
Biuletyn nr 90/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

1. GRATULACJE 
i podziękowania ----------------------------------------------------- 3

2. XXVI 
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych ------------------------ 6

3. MIĘDZYNARODOWY 
Dzień Pielęgniarek -----------------------------------------------  10

4. SZKOLENIA 
podyplomowe w OIPiP ------------------------------------------  14

5. KALENDARIUM 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ----------------------  22

6. UCHWAŁY 
XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych ----------  33 

7. INFORMACJE 
NRPiP -------------------------------------------------------------  45

8. OPINIE 
prawne  -----------------------------------------------------------  79

9. INFORMACJE 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego ---------------------  101

10. KĄCIK 
Pielęgniarki i Położnej ----------------------------------------- 123

11. POŻEGNANIA 
 ------------------------------------------------------------------ 134

Spis treści



Biuletyn nr 90/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Za nami maj, miesiąc obfitujący w święta pracowników ochrony zdrowia. 
12 maja jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki na cześć 

urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa - Florence Nightingale. Dzień 
8 maja w Polsce jest dniem obchodów Krajowego Dnia Położnych. Data tego święta 
nie jest przypadkowa - to dzień urodzin Stanisławy Leszczyńskiej - kobiety nie-
zwykłej, która wpisała się w historię zawodu położnej złotymi zgłoskami (biografię 
zamieszczamy na stronie 123).

Z okazji naszych Świąt OIPiP w Białymstoku wspólnie z Zarządem oddziału PTP 
i Akademickim kołem PTP zorganizowała konferencję oraz warsztaty nt: Planowanie 
opieki według Międzynarodowego Standardu ICNP prowadzone przez dr n. o zdr. Dorotę 
Kilańską - Dyrektora Centrum Badania i Rozwoju ICNP.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej, kiedy przyjmujemy życze-
nia i kwiaty jest dniem refleksji i zadumy oraz dniem lęku o przyszłość naszych 
zawodów. Niech majowe dni będą naszym krzykiem, wezwaniem i mobilizacją. 
NRPiP oraz Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych nieustannie przypominają par-
lamentarzystom oraz rządzącym aby nie ignorowali naszego środowiska, bo jak 
powiedział poprzedni Premier Wielkiej Brytanii - Tony Blair : „ jeżeli chcesz być po 
stronie pacjenta, musisz być po stronie pielęgniarki, bo ona jest przy tobie siedem dni w 
tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę”. Te słowa zmieniły sytuację pielęgniarek 
w Anglii, może i nasi decydenci to kiedyś zrozumieją aby podejmowane decyzje, 
ustawy, służyły dobru społecznemu. Na takie działania czeka i takiego sukcesu sobie 
życzy nasze środowisko.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska



graf. Anna Sienkiewicz
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Gratulacje

nie ma nic piękniejszego, 
nic co by stanowiło  

większą podporę w życiu 
niż czyste wspomnienie

F. Dostojewski

Pani Elżbiecie Martyniuk
Pielęgniarce Kliniki Urologii

Składamy serdeczne podziękowania 
za wszystko co się wydarzyło...

za radość...
za śmiech do łez...

za przyjaźń, która pozostanie...
za to, że byłaś i będziesz  

w naszych sercach i pamięci...

życzymy dni radosnych, pełnych 
słońca i zdrowia, wypełnionych 
rodziną, przyjaźnią i szczęściem.

pielęgniarki i położne usk  
w białymstoku



graf. Anna Sienkiewicz & kij
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Gratulacje

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma 
nie przez to kim jest, lecz przez to, 

czym się dzieli z innymi
święty jan paweł ii

pani Halinie Matejczuk
pielęgniarce kliniki neurologii

pani StaniSławie BudrowSkiej
pielęgniarce kliniki alergologii

w związku z odejściem na emeryturę

składamy serdeczne podziękowania za to, 
że byłyśmy razem wspierając się nawzajem 
dobrocią, przyjaźnią i oddaniem w naszym 
codziennym dniu pracy. jesteśmy wdzięcz-
ne za każdą pogodną chwilę, za uśmiech, 
przyjazną atmosferę, dobre rady i wielkie 

serce.

mamy nadzieję, że wieloletni zawodowy czas 
zawsze zasługiwać będzie na sympatycz ne 
wspomnienie, a nawiązane przyjaźnie będą 

długotrwałe i cenne.

z życzeniami wszelkiej pomyślności

pielęgniarki i położne 
usk w białymstoku
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Gratulacje



Fot. materiały OIPiP
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XXVI Okręgowy Zjazd

XXVI  Okręgowy Zjazd

Coroczny Okręgowy Zjazd, jest miejscem do omówienia naj-
ważniejszych problemów naszego środowiska, służy porządkowa-
niu zagadnień, zatwierdzenie preliminarza budżetowego na 2014 
rok i rozlicza ze wszystkich wspólnie zaplanowanych działań. 

Okręgowy Zjazd, jako najważniejszy organ samorządu sta-
nowi okazję do zainicjowania różnych działań dla ich rozwią-
zania - czego wyrazem są podjęte stanowiska, apele i rezolucje, 
z którymi możecie się Państwo zapoznać na kolejnych stronach 
Biuletynu.

W dniu 29 marca 2014 roku odbył się  
XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku.

Obrady Zjazdu rozpoczęły się o godzinie 1030 w auli Uniwersy-
teckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ulicy Waszyng-
tona 26. W XXVI Zjeździe uczestniczyło 123 delegatów co sta-
nowiło 87% ogółu delegatów.



Fot. materiały OIPiP
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Przewodnicząca Okręgowy Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku Cecylia Dolińska rozpoczynając obrady przy-
witała przybyłych gości i wszystkich delegatów. W swoim wys-
tąpieniu przedstawiła bieżące problemy środowiska. Poruszyła 
problem dynamicznego wzrostu w ostatnich latach średniej wie-
ku oraz wzrostu liczy pielęgniarek i położnych, które zaprzestają 
wykonywania zawodu lub skreślone są z Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych z powodu zrzeczenia, wygaśnięcia Prawa Wykony-
wania Zawodu lub wyjazdu zagranicę. Podkreśliła też bardzo 
niepokojące zjawisko braku wymiany pokoleń w naszych za-
wodach.

Kolejnym problemem omawianym podczas Zjazdu była opieka 
długoterminowa, dziedzina pielęgniarstwa, która od kilku lat 
stała się priorytetowym kierunkiem rozwoju naszego zawodu, 
jednak warunki kontraktowania oraz poziom finansowania przez 
NFZ mogą wkrótce doprowadzić do tego, że przy całym zaanga-
żowaniu pielęgniarek, realizowanie tych świadczeń ze względów 
czysto ekonomicznych będzie niemożliwe.

XXVI Okręgowy Zjazd



Fot. materiały OIPiP
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Następnie zabrali głos goście: poseł prof. Barbara Kudrycka, 
Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Joanna Wa-
lewander i Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP Matylda 
Sierakowska.

Goście w swoich wystąpieniach poruszali również aktualne 
sprawy związane z ochroną zdrowia i wykonywaniem zawodu 
pielęgniarki/położnej oraz życzyli zebranym owocnych obrad.

Dokonano wyboru protokolantów, osób do liczenia głosów. 

Do Prezydium Zjazdu zostali wybrani: 
Przewodnicząca -  Cecylia Dolińska,
Sekretarz -  Elżbieta Niegierewicz, 
członkowie -  Beata Janina Olejnik,     
   Barbara Choroszucha,    
   Irena Stepaniuk.

Do komisji Mandatowej zostały wybrane:
Przewodnicząca -  Celina Rutkowska,
członkowie -  Beata Bołdak.

XXVI Okręgowy Zjazd
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Do komisji Uchwał i Wniosków wybrano:
   Bożennę Samujło,     
   Dorotę Rojsza,     
   Elżbietę Sienkiewicz,     
   Alinę Jurczuk.

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Białymsto-
ku podjął 5 uchwał, przyjął 5 wniosków, 3 apele, jedno oświad-
czenie i jedną rezolucję.

Obrady trwały i zakończyły się w niezwykle miłej i sympa-
tycznej atmosferze, a wspólne rozmowy w kuluarach stanowiły 
ważne dopełnienie Zjazdu.

Przewodnicząca ORPiP  
Cecylia Dolińska

XXVI Okręgowy Zjazd
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M  
iędzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Hasło obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
„Pielęgniarski są siłą na rzecz zmian,  

kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia”

12 maja rokrocznie na całym świecie obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki 

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pie-
lęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku w roczni-
cę urodzin Florence Nightingale, założycielki pierwszej szkoły 
pielęgniarskiej i prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa.

W tym roku w dniu 8 maja w Auli Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się Konferencja 
z Okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, której organiza-
torem było Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy 
Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 

Honorowy Patronat Konferencji objął JM Rektor prof. dr hab. 
Jacek Nikliński.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
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W konferencji udział wzięło ponad 80 osób. Wśród nas goś-

ciliśmy: Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu: Pana Dziekana prof. 
dr hab. Sławomira Terlikowskiego i Panią Dziekan prof. dr hab. 
Elżbietę Maciorkowską, Panią dr Dorotę Kilańską - Przewod-
niczącą ZO w Łodzi a za razem Dyrektora Centrum Badania 
i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniar-
skiej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, przedstawicieli 
środowiska Pielęgniarek i Położnych z Białorusi, Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dr Ce-
cylię Dolińską, pielęgniarską kadrę kierowniczą, konsultantów 
wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa oraz pielęgniarki pra-
cujące w jednostkach ochrony zdrowia powiatów: Białostockiego, 
Sokólskiego, Monieckiego, Bielskiego, Hajnowskiego i Siemia-
tyckiego.

Bogaty program konferencji obejmował tematykę dotyczącą 
współczesnych problemów zdrowotnych, umożliwił zapoznanie 
się z nowymi rozwiązaniami medycyny i nauk pokrewnych. 

Niezwykle miłym punktem naszego spotkania, było wręcze-
nie Pani mgr Annie German Odznaki Ministra Zdrowia „Za 
Zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz uhonorowanie laureatów 
konkursu „Pielęgniarka Roku 2013” (I nagrodę otrzymała mgr 
Dorota Mielech ze SP ZOZ WSPR w Białymstoku, II nagrodę 
otrzymali ex aequo: Tomasz Perłowski z SP ZOZ WSPR, Elżbieta 
Wakuluk i Walentyna Moroz z SP ZOZ w Hajnówce oraz Agata 
Konończuk z Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku, 
III nagrodę uzyskały ex aequo: Kinga Włosińska z Białostockie-
go Centrum Onkologii w Białymstoku i Elżbieta Wojno z USK 
w Białymstoku.

Wszystkim Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy 
wiele satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

Konferencję uświetnił występ artystyczny Trio smyczkowego 
prezentującego utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Beata J. Olejnik  
Przewodnicząca Koła PTP  

przy UM w Białymstoku

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
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Warsztaty nt. 
„Planowanie Opieki 

według Międzynarodowego Standardu ICNP®”

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
i Koło przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w dniu 
7 maja zorganizowała warsztaty nt. „Planowanie Opieki Według 
Międzynarodowego Standardu ICNP®” dla pielęgniarskiej kadry 
kierowniczej Województwa Podlaskiego i nauczycieli akademic-
kich Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

Celem powyższych warsztatów było przygotowanie uczestni-
ków do elektronicznego dokumentowania praktyki pielęgniar-
skiej oraz tworzenia katalogów - planów opieki z wykorzystaniem 
Klasyfikacji ICNP ® dla potrzeb dokumentacji elektronicznej.

Warsztaty prowadzone były przez Panią dr Dorotę Kilańską, 
mgr pielęgniarstwa Dyrektor Akredytowanego przez ICN Cen-
trum Badania i Rozwoju ICNP ® przy UM w Łodzi Koordynator 
Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej.

Warsztaty PTP - ICNP®



Fot. materiały OIPiP
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W spotkaniu uczestniczył także z-ca Dyrektora Departamentu 
Społeczeństwa Informacyjnego Pan mgr Mariusz Feszler z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, który omówił 
założeń projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. 

Celem projektu jest m.in. budowa kompleksowego, woje-
wódzkiego systemu informatycznego e-Zdrowie, otwartego na 
wszystkich świadczeniobiorców woj. podlaskiego, umożliwiają-
cego płynną wymianę danych medycznych i informacji między 
istniejącymi już systemami, także centralnymi.

