
Ciemna nocka tuż nad światem 
tylko się w okienkach świeci 

Się krzątają gospodynie 
Się radują grzeczne dzieci

Wszyscy gwiazdki wyglądają 
Snują plany i marzenia 

Się opłatkiem obdzielają 
I składają se życzenia

„Niech się święci Nowy Roczek” 
„Niech się darzy od Dzieciny…” 

(tylko czegoś łezka leci… 
czegoś nadrabiają miny.)

Zaklinamy rzeczywistość! 
Niech nas cieszy w każdej roli. 

Trudno dziś w Dobre Jutro 
zamieniajmy Siłą Woli.

Joanna Królewska

Niech  święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam szczęście 
 i pomyślność, niech moc wiary i siły doda otuchy w zmaganiu się 

z codziennością. Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju 
 i realizacji osobistych zamierzeń, w imieniu ORPIP życzy 

 Przewodnicząca Cecylia Dolińska 
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Drogie Koleżanki i Koledzy
Koniec roku sprzyja podsumowaniom, skłania 

do przemyśleń.
Patrząc wstecz, widzimy, czego dokonaliśmy, 

co nam umknęło, co się nie udało.
Minął kolejny rok niewydolnego systemu 

ochrony zdrowia. Zadłużenie szpitali rośnie, które 
próbuje się naprawić kosztem pracowników i pa-
cjentów oraz przekształceniem zakładów opieki 
zdrowotnej w przedsiębiorstwa.

W listopadzie Związek Powiatów Polskich 
wystosował stanowisko w sprawie norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych (str. 79). To jest oburzające, że ko-
lejny raz całą winę próbuje się zrzucić na nasze 
środowisko, po raz kolejny musimy walczyć by 
zapewniono nam minimalne, a nie optymalne 
normy zatrudnienia.

Minimalne normy zatrudnienia zostały opraco-
wane celem zabezpieczenia prawidłowej pracy 
oddziałów i zapewnienia pacjentom niezbędnej 
opieki oraz stworzenia warunków bezpieczeń-
stwa zdrowotnego, gwarantujący prawidłowy tok 
leczenia pacjentów.

Samorząd Pielęgniarek i Położnych w dalszym 
ciągu czynić będzie starania w poprawie stan-
dardów zawodowych, standardów kwalifikacji 
zawodowych na poszczególnych stanowiskach 
pracy oraz poprawę warunków wykonywania 
zawodów.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska



Biuletyn nr 84/2012    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

1. INFORMACJE  
ORPIP  --------------------------------------------------------------- 4

2. GRATULACJE  
  ----------------------------------------------------------------------- 7

3. KAMBODŻA  
wspomnienia cz. 2  -------------------------------------------------- 9

4. SZKOLENIA  
podyplomowe w OIPiP   -----------------------------------------  15

5. KALENDARIUM  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych    --------------------  23

6. INFORMACJE  
konsultantów  ----------------------------------------------------  32

7. INFORMACJE  
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  ----------------------  58

8. KOMUNIKATY,  
informacje --------------------------------------------------------  75

9. PODZIĘKOWANIA 
 --------------------------------------------------------------------  95

Spis treści



4

Biuletyn nr 84/2012    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

I  
nformacje Katolickiego Stowarzyszenia PiPP

Informacje Katolickiego Stowarzyszenia  
Pielęgniarek i Położnych Polskich w Białymstoku

Pielęgniarki i Położne należące do Katolickiego Stowarzyszenia 
spotykają się w każdą IV-tą niedzielę miesiąca oprócz wakacji na 
Eucharystii w „Starym Kościele” przy Katedrze o godz. 14-tej.

Po mszy św. odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Boże-
go. Następnie mamy  spotkania formacyjno-modlitewne. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich, którym nie są obce wartości 
chrześcijańskie. Zapraszamy też na pielgrzymowanie z nami do 
Sanktuariów w Polsce.

Dzisiaj w tak trudnych czasach służby zdrowia i Ojczyzny w 
„Roku Wiary” umacniajmy swoją wiarę i nadzieję w modlitwie 
i jedności z Bogiem.

„Na świecie istnieje tylko jedna istota absolutnie piękna – 
Chrystus, a objawienie się tej wspaniałej, nieskończenie pięknej 
istoty, jest niewątpliwie niesłychanym ogromnym cudem”. 

Fiodor Dostojewski
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku, na tak bardzo rodzinne i radosne święta w Imieniu Zarzą-
du i swoim życzę dużo zdrowia, radości, miłości i wszystkiego 
co jest miłe w oczach Pana. 

Niech pokój Betlejemskiej Nocy przeniknie Wasze serca nadzieją i 
ufnością w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Niech Mała 
Dziecina błogosławi na każdy dzień życia w Nowym 2013 Roku.

Szczęść Boże!
Stanisława Zimnoch  

Prezes
Kontakt: Stanisława Zimnoch, tel. 664-896-876

Informacje KSPiP
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Zdrowy Przedszkolak

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku jako 
jedna z nielicznych została wytypowana przez Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych do realizacji pilotażowego projektu edu-
kacyjnego „Zdrowy Przedszkolak”, którego celem jest edukacja 
rodziców na temat zapobiegania chorobom zakaźnym. Niezmier-
nie cieszy Nas to wyróżnienie tym bardziej, że w projekcie wzięły 
udział tylko cztery izby z: Białegostoku, Szczecina, Radomia i 
Wrocławia.

W październiku i listopadzie w sześciu wybranych przedszko-
lach naszego miasta odbyły się spotkania edukacyjne zorgani-
zowane przez przewodniczącą OIPiP dr Cecylię Dolińską. Spot-
kania z rodzicami dzieci przedszkolnych przeprowadziła mgr 
Jolanta Kraśnicka. Każde spotkanie składało się z dwóch części: 
krótkiego wykładu oraz indywidualnych konsultacji.

Podczas wykładu rodzice uzyskali aktualne informacje na te-
mat epidemiologii, przebiegu, ewentualnych powikłań, a przede 
wszystkim sposobów profilaktyki jednej z najczęściej występu-
jących chorób zakaźnych wieku dziecięcego - ospy wietrznej. 
Dzięki indywidualnym konsultacjom z pielęgniarką - Jolantą 
Kraśnicką każdy z rodziców miał możliwość swobodnego zada-
wania pytań dotyczących szczepień ochronnych oraz problemów 
związanych ze zdrowiem ich dzieci. Pytania najczęściej dotyczy-
ły szczepień przeciwko ospie wietrznej ale także pielęgnowania 
dziecka podczas choroby. Spotkania cieszyły się dużym uznaniem 
ze strony rodziców oraz personelu przedszkoli ponieważ w ankie-
tach ewaluacyjnych zostały ocenione na 5 i 6 w skali od 0 - 6.

Informacje ORPiP
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Edukacja zdrowotna jest nierozerwalnie wpisana w działalność 
zawodową pielęgniarek i położnych. Pacjenci postrzegają nas 
jako pierwsze, bezpośrednie źródło informacji. Starajmy się więc 
wykorzystywać każdą możliwość edukowania naszych pacjentów 
„dużych” i „małych” ponieważ w ten sposób zwiększamy ich 
świadomość zdrowotną co procentuje w skali globalnej zdrowym 
społeczeństwem.

Jolanta Kraśnicka

Fot. materiały OIPiP

Informacje ORPiP
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G  
ratulacje 

W imieniu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku oraz w swoim własnym 
składam serdeczne gratulacje 
Pani mgr Agacie Panas powoła-
nej przez Wojewodę Podlaskiego 
na Konsultanta Wojewódzkiego w 
dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej.

Wyrażam przekonanie, że swo-
ją doskonałą znajomością prob-
lematyki w dziedzinie opieki paliatywnej, skutecznie wesprze Pani 
działania samorządu na rzecz umacniania naszej  roli zawodowej.

Życzę Pani satysfakcji z tytułu pełnienia funkcji Konsultanta, suk-
cesów w pracy  zawodowej oraz pomyślności w życiu osobis tym.

 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska

Gratulacje
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Zaznacz, jaka ochrona jest ważna w Twojej praktyce pielęgniarskiej. Skontaktuj się z naszym doradcą ubezpieczeniowym,  
który dobierze odpowiednią dla Ciebie polisę.

Kompleksowy pakiet ubezpieczeń  
INTER dla medycyny

Wieloletnia współpraca ze środowiskiem pielęgniarek  
i położnych pokazała nam, że najlepsza jest kompleksowa 
ochrona ubezpieczeniowa obejmująca najważniejsze ryzyka  
w życiu zawodowym i prywatnym. Dlatego ujęliśmy je  
w jednym pakiecie, ale wybór zakresu ochrony  
pozostawiamy Tobie. 

   Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności 
Cywilnej – konieczne dla pielęgniarek i położnych 
pracujących na kontrakcie, prowadzących praktykę 
pielęgniarską i położniczą.

  Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności 
Cywilnej - rozszerza zakres ochrony dla posiadaczy 
ubezpieczenia obowiązkowego. Pozostałym 
pielęgniarkom i położonym zapewnia ochronę m.in.  
na wszystkie czynności medyczne.  

  Ochrona prawna dla osób wykonujących  
zawód medyczny (INTER Ochrona Prawna).

  Świadczenie pieniężne w przypadku przerwy 
w wykonywaniu zawodu (INTER Kontrakt).

  Ubezpieczenie skutków ekspozycji  
na materiał zakaźny (INTER Ochrona HIV/WZW).

  Ochrona majątku praktyki pielęgniarskiej  
i położniczej (INTER Partner).

  Ubezpieczenie w życiu prywatnym:  
dom, mieszkanie, turystyka, życie  
(INTER Lokum, INTER Tour, INTER Grupa).

INTER Polska to najlepsza ochrona ubezpieczeniowa Twoich indywidualnych potrzeb!
To tradycja i doświadczenie 20 lat współpracy ze środowiskiem medycznym.

TU INTER Polska S.A. 
Przedstawicielstwo w Białymstoku
ul. Lipowa 51
15-424 Białystok
tel. 85 653 75 63
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Informacje wydawcy OIPiP w Białymstoku

Informacje ORPiP
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W  
spomnienia z Kambodży

Moje spotkanie z Azją 
część II

BATTAMBAG - moja praca

Fot. Krystyna Wojnar

Przytulam płaczące, cierpiące szpitalne dzieci. Kiedy trochę 
wydobrzeją uczę je trzymać ołówek w rączce, chwalę postępy w 
posługiwaniu się nim. Zachwycam wyczuciem kolorów i form 
w ich rysunkach. Śpiewam i uczę polskich piosenek. Bawię się z 
nimi, rozpieszczam. Nie nawykłe do bliskiego kontaktu najpierw 
reagują dziwnie. Potem same go szukają, tulą się. Co dzień rano 
obdarowują radością powitania. Częstują pieczonymi robakami 
- tutejszym przysmakiem (fuj!) 

Z dziećmi staramy się uczyć od siebie swoich języków, nie wy-
chodzi to najlepiej. Uczę więc angielskiego na obrazkach. Powta-
rzają chętnie choć nie rozumieją często znaczenia słów.

Wspomnienia z Kambodży
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Ś r o d ow i s k a ,  w 
których żyją są bar-
dzo ubogie. Chaty z 
desek ustawione na 
wysokich palach, w 
ścianach i podłodze 
szpary na palec - sta-
nowiące naturalną 
wentylację. Na pod-
łodze maty do spania, 
moskitiery zwisające 
z sufitu, podwieszo-
ne hamaki, wielką 
rzadkością telewizor 
zasilany z generatora 
(znak czasu i zamoż-
ności). Prąd z sieci 
jest tylko w mieście.

Kiedy trzeba uczę 
pielęgniarki techniki 
zabiegów pielęgniar-
skich, wkłuć dożyl-
nych wyręczam w 
trudniejszych przy-
padkach. Dzielę się 
spostrzeżeniami i 
uwagami na temat 

ich pracy. Opowiadam o swojej pracy w Polsce, o Polsce. Ko-
munikacja nie ich jest najmocniejszą stroną. Ja nie znam bardzo 
trudnego języka khmerskiego one słabo angielski. Ale od czego 
jest „body language” i ręce ?

Pielęgniarki są bardzo zainteresowane moim krajem. Pokazuję 
im pięknie ilustrowany album o Polsce. Przyglądają się z uwa-
gą fotografiom parku i natychmiast pada pytanie: „where are 
fruits?” (gdzie są owoce?). Tutaj każde posadzone drzewo rodzi 
jadalne owoce. Czasem coś ugotuję sama, częstuję je. Jedzą ale 
zachwytu nie widzę. Do czego innego przywykły. W kuchni do-
brej khmerskiej kucharki dominuje „zapach” sosu rybnego (spe-

Fot. Krystyna Wojnar

Wspomnienia z Kambodży
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cjał ze sfermentowanych ryb, siarkowodór przy tym to francuskie 
perfumy). Nasza kucharka Kim Roh (Wietnamka) nauczona 
częściowo kuchni europejskiej łączy ją doskonale z azjatycką i go-
tuje tak dobrze, że natychmiast łapię kilogramy, których nawet 
w tutejszym skwarnym słońcu nie da się wytopić.

Po mieście poruszam się rowerem, co jest nie lada wyczynem 
przy tutejszych temperaturach i wilgotności (nie wolno mi pro-
wadzić służbowego auta, jako wolontariusz nie mam stosowne-
go ubezpieczenia). Jezdżę do second-handów kupuje ubranka 
i ubieram dzieci ulicy. Często spotykam też te z deformacjami 
i wtedy zastanawiam się jak ściągnąć je do szpitala. Opowiadam 
Ake i razem obmyślamy strategię.

W Kambodży uroczystościom pogrzebowym, weselom i innym 
kościelnym towarzyszy specyficzna muzyka i śpiewy docierające 
ze świątyń. Jest ich w mieście bez liku. Muzyka zwana przeze 
mnie „plim plim music” na początku bawi. Ale kiedy dociera do 
uszu od 4 do 7 rano z „gigantofonu” pobliskiej pagody, wywołuje 
przeciwne uczucia.

Fot. Krystyna Wojnar

Wspomnienia z Kambodży
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Pracujemy 6 dni w tygodniu. Niedziela jest w zasadzie wolna od 
pracy - dyżurują lekarze khmerscy. Wyruszamy więc w poszuki-
waniu nowych miejsc i wrażeń, byle nie daleko. W każdej chwili 
mogą wołać przez radio z prośba o pomoc. Na początku dużą 
atrakcja są pagody, ruiny starych świątyń, Komping poi - sztuczny 
zalew (italian agriculture project).Największą jednak dla mnie 
atrakcją, do końca, są ludzie, ich kultura, to jak żyją, myślą. 

Wiele dowiaduję się od naszej house-keeper. Sokha jest w wieku 
mojej córki więc staram się ją trochę wychowywać po swojemu, 
przemycając wartości z naszego świata. Podczas wielkiej suszy 
odwiedzamy jej rodzinę we wsi nieopodal Battmbang. Tuż przed 
spóźniającą się porą deszczową wyschły sadzonki ryżu bo zabra-
kło pieniędzy na paliwo do pompy nawadniającej poletko.

50 kg worek ryżu, parę butelek sosu sojowego, rybnego i ole-
ju, pozwolają przetrwać ciężkie czasy 5 osobowej rodzinie. Nas 
kosztuje to tylko 50 $. Złożone razem dłonie, pochylona gło-
wa i uśmiech jako dziękczynny gest, zastępują wszystkie słowa. 
I zostaje w pamięci na zawsze jako coś nierozerwalnego z tym 
krajem.

Fot. Krystyna Wojnar

Wspomnienia z Kambodży
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Z racji wielu projektów pomocowych przewidzianych dla tego 
biednego kraju, spotykają się tu wolontariusze z całego świata. 
Przesiadują wieczorami w klubach, pubach. Wymieniają do-
świadczeniami, zawiązują przyjaźnie. W Balcony river cluB nad 
rzeką Sangke poznaję wielu ciekawych ludzi, często pogubio-
nych w cywilizacji, którzy tu odnajdują spokój i nadają inny 
sens życiu.

Do klubu Johna - Australijczyka wchodzi się boso, piękne 
tropikalne drewno na podłodze jest „jak pupa niemowlęcia”. Z 
lubością głaszczę ją stopami odbierając to niemal jak pieszczotę. 
Nad głowami szumią wiatraki (żadnej klimatyzacji!). Usadowieni 
na wygodnych, szerokich bambusowych sofach odreagowujemy 
codzienne trudy pracy. Przychodzi się tu na kurację anty-mala-
ryczną - gin&tonic. (żart !)

Poważnie zaś mówiąc - używam repelentów z wyposażenia 
Armii Amerykańskiej w  tropikach i nie wychylam się, czyli 
przestrzegam rozsądnych zasad (długie rękawy tuż po zmroku, 
repelenty, wiatraki albo pomieszczenia klimatyzowane).

Podczas jednego ze spotkań towarzyskich poznaję sympa-
tycznych Francuzów. Pracują w pedagogicznym projekcie po-

Fot. Krystyna Wojnar

Wspomnienia z Kambodży
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mocowym erm dla dzieci uchodźców. Przystaję na propozycje 
współpracy w terenie przygranicznym z Tajlandią.

Dla enfants refugies du monde przeprowadzam badania bilan-
sowe dzieci w szkołach i świetlicy wiejskiej w rejonie Samlot – 
najbardziej malarycznej strefie. Bilans dzieci azjatyckich nijak się 
ma w zestawieniu z polskimi siatkami centylowymi (na nich się 
opieram bo takie tylko udaje się zdobyć).Ale na początek dobre i 
to. Nikt dotąd nie prowadził takich badań. Jestem więc prekurso-
rem (ha!) Francuzi bardzo pięknie podziękują a ja zyskuję jeszcze 
jedno  nowe doświadczenie i pakiet nowych wspomnień.

O kolejne wzbogaciłam się podróżując już turystycznie po Azji 
po skończonej misji w Battambang.

emergency nadal tu funkcjonuje choć już pod zarządem Ja-
pońskiej fundacji Handa. Rząd Kambodży niechętnie odniósł się 
do propozycji przejęcia we władanie niedochodowej instytucji. 
Logo pozostało a Japończycy zapewnili o kontynuacji idei.

Gino Strada wciąż pracuje w Afganistanie. Ukochał sobie tam-
tych ludzi, kraj, góry. Zmarłą w 2009 roku żonę Teresę Sarti na 
stanowisku prezesa zastąpiła ich córka Cecylia Strada.

Świat wciąż potrzebuje takich ludzi, w coraz to nowych zapal-
nych rejonach. I jeśli nawet, kiedykolwiek idea pokoju zwycięży, 
zawsze znajdzie  się ktoś kto będzie potrzebował pomocy. Z po-
wodu biedy, niedożywienia, klęsk żywiołowych czy innych.

Po moim pobycie w Kambodży pozostały wspomnienia oraz 
wciąż żywe, rozsiane po świecie przyjaźnie i kartony fotografii.

Ale przede wszystkim optymizm - jakiego nauczyłam się od 
Khmerów, którzy czerpią go z religii i filozofii buddyjskiej.

Krystyna Wojnar 
pielęgniarka

Wspomnienia z Kambodży
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B  
ezpłatne szkolenia OIPiP w 2012 roku

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w maju 2012 roku 
uruchomiła sfinansowane za składek członków szkolenia dla 
naszych grup zawodowych. 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób nasze Koleżanki i Koledzy 
mogli w 2012 r. bezpłatnie skorzystać z następujących szkoleń:

- 2 edycje kursu specjalistycznego „Wykonywanie i interpre-
tacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i po-
łożnych;

- 2 edycje kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla 
pielęgniarek;

- kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
noworodka” dla pielęgniarek i położnych (fot. poniżej);

- kurs specjalistyczny „ Endoskopia”  dla pielęgniarek (fot. na 
str 16);

- kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek;
- kurs specjalistyczny „Żywienie enteralne i parenteralne” dla 

pielęgniarek;

Fot. materiały OIPiP

Bezpłatne szkolenia OIPiP
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Fot. materiały OIPiP

- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
dla pielęgniarek i położnych;

- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego dla pielęgniarek i położnych.

