i związana z nią niesprawność zostaje z pacjentem na stałe lub 
na lata, kiedy kończą się możliwości uzyskania spektakularnych 
efektów terapii, kiedy wsparcie rodziny jest niewystarczające albo 
pacjent jest zupełnie sam, a złożone problemy medyczne i soc
jalne stają się wyzwaniem dla profesjonalistów o szczególnych 
kompetencjach i wartościach moralnych. W Polsce codziennie, 
kilkanaście tysięcy pielęgniarek podejmuje to niezwykle wyzwa
nie.” - dr Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego.

Przygotowywane zmiany systemowe w służbie zdrowia będą 
miały istotny wpływ na funkcjonowanie poszczególnych obsza-
rów świadczeń w tym na dalszy rozwój zakładów opieki długo-
terminowej (OPD).

Intensywny rozwój zakładów OPD został zapoczątkowany jesz-
cze pod koniec lat 90-tych w pierwszym etapie przekształceń 
systemowych w Polsce. Aktualnie po 18 latach od utworzenia 
pierwszych placówek, na terenie kraju funkcjonuje ponad 1000 
zakładów opieki domowej i kilkaset zakładów opieki stacjonar-
nej. Placówki te zapewniają kontynuację leczenia i opieki dla pac-
jentów przewlekle chorych i starszych po zakończonym leczeniu 
szpitalnym lub w sytuacji utraty samodzielności w warunkach 
domowych. Świadczenia te są kluczowe dla osób które nie mogą 
dotrzeć do placówek medycznych lub też wymagają opieki i le-
czenia w warunkach stacjonarnych. Liczba odbiorców opieki 
długoterminowej systematycznie rośnie.

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby zdrowotne starze-
jącej się populacji, pielęgniarki podjęły wyzwanie i w ostatnich 

Informacje PTP
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kilkunastu latach aktywnie zaangażowały się w rozwijanie oferty 
świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przewlekle chorych i nie-
samodzielnych. Wiele z nich zrezygnowało z pracy w sektorze 
publicznym, zainwestowało własne środki i utworzyło niepub-
liczne zakłady opieki długoterminowej.

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, który nie 
przyjął strategicznego programu rozwoju sektora świadczeń opie-
ki długoterminowej. Wobec planowanych zmian systemowych, 
i braku strategii rządowej dla tego sektora, zakłady opieki długo-
terminowej znalazły się w sytuacji niepewności i potencjalnego 
zagrożenia. Podkreślenia wymaga fakt, że wbrew formalnym dek-
laracjom decydentów, zaangażowanie środków publicznych w tej 
dziedzinie jest najniższe w Europie - 0,8% PKB, przy kilkakrotnie 
wyższym wskaźniku w krajach takich jak Holandia 2,5% i Szwecja 
3,5% (Raport Banku Światowego z 2016). Utrzymujący się od lat 
brak polityki w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych 
z zakresu opieki długoterminowej skutkuje bardzo dużym zróżni-
cowaniem dostępności i poziomu finansowania pomiędzy poszcze-
gólnymi Oddziałami NFZ (np. rozpiętość powyżej 100% pomiędzy 
województwem śląskim i pomorskim na 10 000 uprawnionych).

W ostatniej dekadzie poziom finansowania świadczeń OPD, 
wyrażony ceną osobodnia opieki utrzymuje się na tym samym 
poziomie, a w opiece domowej ulegał nawet stopniowemu obni-
żeniu, przy wyraźnym wzroście kosztów pracy i usług. Skutkuje 
to dużą demotywacją pielęgniarek do planowania przyszłości 
zawodowej w tym sektorze.

W latach 2015-2016 Agencja Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji na zlecenie Ministra Zdrowia dokonała wyceny 
świadczeń domowej opieki długoterminowej. Proces ten zakoń-
czony 30 czerwca 2016 Obwieszczeniem MZ nie został jednak 
wdrożony jako obowiązujący warunek finansowania świadczeń. 
Następstwem tego jest sytuacja, w której oddziały NFZ mogą 
zawierać umowy i ogłaszać nowe konkursy na poziomie finan-
sowym nie zapewniającym minimalnych kosztów pracy oraz 
niezbędnego wyposażenia, materiałów i innych rodzajów kosz-
tów takich jak diagnostyka czy koszty transportu do pacjenta.

Dyrektorzy placówek stacjonarnych (ZOL/ZPO) od kilkunas-
tu lat, nie uzyskali zainteresowania decydentów koniecznością 
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uporządkowania reguł finansowania rzeczywistych kosztów 
zak waterowania i wyżywienia pacjentów przebywających w ich 
placówkach. Zgodnie z prawem pacjent wnosi opłatę, która nie-
jednokrotnie pokrywa zaledwie do 50% powyższych kosztów.

W ostatnim okresie pielęgniarki zaczęły realizować nowe 
świadczenia wynikające z poszerzonych kompetencji czyli mię-
dzy innymi ordynować materiały medyczne, środki pomocnicze 
a także ordynować i kontynuować leczenie farmakologiczne oraz 
badania diagnostyczne. Do chwili obecnej jest to wyłącznie do-
datkowe zadanie i odpowiedzialność bez bodźców finansowych.

Wobec braku debaty publicznej i jasnych priorytetów co do 
dalszych reguł funkcjonowania opieki długoterminowej, kadra 
zarządzająca oraz liderzy zakładów opieki długoterminowej, 
a także przedstawiciele świata nauki, podjęli inicjatywę wypraco-
wania rekomendacji dotyczących rozwoju modelu opieki długo-
terminowej w sektorze zdrowia. Debata ekspercka nt. budowania 
modelu opieki długoterminowej zorganizowana we współpracy 
PTP oraz NRPiP odbyła się w dniu 9 lutego w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym.

W debacie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, 
Centrali NFZ, Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy, liderzy organi-
zacji pielęgniarskich a także przedstawiciele organizacji pacjentów 
oraz instytucji eksperckich zaangażowanych w opracowywanie 
nowych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia. Uczestnicy spot-
kania reprezentujący wszystkie województwa bardzo aktywnie 
włączyli się w dyskusję dotyczącą zdefiniowania najważniejszych 
kierunków zmian, które warunkują dalszy rozwój opieki długo-
terminowej. Za największe bieżące zagrożenie dla zakładów opieki 
długoterminowej uznano niejednoznaczność kryteriów oceny 
ofert w zakresie świadczeń OPD wypracowanych przez Mini-
sterstwo Zdrowia a mających kluczowe znaczenie w rozpoczętych 
na początku lutego postępowaniach konkursowych. Rezultatem 
Debaty jest Księga Rekomendacji, która zostanie przekazana dla 
Ministra Zdrowia, zawierającą propozycje wspólnych działań na 
rzecz rozwoju świadczeń opieki długoterminowej.

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik 
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Informacje PTP
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D  
ługoterminowa Opieka Medyczna 

Notatka z debaty eksperckiej 

Długoterminowa opieka medyczna  
a zmiany systemowe w Polsce

09 luty 2017 roku w Warszawie

„Opieka długoterminowa zaczyna się wtedy, kiedy choroba 
i związana z nią niesprawność zostaje z pacjentem na stałe lub 
na lata, kiedy kończą się możliwości uzyskania spektakularnych 
efektów terapii, kiedy wsparcie rodziny jest niewystarczające albo 
pacjent jest zupełnie sam, a złożone problemy medyczne i socjal
ne stają się wyzwaniem dla profesjonalistów o szczególnych kom
petencjach i wartościach moralnych. W Polsce codziennie, kilka
naście tysięcy pielęgniarek podejmuje to niezwykłe wyzwanie” 
powiedziała dr Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego otwierając debatę ekspercką „Długoterminowa 
Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce”, która odbyła 
się 09.02.2017 roku w Warszawie.

W debacie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdro-
wia, Centrali NFZ, Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy, liderzy 
organizacji pielęgniarskich a także przedstawiciele organizacji 
pacjentów oraz instytucji eksperckich zaangażowanych w opra-
cowywanie nowych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia.

Naszą Izbę Okręgową reprezentowały członkinie Komisji ds. 
Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej Halina Kułak 
i Ewa Citkowska. Uczestnicy spotkania reprezentujący wszystkie 
województwa bardzo aktywnie włączyli się w dyskusję dotyczącą 
zdefiniowania najważniejszych kierunków zmian, które warun-
kują dalszy rozwój opieki długoterminowej.

Za największe bieżące zagrożenie dla zakładów opieki długo-
terminowej uznano niejednoznaczność kryteriów oceny ofert 
w zakresie świadczeń Opieki Długoterminowej wypracowanych 
przez Ministerstwo Zdrowia a mających kluczowe znaczenie 
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w rozpoczętych na początku lutego postępowaniach konkurso-
wych. Rezultatem Debaty była opracowana Księga Rekomendacji, 
która zostanie przekazana dla Ministra Zdrowia. Zawiera ona 
propozycje wspólnych działań na rzecz dalszego rozwój opieki 
długoterminowej w sektorze opieki zdrowotnej.

 Halina Kułak  
Przewodnicząca Komisji  

ds. Opieki Długoterminowej

Informacje PTP
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K  
onferencja Rola pielęgniarki i położnej...

Konferencja  
Rola pielęgniarki i położnej  

podstawowej opieki zdrowotnej w dobie 
deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia 

Warszawa - 28 lutego 2017 roku

Konferencja odbyła się w Centrum Dydaktycznym Uniwersy-
tetu Medycznego w Warszawie. 

Organizacji obrad podjęła się: Naczelna Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych, Fundacja im. Urszuli Jaworskiej oraz Zakład Zdrowia 
Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Urucho-
miono bezpośrednią transmisję online konferencji na fanpage 
NRPiP i Fundacji im. Urszuli Jaworskiej. 

 Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli przedstawiciele: 
Ministerstwa Zdrowia w osobie Wiceminister Zdrowia Józefa 
Szczurek-Żelazko oraz Dyrektor Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych Beata Cholewka, Prezes Porozumienia Zielonogór-
skiego Jacek Krajewski, Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekar-
skiej Romuald Krajewski, Dorota Karkowska reprezentująca 
Instytut Prawa Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. 

Po powitaniu wszystkich uczestników przez organizatorów, 
głos zajęła Pani Józefa Szczurek-Żelazko Podsekretarz Stanu 
MZ. W swoim wystąpieniu wymieniła osiągnięcia zawodowe 
pielęgniarek i położnych na przestrzeni ostatnich lat, którymi 
są m.in.: wdrożenie standardów nauczania zawodu na dwustop-
niowych studiach wyższych, możliwość samodzielnej ordynacji 
wybranych leków i wyrobów medycznych, usamodzielnienie za-
wodów i możliwość bezpośredniego kontraktowania świadczeń 
zdrowotnych. Wynikiem tego jest fakt, iż samodzielne pielęgniar-
skie podmioty lecznicze obejmują w poz opieką ⅓ pacjentów. 
Cały czas trwają prace nad projektem ustawy o podstawowej 
opiece zdrowotnej. Wyjaśniła, iż w celu zapewnienia opieki pie-
lęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania 
i wychowania jest planowana odrębna regulacja prawna. Obec-
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nie trwa zbieranie danych i konsultacje w celu wypracowania 
projektu dokumentu. Podziękowała całemu środowisku pielęg-
niarek i położnych za starania i doprowadzenie do powołania 
pielęgniarki na stanowisko Wiceministra Zdrowia.

Kolejny prelegent Jacek Krajewski (PorozumieNie zieloNogórskie) 
w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie integracji i współpra-
cy środowiska lekarzy poz oraz pielęgniarek i położnych poz, 
zaznaczając iż w dotychczasowych kontaktach i dyskusjach nad 
przyszłością poz główną rolę odgrywał element emocjonalny 
przy jednoczesnym braku czynnika merytorycznego. Dokonał 
też oceny funkcjonowania poz w odniesieniu do Raportu WHO 
oraz opisał znaczenie poz dla systemu ochrony zdrowia. Według 
ekspertów Polska charakteryzuje się jednym z gorszych wskaź-
ników w zakresie zaspakajania potrzeb zdrowotnych ludności 
w obszarze poz. Zaspakajamy 72% zdiagnozowanych potrzeb 
zdrowotnych pacjenta, przy 90% przyjętych przez WHO. Wyzwa-
niem dla poz jest więc zatem zwiększenie efektywności, czemu 
powinno sprzyjać m.in. wsparcie edukacyjne pacjentów przez 
pielęgniarki i położne.

Zgromadzeni w auli z wielkim aplauzem przyjęli wystąpienie 
Pani Doroty Karkowskiej (występująca w roli reprezentanta 
pac jentów) sygnalizującej konieczność akceptacji zachodzących 
zmian w kierunku: unowocześnienia systemu, poprawy wy-
posażenia i stopnia zorganizowania oraz koordynacji działań. 
Przyjęcia, iż pacjenci oczekują od pielęgniarki  nie tylko precyzji 
instrumentalnej lecz brakuje im niejednokrotnie wsparcia emoc-
jonalnego.

Funkcjonujący w większości podmiotów leczniczych model 
autokratyczno-paternalistyczny, w którym jedynie lekarz jest 
decydentem działań pielęgniarki musi być zastąpiony modelem 
partnerskim, zorientowanym na pacjenta. Zniknąć muszą też 
stereotypy, iż wyższe wykształcenie już samo w sobie uzasadnia 
poszerzenie kompetencji przez co pielęgniarka postrzegana jest 
jako „osoba od wszystkiego”, jako „pomoc lekarza”. Do rozwią-
zania jest również sposób komunikacji, wdrożenie i posługiwa-
nie się systemami informatycznymi. Pielęgniarki muszą mieć 
zapewnione warunki do rozpoznawania potrzeb i postawienia 
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diagnozy pielęgniarskiej oraz ustalenia planu opieki (kwestia 
odpowiedniej liczby pacjentów).

Wystąpienie Pani Zofii Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych skoncentrowane było wokół prac nad wypra-
cowaniem docelowego modelu pielęgniarki  i położnej poz oraz 
uświadomieniu, iż pielęgniarki i położne poz to potencjał, part-
nerzy  w działaniu i przewodnicy pacjenta po systemie ochrony 
zdrowia. Wymieniła co budzi niepokój środowiska: brak aktów 
wykonawczych, pojęcie koordynacji i zintegrowanej opieki nad 
świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą, brak prawa do swo-
bodnego wyboru lekarza specjalisty, szpitale mogą przejąć rolę 
koordynatora systemu opieki zdrowotnej, przypisanej poz.

 Pani Urszula Jaworska Prezes Fundacji w kolejnym wystąpie-
niu podkreślała rolę pielęgniarki poz jako edukatora pacjenta. Za-
dania te wg niej winny być realizowane m.in. poprzez organizację 
spotkań pacjentów z określoną chorobą przewlekłą, w których 
uczestniczyć powinni lekarze specjaliści, i inni profesjonaliści, 
poza godzinami pracy poz.

Konferencja zakończyła się debatą z udziałem prelegentów. Na 
wyróżnienie zasługuje wypowiedź Pana Romualda Krajewskiego 
reprezentującego NRL, o tym iż przedsięwzięcie mające na celu 
zwiększenie zadań pielęgniarek poz jest bardzo trudnym zada-
niem z powodu przede wszystkim braku kadry pielęgniarek jak 
i też winno być połączone ze wzrostem finansowania. 

Głos z sali zajmowały przedstawicielki podmiotów pielęgniars-
kich podkreślając, iż niezbędne jest wypracowanie modelu poz-
walającego na zwiększenie liczby świadczeń pielęgniarki rodzin-
nej w środowisku domowym pacjenta, poprzez zapewnienie  
w tym samym czasie pracy pielęgniarek w gabinetach zabiego-
wo-szczepiennych, w oparciu o wyodrębnione finansowanie.

Konferencja zakończyła się wspólnym lunchem uczestników 
i zaproszonych gości. 

 Dorota Rojsza i Danuta Szotko
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Raporty konsultantów

R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego 

I. Ocena funkcjonowania pielęgniarstwa i zabezpieczenie 
województwa podlaskiego w stacjonarne świadczenia 
zdrowotne realizowane przez pielęgniarki w 2016 r.
1. Ocenę funkcjonowania pielęgniarstwa przeprowadzono na 

podstawie analizy informacji uzyskanych od pielęgniarskiej 
kadry zarządzającej (dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, naczel-
ne pielęgniarki i przełożone pielęgniarek), informacji uzys-
kanych w Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych w: 
Białymstoku, Łomży i Suwałkach, z NFZ (Podlaski Oddział 
Wojewódzki w Białymstoku) oraz z Podlaskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego.

2. Informacje dotyczące pielęgniarskich zasobów kadrowych 
województwa podlaskiego
 Informacje uzyskano z następujących źródeł:
- Narodowy Fundusz Zdrowia (Podlaski Oddział Wojewódz-

ki w Białymstoku): 
• wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - ogólna liczba pielęgnia-

rek wykazanych przez podmioty lecznicze do realizacji 
umów, z którymi Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ za-
warł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych wyno-
siła 6 035 pielęgniarek - niepowtarzalne numery PESEL,

• wg stanu na dzień 21.09.2016 r. - liczba pielęgniarek zat-
rudnionych w województwie ogółem wynosiła 6 292 
osób, w tym liczba zatrudnionych w lecznictwie stacjo-
narnym - 4 684 i niestacjonarnym - 2 670. Wskazać tu 
należy, iż nie są to niepowtarzalne numery prawa wy-
konywania zawodu.

- Podlaski Urząd Wojewódzki (dane za 2015 r.):
• ogółem zatrudnionych pielęgniarek - 7 251 osób (w tym 

w lecznictwie stacjonarnym - 5 214 osób i w lecznictwie 
niestacjonarnym - 2 037 osób).

- Na podstawie badań ankietowych stacjonarnych podmio-
tów leczniczych województwa podlaskiego przeprowa-
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dzonych przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa (stan na dzień 30.06.2016 r.):
• zasoby kadrowe stacjonarnych podmiotów leczniczych 

województwa podlaskiego wg badań przedstawiają się 
następująco:

- 4 683 pielęgniarek - lecznictwo stacjonarne,
- 421 pielęgniarek - lecznictwo niestacjonarne w ramach 

działalności stacjonarnych podmiotów leczniczych,
- co stanowi łącznie - 5104 osób.

• pielęgniarki zatrudnione w ambulatoryjnej opiece zdro-
wotnej nie były badane.

Różna liczba pielęgniarek podawana przez niezależne źródła 
może być dowodem braku skutecznych metod statystycznych 
służących do oceny pielęgniarskich zasobów kadrowych.

3. Średnia wieku pielęgniarek
- Narodowy Fundusz Zdrowia (Podlaski Oddział Wojewódz-

ki w Białymstoku):
• wg stanu na dzień 21.09.2016 r. - średnia wieku pracują-

cych pielęgniarek wynosiła 48,1 lat, w tym w lecznictwie 
stacjonarnym 47,06 lat i niestacjonarnym 50,05 lat.

- Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych na podstawie da-
nych z centralnego rejestru (dane z marca 2016):
• OIPiP w Białymstoku - 50,07 lat,
• OIPiP w Łomży - 49 lat,
• OIPiP w Suwałkach - 46 lat.
• Średnia wieku w województwie: 48,36 lat.

Troską i niepokojem napawa średni wiek pielęgniarek w woj. 
podlaskim, który wynosi ok. 50 lat. Spadek popularności za-
wodu pielęgniarki spowodowany jest nie tylko przyczynami 
ogólnokrajowymi, ale też faktem iż średnie wynagrodzenie 
pielęgniarek w woj. podlaskim jest znacznie niższe niż w in-
nych regionach Polski.

Raporty konsultantów



39

Biuletyn nr 101/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

4. Uprawnienia emerytalne
- na podstawie centralnego rejestru pielęgniarek i położnych 

(dane uzyskane w marcu 2016 r. z Okręgowych Izb Pielęg-
niarek i Położnych działających na terenie woj. podlaskiego):

Emerytury - prognozy na lata 2016 - 2020
Emerytki - 

rok
OIPiP Biały-

stok OIPiP Łomża OIPiP Su-
wałki Razem

2016 r. 135 69 57 261

2017 r. 131 56 41 228

2018 r. 138 51 44 233

2019 r. 172 39 39 250

2020 r. 150 30 44 224

Razem 726 245 225 1196

- na podstawie informacji pozyskanych od ankietowanych pod-
miotów leczniczych zatrudniających ok. 70% kadry pielęgniars-
kiej woj. podlaskiego (dane z 30.06.2016 r.):

Emerytury - prognozy na lata 2016-2021

Rok Liczba osób odchodzących  
na emerytury

2016 36 (do 30.06.2016r.)

Planowane do końca 2016 61

Planowane w 2017 117

Planowane w 2018 141

Planowane w 2019 141

Planowane w 2020 143

Planowane w 2021 140

Razem 779

Trudno ocenić ile spośród emerytowanych pielęgniarek 
pracuje, jak również ile będzie pracowało z chwilą nabycia 
świadczeń emerytalnych. W chwili obecnej, pracodawcy nie 
mając możliwości zatrudniania absolwentów, chętnie zatrud-
niają emerytowane pielęgniarki. Na podstawie rejestrów pro-
wadzonych przez OIPiP, uprawnienia emerytalne w ciągu 
najbliższych 5 lat nabędzie 1 196 pielęgniarek z czego 631 

Raporty konsultantów
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pielęgniarek (dane uzyskane przez konsultanta na podstawie 
ankiety skierowanej do stacjonarnych podmiotów leczni-
czych w czerwcu 2016 r.) pracuje w lecznictwie stacjonarnym.

5. Zatrudnienie absolwentów
- 2013 r. - 76 osób;
- 2014 r. - 90 osób;
- 2015 r. - 81 osób 
- 2016 r. - 20 osób (do 30.06.2016 r.)
- Zatrudnienie przedstawionej powyżej liczby absolwentów 

nie pokrywa zapotrzebowania podmiotów leczniczych 
i jest niepokojąco niskie w relacji do prognozowanej skali 
emerytur.

- Na podstawie danych z Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych prognozowany dla województwa podlaskiego 
wskaźnik pielęgniarek i położnych na tysiąc mieszkańców 
ma wynieść w 2020 r. - 3,89%, a w 2025 r. - 3,64%.

- Dalszy brak skutecznej polityki instytucji odpowiedzial-
nych w kraju i regionie za zabezpieczenie świadczeń me-
dycznych realizowanych przez pielęgniarki, w niedalekiej 
przyszłości może doprowadzić do spadku poziomu opieki 
zdrowotnej zagrażającego bezpieczeństwu pacjentów.

6. Rozmieszczenie zasobów kadrowych w powiatach

Lp. Powiat Lecznictwo  
stacjonarne

Lecznictwo  
niestac jonarne1

Uwagi2

Liczba 
zatrudn.

Potrzeby 
kadrowe

Liczba 
zatrudn.

Potrzeby 
kadrowe

Pielęgniarki

1 augustowski 109 5 6 - 2

2 białostocki 2406 92 218 - 87

3 bielski 164 8 18 - 17

4 grajewski 142 57 12 - 4

5 hajnowski 220 4 36 - 12

6 kolneński 87 16 6 - 5

7 łomżyński 385 21 27 - 3

8 moniecki 134 13 28 - 11

Raporty konsultantów
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Lp. Powiat Lecznictwo  
stacjonarne

Lecznictwo  
niestac jonarne1

Uwagi2

Liczba 
zatrudn.

Potrzeby 
kadrowe

Liczba 
zatrudn.