Beata J. Olejnik  
Przewodnicząca Koła PTP  

przy UM w Białymstoku

Warsztaty PTP - ICNP®
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Mijają kolejne miesiące szkoleń organizowanych przez OIPiP 
w Białymstoku. W miesiącach marcu i kwietniu zakończyły 
się rozpoczęte w 2013 r. kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek: 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki i pielęg niarstwa chirurgicznego oraz kurs kwalifikacyjny 
dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa epi-
demiologicznego. Kontynuowane są także zajęcia na szkoleniu 
specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla 
pielęgniarek.

W maju zakończyły się zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym 
w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Nasze koleżanki 
oczekują teraz na egzamin państwowy, który odbędzie się w sesji 
jesiennej bieżącego roku. „Trzymamy za nie kciuki”.

Rozpoczęły się także kolejne szkolenia. W styczniu 90 pielęg-
niarek i położnych mogło skorzystać z kursu specjalistycznego 
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, 
w  lutym dla 60 pielęgniarek zorganizowano kurs specjalistycz-
ny Szczepienia ochronne (oba kursy zakończyły się w kwietniu), 
natomiast w marcu rozpoczął się kurs specjalistyczny dla pielęg-
niarek Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, który zakończył 
się w maju. Położne mogły skorzystać z  kursu specjalistycznego 
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas poro-
du. W maju rozpoczął się kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
i położnych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka.  

Rozpoczęły się także kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek: 
w  dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i pielęgniarstwa kar-
diologicznego (każdy po 30 miejsc). Dodatkowo 35 pielęgnia-
rek szkoli się obecnie na zajęciach finansowanych ze środków 
unijnych w ramach pakietu: kurs specjalistyczny Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 
ratunkowe.

Wkrótce przedstawimy plan szkoleń na drugie półrocze 2014  r. 
Zachęcamy do korzystania z naszej oferty.
Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  

Elżbieta Sienkiewicz

Szkolenia podyplomowe
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Poniżej zamieszczamy zdjęcia z zakończonych kursów i szko-
leń, które odbywały się w siedzibie Izby:

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego.

Szkolenia podyplomowe



Fot. materiały OIPiP
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Kurs - Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego

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

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Na kolejnych stronach zamieszczamy listy uczestników, z za-
kończonych kursów i szkoleń, które zakończyły się w ostatnim 
okresie

Szkolenia podyplomowe
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Kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Celina Bandzińska Raisa Bartoszuk
Agnieszka Bruczko Jolanta Bućko
Przemysław Czemko Edyta Czuja
Anna Sulima Dolina Anna Dondziło
Marlena Fedeńczuk Marzena Fiszer
Justyna Gierwatowska Teresa Grecka
Iwona Teresa Jarocka Urszula Jurczuk
Maria Jolanta Kujawa Dorota Litwin
Elżbieta Niegierewicz Alicja Renata Młodzianowska
Elżbieta Obuchowska Anna Palecka
Agnieszka Pankiewicz Marzanna Patejczuk
Dorota Pawelska  Ewa Popławska
Anna Reducha  Zoja Romanowicz
Grażyna Ruta  Alina Syrowoj
Krystyna Szomko  Lilia Zaborska

Kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo chirurgiczne
Marzena Dowgiert Lilla Gregorczuk
Ewa Gryka  Agnieszka Ilewicz
Ewa Jankowska  Bogusława Kajewska
Barbara Kozłowska Paulina Kuptel
Agnieszka Łazarczyk Jolanta Matusiewicz
Elżbieta Nadowska Dorota Renata Michniewicz
Anna Olechno  Elżbieta Orlikowska
Małgorzata Perkowska Joanna Popławska
Marta Regucka  Magda Rowińska
Anna Rynkowska  Ewelina U. Sienkiewicz-Dojlida
Anna Smołko  Grażyna Stafa
Krystyna Strapczuk Agnieszka Wioletta Śliwińska
Barbara Tarnowska Anna Truskolaska
Barbara Włodarska Sandra Małgorzata Wojciulik
Alicja Zagórska  Anna Znosko

Szkolenia podyplomowe
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Kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Dorota Cekało  Bożena Cwalińska Oświecińska
Mirosława Dziekońska Agnieszka Eljaszuk
Beata Anna Gryko Eugenia Jarosz
Eugenia Kalinowska Anna Kasperuk
Bożena Kirpsza  Danuta Maria Kukawka
Agata Kulikowska  Iwona Krysztofiak
Elżbieta Legumina Bożena Lewończuk
Katarzyna Łagoda  Alicja Łapińska
Aneta Łapińska  Bożena Agnieszka Mikiewicz
Beata Janina Olejnik  Małgorzata Joanna Narewska
Alicja Jadwiga Pasemko Agata Sacharewicz
Elżbieta Sienkiewicz Katarzyna Krystyna Snarska
Ewa Sowińska  Halina Wasilewska
Małgorzata Waszczuk Jolanta Winnicka
Beata Piszczatowska Elżbieta Tomaszewska

Kurs specjalistyczny 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
Nr 03/07

Ilona Awramik   Beata Małgorzata Andruk
Katarzyna Bajda  Krystyna Beata Baranowska
Renata Białopotocka Halina Budrewicz
Magdalena Burakiewicz Barbara Cimoszuk
Anna Alina Citko  Agnieszka Cypielewska
Urszula Czajkowska Przemysław Czemko
Edyta Czuja  Grażyna Teresa Dąbrowska
Anna Zofia Doda  Tomasz Dojlida
Helena Dołęgowska Małgorzata Drozdowska
Ewa Anna Dudar  Agnieszka Dziekońska
Marlena Fedeńczuk Renata Helena Fiedoruk

Szkolenia podyplomowe
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Małgorzata Frankowska Bożena Gabor
Teresa Garbowska  Justyna Gierwatowska
Elżbieta Horba  Monika Mirosława Jarmińska
Teresa Jazykow  Zofia Kakareko
Iwona Kamieńska  Elżbieta Karpińska-Szabuńko
Anna Kiendorowicz Krystyna Klimaszewska
Magda Koc  Katarzyna Kłodko
Dorota Joanna Kondzior Krystyna Kowalczuk
Halina Anna Kozłowska Lucyna Kraszewska
Justyna Kruszewska Beata Kucharewicz
Izabela Lebiedzińska Renata Lewko
Joanna Łuba  Alina Łukaszuk
Ewelina Mariańska Agnieszka Mielech
Agnieszka Muczko Teresa Muczyńska
Ewa Trykozko   Magdalena Małgorzata Murawa
Elżbieta Niegierewicz Bożena Nienałtowska
Małgorzata Nierodzik Anna Parfieniuk
Justyna Pikutin  Magdalena Płońska
Regina Prochorowa Sylwia Rainczuk
Sylwia Rząca  Wanda Sawko
Teresa Sidz  Maria Siemienowicz
Karolina Wilczewska Elżbieta Skowrońska
Marta A. Skowrońska Małgorzata Skumbin-Lenkiewicz
Alicja Sojko  Jadwiga Sojko
Barbara Stankiewicz Bożena Małgorzata Stawowczyk
Irena Suchwałko  Agnieszka Sycewicz
Anna Nazarko  Halina Danuta Szczygieł
Jadwiga Szostak  Aneta Maria Święc
Zofia Świętochowska Elżbieta Tomaszewska
Bożena Szarejko  Marta Tryskuć
Barbara Sieńczewska Wiesława Wojska
Elżbieta Barbara Wojtach Agnieszka Wołyniec
Elżbieta Ziętkowska Teresa Zimnoch
Mirosława Żukowska  Urszula J. Żakiewicz-Łobasiuk

Szkolenia podyplomowe
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Kurs specjalistyczny 

Szczepienia ochronne Nr 03/08
Bogusława Achimowicz Iwona Maria Aleksiejuk
Bogumiła Bartnik  Raisa Bartoszuk
Wiesława Bogojło  Małgorzata Ewa Bońkowska
Jarosław Bońkowski Anna Borowik
Anna Charkiewicz  Magdalena Joanna Borysowicz
Małgorzata Czarniecka  Mirosława Alina Ciereszko
Julita Czurak  Andrzej Bernard Czerniawski
Anna Fiłonowicz   Katarzyna Doroszkiewicz
Eugenia Gorbacz  Anna Hapunik
Lucyna Hapunik  Anna Janczewska
Małgorzata Kaczmarek Janina Kiercul
Edyta Kleszczewska Katarzyna Komarnicka
Tamara Korniluk  Barbara Kotuk 
Wioleta Kotuk  Joanna Kozłowska
Joanna Lićwinko  Barbara Maksimiuk
Magdalena Malesińska Iga Makowska
Iwona K. Mieczkowska Edyta Mnich
Lidia Nikitiuk  Beata Olejnik
Iwona Pacewicz  Halina Panas Ferenc
Alina Puchalska  Agata Roszko
Marek Rudkowski  Tamara Rygorowicz
Halina Rzeczycka  Anna Sadowska
Anna Magdalena Sac Ewa Stec
Helena Stepaniuk  Bogumiła Struk
Anna Stypułkowska Irena Surel
Joanna Szeps  Jolanta Szerakowska
Halina Szerszunowicz Marlena Karolina Święcicka
Irena Tichoniuk  Halina Tofiluk-Nos
Agnieszka Waszkiewicz Dorota Zabrocka
Wiesława Zalewska Małgorzata Żyłkiewicz

Szkolenia podyplomowe
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Kurs specjalistyczny 

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 
Jolanta Bućko  Teresa Dawidowicz
Bożena Gromulska Iwona Małgorzata Gierejko
Dorota Gryc  Elżbieta Janiuk
Marianna Jarosz  Małgorzata Jaśkiewicz
Halina Iwona Karpiuk Aneta Ewa Karpowicz
Katarzyna Kuczyńska Joanna Janina Mirończuk
Elżbieta Motyczko Alicja Młynarczuk
Halina Nicińska  Beata Nietupska
Maria Normantowicz Elżbieta Obuchowska
Joanna Owczarczuk Regina Parambol
Margaritta Paszkiewicz Sylwia Anna Pełszyk
Bożena Popławska Dorota Rutkowska-Mojsiejczuk
Barbara Sawicka  Joanna Sobolewska
Barbara Sochoń   Elżbieta Styczyńska
Mirosława Wojcieszyk Wiesława Tryzna-Rutkowska

Szkolenia podyplomowe
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K  
alendarium

05.03.2014 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej 
i Pomocy Społecznej.

05.03.2014 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

05.03.2014 Kontrola działalności OIPiP w Białymstoku przez 
Okręgową Komisję Rewizyjną za IV kwartał 2013 r.

07.03.2014 Eliminacje wojewódzkie Konkursu ,,Pielęgniarka 
Roku” zorganizowane przez Zarząd Oddziału PTP w Bia-
łymstoku.

07.03.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonie-
nie kandydatki do zatrudnienia na stanowisko Położnej 
Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w SP 
ZOZ Siemiatycze - przewodniczyła Dorota Rojsza. Do 
zatrudnienia na stanowisko położnej oddziałowej komisja 
konkursowa wytypowała Danutę Piotrowską.
Nowo wybranej oddziałowej serdecznie gratulujemy.

10.03.2014 Spotkanie kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Anną Kulikowską.

10.03.2014 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Szczepie-
nia ochronne dla pielęgniarek i położnych organizowany 
przez NZOZ OMNI-MED ZOfIa StOjak w BIałyMStOku - uczest-
niczyła Urszula Chrzanowska.

11.03.2014 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

11.03.2014 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ce-
cylia Dolińska.

Kalendarium OIPiP
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11.03.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii w SP ZOZ Bielsk Podlaski - przewodniczyła Elżbieta 
Sienkiewicz. Do zatrudnienia na stanowisko pielęgniarki 
oddziałowej komisja konkursowa wytypowała Mirosławę 
Mikołajuk.
Nowo wybranej oddziałowej serdecznie gratulujemy.