Aktualnie odbywają się zajęcia w ramach:
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjolo-

gicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek;
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 

dla pielęgniarek.
W wyniku wygranego postępowania przetargowego zostało 

zorganizowane też:
- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa zacho-

wawczego dla pielęgniarek. 

Z każdego rodzaju kształcenia mogło skorzystać 30 osób, w su-
mie w 2012 r. OIPiP w Białymstoku zorganizowała bezpłatne 
szkolenia dla 390 pielęgniarek i położnych z naszego regionu.

Przewodnicząca Komisji 
ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  

Elżbieta Sienkiewicz

Listy osób, które ukończyły szkolenia zamieszczamy na kolejnych stronach

Fot. materiały OIPiP

Bezpłatne szkolenia OIPiP
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B  
ezpłatne szkolenia OIPiP w 2012 roku

Poniżej zamieszczamy zestawienie absolwentów kształcenia 
podyplomowego w roku 2012, którego organizatorem była Okrę-
gowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Kurs specjalistyczny 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  
(Nr 03/07) dla pielęgniarek i położnych - 1 edycja

Jolanta Antoniuk  Tomasz Bezubik
Agnieszka Bruczko Danuta Dymnicka
Teresa W. Jakubowicz Marianna Jarosz
Iwona Jurczuk  Małgorzata Kelus
Dorota K. Kierznowska Dorota Kłoskowska
Elżbieta Kobus  Walentyna Kostecka
Halina Krawczuk  Aldona Teresa Kuczewska
Ewa Łuszczewska  Grażyna Ruta
Irena Milewska  Joanna Janina Mirończuk
Anna Moroz  Jolanta Ogonowska
Agnieszka Perkowska Emilia Pietrzycka
Barbara Pul  Krystyna Sewastianik
Małgorzata Sienkiewicz Lidia Szymańska
Joanna Szyszko  Małgorzata Wojszko
Ewa Tekień

Kurs specjalistyczny

 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  
(Nr 03/07) dla pielęgniarek i położnych - 2 edycja

Halina Androsiuk  Ewa Bagrowska
Dorota Bazyluk  Ewa Błahuszewska
Ewa Bogdan  Elżbieta Borowska

Bezpłatne szkolenia OIPiP
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Halina T. Burzyńska Elżbieta Cilulko
Marzena Czabatorowicz Małgorzata Czarniecka
Janina Dmitruk  Agnieszka Eljaszuk
Katarzyna J. Golc  Mirosława Gryko
Danuta Iwaniuk  Teresa Kozłowska
Iwona Krysztofiak  Paulina Kuptel
Anetta T. Łukjaniuk Irena Musiuk
Joanna Muszler  Anna Paszko
Małgorzata Puszko Hanna Rembiszewska
Edyta Sutuła  Dorota Szoka
Jolanta Wiszowata Tamara Wojtas
Małgorzata Żmiejko Wiesława Żurawska

Kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne (Nr 03/08) dla pielęgniarek  
- 1 edycja

Alina B. Taudul  Leonarda Gajewska
Sylwia E. Dobrogowska Jadwiga Dudzik
Justyna Białokoz  Bogusława Betko
Barbara Ołtarzewska Sylwia Dąbrowska
Anna Kosior  Renata Anna Zalewska
Barbara J. Borkowicz Barbara Syczewska
Barbara Supruniuk Wiesława Szuberska
Zoja Romanowicz  Grażyna Ruta
Barbara Kulesza  Dorota Wojsław-Magnuszewska
Barbara Romaniuk Teresa Zadykowicz
Agnieszka Wołyniec Anna Kobryniec
Jolanta D. Olszewska Barbara Romanek
Elżbieta Trypuć  Małgorzata Szafrańska
Jadwiga Sojko  Mirosława Ciołko
Bożenna Sochoń  Elżbieta Niegierewicz

Bezpłatne szkolenia OIPiP
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Kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne (Nr 03/08) dla pielęgniarek  
- 2 edycja

Anna Andrejczuk  Celina Bernacka
Katarzyna Brzozowska Joanna Chilimoniuk
Maria Dębowska  Helena Dołęgowska
Barbara Ekonomiuk Rafał Falkowski
Beata Filińska  Joanna Gołębiewska
Beata Anna Gryko Mirosława Iwaniuk
Wanda Krahel  Paulina P. Kropiewnicka
Bożena Laskowska Iwona B. Michalczuk
Mirosława Ondruch Elżbieta Orlikowska
Ewa Olszewska  Marzena Ostapkowicz
Halina Pierwoj  Wiesława Samojlik
Anna Siwicka  Barbara Staniewicz
Dorota Szlaga  Irena J. Trofimiuk
Ewa Trykozko  Małgorzata Weryk
Urszula J. Żakiewicz-Łobasiuk Agnieszka Żukowska

Kurs specjalistyczny 

Endoskopia dla pielęgniarek

Elżbieta Anasińska Anna Bagniuk-Plewa
Zuzanna Borzym  Beata Chudzińska
Ludmiła Daniluk  Bożena Gacuta
Katarzyna Gruczek Dorota Gryc
Anna Grzybowska Barbara Jarmoszuk
Halina Juszczuk  Agata Konończuk
Dorota Litwin  Joanna Majtas
Izabela Maleszewska Elżbieta Matys
Martyna A. Mazur Bożena A. Mikiewicz
Anna Oksiejczuk  Marzanna Patejczuk
Dorota Pawelska  Stanisława Raczkowska
Celina Rutkowska  Dorota Rutkowska

Bezpłatne szkolenia OIPiP
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Joanna Smarżewska Urszula Surowiec
Barbara Szymańska Małgorzata Twarowska
Elżbieta Waluk  Lilia Zaborska

Kurs specjalistyczny 

Leczenie ran (Nr 11/07) dla pielęgniarek

Bożena Androsiuk Bernarda Bagińska
Irena Bogdanowicz Dorota Borowska
Marta R. Bubieniec Wioletta Buchowiec
Anetta Cilulko  Marianna Danilewska
Iwona M. Gierejko Elżbieta Górecka
Emilia Juszkiewicz Krystyna Kasperowicz-Łabowicz
Joanna Kochanowska Małgorzata Łubińska
Joanna Łuczaj  Zofia Maćkowiak
Dorota Miłkowska Małgorzata J. Michalewicz
Regina Parambol  Barbara Perkowska
Beata Piszczatowska Elżbieta Pogorzelska
Irena Prochowicz  Małgorzata Raubo
Alina Sidorska  Barbara T. Sienkiewicz
Nela Sonta  Agnieszka Szpakowska
Halina Wysocka  Anna Znosko

Kurs specjalistyczny

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka (Nr 01/07) 
dla pielęgniarek i położnych

Krystyna Aniołkowska Iwona A. Bagińska
Grażyna Bakun  Anna Bałdowska
Małgorzata Bancerek Barbara Bebko
Natalia Chomontowska Katarzyna Chrzanowska

Bezpłatne szkolenia OIPiP
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Urszula Czajkowska Elżbieta Czołpińska
Alina Galicka  Beata Barbara Jarocka 
Mirosława Karbowska Krystyna M. Koc
Dorota Krahel  Bożena E. Kulesza-Brończyk
Lucyna Kuźma  Anna Łęczycka
Aneta Mossakowska Krystyna Piekut
Monika Pieszko  Wiesława Rybicka
Sylwia Rząca  Hanna Samojlik
Dorota M. Staniszewska Małgorzata Stefanowska
Maria Szumarska  Teresa J. Śliżewska
Emilia Tarantowicz Alina Wiazowska

Kurs kwalifikacyjny 

w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  
dla pielęgniarek i położnych 

Katarzyna Bedynek Beata Bołdak
Anna Chomutnik  Anna Czołpińska
Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Downarowicz
Ewa Drożdżewicz  Mirosława E. Dzięgielewska
Zinaida Falkowska Małgorzata Frankowska
Wiesława Godlewska Agata Halicka-Bilska
Barbara Jakimiuk  Urszula Jakonczuk
Grażyna K. Jędruszko Ewa Konarzewska
Wioletta Korkuz  Barbara Kotyńska
Sylwia Krajewska  Alicja Kryńska
Antonina Lenkiewicz Danuta Macjewicz
Ewa Młodzianowska Halina Niewińska
Joanna Polakiewicz Joanna Sic
Wioleta S. Strachota Edyta Szoka
Patrycja Wnorowska Anna Zieziula

Bezpłatne szkolenia OIPiP
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Kurs kwalifikacyjny 

w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego  
dla pielęgniarek i położnych 

 Elżbieta J. Amonowicz Małgorzata Maria Buzun
Agnieszka Charyło Urszula Chrzanowska
Dorota Cimoszuk  Grażyna Denisiuk
Ewa Dmitruk  Jolanta Godlewska
Joanna Goss  Aleksandra Gorzelska
Alina Jacewicz  Urszula Jakubowska
Barbara W. Karczewska Bożena Kluczyk-Zaniewska
Kornelia Kurcewicz Halina Landsberg
Maria Muśko  Zofia Niewińska 
Jolanta Rokicka  Karolina J. Sadowska
Bożenna Samujło   Teresa Sidz
Iwona Siniło  Irena Stepaniuk 
Alicja Szyłejko  Małgorzata Strankowska
Marta Szymańska  Urszula Janina Treter
Tomasz R. Wardowicz Agnieszka Wojno

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

Przewodnicząca 
 Cecylia Dolińska

Bezpłatne szkolenia OIPiP
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K  
alendarium

03.09.2012 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej 
i Pomocy Społecznej.

04.09.2012 Posiedzenie Rady Społecznej w USK - uczestniczyła 
Małgorzata Strankowska.

04.09.2012 Wizytacja Grupowej Praktyki Pielęgniarek i Grupo-
wej Praktyki Położnych prowadzonej w Białymstoku przy 
ul. Mieszka I 8 C.

05.09.2012 Egzamin wstępny specjalistycznego kursu Leczenie 
ran prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

11.09.2012 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

11.09.2012 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kształcenia 
Podyplomowego.

12.09.2012 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach: 
- związanych z niewykonywaniem  zawodu łącznie przez 

okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:
skierowano na przeszkolenie 1 pielęgniarkę;•	

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wykreślono z rejestru wpis nr 38 szkolenie specjaliza-•	
cyjne w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego Agen-
cja Konsultingowo-Edukacyjna ,,ORDO”,
wpisano do rejestru pod nr 103 Fundacja Twórczych •	
Kobiet Warszawa kurs doskonalący - Standard w opie-
ce okołoporodowej;

- przyznania zapomóg - pomoc otrzymały 3, pie lęg niar-
ki;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymały 
22 koleżanki, 4 osobom odmówiono ze względów regu-
laminowych;

Kalendarium
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Kalendarium

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 19 pielęgniarek i 2 położne,
wykreślono z rejestru 2 pielęgniarki ,•	
wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę,•	
anulowano uchwalę w sprawie wydania duplikatu pra-•	
wa wykonywania zawodu;

- zmiany składu komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambulato-
ryjnej Opiece Zdrowotnej;

- zmiany składu Zespołu ds. Pielęgniarskiej Opieki Dłu-
goterminowej Domowej.

12.09.2012 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- programu przeszkolenia pielęgniarek i położnych nie 

wykonujących zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 
5 lat w okresie ostatnich 6 lat;

- wygaśnięcia mandatu członka organu Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;

- zmiany w Uchwale Nr 4/VI Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Białymstoku z dnia 22 października 
2011 roku w sprawie powołania i zasad działania komis-
j i problemowych działających przy Okręgowej Izbie Pie-
lęgniarek i Położnych w Białymstoku;

- zmiany w Załączniku do Uchwały Nr 16 w sprawie 
zat wierdzenia regulaminu dofinansowania kosztów 
związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 
członków OIPiP w Białymstoku;

- podjęcie wniosku o powołanie na szczeblu krajowym 
Komisji lub Zespołu ds. Pielęgniarskiej opieki Długo-
terminowej Domowej.

15.09.2012 Egzamin kwalifikacyjny na specjalizację zachowawczą 
prowadzoną przez OIPiP w Białymstoku.

18.09.2012 Szkolenie w USK przeprowadzone przez Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk 
nt. ,,Prawa pacjenta w świetle ustawodawstwa polskiego” 
- udział wzięło 62 osoby.
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18-19.09.2012 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

19.09.2012 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej.

19.09.2012 Egzamin kwalifikacyjny na kurs pielęgniarstwa 
anes tezjologicznego i intensywnej opieki prowadzony przez 
OIPiP w Białymstoku.

20.09.2012 Obchody jubileuszu 50-lecia SP ZOZ Bielsk Podlaski 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Doliń-
ska.

24.09.2012 Posiedzenie pełnomocnych przedstawicieli.

25.09.2012 Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycz-
nej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ Białystok - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

26.09.2012 Posiedzenie Komisji Biotycznej – uczestniczyła Irena 
Husar.

26.09.2012 Szkolenie w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej 
przeprowadzone przez zastępcę Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Hannę Maj nt. ,,Odpo-
wiedzialność zawodowa na pielęgniarskich stanowiskach 
pracy” - udział wzięło 4 osoby.

26.09.2012 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

27.09.2012 Spotkanie informacyjne dotyczące struktury świad-
czeń opieki zdrowotnej organizowane przez  Podlaski 
Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska i Dorota Roj-
sza.

27.09.2012 Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarskiej Opieki Dłu-
goterminowej Domowej.

28.09.2012 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego opieki 
długoterminowej realizowany przez Ośrodek Szkolenio-

Kalendarium
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wy „EKSPERT” - uczestniczyła Sekretarz ORPiP Elżbieta 
Niegierewicz.

02.10.2012 Wizytacja Grupowej Praktyki Pielęgniarek w Bia-
łymstoku przy ul. Radzymińskiej.

03.10.2012 Egzamin wstępny kwalifikacyjnego kursu pielę-
gniarstwa rodzinnego prowadzonego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

05.10.2012 Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

06.10.2012 Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole 
Medycznej w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

09.10.2012 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą 
Pelargos „Szczepienia - dylematy rodziców w praktyce” i 
,,Stany niepokoju u niemowląt i małych dzieci” - uczest-
niczyło 37 członków samorządu.

09.10.2012 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

09.10.2012 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kształcenia 
Podyplomowego.

10.10.2012 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach: 
- zatrudnienia księgowej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 

i Położnych w Białymstoku;
- w sprawie dofinansowania szkoleń - dofinansowanie 

otrzymało 85 koleżanki, 1 wniosek rozpatrzono nega-
tywnie ze względów regulaminowych;

- przyznania zapomóg z funduszu  losowego - pomoc 
otrzymało 5 pielęgniarek;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
skierowano na roczny staż adaptacyjny pielęgniarkę •	
cudzoziemkę,
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 5 pielęgniarek ,
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wykreślono z rejestru 3 pielęgniarki,•	
wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę i 1 położną;•	

- prenumeraty czasopism;
- zaliczenia przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu  

zawodu dłużej niż  5 lat w okresie ostatnich 6 lat 2 pie-
lęgniarkom;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wykreślono z rejestru wpis nr 33 kurs specjalistyczny •	
Szczepienia ochronne organizowany przez Ośrodek 
Doskonalenia Kadr ,,Profesja”,
wykreślono z rejestru wpis nr 465 kurs specjalistycz-•	
ny Wykonanie i ocena testów skórnych organizowany 
przez NZOZ OMNI-MED Zofia Stojak;

- rejestru  podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

dokonano wykreślenia z rejestru 13 indywidualnych •	
praktyk pielęgniarek.

10.10.2012 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 2 pielęgniarkom.

12.10.2012 Szkolenie przewodniczących i członków okręgowych 
sądów pielęgniarek i położnych w Łomży.

12.10.2012 Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy 
Dyrektora ds. medycznych w SP ZOZ Siemiatycze - uczest-
niczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

17.10.2012 Posiedzenie zarządu Oddziału PTP.
23.10.2012 Konferencja  w CKPPiP W w Warszawie nt. ,,Profes-

jonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego 
w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego” - uczest-
niczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

24.10.2012 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego - Żywie-
nie enteralne i parenteralne prowadzonego przez OIPiP 
w Białymstoku.

24.10.2012 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.
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25.10.2012 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego prowadzonego 
przez OIPiP w Białymstoku.

26.10.2012 Spotkanie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa z pielęgniarską kadrą kierowniczą.

30.10.2012 Konferencja informacyjno-badawcza nt. ,,Wsparcie 
systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego 
w zakresie opieki geriatrycznej” - uczestniczyła Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

05.11.2012 Posiedzenie Komisji Konkursowej w Podlaskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku na stanowisko 
zastępcy Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspek-
tora Sanitarnego - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska.

07.11.2012 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych.

07.11.2012 Posiedzenie Komisji Konkursowych mających na 
celu wyłonienie kandydatki do zatrudnienia na stanowisku 
pielęgniarki oddziałowej Oddziału Geriatrii w SP ZOZ MSW 
w Białymstoku - komisjom przewodniczyła Małgorzata 
Strankowska.

09.11.2012 Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Podlaskiego nt. ,,Zdrowie gwarancją aktywności 
zawodowej pracowników 50+” - uczestniczyła Przewodni-
cząca ORPiP Cecylia Dolińska.

12.11.2012 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

13.11.2012 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kształcenia 
Podyplomowego.

13.11.2012 Wizytacja Grupowej Praktyki Pielęgniarek prowa-
dzonej w Białymstoku przy ul. Dobrej i kontrola podmiotu 
prowadzącego kształcenie podyplomowe NZOZ OMNI-
MED Zofia Stojak.
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14.11.2012 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach: 
- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyp-

lomowe:
wpisano do rejestru  pod nr 104 kurs specjalistycz-•	
ny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej 
w zak re sie opieki geriatrycznej organizowany przez 
NZOZ OMNI-MED Zofia Stojak;

-  rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 8 pielęgniarek i 1 położną,
wykreślono z rejestru 2 pielęgniarki ,•	
wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę;•	

- przyznania zapomóg:
z funduszu  losowego – pomoc otrzymało 6 pielęgnia-•	
rek,
w ramach funduszu samopomocowego udzielono za-•	
pomogę 7 pielęgniarkom;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 49 
koleżanek;

- dofinansowania kosztów związanych z organizacją Kon-
ferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Świadome Macierzyń-
stwo”;

- rejestru  podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru  podmiotów prowadzących dzia-•	
łalność leczniczą 1 indywidualną praktykę.

14.11.2012 Egzamin końcowy specjalistycznego kursu Szczepienia 
Ochronne prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

14.11.2012 Posiedzenie Komisji Konkursowych mających na 
celu wyłonienie kandydatek do zatrudnienia na stanowis-
kach pielęgniarek oddziałowych: Kliniki Otolaryngologii 
Dziecięcej, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
z Pododdziałem Pooperacyjnym, Bloku Operacyjnego 
w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Bia-
łymstoku - komisjom przewodniczyła Cecylia Dolińska.
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15.11.2012 Posiedzenie Komisji Konkursowych mających na celu 
wyłonienie kandydatek do zatrudnienia na stanowiskach 
pielęgniarek oddziałowych: Kliniki Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej i Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim 
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku -  komisjom 
przewodniczyła Cecylia Dolińska.