Potrzeby 
kadrowe

Pielęgniarki

9 sejneński 76 17 7 - 13

10 siemiatycki 129 18 18 - 19

11 sokólski 191 - 16 - 11

12 suwalski 449 30 20 - 17

13 wysokoma-
zowiecki

118 - 6 - 4

14 zambrowski 73 4 3 - 31

Razem: 4683 285 421 - 236

Razem zatrudnie-
nie - wojewódz-
two podlaskie

 5104 (4683+421)3 236

¹ dotyczy wyłącznie ankietowanych podmiotów, które w swojej strukturze 
działalności mają także obszary lecznictwa niestacjonarnego;

2 liczba pielęgniarek pracujących w ramach innej formy zatrudnienia niż 
umowa o pracę;

3 inna forma zatrudnienia ujęta w liczbie  zatrudnionych w lecznictwie 
stacjonarnym/niestacjonarnym;

7. Rozmieszczenie zasobów kadrowych w oddziałach wg profili:

Profil liczba osób % ogółu zatrudnio-
nych pielęgniarek

zachowawczy 1191 23,3

chirurgiczny 800 15,7

pediatryczny 381 7,5

SOR-y/Izby Przyjęć 301 5,9

blok operacyjny - 
pielęg niarki:

- operacyjne 264 5,2

- anestezjologiczne 205 4,0

psychiatryczny 323 6,3

opieka długoterminowa 117 2,3

rehabilitacyjny 128 2,5

Raporty konsultantów
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Profil liczba osób % ogółu zatrudnio-
nych pielęgniarek

onkologiczny 92 1,8

środowisko 67 1,3

neonatologiczny 55 w

inne profile wymieniane 
w ankietach: neurologia, 
oddział odwykowy, poradnie, 
OIT-y

395 7,7

pozostałe stanowiska, nie 
uwzględnione przez ankieto-
wanych w profilach

343 6,7

Łącznie: 5104 100

8. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w zakresie specja-
lizacji:
- w stacjonarnych podmiotach leczniczych ogólna liczna 

spec jalistów we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa 
wynosi 2 067 osób, co stanowi 40,5% ogółu zatrudnionych 
w tych zakładach pielęgniarek;

- największe zapotrzebowanie na kształcenie specjalizacyj-
ne dotyczy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anes-
tezjologicznego i intensywnej opieki - 114 osób; wysokie 
zapotrzebowanie wynika z wymagań określonych w  prze-
pisach prawnych; obowiązek ukończenia specjalizacji bądź 
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie anestezjologii i inten-
sywnej opieki dotyczy pracowników niemal wszystkich 
podmiotów realizujących świadczenie medyczne w zakre-
sie anestezjologii lub intensywnej opieki;

- zapotrzebowanie określone na 104 (specjalizacja chirur-
giczna) i 94 (specjalizacja internistyczna) wynika m.in. 
z wymogów kontraktowania świadczeń przez NFZ oraz 
wymogów prawnych określających czynności, które pie-
lęgniarka może wykonywać samodzielnie po ukończeniu 
określonych form kształcenia podyplomowego;

- wysokie zapotrzebowanie na kształcenie podyplomowe, 
choć nie zawsze związane z wymogami prawnymi, jest 
dowodem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek 

Raporty konsultantów
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związanej z obowiązkiem podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych i aktualizowania wiedzy medycznej;

- kształcenie - w zakresie specjalizacji przedstawia tabela:

specjalizacje liczba  
specjalistów

liczba osób  
w trakcie  

specjalizacji

zapotrze-
bowanie na 

2017 r.
zachowawcza 517 40 0
internistyczna 0 0 94
kardiologiczna 3 0 0
nefrologiczna 29 0 0
diabetologiczna 2 1 0
geriatryczna 0 26 22
neurologiczna 0 0 0
organizacji  
i zarządzania

24 0 0

promocji zdrowia i 
edukacji zdrowotnej

0 0 0

neonatologiczna 0 7 15
epidemiologiczna 61 23 19
rodzinna 17 0 8
ochrona zdrowia pra-
cujących

0 0 4

środowisko nauczania  
i wychowania

20 0 0

pediatryczna 354 0 54
chirurgiczna 303 3 104
operacyjna 172 8 37
anestezjologia i inten-
sywna opieka

259 89 114

onkologiczna 51 29 46
psychiatryczna 72 26 61
opieka długotermi-
nowa

104 0 4

ratunkowa 62 0 31
medycyny społecznej 19 0 0
opieka paliatywna 8
inne: 7 1 0

RAZEM 2067 224 631

Raporty konsultantów
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- najwyższy procentowy udział pielęgniarek z tytułem spec-
jalisty w stosunku do zatrudnienia w danym podmiocie 
prezentuje się następująco:

 Szpital Wojewódzki w Łomży  ................................... 69,9%
 UDSK Białystok  .......................................................... 69,6%
 SP ZOZ MSW Białystok  ............................................ 55,7%
 Białostockie Centrum Onkologii  ............................. 49,0%
 Szpital Ogólny w Grajewie  ........................................ 44,8%
 SP ZOZ Łapy  ............................................................... 43,7%
 Szpital Powiatowy w Zambrowie .............................. 42,1%
 SP ZOZ Sokółka  ......................................................... 40,5%
 USK Białystok  ............................................................. 39,2%

9. Tytuły zawodowe i naukowe pielęgniarek
 dr n. med. / dr n. o zdrowiu  ................................. 11 osób;
 mgr pielęgniarstwa  ...........................................1 163 osoby;
 licencjat pielęgniarstwa  .................................. 1 562 osoby;
 pielęgniarki dyplomowane  ............................... 2 368 osób.
Pielęgniarki z wykształceniem wyższym stanowią 54% ogó-
łu zatrudnionych w stacjonarnych podmiotach leczniczych.  
W 2015 r. odsetek wynosił 50%, ma więc tendencję wzros tową.

10. Ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych
Stacjonarne podmioty lecznicze podały, że dostępność do 
świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki 
jest zapewniona. Zatrudnienie w stacjonarnych podmiotach 
leczniczych najczęściej pozostaje równe, bądź jest wyższe niż 
wynika to z zatwierdzonych minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek. Niezależnie od tego, niepokojącym pozostaje 
fakt wzrostu zgłaszanego konsultantowi rzeczywistego za-
potrzebowania na zatrudnienie z 89 etatów w 2014 r., do 265 
etatów przeliczeniowych w 2015 r, a następnie do 285 etatów 
w 2016 r. Należy stwierdzić, że braki kadrowe w niedalekiej 
przyszłości mogą spowodować realne zagrożenie dla jakości 
realizowanych świadczeń zdrowotnych.

11. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych
Stacjonarne podmioty lecznicze województwa podlaskiego 
mają wyliczone i zatwierdzone minimalne normy zatrud-
nienia (za wyjątkiem 1 podmiotu przekształconego w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością). 

Raporty konsultantów
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Normy były zatwierdzone przed 31.03.2014 r. w większości 
zakładów, w pozostałych ustalano je później, na okres 3 lat 
bądź krótszy. Podmioty podają, że minimalne normy były 
zatwierdzone przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii kie-
rowników komórek organizacyjnych, związków zawodowych 
oraz przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych.
W większości stacjonarnych podmiotów leczniczych moni-
toring kategoryzacji pacjentów jest kontynuowany od daty 
zatwierdzenia minimalnych norm do dnia dzisiejszego. Jako 
średni dobowy czas świadczeń opieki pielęgniarskiej bezpo-
średniej szpitale przyjęły czasy rekomendowane przez Kon-
sultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa i Konsultan-
ta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego. 
Dla opieki pośredniej większość podmiotów przyjęło 25% 
średniego dobowego czasu świadczeń pielęgniarskich bez-
pośrednich, pozostałe przyjęły niższą wartość procentową.
Dotychczas normy były kontrolowane przez Podlaski Urząd 
Wojewódzki, konsultantów wojewódzkich, Państwową Inspek-
cję Pracy, Urząd Marszałkowski, Narodowy Fundusz Zdrowia, 
Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Wyniki postępowań kontrolnych przeprowadzonych w 2016r. 
przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ potwierdzają 
przes trzeganie przez podmioty zasad ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia. 
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w 2016 r. przeprowa-
dził 5 postępowań kontrolnych w przedmiotowym zakre-
sie. Wszys cy kontrolowani świadczeniodawcy mieli ustalone 
normy zatrudnienia, w tym jeden podmiot w dacie kontroli 
zatrudniał mniejszą ilość pielęgniarek w stosunku do przy-
jętych minimalnych norm.
W obszarach wizytowanych przez konsultanta wojewódz-
kiego normy były ustalone i przestrzegane.

II. Sprawozdanie z działalności konsultanta za 2016 r.
1. Przeprowadzono wizytacje oceniające :

- Dostępność do świadczeń zdrowotnych realizowanych 
przez pielęgniarki w oddziale;

- Wyposażenie oddziału w aparaturę i sprzęt medyczny;
- Organizację pracy pielęgniarek;

Raporty konsultantów
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- Ocenę procedury obliczania i stosowania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek;

- Ocenę dokumentacji medycznej. 
2. Przeprowadzono czynności doradcze w zakresie wymienio-

nych poniżej problemów:
- Uprawnienia i zasady postępowania pielęgniarki w pla-

cówce opiekuńczo-pielęgnacyjnej w zakresie podawania 
leków, podejmowania i organizacji resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej u pacjentów przebywających w zakładzie 
opiekuńczo-pielęgnacyjnym.

- Interpretacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 
2015, poz.1400) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015, poz.1628) oraz 
stanowisk wydanych przez Ministra Zdrowia w sprawie 
zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pielęg
niarkom i położnym ze środków NFZ. 

- Zasady podawania niektórych leków w domu chorego. 
- Organizacja pracy w bloku operacyjnym w SPZOZ.
- Interpretacja dokumentacji Ministra Zdrowia i Konsultanta 

Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie szkolenia 
z zakresu zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowa-
nia zleceń lekarskich, w tym przygotowania i podawania 
zleconych leków przez pielęgniarki i położne (na wnioski 
podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za przeprowa-
dzenie szkolenia). 

- Liczne konsultacje w zakresie organizacji szkoleń dotyczą-
cych zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zle-
ceń lekarskich wykonywanych przez pielęgniarki i położne.

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

gniarstwa preferowane do uruchomienia w 2016 r. przez 
kierowniczą kadrę pielęgniarską województwa podlaskiego.

Raporty konsultantów
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- Ocena funkcjonującego obecnie modelu leczenia i opieki nad 
osobami z chorobą Alzheimera oraz wsparcia dla ich rodzin.

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

- Współudział w ustaleniu priorytetów dla regionalnej po-
lityki zdrowotnej.

- Stanowisko w sprawie jakości pracy pielęgniarek i działań 
edukacyjnych w zakresie komunikacji pielęgniarek z opie-
kunami dzieci.

4. Inne zadania wykonane przez Konsultanta Wojewódzkiego
- Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do 

specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.
- Współpraca i spotkania z konsultantami wojewódzkimi 

w szczegółowych dziedzinach pielęgniarstwa województwa 
podlaskiego.

- Współpraca z konsultantami innych województw.
- Współpraca z Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych: 

w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.
- Pełnienie jako Konsultant telefonicznego dyżuru.
- Przygotowanie raportu dotyczącego oceny funkcjonowania 

pielęgniarstwa i zabezpieczenia województwa podlaskiego 
w stacjonarne świadczenia zdrowotne realizowane przez 
pielęgniarki w 2016 r. (na podstawie autorskiej ankiety 
i analizy danych pochodzących ze stacjonarnych podmio-
tów leczniczych).

- Przygotowanie raportów z rocznej działalności konsultan-
ta do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Konsultanta 
Krajowego.

- Przygotowanie raportu z realizacji szkoleń dotyczących 
zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń 
lekarskich wykonywanych przez pielęgniarki i położne do 
Ministerstwa Zdrowia i Konsultanta Krajowego.

- Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku 
i innymi szkołami wyższymi oraz podmiotami prowadzą-
cymi kształcenie przed i podyplomowe.

- Udział w okolicznościowych zdarzeniach podmiotów lecz-
niczych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych woj.  pod-
laskiego oraz uczelni kształcących pie lęg niarki i położne.
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- Udział w konferencjach, zjazdach, szkoleniach.

Podsumowanie

1. Wnioski z całorocznej działalności konsultanta
Konsultant ocenił funkcjonowanie pielęgniarstwa stacjo-
narnego w województwie podlaskim w 2016 r. na podsta-
wie analizy informacji uzyskanych od pielęgniarskiej ka-
dry zarządzającej (dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, naczelne 
pielęg niarki, przełożone pielęgniarek), informacji uzyska-
nych z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w: Białym-
stoku, Łomży i Suwałkach, informacji pozyskanych z NFZ 
(Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku) oraz Pod-
laskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na tej podstawie należy 
stwierdzić, że dostępność i jakość realizowanych przez pie-
lęgniarki świadczeń, zaplecze sprzętowe, organizacja pracy, 
pozostają na dość dobrym poziomie. 
Wzrost pielęgniarek specjalistek zatrudnionych w lecznic-
twie stacjonarnym z 1701 (34,6%) w 2014 r., do 1841 (37%) 
w 2015 r. i do 2067 (40,5%) w 2016 r. bez wątpienia należy 
traktować jako duże osiągnięcie zawodowe pielęgniarek.
Narastającym problemem, któremu trzeba zaradzić nie tylko 
w skali województwa, ale także w skali kraju, jest deficyt kadr 
pielęgniarskich. Braki kadrowe niebawem mogą spowodować 
realne zagrożenie dla jakości realizowanych świadczeń zdro-
wotnych. Niepokoi fakt wzrostu zgłaszanego konsultantowi 
zapotrzebowania na zatrudnienie pielęgniarek z 89 etatów 
w 2014 r., do 265 etatów w 2015 r. i do 285 etatów przelicze-
niowych w 2016 r. Coraz mniej osób wybiera pielęg niarstwo 
jako kierunek kształcenia zawodowego, a jeszcze mniej po 
ukończeniu szkoły ubiega się o prawo wykonywania zawo-
du. Taka sytuacja generowana jest spadkiem popularności 
zawodu pielęgniarki. Należy stwierdzić, że ilość podejmują-
cych pracę absolwentów przestaje wystarczać na uzupełnienie 
wakatów pielęgniarskich stanowisk pracy. Aby zapewnić re-
alizację świadczeń na bezpiecznym dla pacjentów poziomie, 
coraz częściej podmioty lecznicze zatrudniają ratowników 
medycznych, opiekunów medycznych, jak również emery-
towane pielęgniarki. Powszechnym zjawiskiem stało się, że 
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pielęgniarki pracują na dwóch i więcej etatach u kilku pra-
codawców. Ponadto wiele młodych pielęgniarek wyjeżdża z 
kraju i zmotywowane finansowo chętnie podejmują pracę jako 
pielęgniarka w krajach Unii Europejskiej i krajach poza Unią.
Niepokojąca jest także struktura wiekowa pielęgniarek. 
Wśród pielęgniarek województwa Podlaskiego zarejestro-
wanych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych 
- 3 148 (33,4%) mieści się w przedziale wiekowym od 51 do 
60 lat, a 1 538 osób (16,8%) to pielęgniarki w wieku od 61 do 
65 i powyżej 65 lat. Pielęgniarki w wieku 21-30 lat to grupa 
705 osób, co stanowi niespełna 7,5% ogółu zatrudnionych.
Na podstawie rejestrów prowadzonych przez OIPiP upraw-
nienia emerytalne w ciągu najbliższych 5 lat nabędzie 1196 
pielęgniarek, z czego 639 pielęgniarek pracuje w lecznictwie 
stacjonarnym (dane uzyskane przez Konsultanta na podstawie 
ankiety skierowanej do stacjonarnych podmiotów leczniczych).
Prognozowany dla województwa podlaskiego wskaźnik na 
2020 r. ma wynieść 3,89%, a na 2025 r. - 3,64% pielęgniarek 
i położnych na tysiąc mieszkańców. Należy podkreślić, że 
przez cały prognozowany okres, wskaźnik dla wojewódz-
twa podlaskiego pozostaje na najniższym poziomie w kraju. 
Ma to wymierne przełożenie na liczbę wydawanych przez 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych (Białystok, Łom-
ża, Suwałki) praw wykonywania zawodu, która z każdym 
rokiem maleje. 
Konsultant przeprowadził kilka spotkań z absolwentami 
- podawane powody rezygnacji z wykonywania zawodu to 
niskie płace i niski prestiż zawodu pielęgniarki oraz bardzo 
ciężka i odpowiedzialna praca w zamian za najczęściej mi-
nimalną płacę krajową. Opinie absolwentów pokrywają się 
ze stanowiskami kadry zarządzającej pielęgniarstwem.

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

popularności zawodu pielęgniarki.
- Zatrzymanie emigracji pielęgniarek poza granice Polski.
- Stworzenie atrakcyjnych (w tym także finansowo) stano-

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

Raport sporządziła:
Agnieszka Krynicka  

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa 
w województwie podlaskim
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I  
nformacjaKonsultanta Wojewódzkiego

Informacja na temat działalności  
Konsultanta Wojewódzkiego  

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  
i intensywnej opieki  

w roku 2016

1. Stan pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
w województwie podlaskim.
Informację o stanie pielęgniarstwa anestezjologicznego i in-

tensywnej opieki w województwie podlaskim na dzień 
30.06.2016 r. opracowano na podstawie ankiety, wysłanej 
do 21 podmiotów leczniczych z terenu województwa pod-
laskiego, w których funkcjonują oddziały anestezjologii lub 
oddziały anestezjologii i intensywnej terapii.
■ łóżka intensywnej terapii dorosłych - 115,
■ łóżka intensywnej terapii dzieci - 17:

- Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Za-
menhofa w Białymstoku - 12;

- Szpital Wojewódzki im Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży - 1;

- Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach - 4,
■ stanowiska znieczulenia - 125,
■ stanowiska nadzoru poznieczuleniowego - 64.

Na stanowiskach znieczulenia pracuje 238 pielęgniarek.
W oddziałach intensywnej terapii zatrudnione są 334 pie-

lęg niarki i pielęgniarze.

Kwalifikacje pielęgniarek:
■ specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjolo-

gicznego i intensywnej opieki - 271 osób,
■ w trakcie szkolenia specjalizacyjnego - 89 osób,
■ ukończony kurs kwalifikacyjny - 446 osób.
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Staż pracy pielęgniarek w oddziałach anestezjologii i inten-
sywnej terapii:

Organizację pracy w oddziałach anestezjologii i intensyw-
nej terapii reguluje m. in. rozporządzenie Ministerstwa 
Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla pod
miotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U., poz. 
15, 2013).

Zakres regulacji rozporządzenia min. zdrowia
■ Kwalifikacje personelu pielęgniarskiego.
■ Normy zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach aneste-

zjologii i intensywnej terapii.
■ Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych.
■ Wymagania przestrzenne.
■ Wymagania szczegółowe dla poszczególnych poziomów 

referencyjnych podmiotów leczniczych.
■ Rodzaje czynności medycznych wykonywanych w od-

działach anestezjologii i intensywnej terapii lub w od-
działach anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci.

■ Wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej te-
rapii.

■ Wyposażenie stanowisk znieczulenia.
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■ Wyposażenie stanowisk intensywnej terapii.
■ Wyposażenie sali nadzoru poznieczuleniowego lub sta-

nowiska nadzoru poznieczuleniowego.
2. W mijającym roku wydano szereg opinii.

Tematyka opinii:
■ Sposób ustalania obsady pielęgniarskiej w oddziałach 

intensywnej terapii.
■ Zakres zadań pielęgniarki anestezjologicznej.
■ Kwalifikacje pielęgniarki oddziałowej oddziału aneste-

zjologii i intensywnej terapii.
■ Organizacja pracy położnej anestezjologicznej.
■ Uwagi do projektu priorytetów dla regionalnej polityki 

zdrowotnej dla województwa podlaskiego.
■ Określenie priorytetowych kierunków szkolenia specja-

lizacyjnego pielęgniarek i położnych.
3. Zakres prowadzonych kontroli.

Kontrole w podmiotach leczniczych dotyczyły:
■ dostępności do świadczeń zdrowotnych, realizowanych 

przez pielęgniarki;
■ zgodności prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej 

z obowiązującymi przepisami;
■ doskonalenia zawodowego;
■ standardów, procedur, instrukcji obowiązujących w pod-

miotach leczniczych: pielęgnacyjnych, zabiegowych, in-
nych;

■ wyposażenia w sprzęt medyczny.
Wyniki kontroli:

■ W 6 podmiotach leczniczych wykonujących świadczenia 
zdrowotne w zakresie znieczulenia brak było sal nadzoru 
poznieczuleniowego.

■ Konieczność dostosowania się do wymagań rozp. mi-
nistra zdrowia wymusza na podmiotach uruchomienie 
sal i uzupełnienie kadr pielęgniarskich wykonujących 
świadczenia w salach nadzoru poznieczuleniowego.

■ Stwierdzono niewielkie braki w wyposażeniu oddziałów 
w sprzęt i urządzenia medyczne.
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■ W części podmiotów obsada pielęgniarek anestezjolo-
gicznych na stanowiskach znieczulenia i w oddziałach 
intensywnej terapii była niewystarczająca.

■ Według informacji uzyskanych od podmiotów leczni-
czych, prognozowane zapotrzebowanie kadrowe pie-
lęgniarek realizujących świadczenia w dziedzinie pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
wynosi ok. 50 etatów.

■ Wydano zalecenia uzupełnienia wyposażenia w sprzęt 
i aparaturę medyczną w kontrolowanych podmiotach 
leczniczych w celu dostosowania do wymagań okreś-
lonych w załączniku do rozp. min. zdrowia.

■ Zalecono także uzupełnienie kwalifikacji pielęgniarek 
wykonujących świadczenia z zakresu pielęgniarstwa 
anes tezjologicznego i intensywnej opieki w kontrolo-
wanych podmiotach leczniczych.

Podmioty lecznicze informują o zapotrzebowaniu na szko-
lenie podyplomowe w dziedzinie pielęgniarstwa anestez-
jologicznego. Wiąże się to z wymogiem uzupełnienia obsad 
pielęgniarskich na stanowiskach znieczulenia, stanowis-
kach intensywnej terapii oraz w salach nadzoru poznie-
czuleniowego.

4. Prowadzono czynności w ramach nadzoru merytorycznego 
nad doskonaleniem zawodowym i szkoleniami specjaliza-
cyjnymi pielęgniarek w ośrodku szkolenia.

■ Aktualnie trwa szkolenie specjalizacyjne, organizowane 
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku dla 90 osób.

■ W różnych ośrodkach szkoleniowych prowadzone są 
kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ane-
stezjologicznego.

5. Inne zadania realizowane przez konsultanta:
Konsultant uczestniczył m. in. w:

■ otwarciu Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Moń-
kach - 18.04.2016 r.

■ posiedzeniu Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowot-
nych - 24.06.2016 r.
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■ zebraniu Zespołu Konsultantów Wojewódzkich w dzie-
dzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki z Konsultantem Krajowym w tej dziedzinie - 8.09. 
2016 r.

■ uroczystych obchodach 25-lecia samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych w Białymstoku - 30.09.2016 r.

■ organizacji I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Anestez-
jologii i Intensywnej Terapii Rejonów Polski Wschodniej, 
Kazimierz Dolny - 14-16.10.2016 r.

■ uroczystym czepkowaniu studentów II roku studiów na 
kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa oraz wręcze-
niu dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - 24.11.2016 r.

6. Posumowanie
W skali województwa podlaskiego odczuwany jest niedobór 

kadr w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i in-
tensywnej opieki.

Obserwowana jest fluktuacja pielęgniarek z jednych pod-
miotów leczniczych do innych, zwłaszcza do oferujących 
choćby nieco wyższe wynagrodzenie.

Od dnia 16.12.2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki 
zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej te
rapii (Dz. U. poz. 2218, 2016), wydłużające okres dostoso-
wawczy do wymagań do 31.12.2018 r.

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki  
w województwie podlaskim  

mgr Jerzy Lipski

Białystok, dnia 23.01.2017 r.
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R  
aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego

Raport z działalności  
Konsultanta Wojewódzkiego  

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego  
w województwie podlaskim w 2016 roku

Na terenie województwa podlaskiego opieka psychiatryczna 
sprawowana jest w sześciu podmiotach leczniczych realizujących 
świadczenia w lecznictwie stacjonarnym, w tym dwa szpitale 
psychiatryczne (Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, 
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Suwałkach ) i cztery oddziały psychiatrycz-
ne w szpitalach ogólnych (Oddział Psychiatryczny w Szpitalu 
Ogólnym w Kolnie, Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Ogól-
nym im. dr. Witolda Ginela w Grajewie, Oddział Psychiatrycz-
ny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Hajnówce i Oddział Psychiatryczny Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży). Baza szpitalna 
w zakresie psychiatrii koncentruje się głównie w Choroszczy 
i Suwałkach.

Stacjonarną opiekę długoterminową o profilu psychiatrycznym 
zapewniają: Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze w Specjalistycz-
nym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Suwałkach i Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Krynkach oraz Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy z Rehabilitacją Psychiatryczną w Samo-
dzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

Niepokojącym zjawiskiem jest ograniczona dostępność do 
świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego 
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. W związku z po-
wyższym pacjenci wieku dziecięcego i okresu adolescencji zmu-
szeni są do hospitalizacji w oddziałach pediatrycznych a także 
poza granicami naszego województwa, co stwarza zagrożenie 
dla zdrowia i często życia osób chorych.
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I. Ocena faktycznych zasobów kadrowych w dziedzinie pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego w lecznictwie stacjonarnym 
i niestacjonarnym w województwie podlaskim:
Oceny faktycznych zasobów kadrowych w dziedzinie pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego w lecznictwie stacjonarnym 
i niestacjonarnym w województwie podlaskim Konsultant 
dokonał na podstawie informacji przekazanych przez kadrę 
zarządzającą podmiotów leczniczych.

a) W strukturze wykształcenia obserwuje się wzrost pie-
lęgniarek z wyższym wykształceniem zatrudnionych 
w psychiatrycznych podmiotach opieki zdrowotnej, co 
stanowi 65%;

b)  W strukturze wiekowej zatrudnionych pielęgniarek 
w psychiatrycznych podmiotach opieki zdrowotnej ob-
serwuje się wzrost liczby pielęgniarek z 20 letnim i wyżej 
stażem pracy, co stanowi 62%;

c) Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycz-
nego posiada 71 osób, co stanowi 17, 27%;

d) Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długo-
terminowej, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniar-
stwa pediatrycznego, pielęgniarstwa ratunkowego, pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii 
posiada - 92 osób - 22,38%;

e) Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiat-
rycznego posiada 84 pielęgniarki, co stanowi 20,43%.