12.03.2014 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

12.03.2014 Posiedzenie Pełnomocnych przedstawicieli i Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany w załączniku do Uchwały w sprawie powołania 
i zatwierdzenia listy pełnomocnych przedstawicieli oraz 
udzielenia pełnomocnictw pełnomocnym przedstawi-
cielom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w zak-
ładach pracy

12.03.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- rejestru pielęgniarek i położnych:

wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę i 1 położną,•	
wykreślono z rejestru 1 pielęgniarkę,•	
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 2 pielęgniarki;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wykreślono z rejestru wpis nr 39 kurs kwalifikacyjny •	
w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki paliatywnej orga-
nizowany przez NZOZ OMNI-MED ZOfIa StOjak,
wykreślono z rejestru wpis nr 57 •	 Kurs specjalistyczny 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organizowany 
przez OśrODEk SZkOlENIOwy „EkSPErt” MałgOrZata PIO-
trOwSka;
wpisano do rejestru wpis nr 122 Kurs kwalifikacyjny •	
w dziedzinie Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializo-
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terapią organizowany przez StOwarZySZENIE PIElęgNIarEk 
I POłOżNych Na rZEcZ rOZwOju, PrOMOcjI I DOSkONalENIa 
ZawODOwEgO w łOMży,
wpisano do rejestru wpis nr 123 Kurs kwalifikacyjny •	
w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki paliatywnej orga-
nizowany przez StOwarZySZENIE PIElęgNIarEk I POłOżNych 
Na rZEcZ rOZwOju, PrOMOcjI I DOSkONalENIa ZawODOwEgO 
w łOMży,
wpisano do rejestru wpis nr 124 Kurs kwalifikacyjny •	
w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego orga-
nizowany przez cENtruM EDukacjI „EkSPErt” MałgOrZa-
ta PIOtrOwSka,
wpisano do rejestru wpis nr 125 Kurs specjalistyczny •	
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organizowany 
przez cENtruM EDukacjI „EkSPErt” MałgOrZata PIOtrOw-
Ska,
wpisano do rejestru wpis nr 126 Kurs kwalifikacyjny •	
w dziedzinie Pielęgniarstwa kardiologicznego organi-
zowany przez cENtruM EDukacjI „EkSPErt” MałgOrZata 
PIOtrOwSka;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 20 
koleżanek;

- przyznania zapomóg - z funduszu losowego pomoc 
otrzymały 4 pielęgniarki;

- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-
żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat;

zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce,•	
skierowano na przeszkolenie 1 pielęgniarkę;•	

- zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia składów ko-
misji problemowych działających przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;

- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 
i położnych do udziału w komisjach konkursowych;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 1 indywidualną praktykę pie lęg-•	
niarki i 2 indywidualne specjalistyczne praktyki pie-
lęgniarskie.
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12.03.2014 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

19.03.2014 Posiedzenie komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stac jonarnej.

18-20.03.2014 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

21.03.2014 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą PE-
largOS „Wprowadzanie pokarmów uzupełniających do diety 
niemowlęcia” – uczestniczyło 23 członków samorządu.

25.03.2014 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

25.03.2014 Posiedzenie Rady Społecznej w UDSK w Białymstoku 
- uczestniczyła Bożena Kostro.

26.03.2014 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa epidemiologicznego organizowanego 
przez OIPiP w Białymstoku.

27.03.2014 Wizytacja gruPOwEj PraktykI PIElęgNIarEk ,,rOSa” w Bia-
łymstoku.

28.03.2014 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-
toryjnej Opiece Zdrowotnej.

29.03.2014 XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

29.03.2014 I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Zaburzenia 
hemostazy u dzieci” w Wyższej Szkole Medycznej w Bia-
łymstoku.

31.03.2014 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Woje-
wódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku 
- uczestniczyła Dorota Rojsza.

02.04.2014 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.
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02.04.2014 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

03.04.2014 Posiedzenie komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

05.04.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP Cecylii Dolińskiej 
w audycji radiowej PR Białystok nt. „Zmiany w systemie 
opieki medycznej”.

08.04.2014 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

08.04.2014 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09.04.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
 Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg:

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

- powołania kierownika kształcenia podyplomowego, ko-
misji egzaminacyjnej oraz zatwierdzenia komisji ds. ja-
kości kształcenia podyplomowego;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 34 
koleżanki i 1 osobie odmówiono ze względów regula-
minowych;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

dokonano wykreślenia z rejestru 2 indywidualne prak-•	
tyki położnych,
wpisano do rejestru 1 indywidualną praktykę pielęg-•	
niarską wyłącznie w miejscu wezwania;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wykreślono z rejestru wpis nr 41 szkolenie specjali-•	
zacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoter-
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minowej organizowany przez NZOZ OMNI MED ZOfIa 
StOjak,
wykreślono z rejestru wpis nr 60 Kurs kwalifikacyjny •	
w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i in-
tensywnej opieki organizowany przez OśrODEk SZkOlE-
NIOwy „EkSPErt” MałgOrZata PIOtrOwSka,
wykreślono z rejestru wpis nr 115 Kurs dokształca-•	
jący Leczenie ran przewlekłych organizowany przez 
StO warZySZENIE Na rZEcZ OPIEkI DługOtErMINOwEj I POMOcy 
SPOłEcZNEj ,,DOM POD SłOńcEM”;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 2 pielęgniarki i 2 położne,
wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę.•	

09.04.2014 Warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Okrę-
gową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku we 
współpracy z firmą PlPharMa prowadzone przez Beatę 
Mianowską nt. ,,Porty naczyniowe (dożylne - obsługa i pie-
lęgnacja)” - uczestniczyło 127 osób.

14.04.2014 Egzamin wstępny kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek prowa-
dzonego przez OIPiP w Białymstoku.

14.04.2014 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-
toryjnej Opiece Zdrowotnej.

16.04.2014 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Wy-
konanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

16.04.2014 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

23.04.2014 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego w zakresie 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz kursu kwalifika-
cyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego organi-
zowanego w ramach Projektu Systemowego Profesjonalne 
pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce 
– wsparcie kształcenia podyplomoweg wspófinansowane 
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przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

23.04.2014 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ MSW Bia-
łystok - uczestniczyła Skarbnik ORPiP Beata Janina Olej-
nik.

24.04.2014 Warsztaty w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych nt. Planowanie opieki według Międzynarodowego 
Standardu ICNP – uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska.

25.04.2014 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Szcze-
pienia ochronne organizowanego przez OIPiP w Białym-
stoku.

29.04.2014 Wizytacja 2 indywidualnych praktyk pielęgniarskich 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w tMS 
DIagNOStyka ul. Skłodowskiej 24 A w Białymstoku.

30.04.2014 Kontrola działalności OIPiP w Białymstoku przez 
Okręgową Komisję Rewizyjną za I kwartał 2014r.

30.04.2014 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

07-08.05.2014 Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 
oraz warsztaty nt. Planowanie opieki według Międzynaro-
dowego Standardu ICNP - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska oraz kadra kierownicza podmiotów 
leczniczych.

13.05.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonie-
nie kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Naczelnej 
Pielęg niarki w SP ZOZ Łapy - przewodniczyła Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska. 
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Do zatrudnienia na stanowisko naczelnej pielęgniarki ko-
misja konkursowa wytypowała Bożenę Kostro.

Nowo wybranej Naczelnej Pielęgniarce serdecznie gratu-
lujemy.

13.05.2014 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

13.05.2014 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

17.05.2014 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk w wyż-
SZEj SZkOlE MEDycZNEj w BIałyMStOku na studiach licencjackich 
(pielęgniarstwo pomostowe) ,,Odpowiedzialność zawodowa 
pielęgniarek i położnych w świetle obowiązujących aktów 
prawnych” - udział wzięło 111 osób.

19.05.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
,,Życiodajna śmierć pamięci Elisabeth Kubler-Ross” – uczest-
niczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

19.05.2014 Szkolenie przeprowadzone przez Zastępcę Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Katarzy-
nę Maliszewską w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu 
Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku ,,Aspekty 
prawne w pracy pielęgniarki operacyjnej” - udział wzięło 
12 osób.

20.05.2014 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

20.05.2014 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą 
PElargOS „Alergia i nietolerancje pokarmowe u niemowląt”, 
,,Pielęgnacja skóry oraz suplementacja diety noworodków 
i niemowląt” - uczestniczyło 28 członków samorządu.

20.05.2014 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ce-
cylia Dolińska.

Kalendarium OIPiP
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21.05.2014 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

21.05.2014 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

21.05.2014 Posiedzenie Nadzwyczajne Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku.

21.05.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg - z funduszu losowego pomoc 

otrzymały 2 pielęgniarki;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 36 

koleżanek;
- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-

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

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wykreślono z rejestru 1 indywidualną praktykę pie lęg-•	
niarki,
dokonano 2 zmian wpisu indywidualnych praktyk •	
pie lęgniarskich;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wykreślono z rejestru wpis nr 62 Kurs kwalifikacyjny •	
w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego organizowa-
ny przez StOwarZySZENIE PIElęgNIarEk I POłOżNych Na rZEcZ 
rOZwOju, PrOMOcjI I DOSkONalENIa ZawODOwEgO w łOMży,
dokonano zmiany we wpisie nr 103 Kurs dokształca-•	
jący Karmienie piersią – standard w opiece okołopo-
rodowej organizowany przez fuNDację twórcZych kOBIEt 
w warSZawIE,
wpisano do rejestru wpis nr 127 Szkolenie specjaliza-•	
cyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa neonatologicznego 
organizowany przez POlSkIE cENtruM EDukacjI I aNalIZ 
OrDO SP. Z O.O. w BIałyMStOku,
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wpisano do rejestru wpis nr 128 Kurs kwalifikacyjny w •	
dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego organizowany 
przez cENtruM EDukacjI „EkSPErt” MałgOrZata PIOtrOw-
Ska,
wpisano do rejestru wpis nr 129 Kurs specjalistyczny •	
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego organizowany przez cENtruM EDukacjI „EkS-
PErt” MałgOrZata PIOtrOwSka;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
wpisano do rejestru 3 pielęgniarki,•	
wykreślono z rejestru 1 pielęgniarkę,•	
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 9 pielęgniarek i 1 położną ;

- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 
i położnych do udziału w komisji konkursowej.

24.05.2014 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepa-
niuk w NZOZ OMNI-MED ZOfIa StOjak w Białymstoku na 
szkoleniu spec jalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
zachowawczego (III edycja) Odpowiedzialność zawodowa 
pielęgniarek i położnych w świetle obowiązujących aktów 
prawnych - udział wzięło 15 osób.

25.05.2014 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk w 
NZOZ OMNI-MED ZOfIa StOjak w BIałyMStOku na szkoleniu 
specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowaw-
czego (II edycja) Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek 
i położnych w świetle obowiązujących aktów prawnych 
- udział wzięło 39 osób.

27.05.2014 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.
28.05.2014 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Opieka 

nad pacjentem ze stomią jelitową organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

28.05.2014 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego w zakresie 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonego w ra-
mach Projektu Systemowego Profesjonalne pielęgniarstwo 
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systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie 
kształcenia podyplomowego wspófinansowane przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego prowa-
dzonego przez OIPiP w Białymstoku

28.05.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki 
Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ Sokółka 
- przewodniczyła Beata Janina Olejnik. 
Do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego komisja konkursowa 
wytypowała Wiolettę Gryckiewicz, a na Oddział Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii Grażynę Markowską.
Nowo wybranym oddziałowym serdecznie gratulujemy.

Kalendarium OIPiP
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XXVI Okręgowy Zjazd

XXVI  Okręgowy Zjazd

WNIOSEK

XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku 

z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie: 

zintensyfikowania działań prowadzących do nowelizacji 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku wnioskują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie o zintensyfikowanie działań w celu no-
welizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 
2102 r. w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych, w zakresie:

- zapewnienie minimum 2 pielęgniarek/położnych na jednej 
zmianie roboczej w oddziale lub innej jednostce organiza-
cyjnej zakładu;

-zapewnienie 2 pielęgniarek operacyjnych do zabiegu na jeden 
czynny stół operacyjny;

- nie wliczanie do norm minimalnych pielęgniarek lub położ-
nych oddziałowych, ich zastępców lub koordynujących;

- określenie czasu opieki bezpośredniej;
- ustalenie czasu czynności pośrednich na poziomie 30-40% 

czasu opieki bezpośredniej;
- opracowanie dodatkowego załącznika do Rozporządzenia dla 

sal intensywnego nadzoru w oddziale o profilu zachowaw-
czym lub zabiegowym;

- doliczenie 2min/dobę na pacjenta do czasu opieki bezpośred-
niej na jednego pacjenta w godzinach nocnych od 24 do 6.