16.11.2012 Egzamin końcowy specjalistycznego kursu EKG 
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

20.11.2012 Posiedzenie Komisji Konkursowych mających na celu 
wyłonienie kandydatek do zatrudnienia na stanowiskach 
pielęgniarek oddziałowych: Kliniki Pediatrii i Nefrologii 
i Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej w Uniwer-
syteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku 
- komisjom przewodniczyła Cecylia Dolińska.

20.11.2012 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą 
ConvaTec „Leczenie ran przewlekłych. Przedstawienie 
opatrunków firmy ConvaTec” i ,,Prezentacja nowości oraz 
pozostałego sprzętu stomijnego ConvaTec” - uczestniczyło 
44 członków samorządu.

21.11.2012 Egzamin końcowy specjalistycznego kursu Endos-
kopia dla pielęgniarek prowadzonego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

21.11.2012 Zebranie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek.
21.11.2012 Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodo-

wego.
26.11.2012 Spotkanie w NIPiP dotyczące przedstawienia in-

formac ji w zakresie obszarów związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, wys-
tępujących na obszarze działania izby - uczestniczyła Prze-
wodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

28.11.2012 Posiedzenie Rady Społecznej Podlaskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ - uczestniczyła Dorota Rojsza.

28.11.2012 Egzamin wstępny na kurs specjalistyczny Resuscy-
tacja Krążeniowo-Oddechowa Noworodka dla położnych 
prowadzony przez OIPiP w Białymstoku.
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29.11.2012 Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Zdro-
wiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - czepko-
wanie studentów II roku pielęgniarstwa i położnictwa, 
wręczenie dyplomów absolwentom UM w Białymstoku.

30.11.2012 Konferencja Naukowo–Szkoleniowa ,,Świadome 
macierzyństwo” organizowana przez Zakład Położnictwa 
i Opieki Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwer-
sytetu Medycznego w Białymstoku - uczestniczyła Prze-
wodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

30.11.2012 Szkolenie w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Me-
dycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przepro-
wadzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Irenę Stepaniuk nt. ,,Znaczenie przestrzegania 
praw pacjenta w procesie nauczania studentów pielęgniars-
twa” - udział wzięło 16 osób.
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K  
onsultanci

Ministerstwo Zdrowia
Warszawa, 2012 r.

Zalecenia sfinansowane ze środków będących w dyspozycji  
Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.  

„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków  
na lata 2011-2015”

Zalecenia dotyczące postępowania  
w przypadku zachorowań sporadycznych  

i ognisk epidemicznych wywołanych przez  
Gram ujemne pałeczki z rodziny Enterobacteriarceae

Zalecenia dotyczące postępowania  
w przypadku identyfikacji  

w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;  
szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae  

wytwarzających karbapenemazy  
typu KPC *, MBL** lub OXA-48

*KPC ang: Klebsiella pneumoniae carbapenamase
**MBL - ang: metallo-ß-lactamase

Zalecenia opracowane przez  
prof. dr hab. n. med. Walerię Hryniewicz  

Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia
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W związku z:
- rozprzestrzenianiem się w Polsce szczepów pałeczek En-

terobacteriaceae (zwłaszcza Klebsiella pneumonioe) wyt-
warzających ß-laktamazy typu KPC,

- pojawieniem się w Polsce szczepów Enterobacteriaceae (En-
terobocter cloacae, Serrotia marcescens, Klebsiella spp. 
i in.) wytwarzających B-laktamazy MBL typu VIM lub 
IMP,

- groźbą pojawienia się w Polsce szczepów Enterobacteria-
ceaewytwarzających MBL typu NDM (w 2011 roku już 
odnotowano jeden przypadek) lub ß-laktamazy typu OXA-
48 (napływających ostatnio do wielu krajów UE),

- wymagane jest podejmowanie natychmiastowych działań 
zapobiegających ich rozprzestrzenianiu się.

Cechą wspólną wymienionych enzymów jest zdolność hydro-
lizy karbapenemów, czyli antybiotyków ß-laktamowych uwa-
żanych dotąd za leki „ostatniej szansy” w leczeniu ciężkich 
zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje Gram-ujemne. 
Ponadto, ß-laktamazy typu KPC rozkładają wszystkie, a MBL 
- niemal wszystkie inne ß-laktamy. Występowanie licznych 
innych mechanizmów oporności w szczepach KPC+MBL+ 

i OXA-48+ powoduje, że szczepy te nagminnie wykazują wie-
looporność (MDR, Multi Drug Resistance) lub rozszerzoną 
wielooporność (XDR, Extensive Drug Resistance), a pojawia-
ją się już też doniesienia o izolowaniu szczepów opornych na 
wszystkie dostępne antybiotyki (PDR, Pan Drug Resistance). 
Te cechy, powiązane z powszechnością występowania pałe-
czek Enterobacteriaceae u ludzi (nosicielstwo w przewodzie 
pokarmowym) oraz ich wielkim znaczeniem, jako bardzo 
częstych czynników etiologicznych zakażeń w podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą w zakresie leczenia sta-
cjonarnego i ambulatoryjnego powodują, że szczepy KPC+, 
MBL+ i OXA-48+ uważa się obecnie za jedno z największych 
zagrożeń dla zdrowia publicznego w dziedzinie medycyny 
zakażeń. Dodatkowo należy podkreślić, że niektóre szczepy 
K. pneumoniae KPC+ w tym te, które dominują w Polsce, 
mają podwyższony potencjał epidemiczny. Ponadto, geny 
kodujące KPC, MBL i OXA-48 zlokalizowane są na tzw. 
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ruchomych elementach genetycznych (piazmidy, transpo-
zony), co daje im wysoką skuteczność rozprzestrzeniania 
się w populacjach bakterii chorobotwórczych. W ostatnim 
czasie, w niektórych krajach stwierdzono już nabycie genów 
MBL-NDM i OXA-48 przez najbardziej epidemiczne szczepy 
Escherichia coli, o podwyższonej zjadliwości, występujące 
powszechnie w środowisku pozaszpitalnym. Wśród leków, 
na które najczęściej stwierdza się wrażliwość szczepów KPC+, 
MBL+ i OXA-48+ in vitro, brak jest antybiotyków o udowod-
nionej naukowo skuteczności klinicznej i nie należy oczeki-
wać wprowadzenia na rynek nowych leków w najbliższych 
10-15 latach. Tymczasem śmiertelność w przypadku zakażeń 
łożyska krwi szczepami KPC+ przekracza 50%.
Obecnie w niemal wszystkich krajach UE problem wystę-
powania szczepów Enterobacteriaceae wytwarzających kar-
bapenemazy traktowany jest z najwyższą uwagą, przy czym 
sytuacja epidemiologiczna w poszczególnych państwach jest 
odmienna. Różnice te wynikają m. in. z intensywności po-
dróży obywateli danego kraju do tych regionów świata, które 
są obszarami endemicznego występowania niebezpiecznych 
drobnoustrojów. l tak w Wielkiej Brytanii poważnym wyzwa-
niem stały się przypadki „importu” szczepów MBL-NDM+ 
z subkontynentu indyjskiego, podczas gdy we Francji, Ho-
landii i Niemczech z kolei. głównym zagrożeniem są obecnie 
szczepy OXA-48+ napływające odpowiednio z krajów Magh-
rebu lub Turcji. W Polsce, Włoszech i Grecji największy nie-
pokój budzą natomiast drobnoustroje KPC+. W naszym kraju 
szczepy te obserwuje się od połowy 2008 roku, czyli pierwszej 
identyfikacji K. pneumonioe KPC+ w podmiocie wykonu-
jącym działalność leczniczą w Warszawie. Natychmiast po 
tym, w latach 2008-2009 nastąpiło szybkie rozprzes trzenienie 
się szczepów KPC+ w Warszawie i jej okolicach, później do 
innych ośrodków województwa mazowieckiego, wreszcie 
pierwsze przeniesienia do odleglejszych miast (najczęściej 
wraz z pacjentami hospitalizowanymi uprzednio w war-
szawskich podmiotach wykonujących działalność leczni-
czą). W roku 2010 sytuacja znacznie się pogorszyła, zarówno 
w sensie liczby odnotowanych przypadków, jak i ośrodków, 
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przy czym warto jest też odnotować wzrost świadomości 
zagrożenia wśród personelu wielu podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w Polsce oraz liczne przykłady 
skutecznych działań kontrolnych, podejmowanych z chwilą 
identyfikacji pierwszego przypadku zakażenia lub kolonizacji 
drobnoustrojem KPC+. Niewątpliwie przyczyniły się do tego 
zalecenia Krajowego Ośrodka Referencyjnego d/s Lekowraż-
liwości Drobnoustrojów (KORDL) dotyczące diagnostyki 
szczepów KPC+ dostępne od początku 2009 r. (www.korld.
edu.p|) oraz rekomendowane przez Ministra Zdrowia „Za-
lecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji 
w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Ente-
robacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC” 
(www.mz.gov.pl, www.antybiotyki.edu.pl). Trudno jeszcze 
podsumować podporządkowanie zaleceniom: z jednej strony 
liczba potwierdzonych przypadków była ogólnie mniejsza niż 
w 2010 roku, ale wystąpiły też zjawiska bardzo niepokojące, 
zwłaszcza pojawianie się szczepów KPC+ w coraz to nowych 
ośrodkach w Polsce oraz nadal liczne przypadki w niektórych 
podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Warsza-
wie. 
Do chwili obecnej ponad 50 polskich podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą odnotowało pojawienie się 
szczepów KPC+, z czego większość stanowią ośrodki w War-
szawie, miejscowościach podwarszawskich i innych miastach 
województwa mazowieckiego. Należy zaznaczyć, że szczepy 
KPC+ zidentyfikowano już także u pacjentów przychodni, 
stacji dializ oraz pensjonariusza domu opieki społecznej 
w Warszawie i okolicach. Na przełomie 2010 i 2011 r. zanie-
pokojenie wzbudziła sytuacja w województwie świętokrzy-
skim, gdzie od kwietnia 2010 r. do lutego 2011 r. odnotowano 
często powiązane ze sobą przypadki KPC+ w 5 podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą regionu i domu opieki 
społecznej. Obecnie nowe niebezpieczeństwo obserwuje się 
w województwie podlaskim. Od marca 2011 r. w szpitalach 
w Białymstoku rośnie grupa pacjentów z K. pneumoniae 
KPC+ i coraz więcej z nich jest przenoszonych do ośrodków 
w mniejszych miastach (łącznie 6 do końca 2011 r.) Tak więc, 
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sytuacja epidemiologiczna w Polsce ma charakter zróżnico-
wany. W większości sytuacji mamy do czynienia z przypad-
kami sporadycznymi niemniej jednak odnotowano także 
groźne ogniska epidemiczne. 

Należy wobec tego stwierdzić, że pomimo podjętych działań 
i Rekomendacji Ministra Zdrowia, dochodzi do dalszego 
rozprzestrzeniania się w Polsce szczepów pałeczek Ente-
robocteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC. 
Ponadto, jak uczy doświadczenie innych krajów UE, musimy 
brać pod uwagę możliwość zawleczenia do Polski szczepów 
MBL-NDM+ i OXA-48+ wraz z osobami podróżującymi, 
a zwłaszcza po hospitalizacji za granicą. Dlatego nadzór nad 
występowaniem szczepów wytwarzających karbapenemazy 
powinien być bardzo aktywny i agresywny oraz obejmować 
przypadki wystąpienia wszystkich ich rodzajów. Wszystkie 
podmioty wykonujące działalność leczniczą, przychodnie 
lekarskie, stacje dializ, laboratoria mikrobiologiczne a także 
domy opieki długoterminowej muszą dostosować się do po-
niższych zaleceń, aby nie dopuścić do dalszego epidemiczne-
go rozprzestrzeniania się tych alarmowych patogenów. Musi 
dojść do znacznie większego zaangażowania ogniw inspekcji 
sanitarno-epidemiologicznej w monitorowanie wdrażania 
zaleceń.

W związku z powyższym zaleca się wzmocnienie następują-
cych działań:

1. Laboratoria mikrobiologiczne wykonujące badania na 
użytek podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
powinny bezwzględnie wdrożyć do rutynowej diagnostyki 
mikrobiologicznej procedury oznaczania wrażliwości pałe-
czek Gram-ujemnych na karbapenemy, w tym wykrywania 
KPC i MBL u Enterobacteriaceae, zgodnie z zaleceniami 
Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości 
Drobnoustrojów (www.korld.edu.pi) i śledzić na bieżąco 
modyfikacje zaleceń. Wszystkie procedury diagnostycz-
ne, a także sposób działania w przypadku izolacji szczepu 
Enterobacteriaceae z karbapenemazą, tzn. powiadamianie 
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zespołu ds. zakażeń szpitalnych, powinny być w formie 
pisemnej 

2. W przypadku podejrzenia izolacji szczepu Enterobacte-
riaceae wytwarzającego KPC lub inną karbapenemazę 
konieczne jest niezwłoczne powiadomienie zespołu ds. 
zakażeń szpitalnych o istniejącym podejrzeniu, wdrożenie 
izolacji chorego (izolacja kontaktowa) do czasu wyklucze-
nia obecności tego mechanizmu oporności oraz przesłanie 
szczepu do KORDL celem potwierdzenia oznaczenia mi-
krobiologicznego. Pacjenci skolonizowani, niezidentyfi-
kowani odpowiednio wcześnie mogą być źródłem ognisk 
epidemicznych

3. W przypadku potwierdzenia wykrycia szczepu wytwa-
rzającego KPC lub inną karbapenemazę zaleca się nastę-
pujące:
1) niezwłoczną izolację chorego zakażonego lub skoloni-

zowanego;
2) niezwłoczne przeprowadzenie badania przesiewowego 

polegającego na pobraniu wymazów okołoodbytniczych 
u pacjentów przebywających na tym samym oddziale 
co pacjent zakażony lub skolonizowany lub będących 
pod opieką tego samego personelu; badania przesiewo-
we u osób z kontaktu powinny być wykonywane niez-
włocznie i w odstępach tygodniowych w czasie bieżącej 
hospitalizacji - jeżeli wcześniejsze badanie było ujemne; 
w badaniach przesiewowych przydatne są podłoża wy-
biórcze oraz reakcja PCR wykonywana bezpośrednio na 
pobranym materiale 

3) przeprowadzenie analizy retrospektywnej wyników 
badań rnikrobiologicznych (antybiogramów) za okres 
6-12 miesięcy dotyczącej możliwości wcześniejszego 
wystąpienia szczepów wytwarzających KPC lub inne 
karbapenemazy u hospitalizowanych pacjentów, w szcze-
gólności w tym oddziale, w okresie ostatnich 6 miesię-
cy. W przypadku stwierdzenia izolacji takiego szczepu 
należy wszcząć badanie punktowe (pojedyncza runda 
wymazów) w oddziale, w którym szczep stwierdzono 
oraz na wszystkich oddziałach wysokiego ryzyka, tj. 
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stosujących intensywnie antybiotyki o szerokim spek-
trum, a zwłaszcza na OIOM. Gdy wynik jest ujemny 
kontynuować monitorowanie na bieżąco (tzw. aktywne 
monitorowanie).

4) przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego dotyczą-
cego zakażonego lub skolonizowanego pacjenta, którego 
celem jest określenie pochodzenia szczepu wytwarzają-
cego KPC lub inne karbapenemazy, tj. jego ewentualnego 
przeniesienia z innego podmiotu wykonującego dzia-
łalność leczniczą celem ewentualnego podjęcia działań 
w tamtym ośrodku

5) niezwłoczne zgłoszenie wykrycia szczepu wytwarza-
jącego KPC lub inne karbapenemazy do państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego na formularzach 
zgłoszenia wyniku badania laboratoryjnego w kierunku 
biologicznych czynników chorobotwórczych

4. Izolacja kontaktowa pacjenta ze szczepem wytwarzającym 
KPC lub inne karbapenemazy jest określana, jako:
1) umieszczenie pacjenta w osobnej sali z węzłem sani-

tarnym
2) przed wejściem na salę zakładanie jednorazowych ręka-

wiczek i jednorazowego fartucha ochronnego
3) zdejmowanie ubrania ochronnego tuż przed wyjściem 

z sali lub tuż po wyjściu z sali
4) bezwzględne przestrzeganie zasad antyseptyki rąk przy 

zastosowaniu środka alkoholowego po zdjęciu ubrania 
ochronnego

5) wydzielenie osobnego sprzętu medycznego wymienia-
nego między pacjentami, takiego jak np.: stetoskop, ter-
mometr, mankiet do pomiaru ciśnienia oraz niezwłoczna 
dekontaminacja sprzętu, który będzie stosowany u in-
nych pacjentów 

6) kontrolowane opuszczanie sali przez pacjenta na wy-
konywane badania

7) wydzielenie osobnego personelu pielęgniarskiego do 
pielęgnacji pacjenta ze szczepem KPC+ lub wytwarzają-
cego inne karbapenemazy
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8) W przypadku większej liczby pacjentów zakażonych lub 
nosicieli szczepu wytwarzającego KPC lub inne karba-
penemazy stosuje się izolację grupową (kohortacja)

5. W przypadku niestwierdzenia szczepów wytwarzają-
cych KPC lub inne karbapenemazy u innych pacjentów 
w badaniu przesiewowym, zalecane jest kontynuowanie 
badań przesiewowych u pacjentów z oddziału, w którym 
stwierdzono taki szczep lub pacjentów pielęgnowanych 
przez ten sam personel wg następujących zasad:

1) badania wykonywane są u pacjentów wysokiego ryzyka 
kolonizacji i zakażenia szczepem wytwarzającym KPC 
lub inne karbapenemazy, definiowanych, jako: dłużej 
hospitalizowanych (> 7 dni), poddawanych intensywnej 
antybiotykoterapii, obłożnie chorych

2) u pacjentów wysokiego ryzyka kolonizacji / zakażenia 
szczepem wytwarzającym KPC lub inne karbapenemazy, 
hospitalizowanych w oddziale, zalecane jest prowadze-
nie badania przesiewowego raz w tygodniu, przez okres 
2 miesięcy 

6. W przypadku stwierdzenia szczepów wytwarzających KPC 
lub inne karbapenemazy u kolejnych pacjentów, zalecane 
jest wdrożenie procedur wygaszania ogniska epidemicz-
nego polegających na:
1) szybkiej identyfikacji nosicieli wśród pacjentów: zaleca-

ne jest prowadzenie badań przesiewowych u wszystkich 
pacjentów z danego oddziału lub pielęgnowanych przez 
ten sam personel; badanie przesiewowe prowadzone jest 
raz w tygodniu; badania prowadzone są tak długo aż 
przez okres 2 miesięcy nie jest stwierdzana izolacja ta-
kich szczepów

2) weryfikacji procedur zapobiegania zakażeniom szpital-
nym, przede wszystkim tych związanych z zapobiega-
niem transmisji drobnoustrojów szpitalnych

3) skutecznej izolacji kontaktowej pacjentów ze szczepami 
wytwarzającymi KPC lub inne karbapenemazy (izolatka, 
kohortacja)

4) weryfikacji zasad stosowania antybiotyków, głównie 
fluorochinolonów i karbapenemów
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5) wydzielenie osobnego personelu medycznego do pie-
lęgnacji pacjentów ze szczepami wytwarzającymi KPC 
lub inne karbapenemazy

6) w zależności od liczby pacjentów ze szczepami wytwa-
rzającymi KFC lub inne karbapenemazy, rozważenie 
możliwości utworzenia dla nich pododdziału

7. Zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych prowadzi stałe mo-
nitorowanie przestrzegania zasad izolacji kontaktowej oraz 
innych procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
szczepów wytwarzających KPC lub inne karbapenernazy

8. Zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych regularnie przed-
stawia wyniki swoich działań Dyrekcji i Komitetowi d/s 
Zakażeń Szpitalnych

9. W przypadku wypisywania do domu, zakładu opieki 
długoterminowej lub przenoszenia do innego podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą pacjenta ze szczepem 
wytwarzającym KPC lub inne karbapenemazy w jego kar-
cie informacyjnej, w rubryce „rozpoznania” należy bez-
względnie umieścić informację o stwierdzeniu zakażenia 
lub kolonizacji takim szczepem

10. Pacjent wypisywany z podmiotu wykonującego dzia-
łalność leczniczą do domu nie otrzymuje innych zaleceń 
dotyczących postępowania w warunkach ambulatoryjnych 
poza koniecznością przedstawienia karty informacyjnej 
w przypadku ponownego przyjęcia do podmiotu wyko-
nującego działalność Ieczniczą.