W kontrolowanych podmiotach dokonano obliczenia mi-
nimalnej normy zatrudnienia zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęg
niarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz.1545). W dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego pięć podmiotów wykazało 
niedobory kadrowe w ilości 37,5 brakujących etatów pielęg-
niarskich.
Zapotrzebowanie na kształcenie podyplomowe podmioty 
lecznicze określiły na: 

• Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego - 58;
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• Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psy-
chiatrycznego - 70.

II. Przeprowadzone kontrole:
1. Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

sp. z o. o. w Białymstoku, ul. Józefa Marjańskiego 3 lok.104, 
15-281 Białystok, Centrum Zdrowia Psychicznego Staszica.

2. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 
16-400 Suwałki, Oddział Psychiatryczny.

3. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 
62, 16-400 Suwałki, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
Psychiatryczny.

4. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Kon-
stytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo, Oddział Psychiatryczny 
z Izbą Przyjęć.

5. reVit Spółka z o. o. Podlaskie Centrum Psychogeriatrii 
w Białymstoku, ul. Swobodna 38 lok. 9, 15-758 Białystok.

6. A. Sadzyński, R. A. Ejlak Spółka Partnerska Lekarzy, ul. 
Modrzewiowa 17, 16-400 Suwałki, Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia Psychicznego” 
w Suwałkach.

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

analiza aktualnych i pożądanych potrzeb kadrowych,
• stosowanie przymusu bezpośredniego;
• wyposażenie podmiotu w aparaturę i sprzęt medyczny;
• dokumentacja pielęgniarska;
• doskonalenie zawodowe;
• warunki pobytu pacjentów;
• sposób ustalania minimalnych norm zatrudniania pie-

lęgniarek.

IV. Wnioski pokontrolne: 
Kontrolowane podmioty lecznicze udzielające świadczeń 
zdrowotnych mają podpisaną umowę z publicznym płatni-
kiem świadczeń opieki zdrowotnej NFZ. Świadczenia zdro-
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wotne udzielane są zgodnie z zawartą umową. Pacjenci do 
szpitala przyjmowani są w dniu zgłoszenia oraz informowani 
są o prawach pacjenta i oferowanych świadczeniach.
Świadczenia pielęgniarskie w kontrolowanych podmiotach 
realizowane są przez pielęgniarki. Większość z nich zatrud-
niona jest na umowę o pracę ale wiele z nich pracuje u więcej 
niż jednego pracodawcy. Z analizy harmonogramów pracy 
w wizytowanych podmiotach wynika, że posiadane zasoby 
ludzkie gwarantują wykonywanie świadczeń pielęgniarskich. 
Kadra kierownicza wyłaniana jest w drodze postępowania 
konkursowego. W kontrolowanych placówkach obowiązują 
procedury szczególnie dotyczące opieki nad pacjentami wy-
magającymi wzmożonego nadzoru, stosowania przymusu 
bezpośredniego. Personel biorący udział w stosowaniu przy-
musu bezpośredniego posiada dokumentację potwierdzającą 
szkolenie w tym zakresie. Dokumentacja pielęgniarska pro-
wadzona jest starannie i czytelnie z potwierdzaniem wyko-
nania świadczeń pielęgniarskich zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
W roku sprawozdawczym w szpitalach województwa pod-
laskiego trwał proces wdrażania dokumentacji w formie 
elektronicznej. Większość podmiotów leczniczych prowadzi 
dokumentację w wersji elektronicznej i papierowej.

V. Ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych: 
• Ograniczona dostępność do psychiatrycznego lecznictwa 

stacjonarnego dla dzieci i młodzieży;
• Kontrolowane podmioty lecznicze udzielające świadczeń 

posiadają podpisaną umowę z publicznym płatnikiem 
świadczeń opieki zdrowotnej NFZ. Czas pracy kontro-
lowanych podmiotów udzielających świadczeń zgodny 
z podpisaną umową. Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w dostępności do świadczeń pielęgniarskich w psychiatrii;

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

• Dokumentacja pielęgniarska w kontrolowanych podmio-
tach prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Mi-
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nistra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie 
rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. z 2015 r.,poz.2069);

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

• Wyposażenie kontrolowanych podmiotów leczniczych 
jest zgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.);

• Świadczeniodawcy uwidocznili na tablicach informacyj-
nych dane dotyczące możliwości złożenia skargi w przy-
padku powstania naruszenia w zakresie przestrzega-
nia praw pacjenta. Pacjenci informowani są o prawach 
pacjenta, które umieszczone są w miejscu ogólnodos-
tępnym zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 186).

VI. Wydane opinie:
• Opinia dotycząca dostępności do świadczeń zdrowotnych 

realizowanych przez pielęgniarki;
• Opinia dotycząca oceny faktycznych zasobów kadrowych 

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w lecznic-
twie stacjonarnym i niestacjonarnym;

• Opinia dotycząca potrzeb kadrowych w dziedzinie pielę-
gniarstwa psychiatrycznego w lecznictwie stacjonarnym 
i niestacjonarnym w województwie podlaskim;

• Opinia dotycząca spełnienia warunków do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego;

• Opinia dotycząca zabezpieczenia w aparaturę i sprzęt 
medyczny, aparaturę analityczną do przygotowywania 
i badania produktów leczniczych.
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VII. Czynności doradcze:
• Sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej pielę-

gniarskiej, sposobu autoryzacji wykonywanych zleceń 
lekarskich zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 
2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentac
ji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2069).

• Doboru placówek stażowych w ramach kształcenia po-
dyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycz-
nego.

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

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

2. Udział w konferencjach naukowych i warsztatach: 
• warsztatach dla pielęgniarek i pielęgniarzy psychiatrycz-

nych w Białymstoku; 
• II Konferencji Pielęgniarek i Położnych „W trosce o zdro

wie kobiety” w Białymstoku;
• Konferencji naukowej z okazji Międzynarodowego Dnia 

Pielęgniarki w Choroszczy;
• IV Konferencji Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycz-

nych w Warszawie;
• Konferencji naukowo-szkoleniowej - Pacjent „inny” wyz

waniem opieki medycznej.
3. Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich z Konsultantem 

Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
4. Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich z pielęgniarską 

kadrą zarządzającą podmiotów leczniczych województwa 
podlaskiego.

5. Udział w obradach XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku.

6. Udział w uroczystości upamiętnienia 75. rocznicy zagłady 
pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.
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7. Udział w obchodach 25-lecia Samorządu Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

8. Udział w uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

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

10. Udział w pracach Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb 
Zdrowotnych Województwa Podlaskiego.

11. Udzielono kilkadziesiąt konsultacji osobistych i telefo-
nicznych pielęgniarkom i organizatorom kształcenia do-
tyczących: szkolenia specjalizacyjnego, kursów kwalifi-
kacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

12. Udzielono licznych konsultacji osobistych i telefonicz-
nych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej 
w psychiatrii i prawidłowego dokumentowania świadczeń 
wykonywanych przez personel pielęgniarski.

13. Udział czynny w licznych szkoleniach. 
14. Udział w pracach Komisji do spraw Opieki Długotermi-

nowej i Pomocy Społecznej przy Okręgowej Izbie Pielęgnia-
rek i Położnych w Białymstoku, Komisji Prawa i Legislacji 
oraz Komisji do spraw Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 
- jeden raz w kwartale.

15. Współorganizator warsztatów dotyczących stosowania 
przymusu bezpośredniego dla pielęgniarek pracujących 
w domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno 
-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęg-
niarek systemu ratownictwa medycznego.

16. Współpraca z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego, konsultantami wojewódz-
kimi, uczelniami wyższymi w województwie podlaskim, 
samorządami zawodowymi (lekarskim i pielęgniarskimi), 
Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Rzecznikiem Praw 
Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, Wojewódzkim i Po-
wiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie promocji 
zdrowia psychicznego.

Raporty konsultantów



63

Biuletyn nr 101/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

IX. Osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie: 
•  26  pielęgniarek kontynuuje szkolenie specjalizacyjne 

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
• 54 pielęgniarek województwa podlaskiego pracujących 

w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo 
-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych 
oraz pielęgniarek systemu ratownictwa medycznego 
przeszkolono w zakresie stosowania przymusu bezpoś-
redniego.

X. Wnioski końcowe:
• W województwie podlaskim nadal brakuje całodobowego 

oddziału psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej - hospi-
talizacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychiczny-
mi odbywa się w oddziałach pediatrycznych a przede 
wszystkim poza granicami województwa;

• Niewystarczająca jest liczba zespołów leczenia środo-
wiskowego, a także istnieje potrzeba tworzenia miejsc 
pracy chronionej, miejsc w hostelach oraz mieszkaniach 
chronionych osób z zaburzeniami psychicznymi i osób 
uzależnionych;

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

• W województwie podlaskim niepokojącym zjawiskiem 
jest deficyt kadr pielęgniarskich, struktura wiekowa pie-
lęgniarek oraz brak zainteresowania absolwentów szkół 
wyższych pracą w oddziałach psychiatrycznych;

• Zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, który zakłada tworzenie centrów zdrowia 
psychicznego należy uwzględnić w kształceniu podyplo-
mowym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęg-
niars twa psychiatrycznego środowiskowego.

 Konsultant Wojewódzki   
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 

 dr n. med. Nadzieja Sołowiej
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R  
aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego

Raport z działalności  
Konsultanta Wojewódzkiego  

w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego  
w województwie podlaskim w 2016 r.

I. Zabezpieczenie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa POZ:
1) Świadczenia pielęgniarek POZ są udzielane przez 249 

podmioty wykonujące działalność leczniczą, z tej liczby 
23 stanowią podmioty utworzone i prowadzone przez 
pielęgniarki w tym 5 grupowych praktyk pielęgniarek 
i 1 indywidualna praktyka;

2) Średnia liczba pacjentów objętych świadczeniami przez 
jedną pielęgniarkę POZ wynosi 1 354 (dane z NFZ);

3) Liczba pielęgniarek poz -1 364 (dane z NFZ);
4) Pielęgniarki udzielające świadczeń w zakresie podstawo-

wej opieki zdrowotnej posiadają kwalifikacje określone w 
art. 25 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o oświad
czeniach zdrowotnych finansowanych ze środków pu
blicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm).

II. Ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych.
Dostępność do świadczeń w zakresie pielęgniarstwa rodzin-
nego utrzymuje się na poziomie zbliżonym do roku 2015. 
Świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego 
w podstawowej opiece zdrowotnej finansowane ze środków 
publicznych w województwie podlaskim realizuje 247 pod-
miotów leczniczych w tym 4 grupowe praktyki pielęgniarskie 
i jedna indywidualna praktyka pielęgniarki. Liczba pielęg-
niarek poz udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie 
woj. podlaskiego wynosi - 1 364. Ilość podopiecznych obję-
tych opieką 1 pielęgniarki poz wynosi średnio 1 354 osób, 
co stanowi ok. 54% zalecanej liczby podopiecznych objętych 
opieką jednej pielęgniarki poz.
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1) Liczba pielęgniarek POZ posiadająca specjalizacje:
1. Pielęgniarstwo środowiskowe -27;
2. Pielęgniarstwo rodzinne - 30;
3. Pielęgniarstwo zachowawcze - 18;
4. Pielęgniarstwo pediatryczne -15.

3) Liczba pielęgniarek POZ z ukończonym kursem kwalifi-
kacyjnym:
1. Pielęgniarstwo środowiskowe - 52;
2. Pielęgniarstwo środowiskowe/rodzinne -74;
3. Pielęgniarstwo rodzinne - 167.

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

5) Średniomiesięczna liczba świadczeń pielęgniarki POZ:
1. Liczba porad w gabinecie miesięcznie wynosi ok. 100;
2. Liczba wizyt domowych miesięcznie bez wizyt patrona-

żowych przeprowadzanych przez 1 pielęgniarkę wynosi 
90 miesięcznie;

3. Liczba świadczeń profilaktycznych wykonywanych 
w domu pacjenta przez 1 pielęgniarkę wynosi średnio 
30 miesięcznie;

4. Liczba świadczeń diagnostycznych wykonywanych 
w domu pacjenta przez 1 pielęgniarkę wynosi średnio 
40 miesięcznie;

5. Liczba świadczeń pielęgnacyjnych wykonywanych 
w domu pacjenta przez 1 pielęgniarkę wynosi średnio 
33 miesięcznie;

6. Liczba świadczeń leczniczych wykonywanych w domu 
pacjenta przez 1 pielęgniarkę wynosi średnio 60 mie-
sięcznie;

7. Liczba świadczeń rehabilitacyjnych wykonywanych 
w domu pacjenta przez 1 pielęgniarkę wynosi średnio 
3 miesięcznie;

8. Liczba świadczeń w ramach profilaktyki gruźlicy - 1;
9. Liczba wizyt przeprowadzonych patronażowych w 3-4 

m. ż. - 4;
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10. Liczba wizyt przeprowadzonych patronażowych w 9 
m. ż. -1.

III. Potrzeby kadrowe:
1) podmioty lecznicze zgłaszają potrzeby szkolenia specja-

lizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego - dla 
25 pielęgniarek i dla 17 pielęgniarek na kurs kwalifika-
cyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;

2) Na terenie województwa podlaskiego działają 4 ośrodki 
szkoleniowe prowadzące kursy kwalifikacyjne w dzie-
dzinie pielęgniarstwa rodzinnego;

3) W bieżącym roku 46 pielęgniarek poz przystąpiło do 
kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisy
wanie recept”.

IV. Ocena realizacji świadczeń w zakresie pielęgniarstwa ro-
dzinnego.

1) Dostępność do świadczeń w zakresie pielęgniarstwa ro-
dzinnego utrzymuje się na takim samym poziomie jak 
w roku 2015. W poszczególnych podmiotach leczniczych 
nie doszło do znaczących zmian w zakresie zapewnienia 
odpowiedniej ilości pielęgniarek;

2) Świadczeniodawcy zapewniają wykonanie świadczeń 
zdrowotnych przez pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej zgodnie z wymogami określonymi w § 3 
pkt 1. 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 
września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 28 
października 2013 r. poz.1248) oraz Rozporządzeń Mi-
nistra Zdrowia zmieniających;

3) Gabinety pielęgniarek poz są wyposażone w sprzęt, apa-
raturę medyczną i produkty medyczne zgodne z wyma-
ganiami, o których mowa w 3 pkt 1. 2) Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opie
ki zdrowotnej (Dz. U. z 28 października 2013 r. poz.1248) 
oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniających. 
Aparatura i sprzęt medyczny jest sprawny, posiada cechy 
legalizacyjne i oznakowanie CE wynikające z ustawy 
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z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 
z 2010 nr 107 poz. 679);

4) W kontrolowanych podmiotach świadczenia zdrowotne 
udzielane są wg harmonogramu świadczeniodawcy tj. 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy w godzinach od 800 do 1800 zarówno 
w gabinecie pielęgniarki jak i w domu pacjenta. Świad-
czenia wykonywane na zlecenie lekarza są udzielane 
zgodnie z terminami określonymi w zleceniu;

5) W części kontrolowanych podmiotów zastosowany jest 
zadaniowy podział pracy: tj. na pielęgniarki zabiegowe - 
udzielające świadczeń w gabinecie poz oraz pielęgniarki 
pracujące w środowisku zamieszkania lub pobytu pod-
opiecznego;

6) Rejestracja pacjentów: telefoniczna, osobiście w rejestra-
cji, pacjenci umawiani są na godziny;

7) Wizyty patronażowe przeprowadzane są zgodnie 
z  przypadającymi terminami tj. w 3 miesiącu życia, 
oraz w 9 miesiącu po uprzednim ustaleniu daty wizyty 
z opiekunem dziecka;

8) Badania przesiewowe wykonywane zgodnie z przypa-
dającymi terminami;

9) Dokumentacja medyczna w kontrolowanych podmio-
tach jest prowadzona, przechowywana i udostępniana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu do
kumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 177 t.j. ze zm.). Podmioty mają opra-
cowane własne druki dokumentacji medycznej różnice 
się wyglądem, formatem i szatą graficzną. Dokumentacja 
jest prowadzona czytelnie, kompletna, autoryzowana. 
Każda strona dokumentacji pacjenta jest numerowana, 
oznaczona jego imieniem, nazwiskiem oraz nr PESEL. 
Wpisy w dokumentacji są datowane. Oznakowania osób 
dokonujących wpisu są prawidłowe. Dokumentacja jest 
zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych 
i przechowywana w szafach zamykanych na zamek cent-
ralny.
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V. Pozostałe działania konsultanta:
1) Opiniowanie dokumentów dotyczących Mapy potrzeb 

zdrowotnych dla województwa podlaskiego;
2) Opiniowanie na wniosek Konsultanta Krajowego w dzie-

dzinie pielęgniarstwa rodzinnego wstępnego projektu za
łożeń do ustawy o POZ;

3) Udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady do spraw Po-
trzeb Zdrowotnych, w dniu 24 czerwca 2016 r.;

4) Udział w spotkaniu Konsultanta Krajowego z konsultan-
tami wojewódzkimi w dniu 10 czerwca 2016 r.;

5) Analiza SWOT dotycząca opieki nad osobami z chorobą 
Alzheimera oraz wsparcia dla ich rodzin;

6) Udział w posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej i w prze-
prowadzonym egzaminie wstępnym na szkolenie specjali-
zacyjne we dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego organi-
zowanego przez Vital-med Sp. z o.o. w dniu 24 września 
2016 r.;

7) Praca w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz egzami-
nie państwowym w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

8) Udział w konferencjach naukowych:
„W trosce o zdrowie Kobiety”- Białystok, dn. 12 maja 

2016 r.;
„Wyprzedzamy cukrzycę”- Białystokw, dn. 11 czerwca 

2016 r.;
„Narzędzia i techniki w opiece nad niepełnosprawnym 

ruchowo” - Białystok, dn. 21 października 2016 r.

Dorota Rojsza  
Konsultant Wojewódzki

w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
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R  
aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego

Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa  

ginekologicznego i położniczego  
w województwie podlaskim w 2016 r.

1. Opinia dotycząca zasobów kadrowych w dziedzinie pielęg-
niarstwa ginekologicznego i położniczego.
Ogólna liczba położnych zarejestrowanych w Okręgowych 
Izbach Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Łomży i Su-
wałkach wynosi - 1 349.
W województwie podlaskim jest 17 placówek leczenia szpi-
talnego z oddziałami położniczo-ginekologicznymi oraz 
1 placówka (Białostockie Centrum Onkologii) z oddziałem 
ginekologii onkologicznej.
Praktyki zawodowe położnych w roku sprawozdawczym 
(liczba zarejestrowanych praktyk):

Liczba indywidualnych praktyk położnych - 45;
Liczba specjalistycznych praktyk położnych - 11;
Liczba grupowych praktyk położnych - 1;
Liczba grupowych praktyk pielęgniarek i położnych - 0;
Liczba położnych wpisanych do rejestru w 2016 r. - 32.

W stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej w pionie opie-
ki nad kobietą, matką i noworodkiem zatrudnionych jest 673 
położnych i 112 pielęgniarek.
Wykształcenie położnych pracujących w oddziałach położ-
niczo-noworodkowych i ginekologicznych: położna dyplo-
mowana - 327 (58,3%), licencjat położnictwa - 70 (12,4%), 
magister położnictwa - 120 (21,4%), magister pielęgniarstwa 
- 27 (4,9%), magister, inny kierunek - 17 (3%).
Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego posia-
da 71 osób (12,6%), specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
położniczo-ginekologicznego 38 osób (6,7%), specjalizację 
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w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego 17 osób (3%), 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki przed i oko-
łoporodowej 32 osoby (5,7%), specjalizację w dziedzinie pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego 2 osoby (0,3%), specjalizację 
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 3 osoby (0,5%), spe-
cjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 7 osób 
(1,2%), specjalizację w dziedzinie organizacji i zarządzania 
1 osoba (0,1%), specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
anes tezjologicznego i intensywnej opieki (przed 2003  r.) 
3 osoby (0,5%), specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
neonatologicznego 1 osoby (0,1%).
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neona-
tologicznego posiada 29 osób (5,1%), kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego posiada 
6 osób (1%), kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego posiada 74 osób (13,1%), kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego posiada 72 osób 
(12,8%).
Ponadto położne pracujące w oddziałach położniczo-no-
worodkowych i ginekologicznych posiadają również szereg 
kursów specjalistycznych: resuscytacja krążeniowo-oddecho-
wa dorosłych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa nowo-
rodków, szczepienia ochronne noworodków, wykonywanie 
i interpretacja zapisu EKG, monitorowanie dobrostanu płodu 
w czasie ciąży i podczas porodu, terapii bólu ostrego u do-
rosłych, leczenie ran, edukator cukrzycy.
Wszystkie szpitale zatrudniają położne i pielęgniarki na za-
sadzie umowy o pracę, dodatkowo 6 placówek zatrudniają 
również na umowę-zlecenie, 6 umowa cywilno-prawna.
Potrzeby w zakresie kształcenia podyplomowego na lata 2017:

■ specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo 
-ginekologicznego 10 osób, pielęgniarstwa neonatolo-
gicznego 4 osób;

■ kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestez-
jologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i gi-
nekologii 30 osób, pielęgniarstwa operacyjnego 6 osób.
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Powyższe dane uzyskano w oparciu o ankiety rozesłane do 
podmiotów leczniczych.

2. Przeprowadzone kontrole w 2016 roku:
■ Centrum Medyczne Ryska sp.z o.o. Białystok ul. Sobie-

skiego 13 lok.8;
■ „Opieka Rodzinna Pielęgniarek i Położnych” Sutej 

i wspólnicy Spółka Jawna Sejny ul. Wojska Polskiego 60D
■ SPZOZ Sejny ul. Rittlera Edwarda 1;
■ Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpital-

na 5;
■ Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ giN-graV poradnia 

położniczo-ginekologiczna Halina Antychowicz-Klu-
czyk Białystok ul. Mieszka I 8c lok. 212.

3. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli:
■ dostępność świadczeń gwarantowanych z zakresu pod-

stawowej opieki zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem 
i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia;

■ dostępność świadczeń gwarantowanych z zakresu am-
bulatoryjnej opieki specjalistycznej;

■ ocena rodzaju i sposobu prowadzenia dokumentacji pie-
lęgniarskiej;

■ realizacja standardu opieki okołoporodowej;
■ opracowane i wdrożone procedury z zakresu pielęgniar-

stwa ginekologicznego i położniczego.
W kontrolowanych podmiotach nie stwierdzono nieprawi-
dłowości. Ustalenia ujęto w protokołach kontroli przekaza-
nych Wojewodzie Podlaskiemu.

4 . Opinie i stanowiska
Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod-
laskiego Departamentu Zdrowia w Białymstoku - określenie 
priorytetowych kierunków szkoleń specjalizacyjnych po-
łożnych przydatnych w realizacji celów polityki zdrowotnej 
województwa, w zakresie pielęgniarstwa ginekologicznego 
i położniczego.
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5. Opis innych zadań wykonanych przez Konsultanta Woje-
wódzkiego:

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

■ Udział w spotkaniach Zespołu Konsultanta w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego;

■ Udział w posiedzeniu zespołu do spraw opracowania po-
prawy opieki perinatalnej Centrali Narodowego Fundu-
szu Zdrowia;

■ Udział w konferencjach, zjazdach, szkoleniach.

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa 

ginekologicznego i położnictwa 
Elżbieta Wasilko
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O  
pinia Konsultanta Krajowego 

Warszawa, 11 października 2016 r.
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych

Pani Anita Drążek  
Przewodnicząca ORPiP  
w Rzeszowie

W związku z realizacją wniosku przyjętego na IV posiedzeniu 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej wykonywania szczepień przez 
położne, przekazuje poniżej opinię Konsultanta Krajowego w dzie
dzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego mgr Leokadii 
Jędrzejewskiej.

Opinia w sprawie szczepień ochronnych  
wykonywanych przez położne

Kwestię uprawnień położnych do wykonywania szczepień ochron
nych, należy rozpatrywać z uwzględnieniem aktualnie obowiązują
cych uregulowań prawnych, w tym:

1. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po
łożnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039 ze zm.),

2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 243, 
poz.1570 ze zm.),

3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
w  sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 
182, poz.1086 ze zm.),

4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diag
nos tycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
(Dz. U. Nr 210, poz.1540).