Uzasadnienie

Rozporządzenie obecnie obowiązujące nie pozwala na doko-
nanie prawidłowych obliczeń minimalnego zapotrzebowania na 
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kadrę pielęgniarek i położnych w poszczególnych jednostkach or-
ganizacyjnych podmiotów leczniczych. Tak sformułowane zapisy 
stanowią wręcz poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych 
jak i stanowią wysokie ryzyko wystąpienia zdarzeń medycznie 
niepożądanych. 

Projekt w/w Rozporządzenia zawierał w swojej treści wniosko-
wane dane i tylko dzięki tak sprecyzowanym zapisom możliwe 
było dokonanie prawidłowych wyliczeń ilości etatów pielęgniarek 
lub położnych.

 Sekretarz Zjazdu  Przewodnicząca Zjazdu  
 Elżbieta Niegierewicz  Cecylia Dolińska

APEL

XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku 

z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie: 

określenia w akcie prawnym minimalnego wynagrodzenia 
dla pielęgniarek i położnych na poziomie przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw.

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku wnoszą o podjęcie działań zmierzających do utwo-
rzenia aktu prawnego określającego minimalne wynagrodzenie 
zasadnicze pielęgniarek i położnych na poziomie przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw.
Uzasadnienie

Utworzenie aktu prawnego pozwalającego na określenie mi-
nimalnej płacy dla pielęgniarek i położnych na poziomie prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw, nie-
zależnie od miejsca wykonywania świadczeń medycznych jest 
podstawą do ujednolicenia wynagrodzeń w całej Polsce. Zawód 
pielęgniarki i położnej to profesja z wyjątkowym stopniem trud-
ności i złożoności zadań oraz obowiązków i związanymi z nimi 

XXVI Okręgowy Zjazd
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z obciążeniami fizycznymi i psychicznymi związanymi z pracą 
z osobami ciężko chorymi i umierającymi.

Ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw to przejaw 
troski o godne wynagrodzenie za trud pracy w tym zawodzie 
i odzwierciedlenie zaufania społecznego. Jednolity poziom mi-
nimalnego wynagrodzenia i podniesienie go względem stawek 
obecnie obowiązujących pozwoli na zniwelowanie różnic w wy-
sokości wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi regionami 
kraju, które to różnice maję zdecydowane znaczenie w migracji 
zarobkowej pielęgniarek i położnych do ośrodków oferujących 
wyższe płace zarówno w kraju jak i za granicą. Podczas prac nad 
nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, projekt 
samorządowy zakładał wprowadzenie minimalnych płac pielęg-
niarek i położnych. 

Zdaniem legislatorów Departamentu Prawnego MZ zapisy tego 
rodzaju w owym czasie nie mogły się znaleźć w ustawie, jednak-
że sugerowano opracowanie odrębnego aktu wykonawczego do 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

W związku z powyższym delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku wnoszą jak we wstę-
pie.

 Sekretarz Zjazdu  Przewodnicząca Zjazdu  
 Elżbieta Niegierewicz  Cecylia Dolińska

XXVI Okręgowy Zjazd
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APEL 
XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku 

z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie: 

zwolnienia z obciążenia podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, pielęgniarek i położnych korzystających  

z bezpłatnych szkoleń podyplomowych organizowanych przez 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku apelują o zwolnienie z obciążenia podatkiem 
dochodowym pielęgniarek i położnych korzystających z bez-
płatnych szkoleń podyplomowych, których organizatorem są 
okręgowe Izby pielęgniarek i położnych.
Uzasadnienie

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz.U.2012 r., poz. 361) organizator 
bezpłatnych szkoleń musi wystawić uczestnikowi przedmioto-
wego szkolenia informację o wysokości uzyskanych przychodów 
(tzw. PIT-8C).

Według powyższej ustawy bezpłatne szkolenie dla podatnika 
jest przychodem, który podlega opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym. W opinii OIPiP w Białymstoku powyższe działania 
są krzywdzące ponieważ obowiązek stałego podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych ma ustawowo zastrzeżoną formę kształce-
nia podyplomowego. Konieczność posiadania przez pielęgniarki 
i położne dodatkowych kwalifikacji, uzyskanie których jest moż-
liwe tylko poprzez szkolenie podyplomowe, nakładają kolejno 
wprowadzane regulacje ustawowe, przy czym nie poddanie się 
szkoleniu skutkuje utratą możliwości pracy na zajmowanych 
obecnie stanowiskach. 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położ-
nej (Dz.U. 2011r. Nr 174 poz. 1039 ze zmianami) zobowiązuje 
samorząd zawodowy do organizacji kształcenia podyplomowego 
dla swoich członków. Okręgowe Izby podejmując się organizacji 
szkoleń dla pielęgniarek i położnych wspierają działania Pań-
stwa w zakresie podnoszenia kwalifikacji personelu medycz-

XXVI Okręgowy Zjazd
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nego. Budżety Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w 90% 
pochodzą z obowiązkowych składek członkowskich, z których 
wydzielona kwota jest przeznaczona na szkolenia pielęgniarek 
i położnych.

W związku z powyższym wnosimy o zwolnienie z obciążenia 
z podatku dochodowego pielęgniarek i położnych, które uczest-
niczyły w bezpłatnych szkoleniach podyplomowych, które były 
realizowane przez Izby Pielęgniarek i Położnych.

 Sekretarz Zjazdu  Przewodnicząca Zjazdu  
 Elżbieta Niegierewicz  Cecylia Dolińska

APEL

XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku 

z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie: 

przestrzegania przepisów dotyczących realizacji kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych przez podmioty 
prowadzące kształcenie podyplomowe oraz dysponentów 

środków finansowych.

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku żądają przestrzegania przepisów dotyczących 
zasad realizacji szkoleń podyplomowych pielęgniarek i położ-
nych.
Uzasadnienie

Zasady, sposób organizacji oraz rodzaje kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych przez podmioty prowadzące 
kształcenie podyplomowe określa Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 
1039 ze zm.).

Aktualnie spotykamy bardzo bogatą ofertę szkoleń dla pielęg-
niarek przedstawianą przez różne podmioty. Wiele tych szkoleń 

XXVI Okręgowy Zjazd
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jest finansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Wśród oferowanych kursów, występują 
niejednokrotnie takie, które nie zostały opracowane lub dopusz-
czone do realizacji przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych.

Apelujemy do organizatorów, władz rządowych i samorzą-
dowych dysponujących funduszami ze środków unijnych o fi-
nansowanie i organizację szkoleń dla pielęgniarek i położnych, 
unormowanych aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania 
zawodu pielęgniarki i położnej, ponieważ od posiadania kwalifi-
kacji uzyskanych w wyniku ukończenia tych szkoleń uzależnione 
jest zatrudnienie pielęgniarek i położnych na poszczególnych 
stanowiskach w podmiotach leczniczych.

 Sekretarz Zjazdu  Przewodnicząca Zjazdu  
 Elżbieta Niegierewicz  Cecylia Dolińska

OŚWIADCZENIE 
XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku 

z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie:

poparcia Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych i Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2014 r.

Delegaci zebrani na XXVI Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku w pełni popierają Stanowisko Pre-
zydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezydium 
Zarządu Ogólnopolskiego Zawiązku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie braku działań Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na postulaty 
wnoszone przez pielęgniarki i położne.

 Sekretarz Zjazdu  Przewodnicząca Zjazdu  
 Elżbieta Niegierewicz  Cecylia Dolińska

XXVI Okręgowy Zjazd
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STANOWISKO 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

i Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego  
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: 

braku działań Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
w odpowiedzi na postulaty  

wnoszone przez Pielęgniarki i Położne

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych domagają się w try-
bie pilnym przekazania stronie społecznej informacji o efektach 
pracy nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1545).

Zmiana powyższego dokumentu jest niezbędna, ponieważ 
dalsze utrzymywanie obecnie obowiązujących zapisów przed-
miotowego rozporządzenia doprowadzi do znacznego ograni-
czenia liczby Pielęgniarek i Położnych w oddziałach szpitalnych 
co zmniejszy bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Domagamy się zobowiązania podmiotów leczniczych do infor-
mowania opinii publicznej o aktualnych obsadach Pielęgniarek 
i Położnych.

Ponadto pilnej interwencji wymaga ustalenie wynagrodzenia 
dla Pielęgniarek i Położnych na poziomach odpowiadających ich 
kwalifikacjom, pełnionym funkcjom i doświadczeniu, uwzględ-
niających zagrożenie i niebezpieczeństwo związane z wykony-
waniem tego zawodu oraz spoczywającej na Nich odpowiedzial-
ności. 

Ustalenie wynagrodzeń na odpowiednim poziomie jest nie-
zbędne by pozyskać młodych ludzi do zawodu Pielęgniarki i Po-
łożnej.

Zwracamy uwagę iż w ciągu pięciu najbliższych lat dojdzie 
do znacznego spadku liczby zarejestrowanych i zatrudnionych 

XXVI Okręgowy Zjazd
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Pielęgniarek i Położnych w Polsce. Skutkować to będzie po-
zbawieniem społeczeństwa polskiego opieki i brakiem realiza-
cji świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Pielęgniarki 
i Położne. 

Oczekujemy od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia wią-
żących decyzji. Brak reakcji zmusi nas do podjęcia radykalnych 
działań.

 Przewodnicząca Zarządu  Prezes Naczelnej Rady 
 Krajowego Ogólnopolskiego  Pielęgniarek i Położnych 
 Związku Zawodowego   
 Pielęgniarek i Położnych   
 Lucyna Dargiewicz  Grażyna Rogala-Pawelczyk

REZOLUCJA 
XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku 

z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie: 

umieszczenia na liście kierunków studiów objętych 
Programem „Kierunki Zamawiane” Kierunku - 

Pielęgniarstwo

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku stoją na stanowisku włączenia kierunku studiów - 
pielęgniarstwo do listy kierunków objętych programem Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kierunki zamawiane”.

Utworzenie listy kierunków zamawianych ma na celu zapew-
nienie wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych 
specjalistów w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla gospo-
darki.
Uzasadnienie

W gestii każdego Państwa leży zapewnienie wystarczających 
zasobów kadrowych, mogących świadczyć wysokiej jakości usłu-
gi pielęgniarskie. Dlatego należałoby podjąć niezbędne działania 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom przez wykształcenie 
odpowiednio do potrzeb systemu profesjonalnych kadr pielę-

XXVI Okręgowy Zjazd
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gniarskich, które będą realizować opiekę nad pacjentem. Aby 
wyeliminować znaczny niedobór kadry pielęgniarskiej należy 
zainicjować zmiany mające na celu wpisanie strategii planowania 
zasobów w pielęgniarstwie jako element składowy w strategii 
dla zdrowia.

Z uwagi na szczególną rolę jaką odgrywa rynek usług pielę-
gniarskich w jej kształtowaniu, poprzez swój bezpośredni wpływ 
na zdrowie społeczeństwa kierunek studiów - pielęgniarstwo 
powinien zostać zakwalifikowany do grupy kierunków zama-
wianych.

Wśród młodych ludzi trzeba uatrakcyjnić wizerunek pracy 
pielęgniarki, aby częściej wybierali oni tę ścieżkę kariery. Za-
pewniając wstępującym do zawodu młodym kadrom przyjazne 
środowisko pracy.

 Sekretarz Zjazdu  Przewodnicząca Zjazdu  
 Elżbieta Niegierewicz  Cecylia Dolińska

XXVI Okręgowy Zjazd
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P  
ismo Ministerstwa Zdrowia

Warszawa 27 maja 2014 r.
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Pielęgniarek i Położnych

Przewodniczące/Przewodniczący 
Okręgowych Rad  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pismami przekazywanymi co roku przez 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych zawierającymi stanowis
ka, apele, oświadczenia i wnioski podejmowane przez Okręgowe 
Zjazdy Pielęgniarek i Położnych, uprzejmie informuję, iż są one 
sukcesywnie analizowane przez właściwe komórki Ministerstwa 
Zdrowia, inne resorty centralne oraz specjalistów w danych dzie
dzinach poruszanych tam zagadnień.

Opracowane stanowiska odnoszące się do zawodów pielęgniarki 
i położnej w różnych aspektach i zakresach tematycznych są 
umieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zak
ładce, Ministerstwo, System ochrony zdrowia, Kadra medyczna 
i kształcenie, Pielęgniarki i Położne, O zawodach pielęgniarki i po
łożnej, Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w części 
Zobacz stanowiska dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek 
i Położnych.