11. W przypadku ponownego przyjęcia do podmiotu wyko-
nującego działalność leczniczą pacjenta, który był skolo-
nizowany lub zakażony szczepem wytwarzającym KPC 
lub inne karbapenemazy; zalecane jest, aby wykonać dwa 
wymazy okołoodbytnicze, dzień po dniu; zalecana jest 
izolacja pacjenta do czasu uzyskania wyników tych badań; 
w przypadku ujemnych wyników pierwszych posiewów 
u tego pacjenta, wykonywanie wymazów okołoodbytni-
czych kontynuowane jest raz w tygodniu przez cały okres 
hospitalizacji

12. W okresie 1 miesiąca od pierwszej izolacji szczepu wyt-
warzającego KPC lub inne karbapenemazy kierownik 
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podmiotu wykonującego działalność Ieczniczą przesyła 
raport z postępowania zapobiegającego rozprzestrzenianiu 
się tego drobnoustroju do państwowego powiatowego ins-
pektora sanitarnego, w przypadku stwierdzenia kolejnych 
pacjentów ze szczepami wytwarzającymi KPC lub inne 
karbapenemazy, do państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego przesyłany jest raport wstępny o podejrzeniu 
ogniska epidemicznego w podmiocie wykonującym dzia-
łalność leczniczą oraz kierownik podmiotu wykonujące-
go działalność leczniczą raz w tygodniu przesyła raport 
z postępowania zapobiegającego rozprzestrzenianiu się 
takich szczepów

13. Nie należy stosować antybiotyków w przypadku jedynie 
kolonizacji.

14. Zaleca się bezwzględnie badanie (posiewy) pacjentów przy 
przyjmowaniu do podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą (izba przyjęć) w zakresie leczenia stacjonarne-
go i ambulatoryjnego z innych podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, w których zaistniał problem epide-
micznego lub endemicznego rozprzestrzeniania szczepów 
wytwarzających KPC lub inne karbapenemazy, także tych, 
którzy korzystali z usług opieki zdrowotnej za granicą, 
zwłaszcza w krajach, w których identyfikuje się szczepy 
wytwarzające karbapenemazy typu KPC, MBL (w tym 
NDM) lub OXA-48.

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej  

prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz 

Warszawa, dn.11.04.2012 r. 
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R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego

Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie Pielęgniarstwa  
- Województwo Podlaskie

(zakres oceny nie dotyczy dziedzin pielęgniarstwa,  
w których powołani są konsultanci wojewódzcy  
w poszczególnych dyscyplinach szczegółowych)

Ocena pielęgniarstwa  
na poziomie województwa podlaskiego

1. Ogólna ocena dziedziny pielęgniarstwa (stan na 31 sierpnia 
2012 roku).

W celu przygotowania raportu o stanie pielęgniarstwa 
w województwie opracowano autorską ankietę, przesyła-
jąc ja do wypełnienia wszystkim zakładom realizującym 
opiekę stacjonarną na terenie województwa podlaskiego 
(26).
W stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej świadczenia 
realizuje 4780 pielęgniarek. Dominującą formą zatrudnie-
nia jest zatrudnienie na pełnym etacie: 4 632 tj. 95,3%.

Staż pracy:
0-5 lat  6,9% ogółu zatrudnionych  ( 2011 r.  6,7%)
6-10  5,1%     (             6,3%)
11-20  20,6%     (           22,5%)
21-30  40,2%     (            42%)
>30 26,2%     (            20%)

Najliczniejsza grupę stanowią pielęgniarki ze stażem 21-30 
lat, w 5 zakładach stanowi to 50-60% personelu.

Wykształcenie:
Pielęgniarki z wykształceniem wyższym stanowią 33,8% 
ogółu zatrudnionych w opiece stacjonarnej; w tym mgr 
pielęgniarstwa 15,4% (w 2011 r.13,6%); licencjat pielęgniar-
stwa 18,4% (w 2011 r. 15,5%).
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Najwyższy wskaźnik mgr pielęgniarstwa występuje w Uni-
wersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (30%), 
MSWiA (28,3%), Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
(25,2%).
W lecznictwie stacjonarnym zatrudnionych jest 7. dr n. 
med (2 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, 1 Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny im K. Dłuskiego w Białym-
stoku, 2 Szpital Wojewódzki w Łomży, 2 Psychiatryczny 
ZOZ w Choroszczy).
Specjalistki w poszczególnych dyscyplinach pielęgniarstwa 
stanowią 29%. Najwyższy wskaźnik specjalistek wystę-
puje w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym 
(65%), Białostockim Centrum Onkologii (52,5%), Szpitalu 
Wojewódzkim w Łomży (54%), Szpital Ogólny w Grajewie 
52%.
W 3 zakładach wskaźnik ten wynosi 10%.

Zatrudnienie w poszczególnych dziedzinach pielęgniar-
stwa:

zachowawcze: 1 735 = 36,3% ogółu zatrudnionych
chirurgiczne:     915 = 9%
organizacji i zarządz.: 314 = 6,7% (kadra kierownicza)
operacyjne:        276 = 6%

Zarządzanie jakością
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości - ZOZ Bielsk 
Podlaski, Białostockie Centrum Onkologii, ZOZ  Hajnów-
ka - listopad 2012 r. wizyta akredytacyjna.
11 zakładów - certyfikat ISO
Najczęściej zgłaszane w ankietach problemy - jako tematyka  
szkoleń, doradztwa (6 zakładów nie zgłasza żadnych):
- zagadnienia prawne wykonywania zawodu (w tym: au-

tonomia zawodowa, kontrakty),
- zagrożenia zawodowe (w tym: zdrowotne, wypalenia za-

wodowego),
- komunikacja w zespole terapeutycznym,
- przeciążenie pracą (fizyczne, psychiczne, administracyjne)

Informacje konsultantów



44

Biuletyn nr 84/2012    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

2. Prognoza zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską w lecz-
nictwie stacjonarnym:

W oparciu o wypełnioną ankietę 5 zakładów w wojewódz-
twie wykazało niedobór 42 pielęgniarek.
Pozostałe 21 zakładów niedoborów nie zgłasza.

3. Przeprowadzone kontrole:
12.03.2012 r. - SP Szpital Wojewódzki w Łomży,
09.07.2012 r. - SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

im. K. Dłuskiego w Białymstoku,
29.08.2012 r. - SP ZOZ w Hajnówce,
24.09.2012 r. - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony  

im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
Kształcenie podyplomowe  
- stan na 31.08.2012 r.

Ogólna liczba specjalistów w poszczególnych dziedzinach 
pielęgniarstwa zatrudnionych w lecznictwie stacjonar-
nym wynosi 29%. W najliczniejszej grupie zatrudnionych 
w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego (ok. 37% ogółu 
zatrudnionych) specjalizację posiada jedynie 22% pielęg-
niarek. Wśród zatrudnionych w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego specjalizację posiada 28%; pielęgniarstwa 
operacyjnego - specjalizację posiada 52,5%.

Wykazane w ankietach zapotrzebowanie na kształcenie po-
dyplomowe:

specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa:
- zachowawczego -    82
- operacyjnego -    67
- chirurgicznego -    64
- neurologicznego -    50
- organizacji i zarządzania -   48
- kardiologicznego -    37
- geriatrycznego; nefrologicznego, diabetologicznego  

     - 20-25
kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa:

- chirurgicznego -    61
- zachowawczego -    48
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- neurologicznego -    46
- kardiologicznego -    32
- operacyjnego -    21
- nefrologicznego z dializoterapią -  14

kursy specjalistyczne:
- EKG -     96
- leczenia ran -    72
- komunikacja interpersonalna -  50
- żywienie enteralne, paranteralne -  46
- szczepienia ochronne -   37
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa 170

Przeprowadzone kontrole ośrodków kształcenia :
- 18.07.2012 r. OIPiP w Suwałkach - kurs kwalifikacyjny 

w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
- 02.08.2012 r. Centrum Edukacji Ekspert - kurs kwalifi-

kacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego; kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicz-
nego

Działalność Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa:

1. Przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego rekomendo-
wanych kierunków kształcenia, celem zapewnienia dostępu 
mieszkańcom Podlasia do wszechstronnej, specjalistycznej 
opieki pielęgniarskiej (w oparciu o wyniki w/w ankiety)

2. Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia - Departamen-
tem Pielęgniarek i Położnych - wydawanie uwag i opinii 
dotyczących projektów ustaw

3. Udział w spotkaniach z Konsultantami Krajowymi i Wo-
jewódzkimi 

4. Opracowywanie stanowisk, wydawanie opinii dotyczących 
zakresu kwalifikacji wykonywania świadczeń pielęgniar-
skich, budowy standardów 

5. Współpraca z Konsultantami Wojewódzkimi w poszcze-
gólnych dyscyplinach szczegółowych pielęgniarstwa wo-
jewództwa podlaskiego 
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6. Kontynuacja współpracy z Ogólnopolskim Stowarzysze-
niem Instrumentariuszek 

7. Organizowanie spotkań pielęgniarek oddziałowych bloków 
operacyjnych

8. Organizowanie 2 razy w roku spotkań kierowniczej kadry 
pielęgniarek i położnych (szkolenia, stanowiska, opinie 
prawne, doniesienia naukowe, wyniki badań i analiz)

9. Współpraca z OIPiP w Białymstoku, Łomży, Suwałkach
10. Publikacje w Biuletynach Informacyjnych OIPiP; na stro-

nach www
11. Współpraca z organizatorami szkoleń podyplomowych 

- uczestnictwo w komisjach kwalifikacyjnych, przekazy-
wanie zapotrzebowania na kształcenie, spotkania z uczest-
nikami, zajęcia dydaktyczne

12. Kontrole ośrodków kształcenia
13. Kontrole zakładów realizujących świadczenia stacjonarne 

- wg założonego planu
14. Współpraca z uczelniami kształcącymi pielęgniarki na 

terenie województwa
15. Współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim - 

Zarządem Głównym w Warszawie, Zarządem Oddziału 
w Białymstoku

16. Współorganizacja letnich warsztatów dla pielęgniarek 
- w ramach współpracy z PWSZ w Suwałkach oraz ZG 
PTP

17. Udział (także czynny) w licznych konferencjach nauko-
wych, zjazdach, szkoleniach

18. Pełnienie dyżuru konsultanta w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w OIPiP w Białymstoku - od 1.09.2012 r. pierwszy 
poniedziałek miesiąca.

mgr Anna Kulikowska  
Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie Pielęgniarstwa  
Województwa Podlaskiego
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R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego

Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  

w 2012  roku  
(od 1 stycznia 2012 do 30 października 2012 roku)

1. Opinia dotycząca faktycznych zasobów kadrowych w dzie-
dzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w lecznictwie stacjonarnym 
i niestacjonarnym w województwie.

Na terenie województwa podlaskiego opieka stacjonarna 
w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego sprawowana jest 
w 17 Podmiotach Opieki Zdrowotnej. Dominującą formą 
zatrudnienia jest umowa o pracę na pełnym etacie, ok. 0,5% 
stanowi zatrudnienie na część etatu (pielęgniarki emeryto-
wane). 
- łączna liczba pielęgniarek i położnych  pracujących w od-

działach pediatrycznych to: 660 pielęgniarek i 30 po-
łożnych (zmniejszenie zatrudnienia, likwidacja oddziału 
dziecięcego w Dąbrowie Białostockiej);   

- struktura zatrudnienia wg stażu pracy w lecznictwie stac-
jonarnym (oddziały pediatryczne i neonatologiczne): 0-5 
lat = 5%; 6-10 lat = 8%; 11- 20 lat = 15%; 21-30 lat = 55%; 
powyżej 30 lat = 17.%;

- specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 
posiada - 184 pielęgniarek;

- specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego 
posiada - 5 pielęgniarek;

- specjalizację środowiska nauczania i wychowania posiada 
- 41 pielęgniarek;

- specjalizację w dziedzinach pielęgniarstwa (chirurgiczne-
go, anestezjologicznego, operacyjnego, zachowawczego, 
onkologicznego) posiada - 128 pielęgniarek;

- obliczeń minimalnych norm zatrudnienia w oparciu o roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12 1999 roku do-
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konano w większości podmiotów leczniczych. Od 2010 
roku podmioty wyliczają minimalne normy 1xw roku. 
Zgodnie z  tymi wyliczeniami w lecznictwie stacjonarnym 
występują braki 3 etatów pielęgniarskich;

- w lecznictwie  niestacjonarnym na podstawie uzyskanych 
sprawozdań braki nie występują, podobnie jak w latach 
ubiegłych niepokojący jest fakt, iż staż pracy >30 lat posia-
da 25% pielęgniarek pracujących w środowisku nauczania 
i wychowania;

- zapotrzebowanie na specjalizację w dziedzinie pielęgniars-
twa pediatrycznego w województwie podlaskim - 38.

2. Przeprowadzone kontrole
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w So-

kółce, Gen. Sikorskiego 40,
- Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOL-MED” 

Regina Dowgiert, Sokółka ul. Mickiewicza 11,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ła-

pach ul. Korczaka 23,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medy-

cyny Szkolnej w Łapach, Westerplatte 8.
3. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli

- dostępność do świadczeń zdrowotnych;
- wyposażenie podmiotu w aparaturę i sprzęt medyczny;
- funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej;
- funkcjonowanie gabinetu medycyny szkolnej z uwzg-

lędnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę 
świadczeń zdrowotnych;

- funkcjonowanie podmiotu leczniczego z uwzględnieniem 
realizacji i dokumentowania przez higienistkę podstawo-
wej opieki zdrowotnej świadczeń gwarantowanych w POZ 
nad dziećmi i młodzieżą;

- wyposażenie podmiotu w aparaturę i sprzęt medyczny.
4. Wydane opinie 

- dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych 
przez pielęgniarki - 4;

- wyposażeniu w aparaturę medyczną i sprzęt medyczny, 
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aparaturę analityczną kontrolowanych zakładów opieki 
zdrowotnej - 4;

- sposobie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęg-
niarek w wizytowanych jednostkach - 4;

- zasobów kadrowych i potrzeb kadrowych w danej dziedzi-
nie na obszarze województwa - 2;

- stosowanego postępowania diagnostycznego, leczniczego 
i pielęgnacyjnego w zakresie jego zgodności z aktualnym 
stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod 
i środków - 2;

- wydanie opinii  i zgłoszenie uwag na temat zabezpieczenia 
i dostępności do świadczeń, wyników rozstrzygnięć  kon-
kursowych na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane 
ze środków publicznych przeprowadzonych w 2011 roku 
przez Podlaski Oddział NFZ - wniosek Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Białymstoku; 

- opiniowanie projektu Rozporządzenia  Ministra Zdro-
wia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego - uwagi 
przekazane Krajowemu Konsultantowi ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego;

- przekazanie uwag w sprawie projektu Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorstwami Krajowemu 
Konsultantowi ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

5. Tematyka czynności doradczych 
- wykonywanie dzieciom iniekcji dożylnych w warunkach 

domowych i ambulatoryjnych;
- sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęg-

niarek w oddziałach dziecięcych;
- sposób prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej (książka 

raportów pielęgniarskich, numerowanie stron w historii 
pielęgnowania) zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 grud-
nia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

- pielęgnowanie cewnika centralnego; 
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- sposób prowadzenia Karty zdrowia ucznia (numerowanie 
stron, dokumentowanie wykonanych badań przesiewo-
wych, wyliczanie BMI); 

6. Newralgiczne obszary (problemy) związane z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki
- brak oddziału psychiatrii dziecięcej w województwie pod-

laskim - hospitalizacje dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
psychicznymi w oddziałach pediatrycznych;

- brak ogólnopolskiego wzoru dokumentacji medycznej (his-
toria choroby, pielęgnowania) zgodnego z obowiązującymi 
wymogami dla oddziałów pediatrycznych;

7. Opis innych zadań wykonanych przez Konsultanta woje-
wódzkiego 
- przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego rekomendowa-

nych kierunków kształcenia, celem zapewnienia dostępu 
mieszkańcom Podlasia do wszechstronnej, specjalistycznej 
opieki pielęgniarskiej (w oparciu o dane z ankiet roze-
słanych do dyrektorów d/s pielęgniarstwa, pielęgniarek 
naczelnych i przełożonych)- styczeń;

- współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 43 - wyg-
łoszenie prelekcji dla uczniów klasy V oraz ich rodziców 
na temat zdrowego odżywiania w ramach realizowanego 
programu edukacyjnego „Trzymaj formę” - luty i ma-
rzec; 

- zwrócenie się z prośbą do Krajowego Konsultanta ds. Pie-
lęgniarstwa Pediatrycznego w sprawie zajęcia stanowiska 
podawania dzieciom w warunkach domowych i ambulato-
ryjnych antybiotyków drogą dożylną - marzec ponowienie 
prośby - maj i czerwiec 2012;

- udział w spotkaniach Stowarzyszenia Osób Chorych na 
Celiakię oraz na diecie bezglutenowej - spotkania oddziału 
białostockiego  (Białystok - 3 spotkania, Warszawa - 1);

- uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Konsul-
tanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa z Kie-
rowniczą kadrą pielęgniarską województwa podlaskiego 
- październik;
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- współorganizator konferencji pt.: „Świadome macierzyń-
stwo” - 15 marzec i 30 listopad 2012;

- współorganizator spotkań naukowo-szkoleniowych dla 
pielęgniarek i położnych: Szczepienia ochronne - styczeń,  
Choroba meningokokowa i kleszczowe zapalenie mózgu  
- kwiecień;

- udział w seminarium organizowanym przez Komendę Wo-
jewódzką Policji i Urząd Wojewódzki z cyklu niebieska 
karta pt.: Widzę, Wiem, Reaguję - kwiecień;

- udział w pracach komisji na egzaminie państwowym ze 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego   
(Warszawa, wrzesień);

- zajęcie stanowiska w sprawie podawania dzieciom w warun-
kach domowych i ambulatoryjnych antybiotyków drogą 
dożylną - lipiec 2012;

- udział w komisji egzaminacyjnej na kursie specjalistycz-
nym Szczepienia ochronne dla pielęgniarek  NZOZ OMNI 
- MED Zofia Stojak w Białymstoku (marzec, paździer-
nik);

- udział (także czynny) w licznych konferencjach naukowych, 
zjazdach i szkoleniach;

- udział w pracach komisji do spraw Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych spotkania 1 raz w kwartale;

- udział w pracach Komisji do spraw Kształcenia i Dosko-
nalenia Zawodowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych spotkania 1 raz w kwartale.