Ad. 1. Zasady wykonywania zawodu położnej i zakres uprawnień 
uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

Raporty konsultantów



74

Biuletyn nr 101/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

o zawodach pielęgniarki i położnej zm.) i są zgodne z Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2005/36/WE z dnia 
7  września 2005 r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodo
wych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, wykonywanie zawodu położ
nej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w tym:
1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w prze

biegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym 
zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjolo
gicznej;

2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego 
rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;

3) prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu 
płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;

4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku koniecznoś
ci także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także 
porodu z położenia miednicowego;

5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do 
czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, 
a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;

6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monito
rowaniu przebiegu okresu poporodowego;

7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu 
w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym na
tychmiastowej reanimacji;

8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia 
i rehabilitacji;

9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilita
cyjnych;

10) profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;
11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidło

wości wymagających skierowania do lekarza;
12) sprawowaniu opieki położniczoginekologicznej nad kobietą;
13) prowadzeniu działalności edukacyjnozdrowotnej w zakresie:
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a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania ro
dziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,

b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygo
towania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na 
temat higieny i żywienia.

Wskazane wyżej świadczenia odnoszą się do określonej grupy 
świadczeniobiorców usług położnej w tym: do kobiety w okresie 
przedkoncepcyjnym, ciężarnej, rodzącej, położnicy, noworodka, 
kobiety w każdym okresie życia (w zakresie prokreacji, ginekolo
gii, onkoginekologii). Pośród nich nie ma wymienionych świad
czeń kierowanych do niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym, 
szkolnym.

Ad. 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wskazuje w art. 17. 
ust. 6 osoby, które upoważnione są do przeprowadzenia obo
wiązkowych szczepień ochronnych, są nimi lekarze lub felczerzy, 
pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadający kwalifika
cje określone na podstawie ust. 10 pkt 3 i zobowiązuje Minis
tra Zdrowia do ustalenia kwalifikacji osób przeprowadzających 
szczepienia ochronne. Osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przeprowadzają obowiązko
we szczepienia ochronne, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia 
zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych 
i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub 
szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku 
której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował 
problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawo
dach pielęgniarki i położnej. Niezależnie od powyższego osoby 
wymienione w rozporządzeniu  lekarz lub felczer, pielęgniarki, 
położne i higienistki szkolne nie posiadający kwalifikacji, ale po
siadający 2,5 letnią praktykę w zakresie szczepień ochronnych, 
zgodnie z art.67 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r., mogą je wyko
nywać do 31 grudnia 2015 r. ale zdaniem Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w 
ramach kompetencji zawodowych.
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Ad. 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, 
poz.1086 ze zm.), uwzględnia położną jako jedną z osób mogą
cych przeprowadzać szczepienia ochronne, jeżeli ukończyła kurs 
lub szkolenie w zakresie szczepień, lub uzyskały specjalizacje 
w dziedzinie, w której uzyskały specjalizacje w dziedzinie, któ
rej program obejmował szczepienia, jednak nie uściśla zakresu 
szczepień wykonywanych przez położną.

Ad. 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, dia
gnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
wskazuje w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. j uprawnienia położnej do sa
modzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, obej
mujących m.in. wykonywanie szczepień ochronnych w ramach 
programu szczepień ochronnych u noworodków, pod warunkiem 
odbycia kursu specjalistycznego.
Pomimo niesprecyzowania ww. przepisach (pkt 2 i 3 niniejszej 
opinii), rodzaju szczepień realizowanych przez położne, to jednak 
z ustawy o zawodach wynika, że nie posiada ona kompetencji 
do realizacji tych świadczeń wobec niemowląt, dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych.

Mając na uwadze powyższe, należy zwrócić dodatkowo uwagę 
na to, iż nawet ukończenie kursu specjalistycznego Szczepienia 
ochronne, program dla pielęgniarek (położna nie miała prawa być 
zakwalifikowana do tego kursu i jego ukończyć!), nie daje położnej 
upoważnień do wykonywania tych świadczeń w świetle zapisów 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa  

ginekologicznego i położniczego  
Leokadia Jędrzejewska

Wrocław, dnia 29 czerwca 2013 r.

Raporty konsultantów
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I  
nformacja Konsultanta Wojewódzkiego

Informacja dla pielęgniarek  
udzielających świadczeń zdrowotnych  

z zakresu opieki profilaktycznej  
nad dziećmi i młodzieżą 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące obowiązujących siatek 
centylowych wysokości, masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI), 
obwodu głowy i talii oraz ciśnienia krwi informuję, iż zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 
roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji me
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w załączniku nr 6 - Ksią
żeczka Zdrowia są zamieszczone aktualnie obowiązujące wzory 
siatek centylowych w oparciu o które należy monitorować rozwój 
fizyczny dzieci i młodzieży. 

Istotne jest również wpisywanie w dokumentacji medycznej 
pac jenta wg jakiej siatki centylowej oceniany jest rozwój dziecka 
np.: 

Z. Kułaga, M. Litwin, A. Grajda, B. Gurzkowska, A. Świą-
der-Leśniak, A. Różdżyńska Świątkowka, M. Góźdź, 
M. Wojtyło i zespoły badawcze projektów OLAF i OLA, 
Normy rozwojowe wysokości i masy ciała, wskaźnika 
masy ciała, obwodu talii i ciśnienia tętniczego dzieci 
i młodzieży w wieku 018 lat. Standardy Medyczne Pe-
diatria, Warszawa 2015, nr 1, tom 12, Suplement 1.

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego  

Urszula Chrzanowska
Białystok, 27.02.2017 r.

Raporty konsultantów
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K  
ącik historyczny

Irena Romanowska

Każda z nas po raz pierwszy usłyszała o Florence Nightingale 
w szkole pielęgniarskiej ale mało kto pamięta, że jedną z laureatek 
medalu jej imienia jest Irena Romanowska pielęgniarka urodzona 
w Łomży a zawodowo przez długie lata związana z Kolejową Służbą 
Zdrowia w Białymstoku.

Pani Irena Romanowska z domu Tercjak (20.08.1915  17.09.1993) 
naz wisko konspiracyjne „Karpowicz” po uzyskaniu dyplomu 
pielęg niarki Poznańskiej Szkoły Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża w czerwcu 1939 r. pierwszą pracę rozpoczęła w Klinice Cho
rób Dziecięcych Uniwersytetu Poznańskiego. 7 września tegoż roku 
została zmobilizowana do szpitala polowego przy Gimnazjum Anny 
Wazówny w Warszawie. Z kartą mobilizacyjną udała się pociągiem 
z Poznania do Warszawy. Pociąg ten został zbombardowany. Pani 
Irena przeżyła i pieszo ruszyła do Warszawy. Do stolicy weszła od 
strony Pragi. Szpital do którego miała skierowanie został zniszczony, 
więc skierowana została do organizowania szpitala polowego przy 
Gimnazjum Stefana Batorego w Warszawie. W czasie pożaru tego 
szpitala z pełnym poświęceniem ratowała rannych. Za bohaterską 
postawę pielęgniarki w akcji ratowniczej otrzymała Krzyż Zasługi.

Do lipca 1941 roku pracowała w Szpitalu Ujazdowskim. W tym 
okresie należała do Związku Walki Zbrojnej, brała udział w organi
zowaniu pomocy materialnej rannym żołnierzom Warszawy i poszu
kiwaniu rodzin rannych. Zajmowała się kolportażem ulotek i prasy  
podziemnej, w jej mieszkaniu przy ul. Tamka 5 przechowywano broń. 
Była związana z grupą dywersyjnowywiadowczą „Michał” (pięcio
osobowa grupa wojskowych zrzucona na spadochronie w sierpniu 
1941 roku na teren okupowanej Polski). Dowódcą tej grupy był kpt. 
Arciszewski, a zcą mąż Pani Ireny ppor. Zbigniew Romanowski. 
Razem z mężem opiekowała się tajną radiostacją w Józefowie k/War
szawy. Pani Irena, jak mówią o niej koledzy, którzy przeżyli, była dla 
nich „Mateczką”, opiekunką, żywicielką, pielęgniarką, niosła pomoc, 
uśmiech i pocieszenie.

Wspomnienia - Irena Romanowska
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Od 2 lipca 1941 r. do 1 lutego 1942 r. pracowała w Szpitalu Za
kaźnym w Warszawie przy ul. Chocimskiej, a później na Grochowej. 
Prowadziła szczepienia ludności Warszawy przeciw szerzącemu się 
tyfusowi.

Irena Romanowska była czynnym żołnierzem AK Okręgu Warszaw
skiego. W czasie Powstania Warszawskiego pracowała w Szpitalu 
Polowym Nr 1 w Warszawie. Brała udział w walkach na barykadach, 
niosła pomoc, ratowała poszkodowanych i rannych. 

Po upadku Powstania Warszawskiego wywieziona zostaje z trans
portem rannych do obozu Stalag IV B w Zeithein (koło Drezna). 
Mieścił się tu sprawnie działający Polski Szpital Wojskowy. Pani Ire
na pracowała w obozowej służbie zdrowia opiekując się troskliwie 
współtowarzyszami niedoli. Przebywała tam od 13 października 
1944 r. do 14 czerwca 1945 r. W obozie jenieckim urodziła pierwsze 
dziecko  córkę Elżbietę.

Wspomnienia - Irena Romanowska
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Po wyzwoleniu kraju Pani Irena wróciła do Polski, do rodzinnej 
Łomży, a potem wraz z odnalezionym mężem przyjeżdżają do Bia
łegostoku. Pani Irena podejmuje pracę jako pielęgniarka, a potem 
jako instruktorka w Wojewódzkiej Poradni Ochrony Macierzyństwa 
i Zdrowia Dziecka. Organizuje pracę pielęgniarską w poradniach 
pediatrycznych, żłobkach, przedszkolach i szkołach, prowadzi szko
lenia pielęgniarek. Swoją szeroką wiedzę, postawę zawodową oraz 
zasady moralne na najwyższym poziomie, przekazuje młodym pie
lęgniarkom. 

W 1950 roku jest współorganizatorem Kliniki Chorób Uszu, Nosa, 
Gardła i Krtani Akademii Medycznej w Białymstoku i należy do 
pierwszego zespołu Kliniki kierowanej przez prof. Wiktora Has-
smana. W rocznicę powstania kliniki, za zasługi zostaje Pani Irena 
wpisana do Księgi Wieczystej Akademii Medycznej w Białymstoku. 

W 1955 r. podjęła pracę pielęgniarki w Kolejowej Służbie Zdro
wia w Białymstoku, gdzie pracowała do 1970 r. przez pewien okres 
jako położna, a następnie jako pielęgniarka w poradni p/gruźliczej. 
Cały czas była zaangażowana w sprawy zawodu, bezinteresowna, 
skromna, nie eksponowała swoich wartości i zasług. Od 1961 r. jest 
czynnym działaczem PTP. Po przejściu na emeryturę w 1970 r. nie 
przestaje być aktywna społecznie.

Prowadzi spotkania z młodzieżą szkolną i harcerską. Wspaniale 
opowiada o działalności Polaków w czasie wojny, o Powstaniu War
szawskim, latach okupacji i pracy w obozach jenieckich. Jej pełne 
zaangażowania emocjonalnego przekazywanie faktów miało wpływ 
na kształtowanie osobowości i postaw młodego pokolenia.

Za swoją działalność zawodową i społeczną p. Irena Romanowska 
otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń:

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 Krzyż Polonia  Restituta
 Warszawski Krzyż Powstańczy
 Medal 40lecia PRL
 Medal Zwycięstwa i Wolności
 Medal za Udział w Wojnie Obronnej
 Krzyż Armii Krajowej
 Odznaka Honorowa PCK
 Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia
 Srebrna Odznaka „Przodujący Kolejarz”

Wspomnienia - Irena Romanowska
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Najwyższym uhonorowaniem zawodowym dla pani Ireny było 
przyznanie jej przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 
w 1987 roku Medalu im. Florence Nightingale, który otrzymała 
za wybitne zasługi pielęgniarskie jako jedyna pielęgniarka w woje
wództwie białostockim i jedna z 50ciu kilku pielęgniarek w kraju.

Po raz pierwszy medal im. Florence Nightingale został przyznany 
w setną rocznicę urodzin Florencji Nightingale 12 maja 1920 roku. 
Według danych Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego do 2011 
roku sto dwie polskie pielęgniarki otrzymały to najwyższe, między
narodowe odznaczenie.

Bożena Wołkow 
emerytowana naczelna pielęgniarka  

Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Białymstoku  

Wspomnienia - Irena Romanowska



82

Biuletyn nr 101/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Wspomnienie o Irenie Romanowskiej

Pani Irena Romanowska jako pielęgniarka pracowała w Obwodzie 
Lecznictwa Kolejowego w Białymstoku w latach 19551970 (do 
emerytury), ostatnio w poradni p/gruźliczej.

Była wspaniałym człowiekiem, wspaniałą pielęgniarką o ogromnej 
wiedzy, doświadczeniu i nade wszystko wielkim sercu dla pacjentów 
i współpracowników. Na zawsze zapamiętam jej serdeczność i umie
jętność pomagania. 

Była też zawsze głęboko zaangażowana w sprawy zawodu, nie
zwykle troszczyła się o sprawy etyki zawodu pielęgniarki. Aktywnie 
uczestniczyła  w działalności PTP. Po przejściu na emeryturę czynnie 
i bardzo chętnie dalej uczestniczyła w pracach naszego Koła PTP, 
była honorowym członkiem PTP. Dzięki uroczej osobowości była 
otoczona wielkim szacunkiem przez koleżanki pielęgniarki, ale też 
kierownictwo Obwodu i lekarzy. Jej życzliwość i ciepło odbierali 
wszyscy, którzy się z nią stykali. Dzieliła się z nami wspomnieniami 
z okresu wojny, opowiadała o życiu zawodowym, losach pielęgniarki 
w czasach, w których przyszło jej żyć.

Była skromnym człowiekiem, nie uważała się za bohaterkę. Mówiła, 
że czasy zmuszają człowieka do postępowania zgodnie ze swoim 
sumieniem. Takie były losy i wymagania jej pokolenia.

Wspomnienia - Irena Romanowska
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Byłam wtedy Przełożoną, a potem Naczelną Pielęgniarką Obwo
du oraz Przewodniczącą Koła PTP. Postanowiłam opracować przy 
udziale Państwa Romanowskich (Pan Zbigniew  mąż pielęgniarki był 
również zasłużonym żołnierzem wojennego okresu) i zebrać w całość 
dostępną dokumentację i poczynić starania w kierunku nadania pani 
Irenie wielkiego odznaczenia im. Florence Nightingale.

Wspomnienia - Irena Romanowska
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Wystąpiliśmy z wnioskiem do Zarządu Głównego PCK poprzez 
Zarząd Główny PTP. Wielka była radość Państwa Romanowskich 
i  nasza gdy przyszła wiadomość o przyznaniu odznaczenia naszej 
pani Irenie. W maju 1987 roku zorganizowałam wyjazd Pani Ireny 
wraz z małżonkiem do Warszawy do Ministerstwa Zdrowia, gdzie 
nadano to wielkie odznaczenie. Uczestniczyłam w tej uroczystości 
opiekując się starszym już małżeństwem. Byli niezwykle szczęśliwi.

Po odebraniu tego zaszczytnego odznaczenia zorganizowaliśmy 
uroczyste spotkanie z panią Ireną, na które zaprosiliśmy wszystkie 
władze wojewódzkie służby zdrowia, PTP, Zarządu PKP i różne or
ganizacje społeczne, prasę.

Na tle wizerunku Medalu im. Florence Nightingale, składaliśmy 
wyrazy uznania i szacunku, gratulacje (zdjęcia w załączeniu).

Potem przyszły lata pogorszającego się zdrowia pani Ireny. Od
wiedzaliśmy ją w domu, pomagając w opiece w miarę możliwości. 
Zawsze mówiła, że kiedy umrze pragnie aby pochować ją w czepku 
pielęgniarskim i tak się stało. Na uroczystości pogrzebowej czepek 
pielęgniarski i odznaczenia pani Ireny niesione były na okolicznościo
wej poduszce przez pielęgniarki Obwodu Lecznictwa Kolejowego.

Znać i współpracować z panią Ireną Romanowską to był wielki 
zaszczyt.

Bożena Wołkow 
emerytowana naczelna pielęgniarka  

Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Białymstoku

Wspomnienia - Irena Romanowska
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Opinie prawne

O  
pinia radcy prawnego

Pytanie: 
Czy pielęgniarka pracująca w centralnej sterylizatorni wyko-

nuje zawód zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej?

Odpowiedź
Pielęgniarka pracująca w centralnej sterylizatorni wykonu-

je zawód zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 
z późn zm.) - dalej u.z.p.p.

Uzasadnienie
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej w art. 4 ust. 1 

u.z.p.p. stanowi, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pac-

jentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świad-

czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji;

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-
-pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Katalog czynności wykonywanych przez pielęgniarkę przy 
wykonywaniu zawodu jest szeroki i sprowadza się w istocie do 
wszelkich czynności pielęgniarskich związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowni
ków na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
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leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 
896) - dalej r.k.p., stanowisko kierownika centralnej steryliza-
torni zostało umiejscowione w części I „Pracownicy działalności 
podstawowej” załącznika do r.k.p., który określa kwalifikacje wy-
magane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk 
pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 

Powyższe oznacza, iż czynności wykonywane w centralnej ste-
rylizatorni są czynnościami bezpośrednio związanymi z dzia-
łalnością podstawową podmiotu, tj. czynnościami związanymi 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Powyższe koresponduje 
więc z treścią wskazanego powyżej art. 4 ust. 1 u.z.p.p. 

Tak więc pielęgniarka, która pracuje w centralnej sterylizatorni 
wykonuje czynności stanowiące element udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej. 

Podobnie pielęgniarka epidemiologiczna, wypełniająca zadania 
wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o za
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi wykonuje swój zawód, pomimo, że nie pracuje 
bezpośrednio przy łóżku pacjenta jak pielęgniarka odcinkowa. 

Nadmienić należy, iż podobne stanowisko wyraziła Naczel-
na Izba Pielęgniarek i Położnych w piśmie NIPIP-NRPIP-
-DM.0025288.2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl

Opinie prawne
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Opinie prawne

O  
pinia radcy prawnego

Pytanie: 

Czy pracodawca może nakazać pielęgniarce zatrudnionej na 
oddziale pracę w poradni na czas nieobecności zatrudnionej 
w poradni innej pielęgniarki?

Czy pracodawca może przesunąć pielęgniarkę z oddziału do 
poradni na czas nieobecności pielęgniarki z poradni spowo-
dowanej urlopem?

Czy w grę wchodzi oddelegowanie, czy polecenie służbowe?
Pielęgniarka ma kwalifikacje do pracy w poradni.
W umowie o pracę pielęgniarka ma wpisaną pracę na od-
dziale chirurgicznym.

Odpowiedź
Pracodawca ma prawo czasowo powierzyć pielęgniarce wyko-

nywanie innej pracy niż określona w jej umowie o pracę. Pra-
cownik ma wówczas obowiązek podjęcia pracy, która została 
mu powierzona.

Uzasadnienie
Jeśli jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy, a urlop inne-

go pracownika taką potrzebą jest, pracodawca może bez doko-
nywania wypowiedzenia zmieniającego miejsce lub rodzaj pracy 
powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie 
z nim zawartej.

Następuje to pod pewnymi warunkami:
- okres powierzenia pracy w poradni nie może przekraczać 

łącznie 3 miesięcy w roku kalendarzowym;
- praca w poradni musi odpowiadać kwalifikacjom pie lęg-

niarki;
- powierzenie innej pracy nie może powodować obniżenia 

wynagrodzenia pielęgniarki (art. 42 § 4 ustawy z dnia 26 
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czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p.

Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie speł-
niony, to zmiana rodzaju lub miejsca wykonywania pracy, nawet 
na czas określony, wymaga wypowiedzenia zmieniającego wa-
runki pracy lub płacy (art. 42 § 1-3 k.p.). 

Nie może się to odbyć w drodze polecenia służbowego, ponie-
waż dotyczy podstawowych warunków pracy, a więc jej rodzaju 
i miejsca.

Anna Gotkowska

Opinie prawne
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Opinie prawne

O  
pinia radcy prawnego

Pytanie: 

Czy opiekun medyczny może podać leki (tabletki) pacjentowi, 
które wcześniej na tacy rozłożyła pielęgniarka?

Odpowiedź
Opiekun medyczny nie powinien podawać pacjentowi leków, 

nawet w postaci tabletek, które wcześniej na tacy rozłożyła pie-
lęgniarka, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta.

Uzasadnienie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowa
nia (Dz. U. poz. 1145) w strukturze klasyfikacji zawodów, zawód 
opiekuna medycznego usytuowany w wielkiej grupie Nr 5:

5 Pracownicy usług i sprzedawcy
53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni
532 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pok-

rewni
5321 pomocniczy personel medyczny
532102 Opiekun medyczny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 
2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 
(Dz. U. poz. 184 z późn. zm.) wskazuje między innymi następu-
jące efekty kształcenia w zakresie:

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesa-
modzielne
ppkt 2.16) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyj-

mowaniu leków zleconych przez lekarza
ppkt 3.7) współpracuje z zespołem terapeutycznym i opie-

kuńczym na rzecz osoby chorej i niesamodzielnej;
ppkt 3.13) przekazuje pielęgniarce informacje o zmianach 
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w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej zaobser-
wowanych podczas wykonywania czynności opiekuńczych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Uchwale nr 136/
VI/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. określiła katalog czynności 
wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej 
i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki oraz 
wzór indywidualnej karty zleceń pielęgniarskich wykonywanych 
przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na 
zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki. 

Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr 176/VI/2014 z dnia 
19 marca 2014 r. W katalogu czynności brak jest podawania le-
ków, w tym w postaci tabletek, uprzednio przygotowanych przez 
pielęgniarkę.

Uwzględniając podstawy programowe kształcenia zawodowego 
opiekuna medycznego, w szczególności te wskazane powyżej 
uznać należy, iż opiekun medyczny uprawniony jest do poda-
nia pacjentowi leku w postaci tabletek. Fakt ten należy ujawnić 
w indywidualnej karcie pielęgnacyjno-opiekuńczej. 

Jednakże, wskazanym jest unikać sytuacji, w których jedna 
osoba wyjmuje leki z oryginalnego opakowania, przygotowując 
do podania, a inna pomaga pacjentowi w ich przyjęciu. Szczegól-
nie w sytuacjach, gdy leki są rozkładane do różnych pojemników, 
w różnym czasie, z przeznaczeniem dla różnych pacjentów itp.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Konsultan-
ta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych w opinii, która jest umieszczona na stronie 
internetowej Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl

Opinie prawne
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Opinie prawne

O  
pinia radcy prawnego

Pytanie: 

Jakie kwalifikacje powinna posiadać pielęgniarka, aby mogła 
wypisywać recepty na darmowe leki dla pacjentów 75+?

Jakie kwalifikacje powinna posiadać pielęgniarka, żeby wy-
pisywać leki 75+? Jaki powinien być nagłówek na recepcie 
wypisanej przez pielęgniarkę - z gabinetem pielęgniarki czy 
lekarza? 

Czy uprawniona pielęgniarka może przedłużać leki wszystkie 
oprócz psychotropowych i czy powinna mieć informację od 
lekarza POZ, jakie może leki przedłużać?

Odpowiedź:

Artykuł 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej 
u.ś.o.z., stanowi, że świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku 
życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spo-
żywcze spec jalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 
medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spo
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1536) - dalej u.r.l., 
ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty 
wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o któ-
rym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej opieki 
zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania za-
wodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę 
dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii 
prostej oraz rodzeństwa.

Powyższy przepis art. 43a u.ś.o.z. zawiera katalog zamknięty 
osób uprawnionych do wystawiania recept osobom po ukończe-
niu 75 roku życia. W przypadku pielęgniarek, uprawnienie to 
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dotyczy wyłącznie pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ).

Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych nie określają, jakie wymagania ma 
spełniać pielęgniarka POZ, aby móc wystawić receptę. W związ-
ku z powyższym zastosowanie znajdzie tu przepis art. 15a ust. 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) - dalej u.z.p.p., 
w myśl którego w ramach samodzielnego wykonywania świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabili-
tacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia 
studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położ-
nictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie:

1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, 
z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie 
działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, 
oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego, w tym wystawiać na nie recepty,

2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać 
na nie zlecenia albo recepty
- jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadające dyplom 
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierun-
ku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna 
posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają 
prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawie-
rających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające 
i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, 
jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Co do zasady pielęgniarki i położne mogą samodzielnie ordy-
nować leki albo wystawiać recepty na leki niezbędne do konty-
nuacji leczenia, z zachowaniem ograniczeń wynikających prze-
pisów ustawy. Są to ogólnie obowiązujące zasady uprawniające 
pielęgniarkę położną do ordynacji leków lub wystawiania recept 

Opinie prawne
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do kontynuacji leczenia. W myśl art. 15a ust. 3 u.z.p.p. powyż-
sze uprawnienia obejmują również wystawianie recept osobom, 
o których mowa w art. 43-46 u.ś.o.z. na zasadach określonych 
w tej ustawie oraz w ustawie o refundacji, z wyłączeniem upraw-
nienia do wystawiania recept przez położną osobom, o których 
mowa w art. 43a u.ś.o.z.