Z poważaniem 
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

Beata Cholewka

XXVI Okręgowy Zjazd
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P  
ismo Ministerstwa NiSW

Warszawa, 14 maja 2014 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Podsekretarz Stanu  
dr hab. Dania LipińskaNałęcz 
DIR.ZPN.175.1.2014.KSZ

Pani dr n.med.  
Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Szanowna Pani Przewodnicząca,
W odpowiedzi na pismo nr ORPiP/XIX/39/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. uprzejmie informuję, iż lista kierunków została sformu
łowana w oparciu o wyniki badania opracowanego w grudniu 
2007 r. przez TNS OBOP na zlecenie MNiSW i wykorzystana na 
potrzeby realizacji rządowego programu tzw. kierunków zama
wianych w ramach poddziałania 4.1.2. PO KL. Z uwagi na koniecz
ność rozliczenia projektów do końca 2015 r. nowe konkursy nie są 
ogłaszane i w chwili obecnej ostatni studenci kończą kształcenie 
na kierunkach wspartych w ramach przedmiotowego programu. 
Z tego względu nie ma możliwości dodania pielęgniarstwa do 
listy kierunków zamawianych.

Kierunek pielęgniarstwo wpisuje się w obszar kluczowy pn. Ob-
szar nauk medycznych w zakresie medycyny i opieki nad osoba-
mi starszymi: pielęgniarstwo, fizjoterapia, geriatria, medycyna 
oparta na terapii genowej i jest dofinansowany w ramach obec
nej perspektywy finansowej (20072013) w ramach Działania 4.3 
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach 
kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020 Priory
tetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z uwagi na fakt, 
iż kumulacja konkursów ogłaszanych w ramach ww. priorytetu 
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(zgodnie z założeniami programowymi) zaplanowana została na 
początku perspektywy finansowej 20072013 i środki przewidziane 
na realizację ww. priorytetu zostały już w znacznej części wyko
rzystane, nie ma możliwości ogłoszenia kolejnej edycji konkursu 
w Działaniu 4.3.

Jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę na fakt, iż w związku 
z trwającymi obecnie pracami nad perspektywą finansową UE na 
lata 20142020 planowana jest kontynuacja rządowego programu 
tzw. kierunków zamawianych. Działania w zakresie zamawiania 
kształcenia przez ministra ds. szkolnictwa wyższego w obsza
rach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju są planowane 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który 
w latach 20142020 zastąpi obecnie funkcjonujący Program Ope
racyjny Kapitał Ludzki. 

Nowa lista kierunków lub kompetencji zamawianych powsta
nie w oparciu o aktualne analizy i prognozy potwierdzające po
trzebę kształcenia w określonych obszarach. Analizie poddane są 
wszystkie obszary kształcenia, nie tylko te związane ze ścisłymi 
dziedzinami nauki. Obecnie na zlecenie Narodowego Centrum Ba
dań i Rozwoju prowadzona jest specjalistyczna ewaluacja exante 
dotycząca zapotrzebowania na specjalistów w poszczególnych 
branżach w kolejnych latach oraz kierunków zmian w polskiej 
gospodarce. Badanie jest ukierunkowane na wnikliwe zbadanie 
potrzeb pracodawców, w szczególności w zakresie kompetencji 
i kwalifikacji przyszłych absolwentów. Jednym z filarów bada
nia są pogłębione wywiady oraz panele eksperckie z udziałem 
przedstawicielami pracodawców z różnorodnych branż i sektorów 
gospodarki. 

Przedmiotem badania są również bariery (prawne, strukturalne) 
utrudniające młodym osobom skuteczne uzyskanie zatrudnienia 
zgodnego z ich profilem wykształcenia. Wyniki badania, które 
będzie stanowić podstawą do zamawiania kształcenia w perspek
tywie 20142020, będą znane w maju br.

Z wyrazami szacunku, 
podpis nieczytelny

XXVI Okręgowy Zjazd
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Informacje NRPiP

P  
akt dla zdrowia

Z inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego, pod patronatem 
Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka, podczas 
specjalnej konferencji z udziałem przedstawicieli pacjentów oraz 
środowiska medycznego, wypracowany został „Pakt dla Zdro-
wia”.

Dokument zawiera najważniejsze zadania jakie PSL planuje 
zrealizować w ochronie zdrowia. Priorytety zostały wypraco-
wane po wysłuchaniu stanowisk ekspertów z zakresu ochrony 
zdrowia, reprezentantów pacjentów oraz środowisk medycznych, 
samorządowców, środowiska naukowego oraz przedsiębiorców.

Jako główne cele zmian w ochronie zdrowia wskazane zostały:

1. Zwiększenie całkowitych nakładów finansowych na ochro-
nę zdrowia w Polsce do 10% PKB, co jest wskaźnikiem zbli-
żonym do najlepszych systemów zdrowotnych w UE i zapew-
nia stabilne i bezpieczne warunki funkcjonowania ochrony 
zdrowia dla pacjentów oraz personelu medycznego. Zwięk-
szenie nakładów nastąpi m.in. dzięki pozyskaniu środków na 
inwestycje z nowej perspektywy środków UE, partnerstwu 
publiczno-prywatnemu, skróceniu dotychczasowej drogi 
przepływu pieniędzy w ochronie zdrowia od osób ubezpie-
czonych do świadczeniodawców.

2. Uchwalenie przez Parlament tzw. „Konstytucji Zdrowia” 
czyli ustawy o zdrowiu publicznym, w której znajdą się roz-
proszone po kilkudziesięciu aktach prawnych ponadsekto-
rowe zadania ochrony zdrowia w Polsce. W ustawie okreś-
lone zostaną rzeczywiste i możliwe do realizacji w okreś-
lonym czasie priorytety zdrowotne finansowane ze środków 
pub licznych, precyzyjne przypisanie odpowiedzialności za 
poszczególne obszary zdrowia publicznego ze wskazaniem 
źródeł ich finansowania.

3. Zapewnienie równości w zdrowiu poprzez zwiększenie dos-
tępności do opieki zdrowotnej dla obywateli bez względu 
na ich dochody, status społeczny oraz miejsce zamieszkania 
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dzięki m.in. wzmocnieniu roli lekarza rodzinnego, który jest 
przygotowany do samodzielnej pomocy pacjentowi w roz-
wiązaniu ok. 80% podstawowych problemów zdrowotnych 
obywateli oraz finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej 
w zależności od rezultatów zdrowotnych uzyskiwanych przez 
lekarza rodzinnego, wzmocnienie kompetencji pielęgnia-
rek i położnych, wprowadzenie tzw. opieki farmaceutycznej 
umożliwiającej farmaceutom prowadzenie poradnictwa dla 
pacjentów w aptekach oraz udział w optymalizacji zasad 
gospodarki lekiem w placówkach szpitalnych, jak również 
zwiększenie wykorzystania potencjału lekarzy medycyny 
pracy i ich roli w utrzymania w dobrej kondycji zdrowotnej 
pracowników, co kluczowe znaczenie dla zdrowia publicz-
nego oraz rozwoju gospodarki.

4. Poprawa sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży - dzię-
ki wysiłkowi na rzecz popularyzacji aktywności fizycznej 
i prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzie-
ży w celu redukcji problemu nadwagi, cukrzycy, skrzywień 
kręgosłupa oraz próchnicy oraz eliminację tzw. „żywności 
śmieciowej” ze szkół dzięki realizacji postanowień noweli-
zacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia złożonej 
przez posłów PSL i zaakceptowanej przez Rząd RP

5. Stworzenie ponadsektorowych warunków do zdrowego sta-
rzenia się społeczeństwa dzięki wdrażanie modelu aktyw-
nego starzenia się w dobrym zdrowiu, zwiększania udziału 
seniorów w życiu społecznym oraz upowszechnianie zasad 
solidarności międzypokoleniowej - określonych w Długofa-
lowej Polityce Senioralnej na lata 2014-2020, przygotowanej 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i przyjętej przez 
Rząd RP oraz zwiększenie liczby lekarzy geriatrów w sys-
temie opieki zdrowotnej m.in. dzięki stworzeniu „krótkiej 
ścieżki specjalizacyjnej” dla lekarzy internistów oraz lekarzy 
medycyny rodzinnej.

6. Zwiększenie skuteczności systemu ratownictwo medycz-
nego w celu ograniczenia zgonów oraz niepełnosprawności 
powstałych w wyniku nagłych wypadków i zachorowań, jak 
również w celu wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrzne-
go, w tym wprowadzenie monitorowania jakości i bezpie-

Informacje NRPiP
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czeństwa świadczeń udzielanych w systemie Państwowego 
Ratownictwa Medycznego na etapie powiadamiania, dyspo-
nowania oraz wykonywania medycznych czynności ratun-
kowych, zapewnienie optymalnych, z uwagi na skuteczność 
pomocy medycznej oraz bezpieczeństwo i ergonomię pracy 
personelu medycznego, 3-osobowych składów podstawowych 
zespołów ratownictwa medycznego, zwiększenie finanso-
wania działalności Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych 
i Szpitalnych Izb Przyjęć, ustawowe uporządkowanie roli 
ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia oraz 
systemie bezpieczeństwa publicznego zgodnie z projektem 
ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie 
zawodowym ratowników medycznych złożonego w Sejmie 
RP przez posłów PSL w sierpniu 2013 r.

Symbolicznie zawarliśmy „Pakt dla Zdrowia”

Uznając za priorytetowe dla polityki zdrowotnej Państwa: 
koordynację ponadsektorowych i interdyscyplinarnych działań 
podejmowanych na rzecz zdrowia publicznego, koncentrację 
wspólnego wysiłku w celu wzmacniania dobrego stanu zdrowia 
obywateli i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, dostosowa-
nie kształtu systemu ochrony zdrowia do bieżących i perspekty-
wicznych potrzeb epidemiologicznych oraz demograficznych, za-
pewnienie stabilnych i bezpiecznych warunków funkcjonowania 
opieki zdrowotnej w kraju dla pacjentów, personelu medycznego, 
samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców, uzyskanie maksy-
malnych efektów zdrowotnych w stosunku do ponoszonych nak-
ładów finansowych, doceniając znaczenie zdrowia publicznego 
dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju,

Polskie Stronnictwo Ludowe

po wysłuchaniu opinii przedstawicieli pacjentów, reprezen-
tantów zawodów i organizacji medycznych, samorządowców, 
organizacji pozarządowych dyrektorów placówek medycznych, 
środowiska akademickiego, ekspertów oraz przedsiębiorców, 
w zgodzie z dotychczas wypracowanymi postanowieniami 
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i uchwałami naszej organizacji formułuje następujące zadania 
i cele polityki zdrowotnej:

I. Zwiększenie do 2020 roku całkowitych wydatków na ochronę 
zdrowia w Polsce do poziomu 10% PKB.
Realizacja tego zadania nastąpi dzięki następującym dzia-
łaniom:

1. Wykonanie koniecznych inwestycji w ochronie zdrowia 
w Polsce, nie ze środków budżetowych, jak proponują nie-
które ugrupowania polityczne, ale dzięki maksymalnemu 
pozyskaniu na ten cel środków z UE, w ramach nowej 
perspektywy finansowej, jak również dzięki środkom po-
chodzącym z partnerstwa publiczno-prywatnego.

2. Pozyskanie dodatkowych środków na zdrowie dzięki 
skróceniu dotychczasowej drogi przepływu pieniędzy 
w ochronie zdrowia od osób ubezpieczonych do świad-
czeniodawców.

3. Urealnienie wyceny usług medycznych finansowanych ze 
środków publicznych.

4. Wprowadzenie jednolitych metod rachunku kosztów 
w podmiotach leczniczych, w celu poprawy skuteczności 
zarządzania finansami placówek medycznych.

5. Zwiększenie dostępności do innowacyjnych metod diagnos-
tyki, leczenia oraz rehabilitacji np. nowoczesnych leków, 
małoinwazyjnych zabiegów, nowoczesnych protez, w celu 
zwiększenia efektywności podejmowanych interwencji me-
dycznych oraz redukcji kosztów opieki długoterminowej 
oraz niepełnosprawności.

6. Zwiększenie przychodów dzięki wykorzystaniu potencjału 
polskich szpitali do leczenia obywateli z innych państw 
w ramach tzw. „turystyki medycznej”.