Wszystkim koleżankom i kolegom dziękuję za przekazywanie 
cennych uwag oraz  kolejny rok współpracy, a z okazji zbliża-
jących się Świąt Bożego Narodzenia radości, życzliwości i wza-
jemnego zrozumienia oraz spełnienia marzeń w zbliżającym się 
2013 roku życzy 

mgr Urszula Chrzanowska  
Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie Pielęgniarstwa  Pediatrycznego 
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S  
prawozdanie Konsultanta Wojewódzkiego

Sprawozdanie  
z działalności Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

w roku 2012

1. Opinia dotycząca oceny faktycznych zasobów kadrowych 
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w lecznictwie 
stacjonarnym i niestacjonarnym w województwie podlas-
kim:
- liczba pielęgniarek w placówkach onkologicznych - 287 

pielęgniarek (w tym w lecznictwie stacjonarnym 252 osoby 
oraz 2 położne i 33 pielęgniarekw lecznictwie niestacjo-
narnym);

- 59 pielęgniarek posiada tytuł w dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego. W 6 podmiotach leczniczych - brak pielęg-
niarek ze specjalizacją onkologiczną oraz 15 pielęgniarek 
ze specjalizacją onkologiczną nie pracuje w onkologii,

- w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onko-
logicznego - brak,

- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkolo-
gicznego - 45 pielęgniarek (w tym 1 pielęgniarka odeszła na 
emeryturę oraz 1 pielęgniarka nie pracuje w onkologii).

Z zebranych informacji wynika, iż w województwie podlas-
kim nie ma niedoboru pielęgniarek zarówno w lecznictwie 
stacjonarnym jak i niestacjonarnym w dziedzinie pielęgniars-
twa onkologicznego. Zapotrzebowanie na kształcenie specja-
lizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w 2012 
roku - 62 pielęgniarki oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa onkologicznego - 30 pielęgniarek. W okresie 
od 2005 do 2012 roku w województwie podlaskim nie odbyła 
się ani jedna edycja specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego - brak organizatora kształcenia. Zaintereso-
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wanie pielęgniarek w/w formami kształcenia z roku na rok 
jest coraz większe.

2. Sporządzanie leków cytotoksycznych:
 w oddziale:

 - Białostockie Centrum Onkologii (BCO);
 - Szpital Wojewódzki w Łomży (Pododdział Onkologii 

i Chemioterapia Dzienna);
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego 

w Białymstoku (Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy I i II);
- Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc I i II w Bia-

łymstoku.
w aptekach szpitalnych - przez farmaceutów:

- Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 
(UDSK) - Klinika Onkologii i Hematologii;

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (USK) 
- Klinika Hematologii.

przez pielęgniarki:
- Białostockie Centrum Onkologii (BCO) - Oddziały i Pod-

oddział Chemioterapii Dziennej;
- Szpital Wojewódzki w Łomży (Pododdział Onkologii 

i Chemioterapia Dzienna);
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 

(Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapia Dzienna) 
-  leki cytotoksyczne sporządzane są na Chemioterapii 
Dziennej i transportowane w oddziały;

- Samodzielny Publiczny ZOZ w Bielsku Podlaskim (Che-
mioterapia Dzienna);

 - Samodzielny Publiczny ZOZ w Hajnówce (Chemioterapia 
Dzienna);

 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego 
w Białymstoku (Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy I i 
II)

 - Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc I i II  w Bia-
łymstoku;

Informacje konsultantów



54

Biuletyn nr 84/2012    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

 - NZOZ Centrum Medyczne Dojlidy (Chemioterapia 
Dzienna);

 - NZOZ „INTERHEM” Oddział Chemioterapii Dziennej 
Nowotworów Krwi.

3. Problemy związane ze sporządzaniem leków cytotoksycz-
nych przez pielęgniarki:

- pomieszczenia do sporządzania preparatów cytotoksycz-
nych nie posiadają właściwej wentylacji i nie są w pełni 
dostosowane do sporządzania preparatów cytotoksycz-
nych (niewłaściwie usytuowane, mało miejsca, brak śluzy 
osobowej);

- komory laminarne starego typu;
- brak pomieszczeń z komorą laminarną do rozpuszczania 

leków we wszystkich oddziałach szpitalnych, w których 
podawana jest chemioterapia (uciążliwy transport roz-
puszczonych leków na innym oddziale, mniejsza obsada 
personelu w trakcie wyjścia pielęgniarki na inny oddział 
celem rozpuszczenia cytostatyków);

- jedna komora laminarna do rozpuszczania cytostatyków 
na 2 pielęgniarki wyznaczone do sporządzania w danym 
dniu tych preparatów - dezorganizacja pracy, 2 pielę-
gniarki jednocześnie narażone są na szkodliwe działanie 
substancji kancerogennych, zwiększone ryzyko pomyłek, 
wątpliwa jakość przygotowanych preparatów, dłuższy 
czas oczekiwania  pacjentów na podanie przygotowanych 
preparatów, zwiększone koszty finansowe - niewłaściwa 
gospodarka zbyt drogimi lekami);

- dodatkowe obciążenie pielęgniarek sporządzaniem do-
kumentacji dla NFZ, dotyczącej rozliczania każdego 
pacjenta z otrzymanego leku cytotoksycznego (nazwa 
leku, dawka, dzień podania, numer faktury i cena leku, 
waga, pole powierzchni, PESEL, nr historii choroby pa-
cjenta - wydłużenie czasu przygotowania i podania le-
ków oraz obniżenie jakości opieki pielęgniarskiej nad 
pacjentem.
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4. Przeprowadzone kontrole - 4:
- NZOZ Pielęgniarska Opieka Domowa s.c. w Siemiaty-

czach,
- NZOZ „InterHem” Oddział Chemioterapii Dziennej No-

wotworów Krwi w Białymstoku,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Paliatywnej w Su-

wałkach,
- NZOZ VITAMED im. Edyty Jakubów - Hospicjum Domo-

we w Białymstoku.

Wydane opinie o:
- dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych 

przez pielęgniarki - 4;
- wyposażeniu w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę ana-

lityczną kontrolowanych podmiotów leczniczych - 4;
- sposobie ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęg-

niarek w wizytowanych jednostkach - 4.

5. Uwagi i wnioski wynikające z kontroli:
Kontrolowane podmioty lecznicze posiadają zabezpiecze-
nie w aparaturę i sprzęt medyczny do przygotowywania 
produktów leczniczych. Poziom udzielanych świadczeń 
zdrowotnych wysoki. Świadczenia pielęgniarskie w opiece 
hospicyjnej wykonywane są z należytą starannością, zgod-
nie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw 
pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując 
wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Minimalne normy 
zatrudniania pielęgniarek w opiece paliatywnej zostały 
ustalone według wymogów NFZ. 
W 3 kontrolowanych podmiotach wszystkie pielęgniarki 
posiadają kwalifikacje uprawniające je do świadczenia 
usług w zakresie opieki paliatywnej. Pielęgniarki zatrud-
nione w domowej opiece paliatywnej świadczą usługi me-
dyczne w domu pacjenta na zasadach określonych podczas 
kontraktowania świadczeń z NFZ. Ogólna ocena funkcjo-
nowania zawodu pielęgniarki w wizytowanych jednostkach 
jest zadawalająca.

Informacje konsultantów
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6. Inne działania Konsultanta:
- Marszałek Województwa Podlaskiego zwrócił się z prośbą 

o zajęcie stanowiska odnośnie ustalenia najbardziej pożą-
danych dziedzin kształcenia, w jakich pielęgniarki mogą 
uzyskać tytuł specjalisty, które będą przydatne w realizacji 
celów polityki zdrowotnej województwa,

- udział w spotkaniach kierowniczej kadry pielęgniarskiej 
województwa podlaskiego, gdzie omawiane były aktual-
ne sprawy dotyczące pielęgniarstwa w naszym wojewódz-
twie,

- udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Wybra-
ne problemy zdrowotne mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej 
- Rola profilaktyki w nowoczesnej onkologii”,

- udział w obradach XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku,

- udzielono licznych konsultacji osobistych i telefonicznych 
pielęgniarkom onkologicznym dotyczących: transportu 
leków cytostatycznych, składu zestawu do wynaczynień, 
instrukcji postępowania w przypadku wynaczynienia cy-
tostatyku, przeprowadzania kontroli mikrobiologicznej 
komory laminarnej, sposobu prowadzenia dokumentacji 
medycznej, prawidłowego dokumentowania świadczeń wy-
konywanych przez pielęgniarkę oraz definiowania „zdarze-
nia niepożądanego” jak również przedstawienia propozycji 
rejestrowania zdarzeń niepożądanych,

- na prośbę pielęgniarek onkologicznych udzielono informacji 
nt. kształcenia specjalizacyjnego, kursów kwalifikacyjnych 
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,

- udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej 
przez Panią Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Onkologicznych pt. „Kompetencje pielęgniarki w nowocze-
snej chemio- i radioterapii” oraz spotkanie z Konsultantem 
Krajowym i konsultantami wojewódzkimi w Jachrance 
w dniach 25-27.01.2012 r.

- wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia dostępności do 
świadczeń, wyników rozstrzygnięć konkursowych i zasad 
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kontraktowania świadczeń finansowanych ze środków pub-
licznych przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Bia-
łymstoku w dziedzinie onkologii Podlaskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu w Białymstoku,

- przesłanie informacji dotyczących występowania newral-
gicznych obszarów związanych z realizacją udzielanych 
przez pielęgniarki i położne świadczeń zdrowotnych Kon-
sultantowi Krajowemu,

- zwróciłam się z prośbą do pielęgniarek o przedstawienie 
problemów związanych ze sporządzaniem leków cyto-
toksycznych przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych/
punktach chemioterapii dziennej,

- udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez 
POWNFZ w Białymstoku, dotyczącym kontraktowania 
poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej na 
kolejny okres rozliczeniowy.

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego 

mgr Raisa Sapieżyńska
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P  
ielęgniarka Roku 2012

Komunikat Nr 1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
i Koło Liderów Pielęgniarstwaprzy Mazowieckim Oddziale PTP  
serdecznie zapraszają do udziału w VIII Ogólnopolskim Kon-
kursie

 PIELĘGNIARKA ROKU 2012
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek li-

derów, osób o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym 
i zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego. Serdecz-
nie zapraszamy do udziału w Konkursie

Liczymy na rozpropagowanie informacji we wszystkich zakła-
dach opieki zdrowotnej na terenie działania Oddziałów PTP.

Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach według nastę-
pującego harmonogramu;

- wyłonienie uczestników Konkursu w poszczególnych  
ZOZ-ach do dnia 31 stycznia 2013 roku

- eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP  
dn. 01.03.2013 r. godz.12.00

- III etap - prezentacja własna  
(szczegóły: Komunikat nr 2, strona www.ptp.na1.pl)

Dodatkowe informacje:  
Jadwiga Zielińska 

tel. 22 326 55 21 kom. 511 451 292 
e-mail: jagoda_zielinska@wp.pl

Informacje PTP
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Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu  
„Pielęgniarka Roku 2012”

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Mogą w nim 
wziąć udział pielęgniarki zatrudnione w publicznych i nie-
publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

2. Do Konkursu mogą przystępować osoby biorące udział w po-
przedniej edycji Konkursu oraz jego laureaci.

3. Konkurs przeznaczony jest dla pielęgniarek sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad pacjentem z wyłączeniem kadry 
kierowniczej - dyrektorów ds. pielęgniarstwa, pielęgniarek 
naczelnych, przełożonych, oddziałowych oraz koordynują-
cych.

4. Uczestnicy Konkursu zgłaszani są na podstawie obowiązu-
jących w zakładach opieki zdrowotnej kryteriów np. oceny 
okresowej, zaangażowania w pracę zawodową, wysokiego po-
ziomu wiedzy zawodowej, wzorowej postawy etycznej itp.

5. Kartę Zgłoszenia Uczestnika, potwierdzoną pieczątką imien-
ną bezpośredniego przełożonego oraz pielęgniarki kierującej 
kadrą pielęgniarską w zakładzie opieki zdrowotnej, należy 
przesłać do Oddziału Wojewódzkiego PTP (adres na stro-
nie: http://www.ptp.na1.pl/ - PTP – struktura) w terminie 
do dnia 31.01.2013 r. Uczestnicy Konkursu z Województwa 
Mazowieckiego proszeni są o przysyłanie zgłoszenia na adres 
Biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego: Al. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa lub biuroptp@
gmail.com; fax 22 3981851. Biuro czynne codziennie w godz. 
9.00-14.00

6. Oddziały Wojewódzkie PTP w terminie do 15.02.2013 r. 
przesyłają do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego imienną listę uczestników Konkursu.

7. Oddziały Wojewódzkie PTP są odpowiedzialne za zapew-
nienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia eli-
minacji, a także do wyłonienia dwóch członków do komisji 
konkursowej II etapu.

8. Eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich będą polegały na 
testowym sprawdzianie z zakresu ogólnej wiedzy zawodo-
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wej, zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej, historii zawodu i działalności Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego.

9. Egzamin testowy odbędzie się pod przewodnictwem przed-
stawiciela Głównej Komisji Konkursowej, który w dniu eg-
zaminu dostarczy do Oddziału Wojewódzkiego karty egza-
minacyjne wraz z kluczem do ich sprawdzenia.

10. Z przebiegu II Etapu Konkursu zostanie sporządzony pro-
tokół.

11. Wyniki II Etapu Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 
w dniu eliminacji.

12. Nie przewiduje się podawania do wiadomości publicznej 
punktacji uzyskanej podczas II Etapu Konkursu.

13. Do III etapu Konkursu przechodzi osoba z największą licz-
bą uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania najwięk-
szej liczby punktów przez więcej niż jedną osobę do finału 
Konkursu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką 
liczbę punktów.

14. Termin i miejsce III etapu zostanie podane w Komunikacie 
Nr 2.

15. Koszty przejazdu i pobytu uczestnika III etapu pokrywają 
Oddziały Wojewódzkie PTP, sponsorzy lub zakłady pracy.

16. „Pielęgniarka Roku 2012” zostanie uhonorowana pucharem 
przechodnim, który zostanie przekazany do macierzystego 
ZOZ laureata tytułu, a w następnym roku Konkursu zostanie 
przekazany kolejnemu laureatowi Konkursu.

17. Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na 
stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego www.ptp.
na1.pl.

Informacje PTP
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I  
nformacja PTP

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi 
„Nasze bezpieczeństwo, to także bezpieczeństwo pacjenta” 

Dyrektywa 32/2010/EU 
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo 

 wykonywania zawodów medycznych w UE 

Po raz pierwszy w Polsce 6 listopada 2012, w Centrum Dy-
daktyczno-Klinicznym UM w Łodzi, odbyło się międzynaro-
dowe seminarium na temat ekspozycji zawodowej na czynniki 
biologiczne personelu medycznego. Spotkanie było rezultatem 
wizyty seminaryjnej pielęgniarek w Brukseli w dniu 17 września 
2012 roku i dotyczyło znaczenia UE dla ochrony zdrowia i za-
wodów medycznych dla studentów, towarzyszyła mu ekspozycja 
bezpiecznego sprzętu medycznego. To także kontynuacja cyklu 
działań na rzecz bezpiecznego środowiska pracy w Polsce. 

Spotkanie miało na celu omówienie problemu zakłuć ostry-
mi narzędziami wśród pielęgniarek i położnych, ocenę ryzyka 
zakażenia czynnikami chorobotwórczymi zwłaszcza wirusami 
hepatotropowymi jak HBV, HCV, HIV oraz wymianę doświad-
czeń między krajami UE oraz ocenę implementacji Dyrektywy 
32/2010/UE w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej 
zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpi-
tali i opieki zdrowotnej zawartej między Europejskim Stowa-
rzyszeniem Szpitali i Pracodawców Ochrony Zdrowia (HO-
SPEEM) a Europejską Federacją Związków Zawodowych Służb 
Publicznych (EPSU). 

Udział w nim wzięło około 100 pielęgniarek głównie z Łodzi ale 
innych miast Polski. Zaproszono także przedstawicieli stowarzy-
szeń pielęgniarskich z innych krajów takich jak: Czechy - Czeskie 
Towarzystwo Pielęgniarskie reprezentowały: Jindra Kracíková 
i Jindřiška Pavlicova; Bułgaria: Bułgarskie Stowarzyszenie Pro-
fesjonalistów Ochrony Zdrowia w pielęgniarstwie reprezentowała 
Milka Vasilieva - prezes. Słowację reprezentowała Maria Levyova 
- prezes Słowackiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Rumunia była 
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reprezentowana w osobie Carmen Maziilu - prezes Rumuńskiej 
Izby Medycznej, Oddział w Bukareszcie. 

Wśród wykładowców byli także prof. dr hab. Maria Gańczak i 
dr n. med. Bożena Gorzkowicz (ekspert Międzynarodowej Rady 
Pielęgniarek w zakresie środowiska pracy), reprezentujący Po-
morski Uniwersytet Medyczny). Łódzkie środowisko wykładow-
ców reprezentowali dr Marcin Rybacki z Instytutu Medycyny 
Pracy oraz mgr Dorota Kilańska z PTP Oddział w Łodzi. 

Swoją obecnością zaszczycili nas również mgr Agnieszka Ka-
łużna Przewodnicząca ORPIP, dr hab. n. med. prof. nadzw An-
drzej Zieliński Pełnomocnik ds. Pielęgniarstwa Oddziału Pielę-
gniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi oraz mgr Janina Żurawska Przewodnicząca 
PTP oddziału w Łodzi. 

Międzynarodowe gremium pielęgniarek, pochyliło się nad 
prob lemem implementacji Dyrektywy 32/2010/EU w krajach 
UE. Polska jest zobowiązana do 11 maja 2013 roku wprowadzić 
Dyrektywę 32 z dnia 10 maja 2010. Dokument uznaje, że co-
dzienna praca personelu opieki zdrowotnej naraża go na ryzyko 
ciężkich zakażeń. Najważniejszym celem Dyrektywy jest ochrona 
pracowników narażonych na ekspozycję, poprzez zapewnienie 
możliwie najbezpieczniejszego środowiska pracy oraz zapobiega-
nie zranieniom pracowników wskutek stosowania ostrych narzę-
dzi medycznych. Wykładowcy przedstawili stan implementacji 
dyrektywy w krajach UE oraz działania w tym zakresie w Polsce. 
Dwa ciekawe wykłady; ”Ekspozycje zawodowe na krew w Polsce 
- skala problemu i czynniki ryzyka” oraz ”Analiza porównawcza 
rejestracji krwiopochodnych ekspozycji zawodowych w wybranej 
placówce województwa zachodniopomorskiego” przedstawili 
przedstawiciele Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W Pol-
sce szacunkowo dochodzi rocznie do 37 tys. zakłuć ostrym sprzę-
tem medycznym, czyli do ok. 100 zakłuć dziennie, najczęściej 
podczas wykonywania iniekcji, zakładania kaniul dożylnych, 
pobieraniu krwi, ale i podczas zdejmowania igły ze strzykawki 
lub wkładaniu zużytej igły do pojemnika. Brakuje jednak obecnie 
jednorodnego modelu postępowania poekspozycyjnego. 