Analizując ww. przepisy na gruncie niniejszego zapytania nale-
ży stwierdzić, że pielęgniarka, aby ordynować leki osobom które 
ukończyły 75 rok życia musi:

1) posiadać status pielęgniarki POZ zgodnie z definicją art. 5 
pkt 25 u.ś.o.z. który stanowi, że użyte w ustawie określenie 
pielęgniarki POZ oznacza pielęgniarkę, która ukończyła 
szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: ro-
dzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowisko-
wo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 
opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, 
środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzin-
nego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, śro-
dowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska na-
uczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdro-
wia i edukacji zdrowotnej lub odbywa kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowa-
nia, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowot-
nej lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa 
oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece 
zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świad-
czeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Opinie prawne
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2) posiadać ukończone studia drugiego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo albo posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa;

3) mieć ukończony kurs specjalistyczny w zakresie ordyno-
wania leków i wypisywania recept;

4) może samodzielnie przepisywać leki objęte refundacją 
i tylko te, o których mowa w rozporządzeniu  Ministra 
Zdrowia z dnia 20 października 2015r. w sprawie wykazu 
substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wy
kazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycz
nych (Dz. U. poz. 1739);

5) sposób i tryb wystawiania recept przez pielęgniarkę określa 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 
2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki 
i położne (Dz. U. poz. 1971 z późn. zm.), pielęgniarka wys-
tawiając receptę czyni to w imieniu własnym, a nie lekarza.

Odnośnie do zasad przepisywania leków ramach realizacji 
zleceń lekarskich, pielęgniarka POZ może „przedłużać leki” 
objęte refundacją, jeżeli spełnia wymogi określone w art. 15a 
ust.2 u.z.p.p. tj. posiada dyplom ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo albo posiada ty-
tuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa i ma ukończony kurs 
specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania 
recept.

Pielęgniarka będzie mogła przepisywać leki z wyłączeniem 
leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środ-
ki odurzające i substancje psychotropowe, wyłącznie w ramach 
zleceń lekarskich i jako kontynuacja leczenia.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl

Opinie prawne
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Opinie prawne

O  
dpowiedź MZ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w załącze-
niu przesyła do ew. wykorzystania pismo Ministerstwa Zdrowia 
- Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie interpretacji 
zapisów aktów prawnych regulujących pracę pielęgniarek zat
rudnionych w podmiotach leczniczych w oddziale anestezjologii 
i intensywnej terapii oraz operacyjnego w sytuacji zatrudnienia 
do pracy w tych oddziałach ratowników medycznych.

Halina Nowik
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

Warszawa, 28.10.2016
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Pielęgniarek i Położnych
PPK.0762.18.2016.JS

Pani Przewodnicząca  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  
ul. Gustawa Morcinka 10 B  
82300 Elbląg

Szanowna Pani Przewodnicząca!

W związku z pismem Pani Przewodniczącej, znak L.dz. XIX/763/2016, 
z dnia 6 października 2016 r., w sprawie interpretacji zapisów ak-
tów prawnych regulujących pracę pielęgniarek zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych w oddziale anestezjologii i intensyw-
nej terapii oraz w bloku operacyjnym w sytuacji zatrudnienia 
do pracy w tych oddziałach ratowników medycznych, Departa
ment Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuję w przedmiotowej 
sprawie.

Zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego są odrębnymi 
zawodami medycznymi, w związku z tym dla każdego z tych zawo
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dów określony został inny zakres uprawnień i kwalifikacji, a przede 
wszystkim inne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nie
zbędne do wykonywania danego zawodu medycznego, Ponadto, 
zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego okreś lają odręb
ne regulacje prawne. Jedynie w ramach tzw. systemu ratownictwa 
medycznego ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu posiadają 
równorzędne uprawnienia do wykonywania medycznych czynności 
ratunkowych i mogą się nawzajem zastępować. Dotyczy to medycz
nych czynności ratunkowych realizowanych przez zespoły ratow
nictwa medycznego, zgodnie z  ustawą z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 
z późn. zm.).

Zakres świadczeń zdrowotnych możliwych do wykonywania przez 
ratownika medycznego samodzielnie, pod nadzorem lub na zlece
nie został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 
kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych 
i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratun-
kowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego 
(Dz. U. poz. 587). Ratownik medyczny wykonujący zawód w oddzia
łach szpitalnych jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowot
nych wymienionych w załączniku nr 3  samodzielnie i na zlecenie 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Powyższe wynika z treści art. 
11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 wrześ nia 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym stanowiącym, iż ratownik medyczny 
wykonuje zadania zawodowe poprzez udzielanie świadczeń zdro
wotnych w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.  U. 
z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).

W świetle powyższych regulacji zawód ratownika medycznego 
i  zawód pielęgniarki nie mogą być traktowane zamiennie. Dlatego 
też ratownik medyczny nie może być zatrudniony do wykonywania 
czynności będących w kompetencjach pielęgniarek lub położnych. 
Ratownik medyczny może realizować zadania zgodnie z kompetenc
jami i kwalifikacjami przewidzianymi dla tego zawodu.

Odnosząc się do kwestii zatrudniania ratownika medycznego 
do realizacji świadczeń zdrowotnych na oddziale anestezjologii 
i  intensywnej terapii, Departament nadmienia, że rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
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gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016  r. 
poz. 694, z  późn. zm.) określa szczegółowe warunki, jakie powinni 
spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowa
nych w  trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, wskazując że 
warunkiem realizacji świadczeń w zakresie anestezjologii i intensyw
nej terapii / anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci jest m.in. 
zapewnienie personelu medycznego:

1) pielęgniarki  równoważnik co najmniej 2 etatów  pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki,

2) lekarze  równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru 
medycznego)  specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestez
jologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii oraz 
anestezjologii i intensywnej terapii / anestezjologii i intensywnej 
terapii dla dzieci drugi poziom referencyjny:
1) pielęgniarki  równoważnik co najmniej 2,22 etatu na jedno 

stanowisko intensywnej terapii, w tym równoważnik co naj
mniej 4 etatów  pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęg
niarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęg
niarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęg niarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki, 

2) lekarze  równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy 
dyżuru medycznego)  specjalista w dziedzinie anestezjologii 
lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej 
terapii.

Ponadto rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 15), określa m. in. osoby 
uprawnione do realizacji świadczeń w tym zakresie.

Zatem ww. regulacje nie wskazują ratownika medycznego do rea
lizacji świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Odnosząc się do dokumentacji medycznej, należy wskazać, że roz
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposo-
bu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) nie zawiera szczególnych 
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regulacji dotyczących prowadzenia dokumentac ji medycznej przez 
ratownika medycznego w szpitalu, zatem zastosowanie mają odpo
wiednio zasady ogólne.

Obowiązkiem podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych 
jest prowadzenie dokumentacji medycznej, zawierającej informacje 
o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. 
Wpisów w dokumentacji medycznej dokonuje osoba udzielająca 
świadczeń zdrowotnych, niezwłocznie po udzieleniu świadczenia, 
czytelnie i w porządku chronologicznym. Każdy wpis powinien być 
opatrzony oznaczeniem tej osoby, tzn. zawierać jej nazwisko i imię, 
tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania 
zawodu  w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położ
nej, felczera i starszego felczera, podpis. Natomiast Księga raportów 
pielęgniarskich jest dokumentacją medyczną, do wypełniania której 
uprawniona jest tylko i wyłącznie pielęgniarka lub położna, a nie 
ratownik medyczny. Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Księga rapor
tów pielęgniarskich zawiera m.in: treść raportu, z uwzględnieniem 
imienia i nazwiska, a w razie potrzeby innej informacji pozwalającej 
na zidentyfikowanie pacjenta, opisu zdarzenia, jego okoliczności 
i podjętych działań, jak też oznaczenie pielęgniarki lub położnej 
dokonującej wpisu  nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane spe
cjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu.

Jednocześnie należy nadmienić, że odpowiedzialność za zarzą
dzanie podmiotem leczniczym ponosi kierownik, który podejmuje 
decyzję o sprawach kadrowych i on odpowiada za zatrudnienie na 
danym stanowisku pracy osoby posiadającej wymagane przepisami 
kwalifikacje, co reguluje art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej. 

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdro
wotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregu
lowane w ustawie lub statucie danego podmiotu leczniczego, powi
nien określać regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika, 
co wskazuje art. 23 ww. ustawy. Dlatego też w każdym podmiocie 
leczniczym powinny być opracowane zak resy obowiązków i opisy 
stanowisk pracy dla poszczególnych pracowników, z uwzględnieniem 
kwalifikacji i uprawnień, jakie powinny posiadać osoby zatrudnione 
na tych stanowiskach, w tym też ratowników medycznych.
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Reasumując, wszystkie wątpliwości i problemy związane z wy
konywaniem zadań przez ratowników medycznych w jednostkach 
organizacyjnych danego podmiotu leczniczego powinny zostać roz
strzygnięte w tym podmiocie. 

Zakresy zadań i obowiązków poszczególnych pracowników po
winny uwzględniać uprawnienia i kompetencje uzyskane przez 
te osoby w trakcie kształcenia zawodowego przed dyplomowego 
i podyplomowego, ponadto ważnym elementem dobrej organizacji 
pracy i zapewnienia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 
jest przejrzyste określenie podległości i nadzoru merytorycznego 
i służbowego dla danego stanowiska.

Z poważaniem 

Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka instrumentariuszka 
może asystować do cięcia cesarskiego?

Odpowiedź
Pielęgniarka instrumentariuszka może asystować do cięcia 

cesarskiego.

Uzasadnienie
Zasady kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

określają przepisy art. 62 i nast. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz.1435 z późn. zm.) - dalej u.z.p.p. Zgodnie z art. 78 ust. 1 
u.z.p.p. kształcenie podyplomowe, z wyjątkiem kursów dokształ-
cających, jest prowadzone na podstawie programów kształcenia 
sporządzanych dla danego rodzaju i danej dziedziny lub zakresu 
przez zespoły programowe powołane przez dyrektora Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w celu 
ich opracowania. Programy kształcenia, z wyjątkiem programów 
kursów dokształcających, są opracowywane w porozumieniu 
z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Programy te zatwier-
dza minister właściwy do spraw zdrowia.

Na podstawie art. 74 ust. 2 u.z.p.p. Minister Zdrowia wydał 
rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu 
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjali
zacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562) - dalej r.w.dz.p. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r.

Paragraf 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia przewiduje prowadze-
nie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek w formie kursu 
kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Pielęgniarka uzyskuje zatem kwalifikacje pielęgniarki instru-
mentariuszki po ukończeniu co najmniej kursu kwalifikacyjnego 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek.
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Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do realizacji 
zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumen-
towania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirur-
gii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii 
ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii 
oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

Program kursu zatwierdzony w dniu 19 sierpnia 2015 r. przez 
Ministra Zdrowia przewiduje w zakresie ginekologii i położnic-
twa następujące umiejętności, wskazane w części 3 programu 
„Szczegółowe efekty kształcenia”:

U37. przestrzeganie standardów i procedur postępowania 
w bloku operacyjnym ginekologii i położnictwa;

U38. przygotowanie sali operacyjnej, sprzętu do instru-
mentowania, materiału oraz i pacjentki w zależności od 
wykonywanego zabiegu operacyjnego w ginekologii i po-
łożnictwie;

U39. instrumentowanie, asystowanie pielęgniarce, położnej 
operacyjnej instrumentującej do poszczególnych zabiegów 
operacyjnych w ginekologii i położnictwie;

U40. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa pacjentce podczas 
jej pobytu na sali operacyjnej w bloku operacyjnym gine-
kologii i położnictwa;

U41. kontrolowanie bezpieczeństwa korzystania z narzędzi 
i sprzętu podczas zabiegu operacyjnego w ginekologii i po-
łożnictwie;

U42. postępowanie prawidłowe z materiałem biologicznym 
przeznaczonym do badania oraz tkankami przeznaczony-
mi do utylizacji w ginekologii i położnictwie;

U43. zabezpieczenie i założenie opatrunku na ranę opera-
cyjną.

Nabycie powyższych umiejętności, uprawnia pielęgniarkę ope-
racyjną do asystowania do cięcia cesarskiego.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka  
bez zlecenia lekarskiego może podać leki?

Odpowiedź

Pielęgniarka może podać doraźnie w nagłych wypadkach bez 
zlecenia lekarza leki wskazane w załączniku nr 3 do rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę 
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 
210, poz. 1540) - dalej r.z.ś.z., natomiast pielęgniarka systemu w 
rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Pań
stwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 757 z późn. zm.) - dalej u.p.r.m., wykonując czynnoś ci ra-
tunkowe może podać leki z wykazu stanowiącego załącznik nr 
2 do r.z.ś.z.

Uzasadnienie

Artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1435 z późn. zm.) - 
dalej u.z.p.p., zawiera generalną zasadę, że pielęgniarka i położna 
wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej.

Jednakże pewnym odstępstwem od tej zasady jest rozporzą-
dzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia le-
karskiego. Przedmiotowe rozporządzenie, w oparciu o art. 102 
u.z.p.p., zachowuje swą moc do dnia wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 u.z.p.p. 

Załącznik nr 3 do r.z.ś.z. zawiera wykaz leków podawanych 
pacjentowi przez pielęgniarkę doraźnie w nagłych wypadkach 
bez zlecenia lekarskiego.
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Odrębny wykaz leków podawanych pacjentowi doraźnie w nag-
łych wypadkach bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę sys-
temu w rozumieniu art. 3 pkt 6 u.p.r.m. zawarty jest w załączniku 
nr 2 do r.z.ś.z. 

W myśl § 3 r.z.ś.z., pielęgniarka systemu wykonująca określone 
w rozporządzeniu medyczne czynności ratunkowe, jest upraw-
niona do podania pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach bez 
zlecenia lekarza, leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym 
załącznik nr 2 do r.z.ś.z.

Podkreślić należy, że podejmując decyzję o samodzielnym po-
daniu leku, pielęgniarka zobowiązana jest ustalić, czy w danej 
konkretnej sytuacji zachodzą przesłanki podania leku pacjentowi 
doraźnie bez zlecenia lekarskiego oraz, czy podawany lek zawarty 
jest w odpowiednim załączniku do rozporządzenia w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę 
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

W pozostałych przypadkach, nie wskazanych w wyżej wymie-
nionym rozporządzeniu, brak jest podstawy prawnej do upoważ-
nienia pielęgniarki do podawania pacjentowi leku bez zlecenia 
lekarskiego.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl

Opinie prawne



104

Biuletyn nr 101/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarki zatrudnione w gabinetach 
stomatologicznych wykonują swój zawód zgodnie z zapisami 

ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej?

Odpowiedź
Pracę pielęgniarek w gabinetach stomatologicznych należy 

uznać za wykonywanie zawodu.

Uzasadnienie
Artykuł 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 
z późn. zm.) - dalej u.z.p.p., definiuje, na czym polega wyko-
nywanie zawodu pielęgniarki. Generalną zasadą jest, że wyko-
nywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, a w szczególności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pac-

jentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świad-

czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji;

6)  orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo 
-pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Artykuł 4 ust. 2 u.z.p.p. zawiera natomiast zamknięty kata-

log rodzajów działalności, wykonywanie których ustawodawca 
uznaje za wykonywanie zawodu pielęgniarki. W tym przepisie 
nie ma wskazanej pracy w gabinecie stomatologicznym.

Jednakże zwrócić należy uwagę na przepisy rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
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gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 
poz. 1462 z późn. zm.) - dalej r.ś.g.l.s. W myśl postanowień § 2 
pkt 4 lit. e r.ś.g.l.s., wśród pozostałego personelu realizującego 
świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego wskazana zos-
tała pielęgniarka.

W załączniku nr 3 „Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych 
udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji” 
w tabeli 2 „Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicz
nych udzielanych w znieczuleniu ogólnym” w pkt 1.3 zawarto 
wymóg zatrudnienia pielęgniarki, która uzyskała tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki, lub pielęgniarki, która ukończyła kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki, lub pielęgniarki w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Nato-
miast w załączniku nr 5 do r.ś.g.l.s. „Wykaz świadczeń chirurgii 
stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji” 
w tabeli nr 2 „Warunki realizacji świadczeń chirurgii stomatolo
gicznej i periodontologii” w pkt 2 zawarto wymóg zatrudnienia 
pielęgniarki posiadającej 2-letnie doświadczenie zawodowe lub 
pielęgniarki, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, 
lub pielęgniarki w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego lub chirurgicznego, lub pielęgniarki, 
która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ope-
racyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub  pielęgniarki 
w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego.

Analizując zatem powyższe przepisy należy wysnuć wniosek, 
że praca w gabinecie stomatologicznym mieści się w dyspozycji 
art. 4 ust. 1 u.z.p.p., a zatem należy ją uznać za wykonywanie 
zawodu pielęgniarki.

Iwona Choromańska
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P  
ytania i odpowiedzi

Kto przechowuje dokumentację medyczną  
po śmierci pielęgniarki/położnej  

prowadzącej indywidualną praktykę  
pielęgniarki/położnej?

Odpowiedź
W przypadku śmierci pielęgniarki, położnej prowadzącej indy-

widualną praktykę pielęgniarki, położnej, okręgowa rada pielęg-
niarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki 
zawodowej przez pielęgniarkę, położną, będąca organem prowa-
dzącym rejestr praktyk zawodowych, ma obowiązek wskazać 
miejsce przechowywania dokumentacji medycznej, prowadzonej 
przez tę pielęgniarkę, położną.

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) - dalej u.dz.l., w art. 102 
ust. 1 u.dz.l. stanowi, że pielęgniarka, która zamierza wykony-
wać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi 
prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1 u.dz.l., 
wniosek o wpis do rejestru. Zgodnie treścią art. 106 ust. 1 pkt 3 
u.dz.l. organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęg-
niarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki 
zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk. 
Z kolei art. 108 ust. 2 u.dz.l. zawiera przypadki, w których za-
chodzi konieczność dokonania wykreślenia z rejestru podmio-
tów prowadzących działalność leczniczą, w tym rejestru praktyk 
zawodowych pielęgniarek. Stosownie do art. 108 ust. 2 pkt 7 
u.dz.l. wpis do rejestru podlega wykreśleniu m. in. w przypadku 
wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn 
określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1251) - dalej u.z.p.p. Natomiast art. 42 ust. 1 pkt 1 u.z.p.p. 
wskazuje, że prawo wykonywania zawodu albo ograniczone 
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prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej wygasa w 
przypadku jej śmierci. Zatem, w przypadku śmierci pielęgniarki 
prowadzącej indywidualną praktykę pielęgniarki, na skutek wy-
gaśnięcia prawa wykonywania zawodu, organ prowadzący rejestr 
tj. okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca 
wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę dokonuje 
wykreślenia pielęgniarki z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 
pkt 7 u.dz.l.

W tym miejscu dochodzimy do meritum problemu, albowiem 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) - dalej r.d.m. 
w § 76 ust. 2 stanowi, że w przypadku gdy wykreślenie podmiotu 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nastę-
puje na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1-4, 6, lub 7 u.dz.l., organ 
prowadzący rejestr wzywa ten podmiot do wskazania miejsca 
przechowywania dokumentacji w wyznaczonym terminie, a po 
jego bezskutecznym upływie wskazuje miejsce przechowywania 
dokumentacji.

Konkluzja jest zatem taka, że w przypadku śmierci pielęgniarki, 
położnej prowadzącej indywidualną praktykę pielęgniarki, po-
łożnej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla 
miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę, 
położną, będąca organem prowadzącym rejestr praktyk zawodo-
wych, w świetle § 76 ust. 2 r.d.m. ma obowiązek wskazać miejsce 
przechowywania dokumentacji medycznej, prowadzonej przez 
tę pielęgniarkę, położną.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Od 1 stycznia 2016 r. dostaną podwyżki pielęgniarki POZ.

Czy w związku z podniesieniem stawki kapitacyjnej 
przypadającej dla pielęgniarki i położnej POZ, która powinna 
spowodować wzrost wynagrodzenia pielęgniarek pracujących 

w POZ, podwyżkę powinna dostać też pielęgniarka 
koordynująca pielęgniarkami POZ?

Odpowiedź
Tylko w przypadku, gdy pielęgniarka koordynująca sama jest 

uprawniona do zbierania listy i taka listę posiada (a więc jest 
jednocześnie pielęgniarką lub położną POZ). Jeżeli nie, wzrostu 
wynagrodzenia można dokonać ze środków pochodzących ze 
stawki kapitacyjnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie
Regulacje dotyczące zasad przekazywania dodatkowych 

środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych POZ 
są zawarte w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 
października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro
wotnej (Dz. U. poz. 1628) - dalej r.z.o.w.u. oraz zarządzenia Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. 
zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków za
wierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: 
podstawowa opieka zdrowotna Nr 2/2016/DSOZ i są odmienne 
od zasad przyjętych w przypadku innych rodzajów świadczeń.

W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej, przyjęto zasadę 
zwiększenia stawki kapitacyjnej, a podwyżka dotyczy wyłącznie 
pielęgniarek lub położnych, które mają prawo do „zbierania lis
ty”. Podwyżka przekazywana przez Fundusz w formie zwiększe-
nia stawki kapitacyjnej pielęgniarek i położnych nie dotyczy więc 
tzw. pielęgniarek zabiegowych, względnie innych pielęgniarek 
(np. koordynującej), które nie zbierają deklaracji wyboru (chyba, 
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że pielęgniarka koordynująca ma prawo do zbierania listy i taką 
listę posiada). 

Pielęgniarkom, które nie „zbierają listy” można zwiększyć wy-
nagrodzenie ze zwiększonej stawki kapitacyjnej lekarza poz. Jak 
wynika bowiem z komunikatu zamieszczonego na stronie Naro-
dowego Funduszu Zdrowia (http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/
aktualnoscicentrali/komunikatdlaswiadczeniodawcow,6803.
html) aby umożliwić przekazanie podwyżek innym pielęgniar-
kom tj. w szczególności pielęgniarkom zabiegowym, Narodowy 
Fundusz Zdrowia z dniem 1 stycznia 2016 r. zwiększył stawkę 
kapitacyjną lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 Wskazanie na pielęgniarki zabiegowe, nie oznacza, że z tej 
kwoty nie może zostać sfinansowana podwyżka dla pielęgniarki 
koordynującej, albowiem te środki finansowe nie są środkami 
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 wrze-
śnia 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) i nie 
podlegają reżimom rozliczeniowym w nich zawartych.

Agnieszka PietraszewskaMacheta
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka będąca na dyżurze nocnym  
może odmówić wykonywania pracy  

z powodu dużej liczby pacjentów (64 łóżka)  
przy obsadzie 2 pielęgniarek  

i jakie mogą być tego konsekwencje?

Odpowiedź
Pielęgniarka na dyżurze nocnym nie może odmówić wyko-

nywania pracy z powodu dużej liczby pacjentów (64 łóżka) przy 
obsadzie 2 pielęgniarek.

Uzasadnienie
Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p., w art. 
210 § 1 co do zasady stanowią, że w razie gdy warunki pracy nie 
odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwa-
rzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika 
albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpie-
czeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać 
się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie 
przełożonego. Jednakże zwrócić należy uwagę na przepis art. 
210 § 5 k.p., który wyraźnie stwierdza, że przepisy art. 210 § 1, 
2 i 4 k.p. nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracow-
niczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 maja 2001 r., sygn. akt 
II UKN 395/00 (OSNP 2003, nr 3, poz. 70) stwierdził, iż praca 
szpitalnego personelu medycznego odbywa się z natury rzeczy 
w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia czy nawet 
życia ludzkiego. Obowiązkiem pracowniczym tych osób jest ra-
towanie zdrowia lub życia pacjentów, więc personelowi lekarsko 
-pielęgniarskiemu w zakresie obowiązków pracowniczych nie 
przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania 
pracy niebezpiecznej (art. 210 § 5 w związku z art. 210 § 1 k.p.).
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Jeżeli zatem ma miejsce sytuacja, gdzie pielęgniarce powierza 
się sprawowanie opieki pielęgniarskiej na dyżurze nocnym, nad 
znacznie wyższą liczbą pacjentów, niż wynikałoby to z obowią-
zujących norm zatrudnienia pielęgniarek, bądź nawet ze zwyk-
łego rozsądku, w następstwie czego pozbawia się pielęgniarkę 
możliwości należytego wykonywania zawodu, pielęgniarka nie 
może odmówić świadczenia pracy. Nie mniej jednak obowiąz-
kiem pielęgniarki jest poinformowanie lekarza dyżurnego o ta-
kim fakcie, ponieważ zbyt mała obsada pielęgniarska zagraża 
bezpośrednio zdrowiu lub życiu pacjentów. Ponadto pielęgniarka 
powinna poinformować swoją bezpośrednią przełożoną (pielęg-
niarkę oddziałową) o powyższej nieprawidłowości oraz dokonać 
stosownych wpisów w księdze raportów pielęgniarskich.