7. Redukcji wydatków na wypłatę wysokich roszczeń dla 
pac jentów dzięki rzeczywistym działaniom poprawia-
jącym jakość i bezpieczeństwo pacjenta np. prewencja 
upadków pacjentów, systemy raportowania zdarzeń nie-
pożądanych.

Informacje NRPiP
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II. Uchwalenie przez Parlament „Konstytucji Zdrowia” - czyli 
ustawy o zdrowiu publicznym
Akt ten powinien zawierać następujące regulacje:
1. Określenie rzeczywistych i możliwych do realizacji w ok-

reś lonym czasie priorytetów zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych.

2. Zapewnienie ponadsektorowych, stabilnych warunków do 
wzmocnienia zdrowia publicznego.

3. Precyzyjne przypisanie odpowiedzialności za poszczegól-
ne obszary zdrowia publicznego pomiędzy samorządami 
oraz organami Państwa wraz ze wskazaniem źródeł ich 
finansowania.

4. Zwiększenie roli i udziału obywateli oraz organizacji po-
zarządowych w odpowiedzialności za własne zdrowie oraz 
zdrowie publiczne.

5. Określenie precyzyjnych zadań z zakresu bezpieczeństwa 
sanitarnego Państwa realizowanych w sposób dynamicz-
ny i nowoczesny przez uniezależnioną i scentralizowaną 
Państwową Inspekcję Sanitarną.

6. Zwiększenie roli w systemie ochrony zdrowia absolwen-
tów kierunku zdrowie publiczne, jako osób zarządzających 
podmiotami leczniczymi, odpowiedzialnych za nowoczes-
ną edukację zdrowotną i promocję zdrowia oraz integru-
jących opiekę medyczną i pomoc społeczną.

III. Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej dla obywate-
li bez względu na ich dochody, status społeczny oraz miejsce 
zamieszkania - Zapewnienie równości w zdrowiu
Realizacja tego zadania nastąpi dzięki następującym dzia-
łaniom:
1. Wzmocnienie roli lekarza rodzinnego, który jest przygoto-

wany do samodzielnej pomocy pacjentowi w rozwiązaniu 
ok. 80% podstawowych problemów zdrowotnych obywateli 
oraz finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej w za-
leżności od rezultatów zdrowotnych uzyskiwanych przez 
lekarza rodzinnego.

2. Wzmocnienie kompetencji pielęgniarek i położnych, w tym 
możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych 
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procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz wypisy-
wanie recept pielęgniarskich na niektóre leki.

3. Wprowadzenie tzw. opieki farmaceutycznej umożliwiają-
cej farmaceutom prowadzenie poradnictwa dla pacjentów 
w aptekach oraz udział w optymalizacji zasad gospodarki 
lekiem w placówkach szpitalnych.

4. Zwiększenie wykorzystania potencjału lekarzy medycyny 
pracy i ich roli w utrzymania w dobrej kondycji zdrowotnej 
pracowników, co kluczowe znaczenie dla zdrowia publicz-
nego oraz rozwoju gospodarki.

5. Urealnienie koszyka gwarantowanych świadczeń zdro-
wotnych.

6. Zwiększenie roli samorządów lokalnych w kształtowa-
niu i koordynacji regionalnej polityki zdrowotnej w celu 
prowadzenia rzeczywistej analizy potrzeb zdrowotnych, 
ich dostępności oraz finansowania świadczeń zdrowot-
nych.

7. Równouprawnienie wszystkich świadczeniodawców funk-
cjonujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce, nieza-
leżnie od form własności.

8. Umocowanie w prawie oraz zwiększenie dostępności do 
różnorodnych form sprawowania leczenia oraz opieki na 
odległość, takich jak telemedycyna i teleopieka.

9. Dostosowanie profilu opieki zdrowotnej do rzeczywistych 
potrzeb zdrowotnych, w tym urealnienie liczby i profilu 
łóżek szpitalnych oraz dalszy rozwój form krótkotermino-
wej i domowej opieki medycznej .

10. Regionalne mapowanie racjonalności inwestycji zdrowot-
nych finansowanych ze środków publicznych.

11. Zapewnienie warunków do wysokiej jakości kształcenia 
oraz stabilnego wykonywania zawodów medycznych w Pol-
sce, w szczególności lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, 
położnej, ratowników medycznych, diagnostów laborato-
ryjnych, farmaceutów, specjalistów zdrowia publicznego, 
jak również uporządkowanie kwestii prawnych dotyczą-
cych zawodu fizjoterapeuty, fizyka medycznego, ratownika 
medycznego, diagnosty medycznego oraz osób ze średnim 
wykształceniem medycznym.

Informacje NRPiP



51

Biuletyn nr 90/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

IV. Poprawa sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży
Realizacja tego zadania nastąpi dzięki następującym dzia-
łaniom:
1. Zwiększenie, we współpracy z lekarzami rodzinnymi, sa-

morządami, organizacjami pozarządowymi oraz rodzica-
mi, wysiłku na rzecz popularyzacji aktywności fizycznej 
i prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzie-
ży w celu redukcji problemu nadwagi, cukrzycy, skrzywień 
kręgosłupa oraz próchnicy.

2. Eliminacja tzw. „żywności śmieciowej” ze szkół dzięki re-
alizacji postanowień nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia złożonej przez posłów PSL i zaakcep-
towanej przez Rząd RP (4 lutego 2014 r.).

3. Zapobieganie urazom i wypadkom wśród dzieci i mło-
dzieży, w szczególności na obszarach wiejskich, dzięki 
współpracy z przedszkolami, szkołami, organizacjami 
pozarządowymi, ochotniczą strażą pożarną, jednostkami 
ratownictwa medycznego oraz policji.

4. Skuteczniejsza prewencja chorób wieku wczesno dziecię-
cego dzięki możliwości sprawowania dłużej opieki nad 
dziećmi przez rodziców, po wprowadzeniu z inicjatywy 
PO - PSL, dodatkowych urlopów macierzyńskich oraz 
rodzicielskich.

5. Wzmocnienie opieki położniczej, neonatologicznej oraz 
pediatrycznej.

V. Stworzenie ponadsektorowych warunków do zdrowego sta-
rzenia się społeczeństwa.
Realizacja tego zadania nastąpi dzięki następującym dzia-
łaniom:
1. Wdrażanie modelu aktywnego starzenia się w dobrym 

zdrowiu, zwiększania udziału seniorów w życiu społecz-
nym oraz upowszechnianie zasad solidarności międzypo-
koleniowej - określonych w Długofalowej Polityce Senioral-
nej na lata 2014-2020, przygotowanej przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej i przyjętej przez Rząd RP (grudzień 
2013 r.)
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2. Zwiększenie liczby lekarzy geriatrów w systemie opieki 
zdrowotnej m.in. dzięki stworzeniu „krótkiej ścieżki spec-
jalizacyjnej” dla lekarzy internistów oraz lekarzy medy-
cyny rodzinnej.

3. Włączenie geriatrów w proces terapeutyczny nie tylko na 
oddziałach geriatrii, ale także na innych oddziałach szpi-
talnych, w tym w szczególności na oddziałach o profilu 
internistycznym.

4. Zapewnienie lepszej koordynacji opieki zdrowotnej i opieki 
społecznej z udziałem lekarzy rodzinnych, pracowników 
socjalnych oraz specjalistów zdrowia publicznego,

5. Realizacja programów tzw. prewencji wtórnej chorób cywi-
lizacyjnych przez lekarzy rodzinnych, samorządy lokalne 
oraz organizacje pozarządowe.

VI. Zwiększenie skuteczności systemu ratownictwo medycz-
nego w celu ograniczenia zgonów oraz niepełnosprawności 
powstałych w wyniku nagłych wypadków i zachorowań, jak 
również w celu wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrzne-
go.
1. Wprowadzenie monitorowania jakości i bezpieczeństwa 

świadczeń udzielanych w systemie Państwowego Ra-
townictwa Medycznego na etapie powiadamiania, dys-
ponowania oraz wykonywania medycznych czynności 
ratunkowych.

2. Zapewnienie optymalnych, z uwagi na skuteczność po-
mocy medycznej oraz bezpieczeństwo i ergonomię pracy 
personelu medycznego, 3-osobowych składów podstawo-
wych zespołów ratownictwa medycznego.

3. Zwiększenie finansowania działalności Szpitalnych Od-
działów Ratunkowych i Szpitalnych Izb Przyjęć, jako klu-
czowych jednostek systemu zdrowotnego oraz systemu 
bezpieczeństwa publicznego.

4. Odciążenie systemu Państwowego Ratownictwa Medycz-
nego przez promocje częstszego korzystania przez pacjen-
tów z podstawowej opieki zdrowotnej, opieki całodobowej 
i świątecznej, jak również zwiększenie koordynacji prze-
pływu pacjentów pomiędzy tymi systemami.
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5. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy lekarzy, pielęgnia-
rek oraz ratowników medycznych w systemie Państwowego 
Ratownictwa Medycznego.

6. Ustawowe uporządkowanie roli ratownika medycznego 
w systemie ochrony zdrowia oraz systemie bezpieczeń-
stwa publicznego (OSP, Straży Pożarnej, Siłach Zbrojnych, 
Służbie Więziennej, Policji) zgodnie z projektem ustawy 
o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawo-
dowym ratowników medycznych złożonego w Sejmie RP 
przez posłów PSL w sierpniu 2013 r.

7. Ustawowe uporządkowania obszaru transportu sanitarne-
go oraz transportu między szpitalnego, mających kluczowe 
znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.
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Ś  
redni wiek pielęgniarek i położnych

Wzrasta średnia wieku pielęgniarek i położnych

Statystyki są nieubłagane: z roku na rok mimo, że rośnie liczba 
zarejestrowanych pielęgniarek i położnych - chętnych do kształ-
cenia się w tych zawodach wciąż ubywa. Dowodem jest wzrost 
średniej wieku osób wykonujących te zawody.

W latach 2008-2013 liczba zarejestrowanych pielęgniarek i po-
łożnych wzrosła o ponad czternaście tysięcy.

Niepokojącym jest jednak wzrost średniej wieku pielęgniarek 
i położnych, biorąc pod uwagę, iż w liczbie osób zarejestrowa-
nych, oprócz osób wykonujących zawód są osoby: 

◆ bezrobotne, 
◆ przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowaw-

czych,
◆ pracujące w innymi zawodzie, 
◆ przebywające na emeryturze lub rencie.

W roku 2008 średnia wieku dla pielęgniarek wynosiła 44,19 
zaś dla położnych 43,23 zaś na koniec 2013 roku wynosiła od-
powiednio 48,69 i 47,69.
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Tak znaczny wzrost średniej wieku świadczy o zbyt małej licz-
bie osób młodych zarejestrowanych

Arkadiusz Szcześniak
Paweł Jędrysiak 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Informacje NRPiP
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Informacje NRPiP

N  
ormy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Poniżej przedstawiamy działania NRPiP dotyczące zmiany 
Rozporządzenia MZ w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Warszawa, 20 marca 2014 r.
NRPiPP.011.32.2014 

Pan Poseł Tomasz Latos  
Przewodniczący  
Sejmowej Komisji Zdrowia 

Szanowny Panie Przewodniczący,

W dniu 28 grudnia 2012 roku Minister Zdrowia podpisał Rozpo-
rządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm za-
trudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).

Zdaniem samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
rozporządzenie to odbiega znacząco od projektu przygotowa
nego i konsultowanego społecznie. Projekt ten, będący efektem 
trzyletniej pracy Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia, 
opracowany na bazie wyników prac badawczych naukowej kadry 
pielęgniarskiej, zaleceń konsultantów krajowych i wojewódzkich 
w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, przeprowadzonych 
analiz zatrudnienia pielęgniarek i położnych w całej Polsce oraz 
doświadczeń kadry kierowniczej, a następnie poddany konsultac
jom społecznym, został drastycznie zmieniony.

Obowiązujące rozporządzenie nie było konsultowane społecznie, 
a jego zapisy uniemożliwiają dokonanie wyliczenia liczby pie
lęgniarek i położnych, jaka zabezpieczyłaby potrzeby pacjentów 
w zakresie opieki i realizacji świadczeń medycznych.