W rozporządzeniu przygotowywanym przez GIS brakuje za-
pisów, które zobowiążą pracodawców do wprowadzenia bez-
piecznego sprzętu w Polsce - co uczyni tę pracę bezpieczniejszą i 
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atrakcyjniejszą dla pielęgniarek. Kierowca jadąc autem nigdy nie 
wie, kiedy może ulec wypadkowi groźnemu dla jego życia jednak-
że, jeśli auto wyposażone jest w poduszki powietrzne szansa jego 
przeżycia znacznie wzrasta. Stosując bezpieczny sprzęt można 
zapobiec 56% wszystkich zakłuć. Badania francuskie wykaza-
ły, iż 12 z 13 zakłuć, które skutkowały zakażeniem hepatitis C 
i HIV można by zapobiec, gdyby posługiwano się bezpiecznym 
sprzętem. [Journal of Hospital Infection 2009; 71(2):183-4]. Co 
najmniej 50% przypadków zakłuć igłami z różnych przyczyn nie 
jest raportowanych. Zaproszeni goście jednym głosem podkreś-
lali ważną rolę produktów nowej generacji zaprojektowanych 
z myślą o bezpiecznej pracy. 

Dyrektywa EU 32/2010 nakazuje zintegrować działania, któ-
re wraz z wprowadzeniem jej w życie powinny zostać podjęte.  
Za najważniejsze uznali: 

1. prowadzenie ujednoliconego systemu oceny ryzyka 
2. raportowanie zakłuć według ogólnokrajowego standardu 

postępowania 
3. wdrożenie działań profilaktyczno-prewencyjnych w postaci 

obowiązkowych szkoleń dla pracowników i pracodawców 
4. prowadzenie badań monitorujących ekspozycję zawodową 

według ujednoliconej metodologii. 
Rzetelna informacja na temat kosztów zakłuć wskazuje, że le-

czenie, absencja chorobowa, koszty administracyjne przewyższa-
ją wielokrotnie koszt zakupienia bezpiecznego sprzętu. Obecnie 
trudno jest podać rzetelne dane z uwagi na różna metodologie 
prowadzonych badań i dobór grupy. Można domniemywać, że 
jeżeli rocznie dochodzi w Polsce do 37 tys. zakłuć, to samo po-
stępowanie poekspozycyjne kosztuje społeczeństwo rocznie 222 
mln złotych. Kolejne koszty to te, które poniesiemy w związku 
z leczeniem osób zakażonych w wyniku zranienia (trudne do 
oszacowania). Według prof. M. Gańczak tylko 1 na 6 zranień 
jest zgłaszane, czyli kolejne koszty poniosą pacjenci, którymi nie 
będzie miał się kto opiekować. Już dzisiaj bardzo często 1 pielęg-
niarka ma pod opieką kilkudziesięciu pacjentów jednocześnie … 
Zakup 100 tys. bezpiecznych igieł to koszt 20 tys. złotych, czyli 
koszt zaledwie 3-4 postępowań poekspozycyjnych. 
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Z badań przedstawionych przez Polskie Towarzystwo Pielęg-
niarskie, Oddział w Łodzi wynika, że pielęgniarki pracujące szyb-
ko, pod presją i ponad swój normalny wymiar pracy częściej 
ulegają zakłuciom igłą od pacjenta (ekspozycja), a problem ten 
dotyczy nawet ¾ populacji badanych pielęgniarek. 

Badania wskazują także na niską świadomość ryzyka ekspo-
zycji zawodowej wśród pracowników medycznych, zaś dostaw-
cy sprzętu medycznego, nie mają obowiązku przeprowadzenia 
szkolenia w zakresie prawidłowego posługiwanie się nim. Proces 
implementacji Dyrektywy wymaga zaangażowania Towarzystw, 
Stowarzyszeń Ochrony zdrowia. Współpraca z zarządzającymi 
palcówkami służby zdrowia, to droga dla pozyskania prostego 
i dobrego narzędzie do zmniejszenia liczby zakłuć. Należy pa-
miętać, że zawsze lepiej przeciwdziałać niż leczyć, koszt jednej 
procedury poekspozycyjnej to ok 6 tys. zł (badania i leki retro-
wirusowe) a leczenie zakażonego pracownika to już koszt kilku-
dziesięciu tysięcy, nie zapominając o skutkach emocjonalnych 
i społecznych które to nie da się zmierzyć. 

Pielęgniarki dbając o zdrowie - narażają zdrowie, ale można 
to ryzyko zminimalizować poprzez budowanie świadomości, 
szkolenia, a przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego sprzę-
tu, którego koszt jest nieporównywalnie niski z kosztami jakie 
ponosi budżet państwa, ale i pracodawcy na postępowanie po-
eekspozycyjne, leczenie zakażonych wirusem HCV czy HIV. 

Uczestnicy spotkania ustalili, że podejmą współpracę w zak re-
sie implementacji Dyrektywy 32/2010/UE do prawodawstwa 
poszczególnych krajów, przygotuję Raport dot. implementacji 
Dyrektywy, który zostanie opublikowany w ww. Krajach. Or-
ganizacje pielęgniarskie przygotują wspólny Raport do Komisji 
Europejskiej z działań instytucji rządowych w tym zakresie oraz 
analizę implementacji Dyrektywy i wpływu norm prawnych po 
11 maja 2012 r. na zdrowie publiczne obywateli i bezpieczeństwo 
pracowników ochrony zdrowia. 

Nigdy więcej zranień igłą w Europie - bezpieczniejsze miejsca 
pracy dla pracowników ochrony zdrowia! 

Łódź, dnia 6 listopada 2012 r. 
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O  
pinia PTP

Opinia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia  

w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych  

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, że jed-
nym z kluczowych elementów kształtowania wysokiej jakości 
usług medycznych, bezpieczeństwa pacjentów i bezpiecznego 
środowiska pracy dla pielęgniarek jest właściwa liczba zasobów 
ludzkich. Stąd pozytywnie opiniujemy proponowane rozporzą-
dzenie, które porządkuje zasady obliczania zapotrzebowania na 
usługi pielęgniarskie w oparciu o wiarygodną i rzetelną metody-
kę. Jednak przyjęte średnie czasy świadczeń bezpośrednich w mi-
nimalnym zakresie określają wymiar działań pielęgniarskich, nie 
stanowiąc pełnego zabezpieczenia potrzeb pacjentów. Uważamy 
także, iż niezwykle ważnym jest, aby normy te objęły wszystkie 
podmioty lecznicze w Polsce bez względu na to, w jakiej formie 
prawnej funkcjonują (placówki publiczne i niepubliczne), a je-
dynym kryterium powinno być kontraktowanie świadczeń ze 
środków publicznych, gdyż tylko wtedy pacjenci mogą otrzymać 
porównywalną jakość świadczeń.

Dodatkowo, w odpowiedzi na bardzo chaotyczne i nie poparte 
żadnym dowodem naukowym, a wręcz świadczące o braku troski 
o dobro chorego Stanowisko Związku Powiatów Polskich z dnia 
12 listopada 2012 r., przypominamy nasze wcześniejsze stano-
wisko z dnia 22.06.2010 roku w sprawie obsad pielęgniarskich w 
zakładach opieki zdrowotnej, w którym opublikowano część wy-
ników badań naukowych związanych z bezpośrednią zależnością 
pomiędzy liczbą pielęgniarek zatrudnionych na danym oddziale 
a skutkami opieki medycznej, czy kosztami, które są tak ważne 
w aktualnej sytuacji polskich szpitali. Każdy mądry zarządzają-
cy placówką leczniczą wie, że taniej jest zatrudnić pielęgniarkę 
niż ponosić dodatkowe koszty wynikające ze zwiększonej liczby 
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zakażeń szpitalnych (np. koszty antybiotykoterapii), czy błędów 
medycznych (przemęczony personel).

Badania naukowe jednoznacznie dowodzą występowania istot-
nych zależności pomiędzy obsadą pielęgniarek a:

1. Bezpieczeństwem pacjenta. Liczba pacjentów przypadają-
cych na jedną pielęgniarkę ma bezpośredni wpływ na wystę-
powanie zdarzeń niepożądanych m.in. takich jak: zakażenia 
dróg moczowych, zapalenie płuc, zakończone niepowodze-
niem akcje reanimacyjne, zapalenie żył, czy też zakażenia 
ran pooperacyjnych (Canadian Federation of Nurses Union, 
2005). Nieodpowiednia obsada pielęgniarska - to większa 
śmiertelność i zachorowalność pacjentów, więcej błędów w 
sztuce i zdarzeń niepożądanych, włączając w to infekcje dróg 
moczowych, stanowiących 40% wszystkich zakażeń szpital-
nych (Hampton, 2004).       
Każdy dodatkowy pacjent, powyżej 4, na jedną pielęgniarkę 
w oddziałach chirurgicznych powoduje 7% wzrost prawdo-
podobieństwa zgonu w ciągu 30 dni od przyjęcia oraz 7% 
wzrost prawdopodobieństwa niepowodzeń w działaniach 
ratujących życie (Aiken, Clarke, Sloane i wsp., 2002). Istnieje 
także związek między małą liczbą pielęgniarek na dyżurach 
nocnych i wzrostem ryzyka płucnych komplikacji poopera-
cyjnych (Dimick, Swoboda, Pronovost, Lipsett, 2001).   
Według Komisji Europejskiej w Polsce 91% badanych ocenia 
ten problem jako bardzo ważny, a aż 50% obawia się wystę-
powania zdarzeń niepożądanych, 51% czytała o nich często 
w doniesieniach prasowych, natomiast 28% respondentów 
doświadczyło powikłań związanych z kontaktem z ochro-
ną zdrowia, które nie były związane bezpośrednio z choro-
bą, która ich dotyczyła („Medical Errors”, Eurobarometer, 
Jan.2006). Według Towarzystwa Promocji Jakości Opieki 
Zdrowotnej najczęstszą wskazywaną przyczyną powodującą 
brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom jest 
zbytnie obciążenie pracą (83%) (Lisowska, 2005).

2. Kosztami opieki zdrowotnej. Występowanie zdarzeń niepo-
żądanych to nie tylko problemy dla pacjenta i ryzyko zgonu 
lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale przede wszystkim 
ogromne koszty dla systemu ochrony zdrowia (Erwin, 1994; 
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Seago, 1999; Dimick, Swoboda, Pronovost, & Lipsett, 2001, 
Gelinas & Bohlen, 2002). Z powodu nieodpowiedniej obsady 
(USA), aż 11-13% hospitalizowanych pacjentów cierpi z powo-
du odleżyn, których leczenie dodatkowo kosztuje od 5 do 75 
tys. dolarów na każdego pacjenta (Manley, 1978; Robinson Co-
ghlan, & Jackson, 1978; Reuler & Cooney, 1981; Cowart, 1987). 
Istnieją dowody naukowe na to, że zatrudnienie pielęgniarki, 
mimo iż generuje koszty jest w konsekwencji opłacalne z uwa-
gi na redukcję kosztów związanych z leczeniem wynikającym 
ze zdarzeń niepożądanych (Landon et al., 2006).

3. Satysfakcją pacjentów. Ograniczenie liczby pielęgniarek w 
placówce opieki zdrowotnej obniża satysfakcję pacjentów z 
otrzymywanej opieki (Canadian Federation of Nurses Union, 
2005).

4. Satysfakcją zawodową pielęgniarek. Większa liczba pacjen-
tów przypadających na jedną pielęgniarkę przekłada się na 
wzrost emocjonalnego wyczerpania i braku satysfakcji z wy-
konywanej pracy. Ponadto, pielęgniarki, które ciągle pracują w 
nadgodzinach lub pracują bez odpowiedniej rezerwy są bar-
dziej podatne na wyższą absencję i pogorszenie stanu zdrowia. 
Ma to swoje konsekwencje w ponoszonej odpowiedzialności 
zawodowej (Sheward, Hunt, Hagen, i wsp., 2005).

Warto nadmienić, że w 2006 roku Międzynarodowa Rada 
Pielęgniarek (ICN) w informacji prasowej z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Pielęgniarek podkreśliła, opierając się na wyni-
kach badań naukowych, że odpowiednia obsada pielęgniarska w 
opiece zdrowotnej ratuje życie pacjentów i oszczędza pieniądze! 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie realizując zadania statuto-
we nie może przejść obojętnie wobec opinii Związku Powiatów 
Polskich. Argumentacja zawarta w nadmienionym stanowisku 
Związku jest nie do przyjęcia. Właśnie poprzez adekwatną do 
potrzeb pacjentów i specyfiki oddziałów szpitalnych obsadę pie-
lęgniarską jesteśmy w stanie zapobiec wielu zdarzeniom niepo-
żądanym, które narażają na koszty zarówno naszych pacjentów 
jak i placówki opieki zdrowotnej, a nade wszystko narażają życie 
i zdrowie naszych podopiecznych.

Warszawa 23.11.2012 rok
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S  
tanowisko PTP 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
w sprawie  

dostępu osób dotkniętych problemem ran przewlekłych  
do opatrunków objętych refundacją

Pielęgniarki pracujące w poradniach i szpitalach codziennie 
stykają się z problemami osób, które mają rany przewlekłe. Prob-
lemy te mają charakter nie tylko natury medycznej, ale bardzo 
często także ekonomicznej i socjalnej.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, że na-
leży poprawić dostępność pacjentów dotkniętych problemem ran 
przewlekłych, do opatrunków objętych refundacją.

Tło:

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie dostrzega pozytywne 
zmiany w systemie refundacji tej grupy wyrobów medycznych, 
jak chociażby zmiana poziomu odpłatności przez pacjenta z 50% 
do 30%. Pomimo tych kroków ze strony Ministerstwa Zdrowia, 
jak wynika z analizy danych dotyczących wydatków refunda-
cyjnych NFZ, ilość opatrunków zakupionych przez pacjentów 
na recepty w ramach refundacji spadła w porównaniu z rokiem 
ubiegłym.

Wydatki refundacyjne NFZ (http://www.nfz.gov.pl) w ilościach 
sztuk opatrunków są niższe niż w ubiegłym roku!

Liczby w kolejnych miesiącach:
Listopad 2011 -  36 409 sztuk
Grudzień 2011 -  40 935
Styczeń 2012 -  16 201
Luty 2012 -  21 582
Marzec 2012 -  26 732
Kwiecień 2012 -  28 376
Maj 2012 -  28 745
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Nie można tego tłumaczyć problemami wynikłymi z nieporo-
zumień dotyczących zasad wypisywania recept i ich realizacji, 
gdyż po pierwszych 2, maksymalnie 3 miesiącach taki trend, 
w miarę normalizacji sytuacji, powinien ulec zmianie.

W tysiącach złotych wydatki te nieznacznie rosną, ale bardzo 
wolno i w niewielkim stopniu, a przy takich zmianach, przy pra-
widłowo funkcjonującym systemie refundacji, powinny wyraźnie 
wzrosnąć bo odpłatność pacjenta teoretycznie zmniejszyła się 
prawie 2 razy.

Kwoty w kolejnych miesiącach, w tys. zł:
Listopad 2011 -  163,7
Grudzień 2011 -  185,0
Styczeń 2012 -  165,3
Luty 2012 -  217,6
Marzec 2012 -  268,1
Kwiecień 2012 -  284,9
Maj 2012 -  295,6

Mając na względzie dobro pacjentów i ich rodzin Zarząd Głów-
ny PTP dokonał analizy sytuacji i dostrzegł dwa podstawowe 
problemy, które mogą przyczyniać się do takiego stanu rzeczy. 

Po pierwsze kryteria podziału grup opatrunków zastosowane 
przez Ministerstwo Zdrowia nie są czytelne dla lekarzy odpo-
wiedzialnych za wypisywanie recept i farmaceutów wydających 
je w aptekach pacjentom lub ich rodzinom. Część grup opatrun-
ków jest niespójna pod względem budowy oraz właściwości tera-
peutycznych i nie ułatwia to decyzji na temat tego, który z nich 
zalecić. Ponadto w przypadku braku danego opatrunku w aptece 
dopuszczalne jest w świetle prawa, wydanie zamiennika z tej sa-
mej grupy, co może prowadzić do różnych problemów w przebie-
gu leczenia ran. Dla przykładu: w Załączniku do obwieszczenia 
Ministra Zdrowia z dn. 28 czerwca 2012 „Wykaz refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych” na dzień 1 lipca 2012 r., 
w grupie 220.7.
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Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra, znaj-
dują się opatrunki zawierające srebro w różnej postaci, ale co 
gorsza są one zróżnicowane także pod względem innej, ważnej 
z punktu widzenia efektywności leczenia ran zakażonych ce-
chy, a mianowicie chłonności. Spowodowało to, że opatrunki, 
które są swoistą warstwą kontaktową i wymagają dodatkowo 
materiału chłonnego są razem z takimi, które poza działaniem 
antybakteryjnym mają dużą chłonność i wpływają korzystnie na 
zarządzanie wysiękiem w ranie, a docelowo na szybkość i efek-
tywność leczenia ran. Uważamy, że zwłaszcza w tej grupie powi-
nien nastąpić podział zaproponowany przez Polskie Towarzystwo 
Leczenia Ran na:

- opatrunki zawierające srebro; pochłaniają i zatrzymują wy-
sięk z rany;

- opatrunki zawierające srebro; nie pochłaniają i nie zatrzymują 
wysięku z rany.

Bardzo pomocnym i przejrzystym podziałem opatrunków jest 
naszym zdaniem „Konsensus w sprawie podziału głównych grup 
opatrunków specjalistycznych” opracowany przez Zespół Eks-
pertów Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych; Bydgoszcz-Warszawa 
2007 (Bydgoszcz-Warszawa 2007), który został oficjalnie (na 
spotkaniu z konsultantami krajowymi, w tym także w różnych 
dziedzinach pielęgniarstwa) przedstawiony przez Ministerstwo 
Zdrowia, za obowiązujący. Nie potrafimy zrozumieć dlaczego 
w obecnym kształcie grupy opatrunków nie odzwierciedlają 
tamtego podziału.

Drugim problemem, dostrzeżonym przez nasze środowisko, 
jest trudność uzyskania recept na opatrunki objęte refundac-
ją przez pacjentów do tego uprawnionych. Wynika to z tego, że 
część lekarzy POZ nadal obawia się wypisywać recepty na te 
opatrunki. Dostęp do specjalistów jest utrudniony ze względu 
na szereg czynników, m.in.: odległość od miejsca zamieszkania 
pacjenta, długi okres oczekiwania na wizyty, brak wizyt domo-
wych wykonywanych przez specjalistów w przypadku pacjentów 
leżących objętych opieką domową.

Pielęgniarka według obowiązujących aktów prawnych jest 
uprawniona między innymi, do wykonywania samodzielnie, 
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bez zlecenia lekarskiego, świadczeń leczniczych obejmujących 
dobór sposobów i opatrywania oparzeń, ran, odleżyn (do III° 
włącznie) oraz przetok, pod warunkiem odbycia kursu specja-
listycznego (Rozporządzenie MZ z 2007 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo 
położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego).

Grupa pielęgniarek mających takie uprawnienia jest obecnie 
bardzo duża gdyż rocznie odbywa się w całej Polsce przynajmniej 
kilkanaście takich kursów. Na II półrocze, wg. danych CKPPiP 
zgłoszonych jest przez organizatorów kształcenia podyplomo-
wego około 40 kursów „Leczenie ran”1.

Realizacja samodzielnego leczenia ran przez uprawnione do 
tego pielęgniarki jest utrudniona ze względu na konieczność każ-
dorazowej konsultacji z lekarzem w sprawie wypisania recept na 
opatrunki, które objęte są refundacją. W Stanowisku Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego z dnia 25 października 2011 roku 
w sprawie wypisywania recept przez pielęgniarki zaproponowane 
zostały rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do poprawy 
sytuacji pacjentów. Wypisywanie recept uprawniających do re-
fundacji wyrobów leczniczych, jakimi są opatrunki przez pie-
lęgniarki, posiadające odpowiednie umiejętności i uprawnienia 
z racji ukończenia kursu specjalistycznego „Leczenie ran”, może 
być pierwszym krokiem do rozwiązania tego problemu.