Co prawda powyższe czynności nie spowodują zwiększenia 
bezpieczeństwa pacjentów, nie mniej jednak pozwolą pielęgniarce 
uniknąć odpowiedzialności w przypadku błędu w udzielaniu 
świadczeń pielęgniarskich.

Odnośnie potencjalnej odpowiedzialności pielęgniarki z tytułu 
konsekwencji wynikających z odmowy świadczenia pracy, w ta-
kim przypadku może mieć miejsce odpowiedzialność pracowni-
cza za narażenie pacjentów na bezpośrednią utratę zdrowia lub 
życia począwszy od zastosowania kary porządkowej określonej 
w art. 108 i nast. k.p. (upomnienie, nagana) poprzez rozwiązanie 
umowy o pracę, nawet w trybie art. 52 k.p. tj. dyscyplinarnego 
zwolnienia. 

Zastosowanie sankcji przez pracodawcę będzie zależało od 
ewentualnych skutków wynikających z odmowy świadczenia 
pracy. Dalszą konsekwencją może być postępowanie dyscypli-
narne z tytułu nienależytego wykonywania zawodu. W skrajnych 
przypadkach może to być również odpowiedzialność cywilna czy 
nawet karna. Należy jednak podkreślić, że poszczególne rodzaje 
odpowiedzialności wynikać będą w pierwszej kolejności ze skut-
ków odmowy świadczenia pracy.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka może badać i oceniać stan zdrowia  
oraz kwalifikować dawcę do oddania krwi?

Odpowiedź
Pielęgniarka nie ma uprawnień do badania i oceny stanu zdro-

wia oraz kwalifikacji dawcy do oddania krwi.

Uzasadnienie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. 

w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców 
krwi i dawców krwi (Dz. U. Nr 79, poz. 691 z późn. zm.) - dalej 
r.w.p.k. w § 3 ust. 1 r.w.p.k. stanowi, że o spełnianiu przez kan-
dydata na dawcę krwi lub dawcę krwi wymagań zdrowotnych 
orzeka lekarz po przeprowadzeniu badania lekarskiego, które 
obejmuje:

1) ocenę informacji zawartych w wypełnionym kwestiona-
riuszu dla dawców krwi, którego wzór określają zasady, 
o których mowa wart. 25 pkt 12 ustawy z dnia 22 sierp-
nia 1997 r. o publicznej służbie krwi (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 332 z późn. zm.);

2) wywiad lekarski;
3) badanie przedmiotowe uwzględniające wyniki pomocni-

czych badań diagnostycznych określonych w § 4 r.w.p.k.

Przepisy rozporządzenia są jednoznaczne w tym względzie, 
powierzając wyłącznie lekarzowi możliwość orzekania o stanie 
zdrowia i kwalifikacji dawcy do oddania krwi.

Podnieść należy, iż pojawiały się postulaty, aby umożliwić 
pielęgniarkom pod nadzorem lekarza,  kwalifikację dawców do 
oddania krwi i jej składników. 

Przewodniczący Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w piśmie skierowanym do Prezesa Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 29 marca 2013 r. informował, 
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że Krajowa Rada ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa powołała 
zespół do spraw nowelizacji przepisów dotyczących kwalifikacji 
dawców w odniesieniu do wymogów obowiązujących w Unii 
Europejskiej. 

Zespół proponował, aby kwalifikacji dawców do oddawania 
krwi i jej składników mógł dokonywać lekarz lub osoba wykwa-
lifikowana pod nadzorem lekarza. 

Osobą wykwalifikowaną mogłaby być pielęgniarka lub położna, 
która posiada tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalizację 
z krwiodawstwa.

Jednakże do chwili obecnej nie dokonano zmian w stosownych 
przepisach prawa, co skutkuje obowiązkiem orzekania wyłącznie 
przez lekarza o spełnianiu przez kandydata na dawcę krwi lub 
dawcę krwi wymagań zdrowotnych.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka rejestrująca praktykę w CEIDG  
w rubryce Firma przedsiębiorcy powinna wpisać 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarki oraz imię i nazwisko,  
czy tylko samą nazwę firmy?

Odpowiedź
Pielęgniarka rejestrująca działalność gospodarczą w CEIDG 

w  rubryce „Firma przedsiębiorcy” musi wpisać swoje imię 
i nazwis ko. Dodatkowo może dopisać określenie wskazujące na 
przedmiot działalności przedsiębiorcy np. Indywidualna Prak
tyka Pielęgniarki.

Uzasadnienie
Pielęgniarka po zarejestrowaniu działalności gospodarczej 

stanie się przedsiębiorcą. Na mocy art. 43(2) § 1 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 380 z późn. zm.) - dalej k.c., przedsiębiorca działa pod firmą. 
Należy wskazać, iż firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. 
Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń 
wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce 
jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych (art. 
43(4) k.c.) Tym samym korpus firmy przedsiębiorcy - osoby fi-
zycznej składa się wyłącznie z jej imienia i nazwiska (Promińska 
Urszula [w:] Księżak Paweł (red.), Pyziak-Szafnicka Małgorzata 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. II, opub-
likowano: LEX 2014).

Wobec powyższego, pielęgniarka wypełniając wniosek o wpis 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej w rubryce „Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy” 
musi wpisać swoje imię i nazwisko. Natomiast, jeżeli oprócz kor-
pusu firmy chce mieć dodatkowe oznaczenie, może dodatkowo 
dopisać określenie np. Indywidualna Praktyka Pielęgniarki.

Agata Starecka
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka może wykonywać  
na zlecenie lekarza zabieg mezoterapii?

Odpowiedź
Pielęgniarka nie może wykonywać na zlecenie lekarza zabiegu 

mezoterapii, ponieważ nie jest to zabieg polegający na realizacji 
zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji 
w rozumieniu przepisu art. 4 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1251 z późn. zm.) - dalej u.z.p.p.

Uzasadnienie
Artykuł 4 ust. 1 u.z.p.p. stanowi, że wykonywanie zawodu pie-

lęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szcze-
gólności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pac-

jentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świad-

czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji;

6)  orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo 
-pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 5 pkt 40 usta-

wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) świadczeniem zdrowotnym jest 
działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przy-
wracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne 
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wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulu-
jących zasady ich udzielania.

W związku z powyższym należy rozważyć, czy zabieg mezote-
rapii jest świadczeniem zdrowotnym w rozumieniu wskazanych 
powyżej przepisów prawa. 

Zabieg mezoterapii można zakwalifikować do dziedziny tzw. 
medycyny estetycznej. Pojęcie medycyny estetycznej pojawiło 
się w ostatnich latach. Jednakże dziedzina ta nie została zde-
finiowana jako odrębna dziedzina medycyny. Podkreślić nale-
ży, że zabieg mezoterapii polega praktycznie na odmłodzeniu 
skóry, a wobec tego trudno byłoby zaklasyfikować go kategorii 
świadczeń zdrowotnych. Wydaje się, że jest to raczej dziedzina 
kosmetologii. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 
2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 
oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594) 
w załączniku nr 4 zawiera kody charakteryzujące dziedzinę me-
dycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia 
zdrowotne. W wykazie tym nie figuruje medycyna estetyczna. 
Podobnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 
2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 
poz. 26) w załączniku nr 1 - wykaz specjalizacji lekarskich nie za-
wiera specjalność o nazwie medycyna estetyczna. Zwrócić należy 
też uwagę na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 
2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być 
prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 
1562), które także nie zawiera takiej dziedziny jak pielęgniarstwo 
medycyny estetycznej. 

W związku z faktem, iż zabieg mezoterapii nie jest świadcze-
niem zdrowotnym, brak jest zatem podstaw do stwierdzenia, że 
wykonanie przez pielęgniarkę takiego zabiegu będzie realizacją 
art. 4 ust. 1 pkt 5 u.z.p.p. tj. realizacją zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Jeżeli pielęgniarka wykona 
taki zabieg, to będzie to czynność wykraczająca poza świadczenia 
pielęgniarskie.

Iwona Choromańska

http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy na stanowisko: przełożonej pielęgniarek,  
ZPO SP ZOZ musi ogłaszać konkurs,  

czy może spośród swoich pracowników  
mianować pielęgniarkę bez ogłaszania konkursu?

Odpowiedź
Na stanowisko przełożonej pielęgniarek w ZPO SPZOZ nale-

ży ogłosić konkurs w trybie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 
1638) - dalej u.dz.l.

Uzasadnienie
Artykuł 49 ust. 1 u.dz.l. stanowi, że w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na sta-
nowisko:

1) kierownika;
2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest 

lekarzem;
3) ordynatora;
4) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;
5) pielęgniarki oddziałowej.

Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4 
u.dz.l. podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą jest 
podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 u.dz.l., 
tj. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki 
budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone 
i  nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości 
lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające 
w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą 
chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi
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nansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 581 z późn. zm.), jednostki wojskowe.

W zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym udziela się całodobo-
wych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem 
pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających 
hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych pot-
rzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia 
odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji 
zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygoto-
waniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach 
domowych (art. 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 2 u.dz.l.). 

Wskazany w pytaniu skrót ZPO SP ZOZ odnosi się prawdopo-
dobnie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Artykuł 49 ust. 1 u.dz.l. nakazuje przeprowadzanie konkursów 
na wskazane w tym przepisie stanowiska we wszystkich podmio-
tach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. ZPO SP ZOZ jest 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

Z uwagi, iż stanowisko przełożonej pielęgniarek wskazane zo-
stało w art. 49 ust. 1 pkt 4 u.dz.l., przeprowadzenie konkursu na 
to stanowisko jest obligatoryjne.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka może samodzielnie podać zamiennik 
danego leku (bez konsultacji z lekarzem)?

Według Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa 
Zdrowia - pielęgniarka i położna nie może samodzielnie wydać 
zamiennika danego leku, jednak jest to opinia z 2010 roku.

Proszę o informację czy wyżej przytoczona opinia jest aktualna.

Odpowiedź
Pielęgniarka nie ma uprawnień, aby samodzielnie podać za-

miennik danego leku bez konsultacji z lekarzem, chyba, że po-
siada, w świetle art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1251 z późn. zm.) - dalej u.z.p.p., uprawnienia do ordynacji 
leku, który podaje pacjentowi.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo

dach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 
464 z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d., lekarz orzeka o stanie zdrowia 
określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zba-
daniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności. Jednakże stosownie do art. 42 ust. 2 u.z.l.l.d. 
lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wysta-
wić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia 
w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia 
pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Realizując proces leczenia, w myśl art. 45 ust. 1 u.z.l.l.d., lekarz 
może ordynować leki, środki spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, które są dopuszczone do obrotu w Rze-
czypospolitej Polskiej na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, oraz wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów me-
dycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposaże-
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nie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne 
wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.).

Pewien wyjątek od tej zasady zawiera przepis art. 44 ust. 1 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spo
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 z późn. zm.) - 
dalej u.r.l., który stanowi, że osoba wydająca leki, środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne 
objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobior-
cę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek 
przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, 
dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania 
różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycz-
nym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania 
ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego 
na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego 
leku. Ponadto, farmaceuta ma obowiązek, na żądanie świadcze-
niobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena 
detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie (ust. 
2). Dalsze ustępy 2a, 2b, 2c regulują zasady postępowania w zak-
resie stosowania zamienników leków w odniesieniu do różnic 
cenowych, odpłatności za lek oraz różnej liczby dawek. Jednakże 
podkreślić należy, iż zamiany leku może dokonać jedynie osoba 
z wykształceniem farmaceutycznym. Przepisy powyższe, doty-
czące zamienników leków, nie obowiązują w sytuacji, w której 
osoba wystawiająca receptę wskazała na niemożność dokonania 
zamiany przepisanego leku.

Reasumując, co do zasady, to lekarz, będąc osobą odpowiedzial-
ną za proces leczenia pacjenta decyduje o ewentualnej zamianie 
leku, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 44 u.r.l.

Należy też zwrócić uwagę na przepis art. 15a ust. 1 u.z.p.p., 
który stanowi, że w ramach samodzielnego wykonywania świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilita-
cyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia 
studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położ-
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nictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie:

1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, 
z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo sil-
nie działające, środki odurzające i substancje psychotro-
powe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,

2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać 
na nie zlecenia albo recepty

- jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Jeżeli zatem pielęgniarka podaje pacjentowi lek, który sama 
zaordynowała pacjentowi, wówczas ma ona prawo do zastoso-
wania zamiennika, jeżeli uzna to za dopuszczalne w stosunku 
do tego konkretnego pacjenta.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl

Opinie prawne



122

Biuletyn nr 101/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka posiadająca wykształcenie średnie medyczne oraz 
mgr pedagogiki w dziedzinie edukacji promocji zdrowia spełnia 
wymagania kwalifikacyjne do objęcia stanowiska pielęgniarki 

oddziałowej?

Odpowiedź
Pielęgniarka posiadająca wykształcenie średnie medyczne 

oraz tytuł mgr pedagogiki w dziedzinie edukacji promocji zdro-
wia spełnia wymagania kwalifikacyjne do objęcia stanowiska 
pielęg niarki oddziałowej, pod warunkiem spełnienia wymogu 
odpowiedniego stażu pracy w szpitalu.

Uzasadnienie
Wymagania kwalifikacyjne na stanowisku pielęgniarki od-

działowej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 
lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowni
ków na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 
896) - dalej r.k.w.p. Podkreślić należy w pierwszej kolejności, że 
powyższe przepisy dotyczą wyłącznie podmiotów leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami.

W załączniku do r.k.w.p., w części I Pracownicy działalnoś
ci podstawowej, pod poz. 24 wymaga się, aby pielęgniarka od-
działowa legitymująca się wykształceniem średnim medycznym 
w zawodzie pielęgniarki, posiadała dodatkowo ukończoną spec-
jalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edu-
kacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz staż pracy 
wynoszący co najmniej 5 lat pracy w szpitalu. 

Rozporządzenie dopuszcza sytuację, w której osoba na sta-
no wis ku pielęgniarki oddziałowej posiadająca wykształcenie 
śred nie medyczne winna mieć dodatkowo ukończony kurs kwa-
li fi ka cyjny i co najmniej 7 lat stażu pracy w szpitalu. W tym 
przy padku posiadanie wyłącznie ukończonego kursu kwalifika-
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cyjnego dopuszczone jest w okresie przejściowym do 31 grudnia 
2020 r. Po tej dacie pielęgniarka oddziałowa zobowiązana jest 
posiadać ukończoną specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i za-
rządzania, względnie spełniać inne wyższe wymogi określone 
w tym załączniku pod poz. 24.

Posiadanie tytułu magistra pedagogiki w dziedzinie edukac-
ji promocji zdrowia nie jest co prawda równoznaczne ze spec-
jalizacją określoną przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1251 z późn. zm.), jednakże przepisy wyżej wymienionego 
rozporządzenia stanowią (poz. 24 tiret drugie), że na stanowis-
ku pielęgniarki oddziałowej może być zatrudniona osoba, która 
posiada tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzys-
kiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia i średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie pielęg niarki oraz staż pracy w szpitalu wynoszący 1 rok.

Warto przypomnieć, że obowiązujące w okresie od dnia 1 lis-
topada 2002 r. do dnia 2 lipca 2016 r. rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu 
specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 ze zm.) przewidywało dla osób, 
które miały ukończone studia na kierunku pedagogika możli-
wość uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie zdrowia publicz-
nego lub w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka posiadająca wykształcenie średnie i kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pie-
lęgniarstwa opieki długoterminowej może wypisać pacjentowi 

pieluchomajtki?

Przed wprowadzeniem do ustawy o zawodach pielęgniarek 
i położnych art 15a i art 15b takie uprawnienia na mocy przepisów 
ustalonych przez Prezesa NFZ posiadały wyłącznie pielęgniarki 
rodzinne i pielęgniarki opieki długoterminowej. Wprowadzenie 
do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnych zapisów art. 15a 
i 15b nie regulują tej kwestii.

Czy wypisywanie pieluchomajtek przez te osoby - na takich 
zasadach jak to było przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej jest dopuszczalne?

Odpowiedź
Pielęgniarka, która nie spełnia wymogów zawartych w art. 15a 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z późn. zm.) 
- dalej u.z.p.p., nie posiada uprawnień do wystawiania zleceń 
na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne, jakimi są środki 
absorpcyjne w postaci między innymi pieluchomajtek.

Uzasadnienie
Zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawar
cia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w § 16 ust. 1 wska-
zuje, że przedmiot umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej, dalej poz, stanowi realizacja 
świadczeń określonych w części I załącznika nr 2 do rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia. Zgodnie ze słowniczkiem pojęć za-
wartym w § 2 pkt 14 przez pojęcie „rozporządzenie MZ”, należy 
rozumieć rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
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gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wy-
dane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.). 
Aktualnie, w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwa
rantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 86). Rozporządzenie nie reguluje jednak 
kwestii poruszonych w pytaniu.

Natomiast § 16 ust. 4 wyżej wskazanego zarządzenia Nr 50/ 
2016/DSOZ stanowi, że w sytuacji wystawienia przez pielęgniarkę 
poz zlecenia na świadczenia gwarantowane z zakresu zaopa-
trzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 z późn. zm.) - dalej 
u.r.l., zlecenie winno pozostawać w zgodności z tymi przepisami 
oraz jest wystawiane na druku zgodnym ze wzorem określonym 
w przepisach rozporządzenia wydanym na podstawie art. 38 ust. 
7 u.r.l. Zgodnie z art. 38 ust. 1 u.r.l. świadczeniobiorcom przysłu-
guje, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie w wyroby 
medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawa. 
Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w prze-
pisach wydanych na podstawie ust. 4 może odbywać się także na 
zlecenie pielęgniarki i położnej, o których mowa w art. 15a ust. 
1 i 2 u.z.p.p. Aktem wykonawczym, wydanym na podstawie ww. 
art. 38 ust. 4 u.r.l., jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wy
dawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). W załączniku do tego 
rozporządzenia pod poz. 101 ujęto: „pieluchomajtki do 60 sztuk 
miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk mie
sięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie 
lub zamiennie podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie 
wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie  Kontynuacja przez 
pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres 
do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej”.
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Ponadto, zwrócić należy uwagę na rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 21 września 2016r. w sprawie w sprawie zakre
su zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1567), które w załączniku nr 2 w Części 
II A - Zakres zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowot
nej w ust. 6 pkt 14 stanowi, że świadczenia lecznicze obejmują 
zgodnie z wymogami art. 15a ust. 1 u.z.p.p.:

1) ordynowanie leków zawierających określone substancje 
czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje 
bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 
psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego, w tym wystawianie na nie recept,

2) ordynowanie określonych wyrobów medycznych, w tym 
wystawianie na nie zleceń albo recept.

Kontynuując ten wątek, należy wskazać też na rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wy
kazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu 
wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. 
poz. 1739) - dalej r.w.s.cz. W załączniku nr 3 do r.w.s.cz. „Wykaz 
wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne, o których 
mowa w art. 15a ust. 1 u.z.p.p., mają prawo wystawiać recepty 
i zlecenia”, pod poz. 9 znajdują się: środki absorpcyjne (pielucho-
majtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady 
anatomiczne).

Analizując wszystkie wskazane powyżej przepisy prawa, uznać 
należy, że pielęgniarka, położna, która nie spełnia wymogów 
zawartych w art. 15 ust. 1 i 2 u.z.p.p., nie posiada uprawnień 
do wystawiania zleceń na zaopatrzenie pacjenta w wyroby me-
dyczne jakimi są środki absorpcyjne w postaci między innymi 
pieluchomajtek.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Jakie uprawnienia powinna posiadać pielęgniarka 
zakładająca pacjentom aparaturę typu HOLTER?

Odpowiedź

Pielęgniarka zakładająca pacjentom aparaturę typu Holter 
zobowiązana jest ukończyć kurs specjalistyczny „Wykonanie 
i  interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgnia
rek i położnych”.

Uzasadnienie

Badanie EKG metodą Holtera polega na całodobowym monito-
rowaniu rytmu i częstości pracy serca oraz zmian niedokrwien-
nych w zapisie EKG przez całą dobę. Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, le
karskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa 
(Dz. U. poz. 631) w załączniku 4 zawiera standardy kształcenia na 
kierunku pielęgniarstwo. Standardy kształcenia nie przewidują 
nabycia przez absolwenta umiejętności wykonania zapisu elektro-
kardiograficznego. Powyższe oznacza, że umiejętność ta winna 
być nabyta w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarki.

Program kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych” 
zatwierdzony został przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 
2015 r. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, po-
łożnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania 
elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w ramach 
uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, 
a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności 
bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiogra-
ficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zag-
rożenia życia  i zdrowia.
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Uczestnik kursu w zakresie umiejętności potrafi między in-
nymi:

1. Obsługiwać różnego rodzaju aparaty do zapisu EKG (U 2)
2. Wyjaśnić pacjentowi cel metodą Holtera, postępowanie 

przed badaniem i przebieg badania (U 35).
3. Identyfikować typowe wskazania do przeprowadzenia za-

pisu całodobowego EKG (U 36).
4. Analizować wykres zapisu całodobowego EKG (U 37).

Plan nauczania przewiduje w ramach badania diagnostycznego 
z wykorzystanie zapisu elektrokardiograficznego - 49 godzin 
stażu w oddziale kardiologii lub poradni kardiologicznej z pra-
cowniami diagnostyki kardiologicznej (EKG wysiłkowe, EKG 
metodą Holtera, EKG przezprzełykowe).

W wykazie świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawnio-
na pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu specjalistycznego 
„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla 
pielęgniarek i położnych” w pkt 5 umieszczono założenie aparatu 
do całodobowego zapisu EKG - Holtera. 

Zatem, pielęgniarka zakładająca pacjentom aparaturę typu Hol-
ter zobowiązana jest ukończyć kurs specjalistyczny „Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek 
i położnych”.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka może pracować na 1,5 etatu  
wykonując tę samą pracę na tym samym oddziale,  

jeśli przerwy czasu pracy byłyby zachowane?

Odpowiedź
Pielęgniarka nie może pracować na 1,5 etatu wykonując tę samą 

pracę na tym samym oddziale, ponieważ normy czasu pracy obo-
wiązujące w danym okresie rozliczeniowym pielęgniarki nie będą 
zachowane, a to będzie oznaczać, że pielęgniarka pracowałaby 
w planowanych godzinach nadliczbowych, co jest niedopusz-
czalne.

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) - dalej u.dz.l., w art. 93 
ust. 1 u.dz.l. stanowi, że czas pracy pracowników zatrudnionych 
w podmiocie leczniczym, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 u.dz.l., 
w  przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 
7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na 
tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyję-
tym okresie rozliczeniowym. 

Natomiast art. 94 ust. 1 u.dz.l. przewiduje, że jeżeli jest to 
uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do 
pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w któ-
rych dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 
godzin na dobę, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 3 i 4 u.dz.l. W  ozkła-
dach czas pracy pracowników, o których mowa w art. 93 ust. 1 
u.dz.l., nie może przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na 
tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z art. 151 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) pra-
ca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu 
pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy 
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wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika 
systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nad-
liczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna 
w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochro-
ny życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub śro-
dowiska albo usunięcia awarii;

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

Ze względu na szczególny i wyjątkowy charakter pracy w go-
dzinach nadliczbowych, praca tanie może stanowić stałego ele-
mentu rozkładu czasu pracy pracowników.

Sąd Najwyższy w wyroku z 16 maja 2000 r. sygn. akt I PKN 
667/99 stwierdził, że ścisłe określenie w kodeksie pracy sytuacji, 
w których możliwa jest praca w godzinach nadliczbowych oraz 
ustalenie granic czasowych tej pracy oznacza, że nie można dom-
niemywać dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych.

W sytuacji, w której pracownica zatrudniona byłaby na 1,5 
etatu wykonując tę samą pracę na tym samym oddziale, przekro-
czyłaby normy określone w art. 93 ust. 1 u.dz.l. tj. przeciętnie 37 
godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
Ponadto, pozbawiona by została dodatku do wynagrodzenia z ty-
tułu pracy w godzinach nadliczbowych. 