Uwagi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do obowiązują
cego rozporządzenia są następujące:

• brak wyliczonego czasu opieki bezpośredniej,



57

Biuletyn nr 90/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

• obniżenie czasu czynności pośrednich z 50% do 25% czasu 
pielęgnacji bezpośredniej,

• brak zapewnienia minimum 2 pielęgniarek/położnych na zmia
nę,

• brak zapisu: 2 pielęgniarek do zabiegu operacyjnego na jeden 
czynny stół operacyjny, czyli operowanego pacjenta,

• brak wskaźników dla nowotworzonych, restrukturyzowanych 
lub w trakcie reorganizacji oddziałów szpitalnych i komórek 
organizacyjnych.

Rozporządzenie w obecnym kształcie w żaden sposób nie poz
wala na prawidłowe obliczenie zapotrzebowania na etaty pielęg
niarek i położnych w szpitalach. Wprowadzone zapisy stanowią 
istotne zagrożenie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, wpły
wają wprost na zagrożenie bezpieczeństwa chorych, jak i wysoki 
stopień wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o podjęcie działań zmie
rzających do odroczenia wejścia w życie § 8 obowiązującego roz
porządzenia do czasu jego nowelizacji.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych posiada do wy
korzystania wypracowany materiał pozwalający na prosty i szybki 
sposób wyliczenia zapotrzebowania na etaty pielęgniarek i po
łożnych.

Wyjaśnienie pojęć:
• do czynności wykonywanych bezpośrednio przy pacjencie zali

czamy m.in.: czynności pielęgnacyjne i higieniczne, podawanie 
leków, wykonywanie iniekcji, zakładanie cewników, zmiana 
opatrunków, pobieranie materiałów do badań itd.,

• do czynności pośrednio wykonywanych przy pacjencie zali
czamy m.in.: prowadzenie obszernej dokumentacji, transport 
pacjenta na blok operacyjny, poradni diagnostycznych i spec
jalistycznych, przygotowanie zestawów do badań i zabiegów, 
uzupełnianie brakującego sprzętu i apteczki, przygotowywa
nie materiałów do sterylizacji itd.

Z poważaniem
Prezes  

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Informacje NRPiP



58

Biuletyn nr 90/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
osiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia

W dniu 27 marca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji 
Zdrowia w całości poświęcone problemowi norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych. 

W posiedzeniu aktywny udział wzięli przedstawiciele Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych: Prezes NRPiP Grażyna Rogala-
Pawelczyk, Sekretarz NRPiP Joanna Walewander, Członkowie 
NRPiP Mariola Bartusek, Mariola Łodzińska, Ewa Przesławska 
i Tadeusz Wadas.

Zastrzeżenia środowiska pielęgniarskiego do Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. przedstawiła Prezes 
NRPiP. Wypunktowała rozbieżności między ustaleniami, jakie 
były przyjęte w projekcie rozporządzenia zaakceptowanym przez 
stronę społeczną a treścią podpisaną przez Ministra Zdrowia.  
Podkreśliła, że NRPiP w szczególności niepokoi:

◆ brak wyliczonego czasu opieki bezpośredniej,
◆ obniżenie czasu czynności pośrednich z 50% do 25% czasu 

pielęgnacji bezpośredniej,
◆ brak zapewnienia minimum 2 pielęgniarek/położnych na 

zmianę,
◆ brak zapisu: 2 pielęgniarek do zabiegu operacyjnego na je-

den czynny stół operacyjny, czyli operowanego pacjenta,
◆ brak wskaźników dla nowotworzonych, restrukturyzowa-

nych lub w trakcie reorganizacji oddziałów szpitalnych i 
komórek organizacyjnych.

Prezes NRPiP podkreśliła że „Rozporządzenie w obecnym 
kształcie nie pozwala na prawidłowe obliczenie zapotrzebowa-
nia na etaty pielęgniarek i położnych w szpitalach.

Wprowadzone zapisy stanowią istotne zagrożenie dla bezpie-
czeństwa chorych, jak i wysoki stopień wystąpienia niepożąda-
nych zdarzeń medycznych”.

Natomiast Sekretarz NRPiP Joanna Walwewander w drugiej 
części posiedzenia przypomniała o trudnościach, jakie od dłuż-
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szego czasu przedstawiciele samorządu zawodowego napotykają 
w kontaktach ze stroną rządową. Zarzuciła Ministrowi Zdrowia 
zaniechanie dialogu z najliczniejszą i tak ważną grupą zawodową 
w systemie ochrony zdrowia.

Posiedzenie odbyło się w obecności dziennikarzy, dla których 
zorganizowano konferencję prasową. Było też na żywo transmi-
towane w internecie. 

Pełen zapis posiedzenia, w tym wystąpienia wszystkich [przed-
stawicieli NRPiP można obejrzeć na stronie Sejmu RP, pod ad-
resem:

 http:\\www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?

Informacje NRPiP
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P  
ismo Ministra Zdrowia

Warszawa, 20140331
MZPP079/3268240/MD/14

Szanowna Pani  
Grażyna Rogala-Pawelczyk  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna pani Prezes

Uprzejmie informuję, iż Minister Zdrowia skierował pismo do 
podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami w sprawie 
udzielenia informacji o efektach wdrożenia rozporządzenia Minis
tra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 

Na udzielenie informacji podmioty lecznicze będą miały czas 
3 tygodni. Następnie po dokonaniu analizy i oceny realizacji prze
pisów art. 50  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) i przepisów wy
mienionego rozporządzenia, zebrane informacje i wyniki analizy 
zostaną przedstawione Państwu podczas spotkania, którego ter
min zostanie ustalony z Panią Prezes.

Z poważaniem 
z upoważnienia Ministra Zdrowia  

Podsekretarz Stanu  
Cezary Rzemek

Informacje NRPiP
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P  
ismo Naczelnej Izby PiP

Warszawa, 31 marca 2014 r.
NIPiPNRPiPDM.0025.80.2014

Pan Bartosz Arłukowicz  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

W związku z postulatem zgłoszonym przez Naczelną Radę Pie
lęgniarek i Położnych na posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP, 
w dniu 27 marca 2014 r., które poświęcone było kwestii norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych, wnosimy o wprowadzenie 
zmiany §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
(Dz. U. 2012 poz. 1545) w następującym brzmieniu:

„§8. Minimalne normy ustalone przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2014 r.”.

Jednocześnie NRPiP wnioskuje o powołanie przez Pana Ministra 
formalnego zespołu ds. nowelizacji zapisów dotyczących powyż
szego rozporządzenia.

W opinii NRPiP konieczne jest wydłużenie do 31 grudnia 2014 r. 
okresu obowiązywania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
ustalonych przed wejściem w życie powyższego rozporządzenia. 
należy podkreślić bowiem, iż rozporządzenie w obecnym kształcie 
nie pozwala na prawidłowe obliczenie zapotrzebowania na etaty 
pielęgniarek i położnychw szpitalach. Wprowadzone zapisy sta
nowią także istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych, jak 
i powodują wysoki stopień wystąpienia niepożądanych zdarzeń 
medycznych.

Należy wskazać, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wie
lokrotnie podnosiła zastrzeżenia co do obowiązującego rozporzą
dzenia m.in. w zakresie:
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 braku wyliczonych czasów opieki bezpośredniej,
- obniżenia czasu czynności pośrednich z 50% do 25% czasu 

pielęgnacji bezpośredniej,
 braku zapisu o obsadzie pielęgniarek/położnych w oddzia

le lub innej jednostce organizacyjnej o tym samym profilu 
przedsiębiorstwa nie mniejszej niż 2 pielęgniarki położne na 
zmianę,

 braku zapisu 2 pielęgniarki do zabiegu operacyjnego na jeden 
czynny stół operacyjny, czyli operowanego pacjenta,

- brak wskaźników dla nowotworzonych, restrukturyzowanych 
oddziałów szpitalnych lub oddziałów szpitalnych i komórek 
organizacyjnych w trakcie reorganizacji.

Pomimo zgłaszanych uwag do chwili obecnej zapisy przedmio
towego rozporządzenia pozostały niezmienione.

Należy podkreślić, iż zasadniczym celem NRPiP jest wprowa
dzenie w powyższym rozporządzeniu zapisów, które pozwolą na 
wskazanie takiej liczby pielęgniarek i położnych, która zagwaran
tuje bezpieczeństwo chorym i pracownikom, a jednocześnie nie 
narazi podmiotów leczniczych na wielomilionowe straty związane 
z zaniedbaniami w zakresie realizacji opieki pielęgniarskiej i po
łożniczej.

Z poważaniem
Wiceprezes NRPiP  

Teresa Kuziara
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P  
ismo Naczelnej Izby PiP

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r.

NIPiPNRPiPDS.015.102.2014.MK

Przewodniczący  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

W dniu 31 marca 2014 r. na posiedzeniu Prezydium Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych zostało przedstawione stanowis
ko Ministra Zdrowia w sprawie udzielania informacji o efektach 
wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i po-
łożnych (pismo w załączniku).

Uprzejmie informuję, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
podtrzymuje swoje dotychczasowe postulaty zgłoszone podczas 
posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 27 marca 2014 r.

O przebiegu dalszych prac będziemy na bieżąco Państwa in
formować.

Prezes dr n. med.  
Grażyna Rogala-Pawelczyk
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O  
pinia NRPiP

Rozporządzenie  
dotyczące norm zatrudnienia  

pielęgniarek i położnych  
musi ulec zmianie

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od początku pojawienia 
się rozporządzenia dotyczącego minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych, wskazywała na olbrzymie niedociągnię
cia, które w nim wystąpiły, a także na fakt, że odbiega ono od 
procedowanego projektu, który miał przybrać kształt dokumentu 
prawnego. 

Ostatecznie Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz zaapelował 
do dyrektorów szpitali, aby wstrzymali się z realizacją wydanego 
rozporządzenia. Decyzja ta jest zapewne efektem naszej wielo
miesięcznej pracy: dyskusji, nacisków, pokazywania argumen
tów.

Nie wydaje się prawdziwe stwierdzenie urzędnika Ministra Zdro
wia (na którą powołuje się Rzeczpospolita w artykule: Szpital 
z ułamkiem pielęgniarki), a jeżeli rzeczywiście tak byłoby, to 
pod znakiem zapytania pozostaje kwestia jakości zarządzania za
sobami ludzkimi w podmiotach leczniczych. Wypowiedź ta może 
wskazywać jednoznacznie, że dyrektorzy szpitali nie zapewniali 
nawet minimalnej liczby pielęgniarek i położnych w swoich pod
miotach.

Należy pamiętać, że pielęgniarki i położne rozpoczęły pracę nad 
narzędziem do planowania obsad pielęgniarskich dos trzegając 
tendencję do przeprowadzania restrukturyzacji drogą zwolnień 
pielęgniarek i położnych, co stanowiło zagrożenie przede wszyst
kim dla bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych w oddzia
łach szpitalnych. 

Nadal uważamy, że obowiązkiem każdego dyrektora podmiotu 
niezależnie od jego formy organizacyjnej jest zapewnienie przy
najmniej minimalnej obsady pielęgniarek, położnych, a także in
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nych pracowników medycznych i stałe dążenie do poprawy jakości 
opieki. 

Celem zarządzających podmiotami leczniczymi powinno być 
bezpieczeństwo pacjenta, pracownika i podmiotu. 

Efektem niewłaściwego podejścia do planowania liczby i struk
tury pracowników medycznych będzie szereg zdarzeń niepożąda
nych, wypadków przy pracy i w konsekwencji obniżenie pozycji 
podmiotu na rynku świadczeń zdrowotnych.

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk  
Prezes Naczelnej Rady  

Pielęgniarek i Położnych
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko 
dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie sposobu ustalania  
minimalnych norm zatrudnienia  

pielęgniarek i położnych  
w podmiotach leczniczych  

niebędących przedsiębiorcami

Zakres spraw regulowanych w rozporządzeniu z dnia 28 grud-
nia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm za-
trudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami, które weszło w życie w dniu 
1 stycznia 2013 r., wynika z upoważnienia określonego w art. 
50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), który wskazuje, że 
Minister Zdrowia określi w drodze rozporządzenia sposób usta-
lania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Rozporządzenie nie zawiera przepisów regulujących zatrudnie-
nie czy też organizację pracy, a jedynie wskazuje sposób ustalenia 
minimalnych norm.