Warszawa, dnia 28.09.2012

1. http://www.ckppip.edu.pl
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A  
pel pielęgniarek do Ministra Zdrowia

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie  
Oddział w Łodzi

Apel pielęgniarek  
do Ministra Zdrowia 

Zwracamy się z Apelem do Pana Ministra Zdrowia o nie-
dopuszczenie do sytuacji, gdzie przy bardzo niskim poziomie 
zabezpieczenia w personel pielęgniarski w Polsce, potencjalni 
pracownicy otrzymują sygnał, że środowisko pracy, w którym 
podejmują pracę nie będzie bezpieczne.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w swoim stanowisku z dnia 
28.12.2011 roku podkreśla, że: 

„Należy zobligować pracodawców do stosowania ostrych na-
rzędzi medycznych wyposażonych w mechanizmy i zabez-
pieczenia istotnie zmniejszające lub też eliminujące ryzyko 
zranienia podczas ich stosowania. Istotne jest także wpro-
wadzenie zapisów także do kp: w przypadku narażenia na 
zakażenie szkodliwym czynnikiem biologicznym podczas 
kontaktu z ostrym narzędziem medycznym, pracodawca 
zapewni stosowanie w środowisku pracy dostępnych na 
rynku wyrobów medycznych wyposażonych w mechanizm 
chroniący przed zranieniem lub zapobiegający zakłuciom.” 
W chwili, gdy obowiązywać będzie Dyrektywa 32/2010/UE 
nigdy więcej nie powinno mieć miejsce zdarzenie, w którym 
pielęgniarka, w wyniku złego zarządzania środowiskiem pra-
cy, sama potrzebuje pomocy zamiast nieść ją innym. 

Zapis zaproponowany w projekcie Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi 
narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowot-
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nych w § 4 pkt. 1 jest nie do przyjęcia, ponieważ wprowadzenie 
bezpiecznych narzędzi „w miarę możliwości oraz jeżeli cha-
rakter wykonywanych świadczeń zdrowotnych na to pozwala” 
(…) nie gwarantuje osiągnięcia celu podstawowego Dyrektywy 
- „zapobieganie urazom pracowników spowodowanym ostrymi 
narzędziami medycznymi (w tym ukłuciem igły). W sytuacji co-
raz większego obciążenia pracą personelu medycznego i presji 
czasowej w jakiej wykonywane są zadania zawodowe trzeba 
maksymalnie zminimalizować możliwość wystąpienia narażenia 
na zranienia”. 

Nie od dzisiaj wiadomo, że zapobieganie jest najtańszym i naj-
powszechniej dostępnym środkiem możliwym do zastosowania 
w ochronie zdrowia. 

W rozporządzeniu nie wypełniono także zapisu Artykułu 2 
Dyrektywy, który mówi, że „Państwa członkowskie określają 
sankcje za naruszenie krajowych przepisów ustanowionych na 
podstawie niniejszej dyrektywy. Sankcje te są skuteczne, propor-
cjonalne i odstraszające”. 

Nie wypełniona została Klauzula 6 pkt 1. umowy pomiedzy 
Europejskim Stowarzyszeniem Szpitali i Pracodawców Ochro-
ny Zdrowia (HOSPEEM) a Europejską Federacją Związków 
Zawodowych Służb Publicznych (EPSU), gdzie zapisano nastę-
pującą obligatoryjność „(…) zapewnienie wyrobów medycznych 
zawierających mechanizmy chroniące przed zranieniem”.

Wprowadzenie zapisu obligatoryjnego wyposażenia podmio-
tów leczniczych w bezpieczny sprzęt to inwestycja, która zawsze 
się zwróci. Europoseł Stephen Hughes zwrócił uwagę w swoim 
wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, że w sektorze ochrony 
zdrowia odnotowano o 30% więcej wypadków przy pracy niż w 
pozostałych sektorach zatrudnienia w UE i może to dotyczyć 
10 % pracowników UE. 

Uważamy, że zdrowie i życie personelu medycznego jest war-
tością, która powinna być szczególnie chroniona. Tylko w taki 
sposób można niwelować bariery w dostępności do bezpiecznych 
usług zdrowotnych i nie narażać budżetu państwa na niepo-
trzebne wydatki związane z postępowaniem poekspozycyjnym 
i leczeniem chorób będących konsekwencją takiego zranienia 
(od 4 000-12 000 PLN). 
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Szanowny Panie Ministrze, czy stać nas na zamykanie szpitali? 
Tak się stanie, kiedy pielęgniarki będą korzystać ze zwolnień 
lekarskich z tego tytułu! 

Zaniechanie działania polegające na implementacji ważnych 
zapisów dyrektywy będzie stanowiło podstawę do zwrócenia się 
do Komisji Europejskiej, która może skorzystać z prawa do wsz-
częcia postępowania w sprawie uchybienia, jakie przysługuje jej 
na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
oraz art. 141 Traktatu EWEA. 

Dorota Kilanska RN, MSc 
Polski Towarzystwo Pielęgniarskie Executive Commitee 

European Federation of Nurses Associations

mgr Janina Żurawska RN, MSc 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi

Łódź, 10 października 2012 r. 

Informacje PTP
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W  
niosek ORPiP w Białymstoku

Wniosek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku z dnia 12 września 2012 roku 

o powołanie przez  
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych Komisji lub Zespołu 

ds. Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku zwracają się z wnioskiem o powołanie na szczeblu 
krajowym Komisji lub Zespołu ds. Pielęgniarskiej Opieki Długo-
terminowej Domowej z udziałem ekspertów także spoza człon-
ków Naczelnej Rady - praktyków, którzy na co dzień realizują 
świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej 
i doskonale znają problemy ekonomiczne i organizacyjne tej for-
my opieki.

Zadaniem Komisji byłoby wspieranie przedstawicieli Naczelnej 
Rady w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia i Centralą NFZ 
w tym zakresie.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa jest jednym 
z nielicznych przykładów świadczeń medycznych organizowa-
nych i realizowanych przez pielęgniarki samodzielnie. Przez fakt, 
że właśnie pielęgniarki tak sprawnie rozwinęły tę formę pomocy 
osobom potrzebującym opieki i ich rodzin, podniosły prestiż 
i ugruntowały zaufanie do zawodu w społeczeństwie. Samorząd 
zawodowy realizując ustawowe zadania nie może zatem pozwolić, 
na zniweczenie dotychczasowych osiągnięć. Należy podkreślić, że 
rozwój opieki długoterminowej domowej jest korzystny nie tylko 
z punktu widzenia pacjentów i ich rodzin, ale także z punktu 
widzenia ekonomii.

Nasze oburzenie powoduje fakt, że w Komisji ds. opieki Długo-
terminowej powołanej przez Ministra Zdrowia zabrakło przedsta-
wiciela NRPiP - organizacji, która skupia wszystkie pielęgniarki, 
także te realizujące świadczenia z zakresu długoterminowej do-
mowej, co oznacza, że głos najliczniejszej grupy jest pominięty. 

Komunikaty, informacje
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Nie można bowiem zadowolić się obecnością w Komisji jedynie 
Pani Konsultant Krajowej - Elżbiety Szwałkiewicz, jej wsparcie 
jest nie do przecenienia, ale bez dodatkowej wiedzy eksperckiej 
może okazać się zbyt mało stanowcze.

Ostatnie zmiany wprowadzone do tej formy opieki napawają 
środowisko pielęgniarek świadczeniodawców, niepokojem i tro-
ską. Nie możemy pozwolić by opieka długoterminowa została 
przesunięta do resortu pomocy społecznej, a zważywszy na zak-
res zadań określony przez NFZ widzimy takie niebezpieczeń-
stwo. Naszym zdaniem, może to doprowadzić w przyszłości , do 
likwidacji tego typu świadczeń finansowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, a co za tym idzie, pozbawić możliwości korzy-
stania z tej formy opieki, dużej grupy pacjentów, a licznej grupy 
pielęgniarek - środków utrzymania.

Mamy świadomość, że zmieniająca się rzeczywistość niesie 
potrzebę ciągłych zmian w modelu świadczeń zdrowotnych w ra-
mach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, jej kształt 
będzie wymagał poważnej debaty w najbliższej przyszłości. 

Komisja, o której powołanie postulujemy powinna stać się 
polem takiej właśnie debaty praktyków dla opracowania naj-
lepszego modelu tej formy opieki. W niektórych Okręgowych 
Izbach Pielęgniarek i Położnych funkcjonują już Komisje ds. 
Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej. Wydaje się 
zatem właściwe, powołanie również na poziomie Naczelnej rady 
Pielęgniarek i Położnych, podobnej Komisji, która pracowałaby 
nad docelowym kształtem tych świadczeń. Jednocześnie zgłasza-
my akces zaangażowania się w prace Komisji/Zespołu.

Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

 dr n. med. Cecylia Dolińska

Komunikaty, informacje
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K  
omisja ds. Opieki Długoterminowej 

Warszawa, dnia 22 października 2012 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DM.0021.99.12

Pani Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 września 2012 roku (znak: 
ORPiP/XIX/1113/2012), w sprawie podjęcia przez Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych działań mających na celu powołanie Ko-
misji ds. Opieki Długoterminowej, lub Zespołu ds. Pielęgniarskiej 
Opieki Długoterminowej, uprzejmie informuję.

Zgodnie z Uchwała Nr 36/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 4 stycznia 2012 roku, w sprawie powołania 
komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych, do realizacji ustawowych zadań 
samorządu pielęgniarek i położnych NRPiP powołała komisje i ze-
społy problemowe, w tym Komisję ds. kontraktowania świadczeń 
zdrowotnych, w składzie:

- Emilia Kin,
- Maria Matusiak,
- Sabina Wiatkowska,
- Barbara Błażejowska-Kopiczak,
- Izabela Kowalska,
- Tomasz Krzysztyniak.

Wskazane powyżej osoby, posiadają wieloletnie doświadczenie 
zawodowe i specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego, pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych, opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Komunikaty, informacje
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Działania Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych, 
określone w przyjętym planie pracy na 2012 rok przez Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych w marcu 2012 roku obejmują kata-
log zadań, z których wynika, że nie tylko zasady i warunki zawie-
rania i realizacji umów w rodzaju: podstawowej opieki zdrowotnej 
są przedmiotem prac komisji, lecz także pozostałe inne zakresy 
świadczeń opieki zdrowotnej, również świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych udzielanych w ramach opieki długoterminowej.

Pragnę podkreślić, że nieodłącznym elementem działania komisji 
jest zasięganie opinii ekspertów, których uwagi są niejednokrot-
nie podstawą do przygotowania stanowisk, opinii, dokumentów 
dla Naczelnej rady Pielęgniarek i Położnych. W związku z powyż-
szym, dziękując za zgłoszenie akcesu współpracy, zwracam się z 
uprzejmą prośbą o wskazanie osoby, jej doświadczenia zawodo-
wego, która byłaby gotowa wesprzeć Komisję ds. kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych w dziedzinach mających na celu poprawę 
jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
opieki długoterminowej domowej.

Z poważaniem

Prezes NRPiP  
Grażyna Rogala-Pawelczyk

Komunikaty, informacje
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N  
ormy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Warszawa, 12 listopada 2012 r.
STANOWISKO  

Związku Powiatów Polskich  
w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych  

w podmiotach leczniczych

Związek Powiatów Polskich stanowczo sprzeciwia się propozyc-
jom podwyższania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych, zawartych w projekcie Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami (zwanego dalej Rozpo-
rządzeniem). 

Efektem wdrożenia proponowanej regulacji byłoby ograniczenie 
dostępności do świadczeń oraz obniżanie ich jakości, będące kon-
sekwencją drastycznego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej 
szpitali. 

1. Treść Rozporządzenia jest wadliwa, bowiem zawiera propozycje 
przepisów wykraczających poza dyspozycję ustawową, zawartą 
w art. 50 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 

Powołany przepis, podobnie jak miało to miejsce na gruncie 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, upoważnia do wyda-
nia rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych. Tymczasem, projekt Rozporządzenia, w formie 
zaproponowanej przez resort zdrowia, w rzeczywistości nie 
wskazuje sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania, 
ale już je ustala. 

2. Proponowane minimalne normy personelu spowodują koniecz-
ność zwiększenia zatrudnienia pielęgniarek i położnych, na 
niektórych oddziałach szpitalnych nawet o 10 do 30 proc. 

Projekt zawiera niewłaściwe wskaźniki średniego czasu 
świadczeń pielęgniarek i położnych oraz obliczania czasu 

Komunikaty, informacje
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dyspozycyjnego, a także błędnie klasyfikuje pac jentów do 
kategorii opieki. 
Kierownika podmiotu leczniczego, w przeciwieństwie do 
obecnie obowiązujących regulacji, pozbawia się możliwości 
zmiany liczby etatów pielęgniarek i położnych w zależności 
od specyfiki organizacji podmiotu leczniczego. 
Wprowadza się także inne przepisy ograniczające autonomię 
zarządzania kierownika podmiotu leczniczego oraz generu-
jącego dodatkowe koszty związane z podwyższaniem norm 
zatrudnienia. 

3. Nieprawdziwe jest twierdzenie, zawarte w projekcie Rozporzą-
dzenia, iż zawarte w nim regulacje nie będą miały wpływu na 
sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Bezpośrednim beneficjentem pogarszania się sytuacji eko-
nomicznej SPZOZ będą podmioty tworzące, a więc resorty, 
uczelnie medyczne i samorządy terytorialne. To właśnie pod-
mioty tworzące przejmować będą zad łużenie likwidowanych 
lub przekształcanych SPZOZ. Zadłużenia nie wynikającego 
z błędów w zarządzaniu szpitalem czy braku nadzoru nad 
jego działalnością, a niepotrzebnie wprowadzanych, niewłaś-
ciwych przepisów. 
Wszakże, podniesienie zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
znacząco wpłynie na koszty prowadzenia działalności tych 
podmiotów i zdestabilizuje ich sytuację ekonomiczną. 
Już dziś, kiedy w niektórych podmiotach leczniczych koszty 
płacy i pochodne od nich sięgają nawet do 80 procent kosz-
tów ogółem, nie są one w stanie bilansować swojej działal-
ności, generując wielomilionowe długi. 
Podniesienie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
spowoduje, że zwiększą się jednostkowe koszty świadczo-
nych usług, a w efekcie przy stałych przychodach szpitali (lub 
wzrastających w niewielkim stopniu), spowoduje zmniejsze-
nie liczby usług możliwych do zrealizowania przez szpitale 
i ograniczenie dostępności do świadczeń. 

4. Podkreślić należy, że konsekwencje niewłaściwych przepisów 
zawartych w projekcie Rozporządzenia, dotkną nie tylko pod-
mioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami. 

Komunikaty, informacje
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Spodziewać się należy, że związki zawodowe i branżowe 
działające także w spółkach prowadzących szpitale, ocze-
kiwać będą podniesienia norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych. Można też oczekiwać kłopotów kad rowych 
w tych szpitalach, bowiem pielęgniarki mając do wyboru 
łagodniejsze standardy pracy w pomiotach leczniczych nie 
będących przedsiębiorcami, mniej chętnie zatrudniać się 
będą w spółkach. 
W tym kontekście, nieprawdziwe jest stwierdzenie za warte 
w ocenie skutków regulacji, iż projektowane Rozporządzenie 
nie będzie miało wpływu na konkurencyjność i przedsiębior-
czość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

5. Wydaje się, że resort zdrowia przedkładając projekt Rozporzą-
dzenia zdaje się nie zauważać jaka jest obecna sytuacja szpitali 
i co czeka je w nadchodzących latach. 

Od 2011 roku nastąpił wszakże gwałtowny odwrót od sta-
bilizacji sytuacji ekonomicznej SPZOZ-ów, a w najbliższych 
latach kryzys ten będzie się pogłębiał. 
Po pierwsze dlatego, że nie można się spodziewać wzrostu 
przychodów ze składki zdrowotnej na poziomie wyższym niż 
3-4% rocznie, co nie pokryje skutków wzrostu cen i usług, 
a także zwiększonych nakładów wynikających z wprowadza-
nia coraz wyższych norm jakości świadczeń. 
Po drugie, w wyniku zmian demograficznych drastycznie 
rosnąć będzie zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne 
- społeczeństwa starzejącego się w bardzo szybkim tem-
pie. 
Tak więc, ponieważ w najbliższym czasie nie zanosi się na 
podwyżkę składek zdrowotnych, a przez to większych pie-
niędzy na leczenie, kolejki pacjentów pozostaną więc zmorą 
naszego systemu ochrony zdrowia 

6. Naszym zdaniem, negatywne konsekwencje proponowanych 
przepisów dotkną także bezpośrednio środowiska pielęgniarek 
i położnych. 

To jedna z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce, li-
cząca obecnie ponad 300 tys. osób. Tyle tylko, że z tego 
środowiska docierają niepokojące informacje, że już w 2020 
roku może w Polsce brakować nawet 60 tys. pielęgniarek. To 
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efekt przejścia na emeryturę pielęgniarek pokolenia powo-
jennego wyżu, a także dużej migracji zarobkowej. 
Zasadnym wydaje się więc pytanie: Kto i o jakich kwalifika-
cjach pracował wówczas będzie w podmiotach leczniczych 
w Polsce? 

W oparciu o przedstawiane argumenty, trzeba bardzo jasno 
zdefiniować prawdziwy skutek wejścia w życie omawianego Roz-
porządzenia, w kształcie przedstawionym do zaopiniowania przez 
Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Otóż efektem tym będzie ograniczenie dostępności do świad-
czeń oraz obniżanie ich jakości, będące konsekwencją drastycz-
nego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej szpitali. 

W tym miejscu nasuwa się porównanie ewentualnych skutków 
wdrożenia Rozporządzenia do efektów uchwalenia przez Sejm w 
2000 roku tzw. ustawy 203, która na wiele lat pogrążyła w głębo-
kim kryzysie polskie szpitale. Przypomnieć warto, iż dla niwelo-
wania negatywnych skutków ustawy 203 konieczne było wyasy-
gnowanie wielu miliardów złotych z budżetu państwa, ale i także 
z budżetów jednostek samorządów terytorialnych wspierających 
proces restrukturyzacji zatrudnienia w szpitalach. 

Uważamy, że z tej praktyki należy wyciągnąć wnioski i dlatego 
negatywnie opiniujemy przedstawiony projekt Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami. 

Prezes Zarządu  
Związku Powiatów Polskich  

Marek Tramś

Komunikaty, informacje
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P  
ismo ORPiP

Białystok, 20 listopada 2012 r.
ORPiP/XIX/127/2012

Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk 
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

W odpowiedzi na pismo nr NIPiP-NRPiP-DM.0025.209.2012 Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku jest oburzone stanowis-
kiem Związku Powiatów Polskich w sprawie projektu Rozporządzenia 
dotyczącego minimalnych norm zatrudnienia. Powołany przez Ministra 
Zdrowia Zespół do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zat-
rudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej 
przez wiele miesięcy opracowywał w oparciu o badania środowisko-
we i przygotowywał rzetelne dane na temat ilości minimalnej (a nie 
optymalnej) ilości personelu pielęgniarskiego i położniczego na posz-
czególnych stanowiskach pracy. Przepisy mają zapewnić właściwą 
jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych dla dobra pacjentów, 
a przecież liczba pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych, 
powinny poszukać oszczędności w innych obszarach, gdyż niedobory 
w personelu medycznym przekładają się na wyższe koszty terapii 
i leczenia, spowodowane dłuższym ich trwaniem.