W konsekwencji powyższe oznaczałoby, że zatrudnienie pielę-
gniarki na 1,5 etatu stanowiłoby ewidentne omijanie przepisów 
o czasie pracy, w szczególności przepisu art. 93 ust. 1 u.dz.l.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka z wyższym wykształceniem niemedycznym 
może pełnić dyżur medyczny w rozumieniu ustawy  

o działalności leczniczej?

Odpowiedź
Pielęgniarka z wyższym wykształceniem niemedycznym, może 

pełnić dyżur medyczny w rozumieniu ustawy o działalności lecz-
niczej.

Uzasadnienie
Artykuł 95 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal

ności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 
- dalej u.dz.l., stanowi, że pracownicy wykonujący zawód me-
dyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w pod-
miocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, mogą być zo-
bowiązani do pełnienia w zakładzie leczniczym tego podmiotu 
dyżuru medycznego. Przepis art. 95 ust. 1 u.dz.l. nie ogranicza 
kręgu osób, które mogą być zobowiązane do pełnienia dyżuru 
medycznego w zakładzie leczniczym wyłącznie do osób, które 
posiadają wykształcenie wyższe medyczne. Osoba zobowiązana 
do pełnienia dyżuru medycznego winna spełniać jednocześnie 
dwa warunki: 1) wykonywać zawód medyczny i 2) posiadać wy-
kształcenie wyższe. Przepis ten nie wskazuje, że koniecznym 
jest posiadanie wyższego wykształcenia medycznego. Wydaje 
się, że tak sformułowana treść przepisu jest celowym zamiarem 
ustawodawcy.

Podnieść należy również, że rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) w § 2 pkt 1 zawiera definicję legalną wyższego 
wykształcenia medycznego, którym jest posiadanie tytułu zawo-
dowego nadawanego absolwentom uczelni medycznych i podsta-
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wowych jednostek organizacyjnych innych uczelni, działających 
w dziedzinie nauk medycznych. 

Natomiast załącznik do rozporządzenia określający kwali-
fikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodza-
jach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami w kilku przypadkach dozwala na posiadanie 
wykształcenia wyższego innego niż medyczne pod warunkiem, 
że osoba taka posiada tytuł magistra w innym zawodzie, w któ-
rym może być uzyskiwany tytuł spec jalisty w dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia i jednocześnie wykształcenie 
medyczne zawodowe (licencjat pielęgniarstwa, położnictwa albo 
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, po-
łożna).

Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 30 września 2002r. 
w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach ma
jących zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 
1419 z późn. zm.) określił dziedziny medycyny, w których tytuł 
specjalisty mogły uzyskać osoby z wyższym wykształceniem 
innym niż medyczne. Rozporządzenie to określało również 
zawody, posiadanie których uprawniało do uzyskania takiego 
tytułu. Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 2 lipca 2016 r. 
na podstawie art. 219 ust. 2 u.dz.l. Natomiast w dalszym ciągu 
obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
kwalifikac ji wymaganych od pracowników na poszczególnych 
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami. 

Powyższe prowadzi do konkluzji, że pielęgniarka posiadająca 
wyższe wykształcenie niemedyczne, może pełnić dyżur medycz-
ny w rozumieniu art. 95 ust. 1 u.dz.l.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy podział kwoty przeznaczonej na zwiększenie 
wynagrodzeń powinien wynikać z treści porozumienia  

ze związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych  
lub z pozytywnej opinii przedstawiciela samorządu 

pielęgniarek i położnych?

W przychodni POZ mamy zatrudnione 3 pielęgniarki zabiego-
we 1 pielęgniarkę koordynującą - pracujące na miejscu, na które 
nie są przyjmowane deklaracje wyboru i 4 pielęgniarki środowi-
skowe oraz 1,5 etatu położnej środowiskowej - pracujące w tere-
nie na które są przyjmowane deklaracje wyboru. Co miesiąc po 
eksporcie deklaracji, który przesyłamy do NFZ otrzymujemy na 
portalu w przeglądzie szablonów rachunków dotyczących dek-
laracji kwotę do podziału (kwota na podwyżki) dla pielęgniarek 
i położnych.

W jaki sposób kwota ta powinna być podzielona przez nas 
pomiędzy poszczególne pielęgniarki i położne?

Odpowiedź
Sposób podziału kwoty przeznaczonej na zwiększenie wynag-

rodzeń winien wynikać z treści porozumienia ze związkami za-
wodowymi pielęgniarek i położnych lub z pozytywnej opinii 
przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych. W razie ich 
braku kwota na zwiększenie wynagrodzeń podlega podziałowi 
w częściach równych pomiędzy wszystkie uprawnione:

1) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
2) pielęgniarki lub higienistki szkolne udzielającej świadczeń 

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

Uzasadnienie
Zasady uzyskiwania kwot na zwiększenie wynagrodzeń pie-

lęgniarek i położnych POZ określa § 3 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozpo-
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rządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) - dalej r.z.o.w.u.

Stanowi on, że przyznane na ten cel środki przeznacza w taki 
sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi w skali kraju o 400 zł dla:

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

w środowisku nauczania i wychowania;
3) położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
- odsyłając jednocześnie do przepisów § 2 ust. 4-9 i ust. 10 
r.z.o.w.u. stosowanych odpowiednio.

Tu zaś znajdujemy postanowienia, że świadczeniodawca po 
otrzymaniu zmiany umowy od dyrektora OW NFZ winien był 
przekazać propozycję podziału środków,

1) związkom zawodowym pielęgniarek i położnych zrze-
szającym wyłącznie pielęgniarki i położne, działającym 
u świadczeniodawcy albo

2) upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek i po-
łożnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęg-
niarek i położnych, jeżeli u danego świadczeniodawcy nie 
działają związki zawodowe określone w pkt 1

- w celu zawarcia z przedstawicielami tych związków poro-
zumienia w sprawie podziału tych środków albo uzyskania 
pozytywnej opinii przedstawiciela tego samorządu w sprawie 
sposobu ich podziału, w terminie 21 dni od dnia przekazania 
tej propozycji (§ 2 ust. 4 r.z.o.w.u.)

W przypadku zaś niezawarcia porozumienia albo nieuzyskania 
pozytywnej opinii w terminie określonym w ust. 4, świadczenio-
dawca niezwłocznie dokonuje podziału tych środków w równej 
miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat albo równoważnik 
etatu pielęgniarki albo położnej.

Iwona KaczorowskaKossowska
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy opiekun medyczny może podać leki (tabletki) pacjentowi, 
które wcześniej na tacy rozłożyła pielęgniarka?

Odpowiedź
Opiekun medyczny nie powinien podawać pacjentowi leków, 

nawet w postaci tabletek, które wcześniej na tacy rozłożyła pie-
lęgniarka, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta.

Uzasadnienie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowa
nia (Dz. U. poz. 1145) w strukturze klasyfikacji zawodów, zawód 
opiekuna medycznego usytuowany w wielkiej grupie Nr 5:

5 Pracownicy usług i sprzedawcy
53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni
532 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i po-

krewni
5321 pomocniczy personel medyczny
532102 Opiekun medyczny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 
2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 
(Dz. U. poz. 184 z późn. zm.) wskazuje między innymi następu-
jące efekty kształcenia w zakresie:

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesa-
modzielnej

ppkt 2.16) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyj-
mowaniu leków zleconych przez lekarza;

ppkt 3.7) współpracuje z zespołem terapeutycznym i opie-
kuńczym na rzecz osoby chorej i niesamodzielnej;

ppkt 3.13) przekazuje pielęgniarce informacje o zmianach 
w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej zaobser-
wowanych podczas wykonywania czynności opiekuńczych
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Uchwale nr 136/
VI/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. określiła katalog czynności 
wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i nie-
samodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki oraz wzór 
indywidualnej karty zleceń pielęgniarskich wykonywanych przez 
opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlece-
nie i pod nadzorem pielęgniarki. Uchwała ta została zmieniona 
uchwałą nr 176/VI/2014 z dnia 19 marca 2014 r. W katalogu 
czynności brak jest podawania leków, w tym w postaci tabletek, 
uprzednio przygotowanych przez pielęgniarkę.

Uwzględniając podstawy programowe kształcenia zawodowego 
opiekuna medycznego, w szczególności te wskazane powyżej 
uznać należy, iż opiekun medyczny uprawniony jest do podania 
pacjentowi leku w postaci tabletek. Fakt ten należy ujawnić w in-
dywidualnej karcie pielęgnacyjno-opiekuńczej. Jednakże, wska-
zanym jest unikać sytuacji, w których jedna osoba wyjmuje leki 
z oryginalnego opakowania, przygotowując do podania, a inna 
pomaga pacjentowi w ich przyjęciu. Szczególnie w sytuacjach, 
gdy leki są rozkładane do różnych pojemników, w różnym czasie, 
z przeznaczeniem dla różnych pacjentów itp.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Konsultan-
ta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych w opinii, która jest umieszczona na stronie 
internetowej Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych.

Iwona Choromańska
http://www.wolterskluwer.pl
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarkom zatrudnionym w stacjach sanitarno-
epidemiologicznych (na stanowiskach: starszy asystent, 

młodszy asystent, starsza pielęgniarka, pielęgniarka) należy 
się jakikolwiek wzrost wynagrodzenia w związku  

z rozporządzeniem w sprawie ogólnych warunków umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?

Powyższe rozporządzenie wskazuje do objęcia podwyżkami 
wyłącznie pielęgniarki pracujące w podmiotach leczniczych ma-
jących zawarte umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej 
z NFZ.

Czy istnieje jakiś akt prawny, porozumienie z innymi resor-
tami gwarantujący wzrost wynagrodzeń także pielęgniarkom 
w SANEPID-ach?

Odpowiedź
W obecnym stanie prawnym brak jest podstawy do zastosowa-

nia przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 wrze-
śnia 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) - 
dalej r.o.w.u., do pielęgniarek wykonujących zawód w PSSE.

Uzasadnienie
Źródłem uprawnień podwyżkowych w myśl rozporządzenia 

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej są środki przekazywane na ten cel świad-
czeniodawcom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej na 
podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wniosek 
taki wypływa wprost z treści § 2 r.o.w.u., który w całości odnosi 
się do świadczeniodawcy posiadającego umowę na określony 
zakres świadczeń.

Jak wynika zaś z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1412 z późn. zm.) - dalej u.p.i.s., stacja sanitarno-epidemio-
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logiczna jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

Środki na podwyżki dla pielęgniarek przewidziane są więc 
tylko w przypadku tych podmiotów leczniczych, które realizują 
świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych 
w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Z uwagi zaś na treść art. 15 ust. 3 u.p.i.s., należy przyjąć, iż 
działalność powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej finan-
sowana jest z budżetu państwa, a nie ze środków pochodzących 
z umowy. 

Tym samym brak jest podstawy do zastosowania przepisów 
rozporządzenia do pielęgniarek wykonujących zawód w PSSE. 

Na chwilę obecną nie opublikowano żadnych innych uzgodnień 
rozszerzających uprawnienia podwyżkowe na wyżej wymienioną 
grupę pielęgniarek.

Iwona KaczorowskaKossowska
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P  
ytania i odpowiedzi

Jak dokumentować okresy zwolnień ze składek? 
Od jakiego momentu liczyć okres zwolnienia ze składek?

Artykuł 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samo
rządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr. 174 poz. 
1038 z pózn. zm.) określa zasadę, że członkowie samorządu pie-
lęgniarek i położnych są obowiązani regularnie opłacać składkę 
członkowską.

Uchwała Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej 
podziału (podjęta na podstawie art. 20 pkt. 11 ww ustawy) w par. 
4 określa wyjątki od powyższej zasady, stanowiąc, że z opłacania 
składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod 
warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);

2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek 
odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej 
izbie której są członkiem;

3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu;
4) przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wy-

chowawczym lub rodzicielskim;
5) pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne 

lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób 
otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich je-
dyne źródło dochodu;

6)  będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują 
zawodu;

7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS - bez stosunku pracy.
8) niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty 

lub pobierają świadczenie przedemerytalne.
Zwolnienia określone powyżej następują na podstawie doku-

mentów formalnych określonego statusu pielęgniarki/położnej 
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(bezrobotnej, przebywającej na urlopie macierzyńskim, pobie-
rającej świadczenie rehabilitacyjne itd.)

Będą to więc dokumenty takie jak np.:
1. zaświadczenia z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej
2. złożony wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania za-

wodu,
3. kopia umowy wolontariatu wraz z oświadczeniem, że jest to 

jedyna forma wykonywania zawodu,
4. decyzja ZUS lub zaświadczenie zakładu pracy o przebywaniu 

na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym 
lub rodzicielskim,

5. decyzja ZUS o pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego lub 
pielęgnacyjnego lub z OPS o pobieraniu zasiłku z pomocy 
społecznej lub zaświadczenie z ZUS, że są opiekunami osób 
otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich 
jedyne źródło dochodu,

6. ważna legitymacja studencka studiów stacjonarnych II stop-
nia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, wraz z oświad-
czeniem o niewykonywaniu zawodu,

7. decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku chorobowego z ZUS bez 
stosunku pracy,

8.  decyzja o przyznaniu renty, emerytury lub świadczenia 
przed emerytalnego wraz z oświadczeniem, że jest osobą 
nie pracującą.

Zwolnienie z opłacania składek jest wyjątkiem od reguły us-
tawowej, nie ma mocy wstecznej i następuje z chwilą udokumen-
towania tj. złożenia w oipip wniosku o zwolnienie wraz doku-
mentami potwierdzającymi okoliczności formalne tj status 
pie lęgniarki/położnej uprawniający do zwolnienia z opłacania 
składek.

Agnieszka Ambroziak  
radca prawny WA4944
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Standardy opieki okołoporodowej

S  
tandardy opieki okołoporodowej

Standardy opieki okołoporodowej  
nie są zagrożone

W związku z zaniepokojeniem partnerów społecznych oraz 
mediów, związanym ze zmianą przepisów ustawy o działalności 
leczniczej, wyjaśniamy, że zmiana upoważnienia ustawowego 
nie stanowi zagrożenia dla standardów w zakresie opieki oko-
łoporodowej.

Nowe brzmienie delegacji wprowadziła (w art. 22 ust. 5) ustawa 
z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności lecz
niczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960).

Co się zmieniło w ustawie o działalności leczniczej
Zgodnie z aktualną treścią art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. 
zm.) minister zdrowia może wydać w drodze rozporządzenia 
„standardy organizacyjne opieki zdrowotnej”. Kierując się pot-
rzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, 
minister zdrowia może określić takie standardy w wyb ranych 
dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonu-
jących działalność leczniczą.

Zgodnie z przepisami ustawy minister zdrowia może więc 
w trybie rozporządzenia określić m.in. organizację opieki nad 
kobietami w czasie fizjologicznej ciąży, porodu i połogu oraz 
organizację opieki nad noworodkiem. Natomiast określenie 
wytycznych (rekomendacji) dotyczących opisu szczegółowych 
procedur medycznych pozostawia we właściwości: Polskiego To-
warzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Perinatalnej.

Dotychczasowe standardy regulują kwestie organizacyjne
Obowiązujące w tej chwili standardy, wydane w formie roz-

porządzeń na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności 
leczniczej - w tym standardy dotyczące opieki okołoporodowej 
- regulują także kwestie organizacyjne.
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Minister wyda nowe rozporządzenie dotyczące standardów 
opieki okołoporodowej

Minister zdrowia na podstawie nowej delegacji określi w dro-
dze rozporządzenia standardy organizacyjne w zakresie opieki 
okołoporodowej. Zostaną one poddane ponownym konsultacjom.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian
Informacje na temat wszystkich prowadzonych prac legislacyj-

nych są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Rządo-
wego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyj-
ny. Daje to możliwość zgłaszania uwag i propozycji.

Zmiana art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia
łalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz.1638) została wprowa-
dzona w wyniku propozycji zgłoszonej w ramach uzgodnień, 
konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie 
ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. 
Propozycję zgłosiła Naczelna Rada Lekarska, która postulowała 
wykreślenie upoważnienia ustawowego do określania jakichkol-
wiek standardów, podnosząc że stanowi ono „jaskrawe i nie
uprawnione wkroczenie władzy ustawodawczej i administra
cyjnej w autonomiczny obszar nauki i wiedzy”. Uwaga ta co do 
zasady została uwzględniona - wybrano jednak rozwiązanie kom-
promisowe. W ustawie pozostawiono fakultatywne upoważnienie 
dla ministra zdrowia do wydania standardów organizacyjnych.

Standardy medyczne nie powinny mieć charakteru prawnego
Zmiana ta ma charakter porządkujący. Została wprowadzona 

z uwagi na to, że standardy medyczne - jako zbiory rekomendacji 
(zaleceń), które odnoszą się do określonych działań w obszarze 
medycyny - nie powinny mieć charakteru prawnego, a co za tym 
idzie nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązującego prawa. 
Standardy postępowania medycznego to zbiory rekomendacji, 
które odnoszą się w szczególności do działań diagnostyczno-te-
rapeutycznych, zapobiegawczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. 
Najczęściej opracowywane są w formie zaleceń, wytycznych lub 
rekomendacji przez towarzystwa naukowe oraz zespoły eksper-
tów w poszczególnych dziedzinach medycyny. Jako schematy 
postępowania oparte na aktualnej wiedzy medycznej i tworzone 

Standardy opieki okołoporodowej
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zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych 
(ang. Evidence Based Medicine) stanowią ważne wskazówki w co-
dziennej praktyce medycznej, ale nie powinny stanowić bez-
względnie obowiązujących przepisów prawa.

Minister zdrowia będzie miał uprawnienie do wydawania 
obwieszczeń zawierających wytyczne i zalecenia
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który 
został przekazany do Sejmu (druk nr 1098), przewiduje przyzna-
nie ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania - ale w dro-
dze obwieszczenia - wytycznych lub zaleceń postępowania do-
tyczących diagnostyki i leczenia w poszczególnych dziedzinach 
medycyny, opracowanych przez towarzystwa naukowe o zasięgu 
krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opieki 
okołoporodowej
Dotychczasowe rozporządzenie będzie obowiązywało do czasu 

wejścia w życie nowego aktu wykonawczego, jednak nie dłużej 
niż do 31 grudnia 2018 r. Do tego czasu resort przeanalizuje 
obecne przepisy i wykorzysta je przy tworzeniu nowego stan-
dardu organizacyjnego. Nowe rozporządzenie nie będzie zawie-
rało przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych. 
Tworzenie szczegółowego opisu procedur medycznych powinno 
pozostać w gestii towarzystw naukowych.

Podsumowanie
Działania, które podejmujemy, zmierzają do uporządkowania 

kwestii dotyczących wydawania i stosowania wytycznych lub 
zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia oraz 
organizacji opieki.

12.12.2016 - tekst ze strony Ministerstwa Zdrowia

Standardy opieki okołoporodowejStandardy opieki okołoporodowej



144

Biuletyn nr 101/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

S  
tandardy opieki okołoporodowej

Standardy opieki medycznej będą nadal obowiązywały
W nawiązaniu do kolejnych doniesień medialnych na temat 

zmiany przepisów dotyczących standardów opieki okołoporo-
dowej ponownie zapewniamy, że idea standardów opieki około-
porodowej zostanie zachowana. Opieka okołoporodowa będzie 
nadal na wysokim poziomie.

Zmiany, które wprowadziliśmy, mają uporządkować kwestie 
dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń pos-
tępowania dotyczących diagnostyki i leczenia oraz organizacji 
opieki zdrowotnej. Dotyczą wszystkich standardów medycznych.

Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały 
- zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone.

Minister zdrowia: standardy organizacyjne
W rozporządzeniu minister zdrowia będzie określał organizac-

ję opieki zdrowotnej. W tym przypadku: nad kobietami w czasie 
fizjologicznej ciąży, porodu i połogu oraz organizację opieki nad 
noworodkiem. Dotychczasowe standardy, które będą obowiązy-
wały do czasu wydania nowego rozporządzenia, maksymalnie 
do końca 2018 r., również określają kwestie organizacyjne. Prze-
analizujemy obecne przepisy i wykorzystamy je przy tworzeniu 
nowego standardu. Nowe rozporządzenie nie będzie zawierało 
przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych.

Towarzystwa naukowe: standardy postępowania medycznego
Standardy medyczne są to m.in. opisy poszczególnych proce-

dur medycznych. Towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów 
w poszczególnych dziedzinach medycyny opracowują je na pod-
stawie aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami medy-
cyny opartej na dowodach naukowych.

Jako schematy postępowania, które są oparte na aktualnej wie-
dzy medycznej, stanowią bardzo ważne wskazówki w codziennej 
praktyce lekarskiej. Jednak nie powinny stanowić bezwzględnie 

Standardy opieki okołoporodowej
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obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się do sytuacji 
przeciętnych, najczęściej występujących w medycynie. Zdążają się 
sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować.

W takim przypadku pojawia się problem - wszelkie odstępstwa 
lekarza od tych standardów mogą skutkować np. odpowiedzial-
nością kierownika podmiotu leczniczego lub personelu udzie-
lającego świadczeń.

Minister zdrowia będzie mógł wydawać obwieszczenia  
z wytycznymi i zaleceniami
Dobro pacjentów jest dla nas najważniejsze. Zapewniamy, że 

standardy opieki okołoporodowej - zarówno organizacyjne, jak 
i postępowania medycznego - będą nadal obowiązywały w szpi-
talach.

Minister zdrowia będzie mógł ogłaszać w obwieszczeniu stan-
dardy postępowania medycznego opracowane przez towarzystwa 
naukowe. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
który to umożliwi, został przekazany do Sejmu (druk nr 1098).

Przypominamy, że wymogi i zalecenia określone przez minis-
tra zdrowia mogą stanowić jeden z warunków udzielania świad-
czeń gwarantowanych.

Przepisy dotyczące wszystkich standardów zostały 
zmienione w wyniku konsultacji publicznych
Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej był pro-

cedowany tak, jak każdy inny. Informacje na jego temat były 
opublikowane na stronie internetowej Rządowego Centrum Le-
gislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Zmiany dotyczące standardów opieki medycznej zostały wpro-
wadzone w wyniku uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Le-
karską.

13.12.2016 - tekst ze strony Ministerstwa Zdrowia

Standardy opieki okołoporodowej
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S  
tandardy opieki okołoporodowej

Minister zaprosił organizacje pozarządowe 
do współpracy przy opracowaniu 

standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej 
w opiece okołoporodowej

W nawiązaniu do komentarza autorstwa redaktor Elżbiety 
Cichockiej pt. „Wrócą czasy medycyny opresyjnej?”, który został 
opublikowany dzisiaj w gazeCie WyBorCzej, przestawiamy poniższe 
wyjaśnienia. Po raz kolejny zapewniamy, że idea standardów 
opieki okołoporodowej zostanie zachowana. Opieka okołopo-
rodowa będzie nadal na wysokim poziomie.

Minister spotkał się z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, które zajmują się opieką okołoporodową
4 stycznia Minister Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedsta-

wicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami 
kobiet i opieką okołoporodową.

Podczas tego spotkania minister wyjaśnił na czym będą pole-
gały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej i w jakim 
celu są wprowadzane.

W trakcie dyskusji rozwiał wszystkie wątpliwości zgłaszane 
przez stronę społeczną. Zapewnił także, że docenia ich aktyw-
ność i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii zapewnienia 
kobietom jak najlepszych warunków opieki okołoporodowej.

Nowe rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych 
opieki zdrowotnej ma powstać we współpracy z przedstawicie-
lami organizacji, które uczestniczyły w spotkaniu.

Minister zdrowia będzie mógł wydawać obwieszczenia  
z wytycznymi i zaleceniami
Minister zdrowia będzie mógł również ogłaszać w obwieszcze-

niu wytyczne i zalecenia opracowane przez towarzystwa naukowe 
o zasięgu krajowym. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 

Standardy opieki okołoporodowej
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o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu.

Rekomendacje zawarte w obwieszczeniach będą mogły stano-
wić jeden z warunków kontraktowania świadczeń medycznych.

Aktualne standardy opieki okołoporodowej będą obowiązy-
wały do końca 2018 roku.

Postępowanie przed sądem
Sądy nie będą bezradne, jeśli personel medyczny przyczyni się 

do krzywdy kobiety rodzącej lub jej dziecka.
Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych reguluje ustawa 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Stanowi ona, że świad-
czenia powinny być udzielane:

• zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
• w oparciu o doświadczenie zawodowe lekarza,
• zgodnie z dostępnymi w danej sytuacji metodami i środkami,
• z uwzględnieniem sytuacji pacjenta oraz w uzgodnieniu 

z nim.
W związku z tym lekarz musi opierać się na wiedzy medycz-

nej, którą w postaci wytycznych lub rekomendacji wydają towa-
rzystwa naukowe. W postępowaniu sądowym biegli oraz osoby 
skarżące mogą skonfrontować zastosowane procedury medyczne 
z wytycznymi zawartymi w rekomendacjach.

Akty prawne
■ ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o dzia

łalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (art. 22 
ust. 5);

■ ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i le
karza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464);

■ projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk 
sejmowy nr 1098).

05.01.2017 - tekst ze strony Ministerstwa Zdrowia
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148

Biuletyn nr 101/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

S  
tandardy opieki okołoporodowej

Stanowisko MZ w sprawie standardów  
okołoporodowych jest jednoznaczne

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami zapewniamy, 
że stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie standardów oko-
łoporodowych się nie zmieniło.

Zmiany, które wprowadziliśmy, uporządkują kwestie dotyczą-
ce wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania 
dotyczących diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdro-
wotnej. Dotyczą wszystkich standardów medycznych, nie tylko 
standardów opieki okołoporodowej.
Co się zmieni

Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały 
- zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone. Ich idea 
zostanie zachowana.
Nowe rozporządzenie w sprawie standardów

Do końca 2018 r. powstanie nowe rozporządzenie, które określi 
standardy organizacyjne opieki zdrowotnej. 4 stycznia minister 
Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką oko-
łoporodową i zaprosił je do współpracy przy opracowaniu tych 
standardów.
Zalecenia postępowania medycznego

Planujemy także, aby minister zdrowia ogłaszał w formie 
obwieszczenia zalecenia dotyczące postępowania medycznego 
w zakresie diagnostyki i leczenia w poszczególnych dziedzinach 
medycyny przygotowane przez towarzystwa naukowe. Rządowy 
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro
wotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umoż-
liwi, został przekazany do Sejmu (druk nr 1098).

Stosowanie się do rekomendacji zawartych w obwieszczeniach 
będzie mogło stanowić jeden z warunków kontraktowania świad-
czeń zdrowotnych.

11.01.2017 - tekst ze strony Ministerstwa Zdrowia

Standardy opieki okołoporodowej



149

Biuletyn nr 101/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

S  
tandardy opieki okołoporodowej

Wyjaśnienia Ministra Zdrowia 

Wyjaśnienia dotyczące powstania Zespołu do spraw opracowa-
nia projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stan
dardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad 
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, 
połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Nieprawdą jest, że decyzja o powołaniu Zespołu do spraw opra-
cowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad 
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, 
połogu oraz opieki nad noworodkiem została podjęta w ostat-
nim czasie. Decyzja ta została podjęta na początku tego roku, a 
nie jak sugeruje RMF FM „po szeregu publikacji artykułów po
święconych opiece okołoporodowej na antenie RMF FM, RMF24 
i Interii opublikowanych w ostatnich dniach”.

4 stycznia 2017 r. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł spot-
kał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które 
zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową.

Podczas tego spotkania minister wyjaśnił na czym będą pole-
gały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej i w jakim 
celu są wprowadzane. W trakcie dyskusji rozwiał wątpliwości 
zgłaszane przez stronę społeczną. Zapewnił także, że docenia 
ich aktywność i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii 
zapewnienia kobietom jak najlepszych warunków opieki oko-
łoporodowej.

Minister wyjaśnił, że w czasie utrzymania w mocy obowiązu-
jących standardów postępowania medycznego, podjęte zostaną 
działania mające na celu określenie w drodze rozporządzenia 
Ministra Zdrowia nowych standardów organizacyjnych. Minister 
zdrowia zaprosił do aktywnej współpracy w ich opracowywaniu 
przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych 
tematyką opieki okołoporodowej.

Standardy opieki okołoporodowej
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Na podstawie decyzji Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z 18 
stycznia 2017 r., podjęto decyzję o powołaniu w trybie zarządze-
nia Ministra Zdrowia Zespołu do spraw opracowania projektu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organi
zacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie 
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki 
nad noworodkiem. 

W dniu 23 lutego zarządzenie zostało podpisane przez Minis-
tra Zdrowia i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra 
Zdrowia

28.02.2017 - tekst ze strony Ministerstwa Zdrowia
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Z  
arządzenie Prezesa NFZ

Warszawa, dnia 13.12.2016 r
Członkowie NRPiP 
Zespół ds. poz 
Zespół doraźny ds. opracowania mo
delu opieki nad uczniem, pielęgniarki 
środowiska nauczania i wychowania.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że ogłoszone zostało zarządzenie nr 122/2016/
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 
2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i rea
lizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie modyfikuje regulacje wprowadzone na rok 2016 i lata 
następne zarządzeniem Nr 50/2015/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r., wprowadzając zmiany 
w zakresie:

1)  wartości współczynników korygujących stawkę kapitacyjną 
w  świadczeniach lekarza POZ dla grupy świadczeniobiorców 
w  wieku powyżej 75 r.ż. oraz podopiecznych DPS, placówek 
socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych, z ter
minem obowiązywania tej regulacji od dnia 1 września 2016 r., 
uwzględniając obciążenia kosztowe POZ wynikające ze zwiększo
nej zgłaszalności pacjentów, związane z regulacjami w zakresie 
refundacji leków dla osób powyżej 75 r.ż.; 

2) wartości rocznej bazowej stawki kapitacyjnej w świadczeniach 
pielęgniarki szkolnej, z terminem obowiązywania od 1 września 
2016 r., w związku ze znacznym spadkiem liczby uczniów obję
tych opieką w porównaniu ze stanem list na dzień 1 czerwca 
2016 r. (wzrost stawki z 62,16 złotych do 64,80 złotych); 

3)  wartości współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną 
w  świadczeniach lekarza POZ dla grupy świadczeniobiorców 
w wieku 4065 r.ż., z terminem obowiązywania regulacji od dnia 
1 września 2017 r., celem zapewnienia środków na wzrost wynag

Informacje NRPiP
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rodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w „praktykach 
lekarskich”;

4) zasad realizacji i wzrost finansowania świadczeń lekarza poz 
w profilaktyce chorób układu krążenia, z terminem obowiązywa
nia od 1 stycznia 2016 r. celem zapewnienia wzrostu liczby udzie
lanych świadczeń, oraz poprawy jakości sprawowanej opieki;

5) możliwości realizacji i rozliczania w POZ, z terminem obowią
zywania przepisów od dnia 1 stycznia 2017 r., konsultacji spec
jalistycznych w ramach wczesnej diagnostyki i leczenia chorób 
układu krążenia i cukrzycy, dla osób, u których w wyniku badania 
w profilaktyce chorób układu krążenia, stwierdzone zostało wy
sokie ryzyko lub choroba sercowonaczyniowa;

6)  rocznych bazowych stawek kapitacyjnych w świadczeniach 
pielęgniarki poz, położnej poz oraz świadczeniach pielęgniarki 
szkolnej, z terminem obowiązywania przepisów od dnia 1 wrześ
nia 2017 r., w związku z koniecznością zabezpieczenia środków 
na realizację przepisów § 4 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozpo
rządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628).

Zmiany, o których mowa w pkt 15, są wynikiem rozpatrzenia 
przez Fundusz, uwag zgłoszonych do projektu zarządzenia pod
dawanego opiniowaniu w okresie od 28.10.2016 r. do 15.11.2016 r. 
oraz uzgodnień z organizacjami świadczeniodawców poczynionych 
w trakcie spotkań w dniach: 1516.11.2016 r., 23.11.2016 r., 25.11.2016 r. 
i 29.11.2016 r, w sprawie wniosków zgłoszonych przez te organizacje. 

Postulaty odnoszące się do kwestii finansowych, zostały uwzględ
nione w zakresie niewykraczającym poza aktualne możliwości finan
sowe Funduszu.

Wprowadzone przez Fundusz regulacje finansowe skutkują w roku 
bieżącym wzrostem kosztów finansowania świadczeń POZ na łącz
ną kwotę ok. 30,5 mln zł, zaś w roku przyszłym na kwotę ok. 184 
mln, uwzględniając w tym skutek wzrostu finansowania świadczeń, 
o którym mowa powyżej w pkt 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Informację przygotował prawnik Działu Merytorycznego NIPiP

Andrzej Rylski
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I  
nformacje NRPiP

Spotkanie w siedzibie  
Ministerstwa Zdrowia

Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:
Zofia Małas - Prezes, 
Mariola Łodzińska - Wiceprezes, 
Joanna Walewander - Sekretarz, 

jako pierwsze złożyły oficjalne gratulacje nowo wybranej

Wiceminister Zdrowia 
Pani Poseł 

Józefie Szczurek-Żelazko

Podczas spotkania w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. 
Miodowej 15 w Warszawie zasygnalizowane zostały najważniej-
sze problemy dotyczące pielęgniarek i położnych.

Spotkanie było okazją do zaproszenia Pani Minister na najbliż-
sze posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które 
odbędzie się w marcu.

Informacja ze strony NRPiP

Informacje NRPiP
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S  
potkanie przedstawicieli NRPIP i OPZZPIP w MZ

Notatka ze spotkania przedstawicieli 
NRPIP i OPZZPIP z 

Podsekretarzem Stanu Krzysztofem Łandą 
w sprawie rozporządzeń koszykowych

W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne robocze spotkanie 
w Ministerstwie Zdrowia z udziałem Pana K. Łandy Wiceminis-
tra Zdrowia, przedstawicieli Departamentu Pielęgniarek i Po-
łożnych oraz przedstawicieli NRPiP którą reprezentowali Prezes 
Z. Małas, Wiceprezes M. Łodzińska, Sekretarz J. Walewander, 
Przewodnicząca WOIPiP członek Prezydium E. Madajczyk oraz 
przedstawicielki OZZPiP w osobie Przewodniczącej L. Dargie-
wicz i H. Peplińskiej członka Zarządu.

W trakcie spotkania przedstawiciele NRPiP przedstawili pro-
pozycje zmian do rozporządzeń koszykowych w zakresie świad-
czeń gwarantowanych określając minimum kwalifikacji i wskaź-
nik zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych 
zak resach świadczeń:

- leczenia szpitalnego,
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
- leczenia stomatologicznego,
- rehabilitacji leczniczej,
- lecznictwo uzdrowiskowe,
-opieka długoterminowa,
- opieka paliatywno-hospicyjna.

Zwrócono również uwagę na podpisane przez Ministra Zdro-
wia M. Zembalę Rekomendacje, w których wpisano wskaźniki 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych dzie-
dzinach medycyny. Ponadto zwrócono uwagę na wpisane okresy 
vacatio legis w psychiatrii, rehabilitacji leczniczej dostosowujące 
możliwość zatrudnienia kadry w okresie przejściowym. Ponad-
to przekazano opracowanie Planowanie obsad pielęgniarskich 
w oddziałach zachowawczych i zabiegowych o różnym profi-
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lu na podstawie których przyjęto ogólną zasadę uzależnienia 
wskaźników etatowych od rodzaju oddziału : 0,6 - dla oddziałów 
niezabiegowych, 0,7 - dla oddziałów zabiegowych i 0,8 - dla od-
działów o profilu pediatrycznym.

Podsekretarz Stanu Krzysztof Łanda przedstawił swoją pro-
pozycję sposobu regulacji norm zatrudnienia pielęgniarek i po-
łożnych na oddziałach szpitalnych w Polsce biorąc pod uwagę 
liczbę wykazanych pielęgniarek i położnych według sprawozdań 
MZ w wykorzystaniem liczby specjalistów w poszczególnych 
dziedzinach. 

Przedstawiciele NRPiP wnosili aby w ustaleniu norm zatrud-
nienia wpisać docelowo liczbę specjalistów w danej dziedzinie 
zatrudnionych w poszczególnych oddziałach.

Na spotkaniu ustalono iż NRPiP, oraz OPZZPiP zapozna się 
z materiałem, który został zaprezentowany na spotkaniu i następ-
nie zostaną dokonane wyliczenia kadrowe wg zaproponowanych 
wskaźników i ocena skutków finansowych z tym związana.

Kolejne spotkanie robocze wyznaczono na dzień 18 stycznia 
2017 roku.

Notatkę sporządziła
J. Walewander, M. Łodzińska

Informacje NRPiP
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L  
ist pielęgniarek do MRPiPS

Kielce, 12 października 2016 r.
Świętokrzyska Izba  
Pielęgniarek i Położnych

Pani Elżbieta Rafalska  
Minister Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister
W imieniu pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Spo

łecznej naszego województwa proszę Panią Minister o przyjęcie listu, 
który panie pielęgniarki przygotowały podczas Zespołu ds. Domów 
Pomocy Społecznej działającego w Świętokrzyskiej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych. 

List odzwierciedla ogromny poziom frustracji i żalu, czemu trudno 
się dziwić znając realia pracy pań pielęgniarek.

Proszę o przyjęcie listu i podjęcie działań celem poprawy sytuacji.
Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Świętokrzyskiej Izby  

Pielęgniarek i Położnych  
mgr Ewa Mikołajczyk

Kielce, 05 października 2016 r.
Świętokrzyska Izba  
Pielęgniarek i Położnych
L.dz. 978/VIIIA/16

Pani Elżbieta Rafalska  
Minister Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej

My, pielęgniarki pracujące w Domach Pomocy Społecznej zwra
camy się z prośbą o zainteresowanie się naszą sytuacją. 23 września 
2015 r. zostało zawarte porozumienie między Ministrem Zdrowia 
a ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych 
oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, które było podstawą 
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do wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Niestety nasza 
grupa została w tym porozumieniu pominięta, ponieważ Domy Po
mocy Społecznej nie zawierają umów kontraktowych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, a naszym ,,pracodawcą” jest właściwie Minis
terstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a nie Minister Zdrowia. 

Trzeba jednak pamiętać, że pielęgniarki pracujące w Domach 
Pomocy Społecznej mają takie same kwalifikacje (systematycznie 
podnoszone) jak pielęgniarki pracujące w szpitalach i przychod
niach, taką samą odpowiedzialność i obowiązki  czyli opiekę nad 
pacjentem, najczęściej ciężko chorym i niepełnosprawnym. Z chwilą 
zawarcia porozumienia poczułyśmy się pielęgniarkami, które nic nie 
znaczą, choć nasza praca jest tak samo ciężka, odpowiedzialna i sta
wia każdego dnia nowe wyzwania na naszej drodze zawodowej. Być 
może nasza trudna sytuacja wynika z faktu, iż ustawodawca tworząc 
Domy Pomocy Społecznej nie zauważył konieczności zatrudniania 
w nich pielęgniarek, dając dyrektorom tych domów negatywny ar
gument wobec naszych oczekiwań płacowych. Zawsze, kiedy upo
minamy się o wzrost naszych naprawdę niskich uposażeń słyszymy: 
,,ale Was tu wcale nie musi być”. 

Dlaczego więc jesteśmy? Bo to właśnie my nie mając do dyspozycji 
przez 24 h lekarza sprawujemy nadzór nad życiem i zdrowiem na
szych podopiecznych, pielęgnujemy ich, podajemy im leki różnymi 
drogami, wykonujemy zabiegi i procedury, które może wykonać tylko 
pielęgniarka. Dlatego bardzo prosimy, aby nas wreszcie zauważono 
i potraktowano jak pielęgniarki, które pracują na rzecz osób chorych 
i niepełnosprawnych, mające nie tylko obowiązki ale i prawa, w tym 
prawo do godziwego wynagrodzenia. Jesteśmy przekonane, iż zapis w 
ustawie o pomocy społecznej o konieczności zatrudniania w Domach 
Pomocy Społecznej pielęgniarek znacznie poprawił by naszą sytuację. 

Zwracamy się do Pani Minister o przyjęcie naszych argumentów 
i podjęcie działań koniecznych do kompleksowego rozwiązania pa
towej sytuacji pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej.

Pielęgniarki pracujące  
w Domach Pomocy Społecznej  
województwa świętokrzyskiego
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 22 listopada 2016 r.
Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Departament Pomocy  
i Integracji Społecznej
DPS.V.076.12.2016.WW

Pani Ewa Mikołajczyk  
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Świętokrzyskiej Izby  
Pielęgniarek i Położnych  
w Kielcach

Szanowna Pani Przewodnicząca

Odpowiadając na pismo z dnia 12 października 2016 r., znak 978/
VIIIA/16, skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
a przekazujące list pielęgniarek pracujących w domach pomocy spo
łecznej w sprawie wzrostu ich wynagrodzeń, Departament Pomocy 
i Integracji Społecznej przekazuje poniższe wyjaśnienia. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.) prowadzenie i zapewnienie miejsc 
w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym należy do zadań 
własnych gminy, a prowadzenie i rozwój infrastruktury domów po
mocy społecznej o zasięgu ponadgminnym  do zadań własnych 
powiatu. 

W sytuacji gdy dom pomocy społecznej decyduje się na świad
czenie usług pielęgniarskich na swoim terenie, a więc także i na 
zatrudnianie pielęgniarek, stają się one pracownikami samorządo
wymi i podlegają przepisom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pra
cownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1786). Pracownicy zatrudnieni w domach pomocy społecznej pro
wadzonych przez samorządy lub na ich zlecenie, w tym pielęgniarki 
i położne, są zatrudniani i wynagradzani ze środków pochodzących 
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z budżetów tych samorządów zgodnie z regulaminem wynagradzania 
ustalonym na podstawie regulacji prawnych wskazanych powyżej.

Departament podkreśla, że rozporządzenie Rady Ministrów określa 
jedynie minimalne miesięczne poziomy wygrodzenia zasadniczego 
dla poszczególnych stanowisk pracowników samorządowych oraz 
minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywa
nia pracy na tych stanowiskach. Tzw. widełki zaszeregowania oraz 
możliwość tworzenia przez pracodawcę funduszu premii i funduszu 
nagród pozwalają mu na elastyczne tworzenie zakładowej polityki 
placowej, uwzględniającej nie tylko specyfikę pracy każdej grupy 
pracowników oraz zwiększające się zakresy obowiązków, którymi są 
oni obciążani, ale również możliwości finansowe samorządu. 

W odpowiedzi na ubiegłoroczny apel Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, skierowany do wszystkich starostów w sprawie pod
wyższenia wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej, 
w tym pielęgniarek i położnych, pozytywnie odpowiedziało kilku sta
rostów. Niektórzy starostowie poinformowali nawet, ze od kilku lat 
monitorują sytuacje płacową pracowników DPSów i w miarę moż
liwości budżetowych samorządu podwyższają ich wynagrodzenia. 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami zasadnym wydaje się, aby 
w sytuacji niedoboru środków dla domów pomocy społecznej to 
właśnie samorządy lokalne przeprowadziły wnikliwą analizę swoich 
budżetów i w większym stopniu uwzględniły konieczność party
cypowania w dochodach tych jednostek, zwłaszcza, że w sytuacji 
starzenia się społeczeństwa ta forma pomocy najprawdopodobniej 
będzie coraz bardziej potrzebna. 

Dodatkowo w przypadku występowania problemów finansowych 
organ prowadzący dom może wystąpić o zwiększoną dotacje dla do
mów pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 
Ponadto należy zauważyć, że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 
15 kwietnia 2015 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618) 
dają możliwość wydzielenia  w  ramach struktury organizacyjnej 
podmiotu leczniczego  jednostki organizacyjnej w celu świadczenia 
usług zdrowotnych na terenie domu pomocy społecznej. Niestety 
w  praktyce takie działania nie są podejmowane przez podmioty 
lecznicze, mimo że wzrosły środki przeznaczane na świadczenia opie
ki zdrowotnej dla mieszkańców DPS. Na podstawie Zarządzenia 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 69/2013/DSOZ z dnia 
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27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i re
alizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna (Zarządzenie Nr 32/2015/BP z dnia 
29 czerwca 2015 r.) stawka kapitacyjna dla podopiecznych domów 
pomocy społecznej zadeklarowanych do lekarza podstawowej opie
ki zdrowotnej wzrosła i obecnie wynosi 2,5, a do pielęgniarki  3,5. 
Gdyby podmioty lecznicze / świadczeniodawcy organizowali usługi 
medyczne w DPS byłoby to korzystne zarówno dla mieszkańców 
domów pomocy społecznej, jak i dla pracowników wykonujących 
działalność leczniczą finansowaną z Narodowego Funduszu Zdrowia, 
także pielęgniarek i położnych.

Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby same pielęgniarki wyko
rzystywały obowiązujące  w obszarze opieki zdrowotnej  rozwiąza
nia prawne i świadczyły swoje usługi w domach pomocy społecznej 
mając podpisane odpowiednie umowy z NFZ na świadczenia opieki 
długoterminowej. Niestety same pielęgniarki, szczególnie te z dłuż
szym stażem pracy, rzadko są zainteresowane takim rozwiązaniem. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdaje sobie spra
wę z dużej odpowiedzialności i wielu trudności do pokonania, jakie 
wiążą się z pracą pielęgniarek i położnych, wykonujących swój zawód 
w domach pomocy społecznej. Wybór pracy w DPS oznacza powo
łanie do zajmowania się częściowo i całkowicie niesamodzielnymi 
osobami, które wymagają opieki, leczenia, pielęgnacji i wsparcia, 
pomimo niezadawalających wynagrodzeń.

W wyniku działań Ministerstwa w ostatnich dwóch latach dotacje 
planowane w budżetach wojewodów pozostają na poziomie budżetu 
z 2015 r. co w praktyce powinno skutkować wzrostem jednostko
wej dotacji na mieszkańca DPS z uwagi na zmniejszanie się liczby 
mieszkańców skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. Ponadto 
w roku bieżącym ze środków rezerwy celowej budżetu państwa 
przekazano wojewodom dodatkowe środki w wysokości 30 mln. zł 
na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Z poważaniem 

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej  

Marzena Bartosiewicz
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L  
ekarz POZ koordynatorem pacjenta w systemie

Minister Zdrowia skierował 30 grudnia 2016 roku do konsultac ji 
publicznych projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Ustawa daje lekarzowi POZ  
zadania przewodnika i koordynatora pacjenta w systemie.

Warto wiedzieć: 
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie - od 1 lipca 2019 roku 

- modelu opieki zintegrowanej, która będzie obejmowała szerszy 
katalog badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych 
zapewniony w ramach POZ

Resort zdrowia wyjaśnia, że głównym celem ustawy jest zde-
finiowanie roli i miejsca podstawowej opieki zdrowotnej w sys-
temie ochrony zdrowia, poprawa organizacji i funkcjonowania 
POZ, zwiększenie efektywności i skoordynowanie działań POZ 
z  innymi elementami systemu, zwiększenie roli profilaktyki 
i edukacji zdrowotnej, a także stworzenie mechanizmu finanso-
wego motywowania świadczeniodawców do podnoszenia jakości 
udzielanych świadczeń.

Resort wyjaśnia, że określenie roli i miejsca POZ w systemie 
oraz poprawa jej organizacji przyczynią się do polepszenia stanu 
zdrowia pacjentów, między innymi poprzez ograniczenie skut-
ków chorób.

„Chcemy skoordynować i zintegrować różne poziomy opieki 
medycznej, aby objąć pacjentów kompleksową opieką. Będzie 
to na przykład zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego 
nadzoru nad jego jakością. To właśnie proponujemy w projekcie” 
- czytamy w komunikacie Ministerstwa.

Według projektowanych przepisów lekarz POZ będzie „straż-
nikiem systemu” - uzyska rolę przewodnika (koordynatora) pac-
jenta w systemie. W skład tzw. zespołu POZ wejdą: lekarz POZ, 
pielęgniarka POZ i położna POZ.

Zespół ten będzie współpracował z osobami, które będą udzie-
lały specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, między innymi 
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w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w ramach 
leczenia szpitalnego, a także ze specjalistami w obszarze zdro-
wia publicznego, na przykład z dietetykiem, fizjoterapeutą czy 
psychologiem. 

Współpraca ta będzie polegała między innymi na wymianie 
informacji.

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie - od 1 lipca 
2019 roku - modelu opieki zintegrowanej, która będzie obejmo-
wała szerszy katalog badań diagnostycznych i konsultacji spec-
jalistycznych zapewniony w ramach POZ. 

Model ten będzie skierowany do pacjentów z wybranymi cho-
robami przewlekłymi.

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej jest dostępny 
w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

tekst ze strony www.mz.gov.pl
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Informacje

D  
yżury

Radca Prawny OIPiP
poniedziałki - godz. 1200-1500 

w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP
pełni dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca 

w godzinach 1500-1700 w Biurze OIPiP 
(tel. 85 747-00-16)

Przewodniczący Okręgowego Sądu PiP
pełni dyżury 2 razy w miesiącu - w pierwszą i trzecią  

środę miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
(tel. 85 747-00-16)

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
Agnieszka Krynicka pełni dyżury w pierwszy wtorek 

miesiąca, w godzinach 1400-1500 w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku  
(budynek administracji Szpitala, pok. 26)  
Spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu  
(tel. 85 746-80-03)
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat biura

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

Działalność merytoryczna:

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

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

w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie 
(kontrole)

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

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

Kasa:

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

Biblioteka - lokal nr 21:

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

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

Informacje
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W  
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15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 
tel. 85 747-00-16, tel/fax  85 744-11-09 
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Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje

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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