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa w Polsce wzrośnie liczba osób 
korzystających z leczenia, tym samym wzrośnie zapotrzebowanie na 
usługi pielęgniarskie świadczone na wysokim poziomie zgodnie ze 
standardami.

W opinii OIPiP w Białymstoku projekt rozporządzenia dotyczący 
minimalnych norm zatrudnienia powinien jak najszybciej być zat-
wierdzony i przekazany do realizacji. Rozporządzenie, winno doty-
czyć wszystkich świadczeniodawców, którzy podpisali z NFZ umowę 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych i być zobowiązanymi do przes-
trzegania przepisów dotyczących zatrudnienia i podlegają nadzorowi 
oraz kontroli uprawnionych organów.

Z poważaniem
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  

dr n. med. Cecylia Dolińska
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S 
tanowisko ORPiP w Białymstoku

Stanowisko Prezydium  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku 

z dnia 10 października 2012 roku

W związku z wpływającymi odwołaniami dotyczącymi nie-
otrzymania dofinansowania do Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku informuje się, co następuje: 

Zasady dofinansowania kosztów dokształcania zawarte w Re-
gulaminie Dofinansowania Kosztów związanych z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku - Załącznik do Uchwały Nr 16/VI 
z dnia 11 kwietnia 2012 roku ORPiP, nie przewidują odwołań 
od odmowy przyznania dofinansowania. 

Z mocy w/w przepisów wnioski o dofinansowanie złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku omyłkowej wy-
płaty kwoty dofinansowania skierowane zostanie do tej osoby 
wezwanie do zwrotu kwoty z zagrożeniem, w przypadku braku 
jej zwrotu, skierowania sprawy na drogę sądową z tytułu otrzy-
mania nienależnego świadczenia. 

Żadne wyjaśnienia zawarte w odwołaniu związane z nieznajo-
mością zasad są nieuzasadnione, ponieważ regulamin dofinan-
sowania był opublikowany w biuletynie oraz figuruje na stronie 
internetowej Izby.

 Sekretarz ORPiP   Przewodnicząca 
ORPiP
 Elżbieta Niegierewicz                           dr n. med. Cecylia Dolińska

Komunikaty, informacje



85

Biuletyn nr 84/2012    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

A  
pel ORPiP 

Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie przestrzegania  
ustawowego obowiązku pracodawcy w zakresie udzielania 

pielęgniarkom i położnym urlopu szkoleniowego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ape-
luje do pracodawców o respektowanie ustawowego obowiązku 
udzielenia urlopu szkoleniowego pielęgniarkom i położnym ak-
tualizującym swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w ramach 
przewidzianego kształcenia podyplomowego dla tej grupy za-
wodowej.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039) „Pielęgniarka i położna 
mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umie-
jętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego 
w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego”. 

W wielu placówkach medycznych lub innych podmiotach 
zatrudniających pielęgniarki i położne, nieudzielanie urlopu 
szkoleniowego przeznaczonego na kształcenie podyplomowe 
jest zjawiskiem powszechnym pomimo konieczności dostoso-
wania kwalifikacji lub ich podniesienia w związku z zatrudnie-
niem na poszczególnych stanowiskach pracy. W konsekwencji 
pielęgniarki i położne zmuszone są do wykorzystywania urlopu 
wypoczynkowego w celu udziału w szkoleniach. Takie postępo-
wanie pracodawców jest naganne i sprzeczne nie tylko z obowią-
zującymi przepisami prawa, lecz przede wszystkim z zasadami 
współżycia społecznego.

Komunikaty, informacje
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P 
ismo NRPiP

Warszawa, 14 września 2012 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DM.0025.243.2012

Pani Beata Cholewka  
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  
w Ministerstwie Zdrowia 

Szanowna Pani Dyrektor,

 W związku z licznymi zapytaniami pielęgniarek zatrudnionych 
w oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii dotyczącymi 
rozumienia pojęcia „prace personelu medycznego w zespołach 
operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach 
ostrego dyżuru” zawartego w pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy 
z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 
Nr 237. poz. 165 ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie 
stanowiska, czy praca pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach 
intensywnej terapii i anestezjologii, które nie pracują na bloku 
operacyjnym może być uznana za pracę o szczególnym charak-
terze w rozumieniu powyższej ustawy. 

Z poważaniem 
Joanna Walewander 

Sekretarz NRPiP

Komunikaty, informacje
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P  
ismo MZ DPiP

Warszawa 2012.11.05
MINISTERSTWO ZDROWIA  
Departament Pielęgniarek i Położnych 
MZ-PP-0762-8234-2/BW/12

Pani dr n. med.  
Grażyna Rogala-Pawelczyk  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes!

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14 września 2012 r., znak: 
NIPIP-NRPiP -DM.0025.243.2012 w sprawie interpretacji pojęcia 
„prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscy-
plin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru” 
zawartego w pkt. 24 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 
2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz.165 z późn. 
zm.), Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, 
że w związku z przekazaną korespondencją dokonał wnikliwej 
analizy obowiązujących uregulowań w tym zakresie. 

Departament wskazuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 
2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, 
z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., do 
prac w szczególnym charakterze zaliczone zostały, wymienione 
w pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, 
prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin 
zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru. 

Ponadto, wyjaśnienia w sprawie określenia „w warunkach ostre-
go dyżuru” zostały rozstrzygnięte w Komunikacie Ministerstwa 
Zdrowia w sprawie rozumienia pojęcia „w warunkach ostrego 
dyżuru” zawartego w pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 
grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który zamieszczony 
został na stronach Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl. 

Komunikaty, informacje
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Z ww. Komunikatu wynika, że prace personelu medycznego 
w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjolo-
gii w warunkach ostrego dyżuru to nie tylko prace wykonywane 
w ramach obowiązków pracowniczych, polegające na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym (wynikającym ze wska-
zań życiowych), ale również inne prace tego personelu (w ramach 
obowiązków pracowniczych), które są wykonywane w ramach 
czasu pracy, kiedy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia, skutkującego koniecznością podjęcia 
działań w trybie nagłym. Pojęcie „w warunkach ostrego dyżuru” 
oznacza nieuchronność wystąpienia zdarzenia, które powoduje 
konieczność, udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym, 
ze wskazań życiowych. Nieuchronność występowania takich zda-
rzeń skutkuje tym, że od pracowników pracujących w tych wa-
runkach wymagane są kryteria określone w art. 3 ust. 3 ustawy 
o emeryturach pomostowych (szczególna odpowiedzialność oraz 
szczególna sprawność psychofizyczna).

 Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 5 omawianej ustawy, warunkiem 
zaliczenia wykonywania ww. prac do okresu, od którego zależy 
uzyskanie prawa do emerytury pomostowej jest wykonywanie tych 
prac w pełnym wymiarze czasu pracy, co znajduje potwierdzenie 
w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
7 września 2011 r. sygn. akt I OSK 421/11. Należy również mieć na 
względzie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r. sygn. 
akt II UK 164/11, który w pkt „1 stanowi, iż „Wykaz prac określonych 
w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych jest 
zamknięty i nie podlega uzupełnieniu, co oznacza, że cech pracy 
„o szczególnym charakterze” lub „w szczególnych warunkach” nie 
mogą posiadać inne prace, choćby sposób ich wykonywania i ich 
jakość mogła obniżyć się z wiekiem”. 

Odnosząc się bezpośrednio do treści Państwa pisma, Departa-
ment zwraca także uwagę na zamieszczony na stronach Minis-
terstwa Pracy i Polityki Społecznej www.emervturypomostowe.
gov.pl, obszerny poradnik do ustawy o emeryturach pomosto-
wych: Zasady kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i o 
szczególnym charakterze, przeznaczony dla pracodawców i osób 
odpowiedzialnych za sporządzanie wykazu stanowisk prac wy-
konywanych w szczególnych warunkach i prac o szczególnym 
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charakterze oraz ewidencji osób zatrudnionych na tych stano-
wiskach (str. 64-65). Wynika z niego, że przepisy o emeryturach 
pomostowych obejmują taki personel medyczny zespołów ope-
racyjnych dyscyplin zabiegowych jak: lekarze dyscyplin zabiego-
wych, anestezjolodzy, pielęgniarki operacyjne (m.in. instrumenta-
riuszki, pielęgniarki anestezjologiczne, pielęgniarki perfuzjonistki), 
wchodzący w skład zespołów operacyjnych działających w ramach 
ostrego dyżuru. 

W związku z czym, zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, za pracowników tych będą opłacane składki na Fundusz 
Emerytur Pomostowych. Będą oni także ujęci w ewidencji pra-
cowników wykonujących prace o szczególnych warunkach lub 
szczególnym charakterze oraz będą mogli ubiegać się o przyzna-
nie emerytury pomostowej, jeżeli zostały spełnione kryteria ujęte 
w art. 3 ust. 5 oraz art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych. 

Kryterium dotyczące wykonywania tych prac w warunkach ostre-
go dyżuru wynika z konieczności działania w warunkach, które są 
szczególnie trudne do przewidzenia i w których stosowanie okreś-
lonych procedur zapewniających bezpieczeństwo własne i innych 
osób jest często utrudnione. Właśnie ten aspekt, czyli działanie 
w warunkach nagłości i nieprzewidywalności, decyduje o szcze-
gólnym charakterze pracy personelu medycznego w zespołach 
operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach 
ostrego dyżuru, i kwalifikuje wykonujących ją pracowników do 
przyznania emerytur pomostowych. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej, prace personelu medycznego w oddziałach dyscyplin zabiego-
wych, intensywnej terapii, aczkolwiek bardzo obciążające emocjo-
nalnie i stresujące, są wykonywane według określonych procedur, 
których stosowanie minimalizuje ryzyko zdrowotne zarówno dla 
pracownika, jak i pacjenta. Należy jednak mieć na względzie fakt, 
że jedynym podmiotem uprawnionym do kwalifikowania danego 
rodzaju pracy jako pracy w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze jest płatnik składek, u którego praca ta jest 
wykonywana, w tym przypadku reprezentowany przez kierownika 
podmiotu leczniczego. Kierownik podmiotu leczniczego bowiem 
zawiera z pracownikiem umowę o pracę oraz jest przełożonym 
pracownika. 

Komunikaty, informacje



90

Biuletyn nr 84/2012    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Kontrola prawidłowości zakwalifikowania określonej pracy jako 
wykonywanej w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze przebiega w trybie art. 41 ust. 6 ustawy o emeryturach 
pomostowych. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku nieumiesz-
czenia przez płatnika składek danego pracownika w ewidencji 
pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach 
lub pracę o szczególnym charakterze, pracownikowi przysługuje 
skarga do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli skarga ta zostanie 
uwzględniona, to wówczas właściwe ograny Państwowej Inspek-
cji Pracy są uprawnione do nakazania pracodawcy umieszczenia 
pracownika w ewidencji pracowników wykonujących taką pracę 
(pkt 2 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszo-
wie z dnia 1 lutego 2011 r., syng. akt II SA/Rz 1107/10). Od decyzji 
inspektora pracy, zarówno pracownikowi jak i płatnikowi składek, 
przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy, którego 
z kolei decyzja będzie mogła być skontrolowana na drodze sądo-
wego postępowania administracyjnego. 

Jednocześnie Departament wskazuje, że zarówno przytoczony 
na wstępie pisma Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie 
rozumienia pojęcia „w warunkach ostrego dyżuru” zawartego 
w pkt 24 załącznika Nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o emeryturach pomostowych, jak również „Zasady kwalifikacji 
prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze” 
zawarte w Poradniku do ustawy o emeryturach pomostowych, 
które zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej są nadal aktualne. 

Z poważaniem 

Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

Beata Cholewka
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K  
omisja ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Biała Podlaska, 31.10.2012r.
Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych 
w Białej Podlaskiej 
OIPiP.IX.608.2012

Pani Przewodnicząca 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Informujemy Państwa, iż w obecnej kadencji samorządu zawo-
dowego pielęgniarek i położnych w Białej Podlaskiej rozpoczęła 
działanie Komisja ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. 

Celem działania w/w Komisji jest podejmowanie działań na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego poprzez realizację nas-
tępujących zadań:

1. Pomoc w rozwoju zawodowym i samorozwoju poprzez orga-
nizowanie szkoleń dla pielęgniarek i pielęgniarzy zaintereso-
wanych i/lub pracujących z pacjentami z zaburzeniami zdrowia 
psychicznego;

2. Integracja środowiska zawodowego pielęgniarek i pielęgniarzy 
związanych z psychiatrią;

3. Reprezentowanie interesów grupy zawodowej pielęgniarek 
i pielęgniarzy psychiatrycznych;

4. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa psy-
chiatrycznego;

5. Podejmowanie inicjatyw promujących zdrowie psychiczne;
6. Dbałość o etykę zawodową pielęgniarek/pielęgniarzy psychia-

trycznych;
7. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z różnymi towarzystwa-

mi, organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się zdrowiem 
psychicznym;
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8. Wymiana doświadczeń z zakresu pracy zawodowej;
9. Ujednolicenie standardów pracy zawodowej w ośrodkach lecz-

nictwa psychiatrycznego na terenie OIPiP w Białej Podlaskiej.

Na teranie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białej Podlaskiej istnieje kilka ośrodków lecznictwa psychia-
trycznego: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych w Suchowoli, Oddział Detoksykacyjny, Oddział Psychiatryczny 
z Pododdziałem Psychogeriatrycznym, Oddział Terapii Uzależ-
nień przy SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim, Oddział Psychiatryczny 
z Pododdziałem Leczenia Uzależnień Alkoholowych przy SP ZOZ 
w Parczewie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 
Psychicznie w Kalince, Zakład Opiekuńczo Leczniczy o Profilu Psy-
chiatrycznym w Milanowie, jak i Poradnie Zdrowia Psychicznego, 
Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej.

Mamy nadzieję, że kontakt z Państwem pozwoli nam na reali-
zację niektórych naszych zadań. Prosimy o nadsyłanie wszelkich 
informacji o różnych formach doskonalenia zawodowego doty-
czących pielęgniarstwa psychiatrycznego odbywających się na 
terenie działania Państwa Izby. Ponadto, być może w przyszłości 
przy wspólnej inicjatywie moglibyśmy jednoczyć się w celu wspie-
rania różnych ogólnopolskich akcji na rzecz pielęgniarstwa psy-
chiatrycznego i oczywiście pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących 
w różnych ośrodkach lecznictwa psychiatrycznego.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca ORPiP w Białej Podlaskiej   
Elżbieta Celmer vel Domańska

Przewodniczący Komisji  
ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego  

OIPiP w Białej Podlaskiej Paweł Grabowski
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D  
om Seniora Pielęgniarki

Włocławek, 20.10.2012 r.
Bożena Banachowicz 
Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia  
„ALMACH” 87-800 Włocławek,  
ul. Kulińska 2 tel. 54 2371634

Pani Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca ORady PiP  
w Białymstoku

Szanowna Pani Przewodnicząca, 
W czerwcu 2012 r. informowałam Szanowne Koleżanki, iż Funda-

cja Pracy i Ochrony Zdrowia, którą reprezentuję podjęła się realiza-
cji projektu, jakim jest uruchomienie Domu Seniora Pielęgniarki.

Adaptacja budynku przeznaczonego na ten cel jest uzależniona 
od uruchomienia kotłowni z centralnym ogrzewaniem. Uruchomie-
nie Domu Seniora stanowi drogą inwestycję i dlatego Fundacja 
występuje do Państwa o udzielenie pomocy finansowej. Każda 
przekazana przysłowiowa złotówka przyśpieszy otwarcie Domu 
i będzie cennym darem dla naszych samotnych koleżanek pielęg-
niarek i położnych. Jestem zainteresowana każdą osobą, która 
zechce zamieszkać wiosną 2013 tego w Naszym Domu.

Zwracam się do Pani Przewodniczącej i Koleżanek Członkiń Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o udzielenie 
wsparcia finansowego.

Z wyrazami szacunku
V-ce Prezes Zarządu 
Bożena Banachowicz

Informacje o Domu Seniora znajdują się na stronie internetowej  
www.fundacja-almach.org.pl
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N  
owe akty prawne

Zestawienie nowych aktów prawnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdol-

ności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu po-
stępowania w sprawach zawieszania prawa wyko-
nywania zawodu albo ograniczenia wykonywania 
określonych czynności zawodowych 

  (Dz.U.2012.1106 z dnia 8 października 2012 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie standardów postępowania medycznego 

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu 
opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w 
okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, 
połogu oraz opieki nad noworodkiem 

  (Dz.U.2012.1100 z dnia 8 października 2012 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania 

pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz spo-
sobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku

  (Dz.U.2012.1098 z dnia 4 października 2012 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej 

  (Dz.U.2012.1108 z dnia 8 października 2012 r)

Komunikaty, informacje
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Podziękowania
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I  
nformacja

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Przypominamy wszystkim pielęgniarkom i położnym, człon-
kom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
o konieczności zgłaszania do biura izby wszelkich zmian doty-
czących:

1. nazwiska
2. miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji
3. miejsca zatrudnienia
4. uzyskania specjalizacji, stopni i tytułów naukowych
5. nabycia prawa do emerytury lub renty
6. zaprzestania wykonywania zawodu.

Aktualne dane w rejestrze pozwolą na udokumentowanie 
nieprzer wanego okresu wykonywania zawodu, naliczenia od-
powiedniej wysokości składki członkowskiej lub stwierdzenie 
ustania obowiązku jej opłacania.

Wszelkie zmiany muszą być podane na piśmie.
Informacji szczegółowych udziela Dział Rejestru:

tel. 85 7470016 wew. 33

Podstawa prawna art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 
roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 roku 
Nr 174, poz. 1038)

Informacje
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I  
nformacja

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku przy-
pomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 
2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1038) pielęgniarka i położna posiadająca prawo wykonywa-
nia zawodu ma obowiązek ustawowy do regularnego opłacania 
składek na samorząd zawodowy.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować 
wszczę ciem procedury w trybie przepisów o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji.

Przypominamy, iż każda pielęgniarka i położna złożyła pisem ne 
oświadczenie o znajomości powyższych przepisów, które jest 
w posiadaniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Informacje
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UWAGA !

Dni dodatkowo wolne  
w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku w roku 2013

 2 maja  2013
 16 sierpnia 2013
 24 grudnia 2013
Soboty pracujące w biurze  
OIPiP w Białymstoku w roku 2013
 11 maja  2013
 24 sierpnia 2013
 7 grudnia 2013

Podstawa prawna:
Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu pracy

Informacje
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DYŻURY:
Radca Prawny OIPiP

wtorki - godz. 1300-1500  
w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP
pełni dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca  
w godzinach 1500-1700 w Biurze OIPiP  
(tel. 85 747-00-16)

Przewodniczący Okręgowego Sądu PiP
pełni dyżury 2 razy w miesiącu - w pierwszą i trzecią 
środę miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
(tel. 85 747-00-16)

Konsultant Wojewódzki mgr Anna Kulikowska
pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca  
w godzinach 1300-14³⁰ w siedzibie OIPiP 
(tel. 601 569 700)

Informacje
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BIURO 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 pro-
wadzących 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 3: 
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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Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:

www.oipip.bialystok.pl
e-mail: izba@oipip.bialystok.pl

Adres i aktualne numery telefonów

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 15-097 Białystok

tel. 85 747-00-16 i tel/fax  85 744-11-09

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

Informacje
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WYDAWCA:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 
tel. 85 747-00-16, tel/fax 85 744-11-09 
www.oipip.bialystok.pl     e-mail: izba@oipip.bialystok.pl 
nakład Biuletynu 1120 egz. + egzemplarze obowiązkowe
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