Rozporządzenie zawiera kryteria, które powinny być uwzględ-
nione przy określaniu kategorii opieki do której może zostać 
zakwalifikowany pacjent, co z kolei powinno być ważnym ele-
mentem przy określaniu zasad opieki nad pacjentem i stanowić 
podstawę do podejmowania przez kierownika podmiotu leczni-
czego decyzji dotyczącej liczby pielęgniarek i położnych zatrud-
nionych na danym oddziale.

Kierownik, zarządzający konkretnym podmiotem leczniczym, 
zna wszystkie jego uwarunkowania, które wpływają na zapew-
nienie opieki nad pacjentem.
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Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia minimalnej liczby 
pielęgniarek i położnych, zatrudnianych, np. na danym oddzia-
le powinna uwzględniać opinie przedstawicieli samorządu za-
wodowego i związków zawodowych, dla których uprawnienie 
do opiniowania norm ustalonych przez kierownika podmiotu 
leczniczego wynika z przepisu art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
217, z późn. zm.).

Wypracowanie, w drodze tych uzgodnień, norm zatrudnienia 
to zadanie i odpowiedzialność kierownika podmiotu leczniczego, 
który podlega przepisom rozporządzenia.

Rozporządzenie zawiera załączniki przy wykorzystaniu których 
można określić kategorię opieki dla poszczególnych pacjentów. 
Istotne jest ustalenie średnich czasów świadczeń pielęgniarskich 
pośrednich, bezpośrednich i średniego czasu dyspozycyjnego 
pielęgniarki, właściwych dla danej jednostki organizacyjnej 
podmiotu leczniczego, a następnie na podstawie wzoru można 
obliczyć minimalną normę zatrudnienia.

Wartości czasów dla wykonania świadczeń pielęgniarskich są 
opisane w dostępnej literaturze fachowej na podstawie wcześ-
niej przeprowadzonych badań. Mogą być one wykorzystywane 
lub modyfikowane w zależności od specyfiki danego podmiotu, 
sposobu organizacji pracy i innych kryteriów.

Należy zauważyć, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), podobnie jak rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębior-
cami (Dz. U. poz. 1545) określało sposób ustalania minimalnych 
norm w zakładach opieki zdrowotnej (obecnie: podmiotach lecz-
niczych), a nie zatrudnienie. 

Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. było aktem prawnym, 
który obowiązywał 12 lat, dlatego też świadczeniodawcy byli 
zobowiązani ustalać minimalne normy zatrudnienia zgodnie 
zapisami powyższego aktu prawnego i stosować je w praktyce.
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Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grud-
nia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm za-
trudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545) zapewniały 
podmiotom leczniczym wystarczającą ilość czasu na ustalenie 
nowych, zgodnych z rozporządzeniem norm (ostateczny termin 
ich określenia upłynął dnia 31 marca 2014 r.).

Ponadto regulacje w zakresie stosowania minimalnych norm 
obowiązują każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą 
realizujący świadczenia gwarantowane finansowane przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia ze środków publicznych.

Każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowa-
nych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej jest obo-
wiązany do zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielęg-
niarskiej lub położnych we wszystkie dni tygodnia, zgodnie 
z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego (Dz. U. poz. 1520). Przy czym należy podkreślić, 
iż w przypadku pielęgniarek i położnych, zgodnie z § 5 ust. 4, 
zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub położnych, w zakresie 
nieuregulowanym w przedmiotowym rozporządzeniu, następo-
wać będzie z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub 
położnych, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
217, z późn. zm.). 

Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy niniejsze normy za-
trudnienia pielęgniarek dotyczą podmiotów leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami. Natomiast zgodnie z art. 132 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), podstawą udzielania świadczeń 
gwarantowanych finansowanych ze środków pub licznych jest 
umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomię-
dzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia Nr 89/2013/
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grud-
nia 2013 r., z późn. zm., w sprawie określenia warunków zawie-
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rania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, w części 
określającej warunki wspólne wobec świadczeniodawców reali-
zujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach hospitaliza-
cji, świadczeniodawca zobowiązany jest do udokumentowanego 
zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej lub 
położnych we wszystkie dni tygodnia zgodnie z przepisami § 5 
ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia 
Podsekretarz Stanu 

Aleksander Sopliński

Informacje NRPiP



70

Biuletyn nr 90/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
ismo Ministra Zdrowia

Warszawa, 28.03.2014 r.
MINISTER ZDROWIA  
MZMDL07949813/GH/14 

Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk 
Prezes Naczelnej Izby  
Pielęgniarek i Położnych 

Bardzo dziękuję za współpracę i pomoc w dystrybucji ulotek, 
skierowanych do kobiet w ciąży, przy współudziale położnych 
podstawowej opieki zdrowotnej, pt. „W czasie ciąży i połogu, 
zatroszcz się o siebie i swoje dziecko!”. Jednocześnie informuję, 
iż w ramach akcji informacyjnej Ministerstwo Zdrowia podjęło 
działania mające na celu poprawę wiedzy kobiet ciężarnych na 
temat ciąży, porodu i połogu. W tym celu Ministerstwo Zdrowia 
przygotowało informator, w którym szeroko przedstawione zo
stały informacje dotyczące konieczności podjęcia wczesnej opieki 
profilaktycznej, praw kobiet w okresie ciąży i porodu, terminu 
wykonania badań profilaktycznych oraz ich zakres, współpracy 
z położną podstawowej opieki zdrowotnej, zalety karmienia piersią 
oraz aktów prawnych regulujących opiekę nad kobietą w okresie 
ciąży porodu i połogu. Mając na względzie ogromną rolę położ
nych w edukacji kobiet, chciałbym zaproponować współpracę 
przy dystrybucji takiego informatora, który przy współdziałaniu 
Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz położnych podsta
wowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
rozpowszechniany byłby wśród kobiet ciężarnych, zgłaszających 
się na pierwszą wizytę do położnej lub lekarza. Wyrażam nadzieję, 
iż zaproponowana współpraca wzmocni pozycję i rolę położnych 
w udzielaniu świadczeń zdrowotnych kobietom w okresie ciąży, 
porodu oraz połogu oraz przyczyni się do poprawy opieki zdro
wotnej im udzielanej. 

Z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Podsekretarz Stanu  

Aleksander Sopliński
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P  
ismo Ministra Zdrowia

Warszawa 07.04.2014
MINISTER ZDROWIA

Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgnia
rek i Położnych

Szanowna Pani Prezes

W związku z koniecznością przypomnienia obowiązku zgłaszania 
przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny oraz 
podejrzeń o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, zwra
cam się z uprzejmą prośbą do Pani Prezes o rozpowszechnienie 
załączonego komunikatu Ministra Zdrowia wśród pielęgniarek 
i położnych.

Treść komunikatu jest zamieszczona również na stronie Mi
nisterstwa Zdrowia oraz została przekazana do: Naczelnej Izby 
Lekarskiej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Informuję, że dodatkowych informacji w sprawie niniejszego 
komunikatu udziela Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie 
Zdrowia (tel. 22 530 03 21, 22 530 03 83, dep-md@mz.gov.pl lub 
j.kujawa@mz.gov.pl).

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Zdrowia  

 
Podsekretarz Stanu 

Aleksander Sopliński
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P  
ismo Ministra Zdrowia

Warszawa, 20140407
Minister Zdrowia
MZMDS079492026/JK/14

W wyniku nowelizacji Kodeksu Karnego (kk) dokonanej ustawą 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny oraz 
ustawy  Kodeks postępowania karnego1, uchylony został art. 205 
k.k. przewidujący wnioskowy tryb ścigania przestępstw przeciw
ko wolności seksualnej i obyczajności. Powyższa zmiana prawna 
spowodowała, iż stosowanie przemocy seksualnej oraz gwałt jest 
przestępstwem ściganym z urzędu.

Wobec powyższego, gdy personel medyczny (w szczególności 
lekarze, pielęgniarki, położne) udzielając świadczeń medycznych 
stwierdza, że zachodzi podejrzenie, iż ma do czynienia z ofiarą 
przemocy seksualnej, powinien przekazać powiadomienie o podej
rzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury lub powiadomić 
Policję.

W sytuacji badania ofiary gwałtu w podmiocie leczniczym, 
personel medyczny powinien podjąć współpracę z Policją w pro
cedurze zabezpieczenia śladów, przy użyciu zestawu kryminalis
tycznego. Postępowanie z użyciem dostarczonego przez policję 
zestawu kryminalistycznego umożliwi zabezpieczenie dowodów 
przestępstwa przed ich utratą. Procedura zabezpieczenia dowo
dów ma na celu identyfikację sprawcy oraz dochodzenie sprawied
liwości na drodze sądowej.

Przypomnienia wymaga również stanowisko Ministerstwa Zdro
wia w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w ro
dzinie przez personel medyczny. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, 
poz. 1493) stanowi, iż osoby, które w związku z wykonywaniem 
swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podej
rzenie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, z użyciem 
przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję 
lub prokuratora.
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Ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedsta
wicieli ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem 
zaistnienia przemocy w rodzinie określa procedura pod nazwą 
„Niebieskie Karty”. Została ona ustanowiona rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245). Uzupełnianie Niebieskich Kart 
jest elementem udzielanego świadczenia, w trakcie którego lekarz 
bądź inny pracownik medyczny może dostrzec objawy świadczące 
o stosowaniu przemocy. Brak podejmowania przez Państwa dzia
łań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oznacza utrzymanie 
się zagrożenia dla zdrowia bądź życia pokrzywdzonych.

Dlatego zwracam się do wszystkich pracowników ochrony zdro
wia o postępowanie zgodnie określonymi procedurami zarówno 
w przypadku udzielania pomocy medycznej ofiarom przemocy 
seksualnej jak i ofiarom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Do Państwa należy udzielanie niezbędnych świadczeń medycz
nych ofiarom przestępstwa oraz zgłoszenie podejrzenia o popeł
nieniu przestępstwa do organów ścigania.

Formularz Niebieskiej Karty dostępny jest stronie Rządowego 
Centrum Legislacji pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/
rok/2011/wydanie/209/pozycja/1245

1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy  Kodeks 
karny oraz ustawy  Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 
2013 poz. 849)  Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) uchyla 
się art. 205. „Ściganie przestępstw określonych w art. 197 
lub 199 § 1, jak również w art. 198, jeżeli określony w tym 
przepisie stan ofiary nie jest wynikiem trwałych zaburzeń 
psychicznych, następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Podsekretarz Stanu  

Aleksander Sopliński
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P  
ismo Ministra Zdrowia

Warszawa 12.05.2014
MINISTER ZDROWIA

Stanowisko Ministra Zdrowia  
do Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady  

Pielęgniarek i Położnych  
i Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie

 braku działań Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej  
w odpowiedzi na postulaty wnoszone  

przez pielęgniarki i położne

Zakres spraw regulowanych w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami, wynika z upoważnienia określonego 
w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), który wskazuje, że 
Minister Zdrowia określi w drodze rozporządzenia sposób ustalania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w pod
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Odnosząc się do kwestii przekazania informacji o efektach pracy 
nad nowelizacją powyższego aktu prawnego, należy zaznaczyć 
iż rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, 
natomiast jego przepisy zapewniały podmiotom leczniczym czas 
na ustalenie norm, zgodnie ze sposobem wskazanym w przepi
sach rozporządzenia, ostateczny termin na ich określenie upłynął 
z dniem 31 marca 2014 r.

W chwili obecnej Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw 
przeprowadzenia analizy funkcjonowania przepisów określających 
sposób ustalania minimalnych norm w podmiotach leczniczych 
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niebędących przedsiębiorcami. Wyniki prac Zespołu będą sta
nowiły podstawę do oceny praktycznej realizacji przez pomioty 
lecznicze przepisów ww. rozporządzenia.

Należy podkreślić, że obecnie obowiązujące rozporządzenie 
nie określa norm zatrudnienia, natomiast wskazuje sposób w jaki 
można je określić i jest ono porównywalne z analogicznym roz
porządzeniem z 1999 r., różni się wzorem według, którego należy 
dokonać obliczenia po uprzednim ustaleniu danych właściwych 
dla danego podmiotu.

Minister Zdrowia na etapie procedowania rozporządzenia podjął 
decyzję o rezygnacji z kategorycznego wskazania czasów świad
czeń pielęgniarskich bezpośrednich i pośrednich, jednakowych 
dla wszystkich podmiotów, pozostawiając ich ustalenie właśnie 
po stronie podmiotów leczniczych. Uznał bowiem, że w podmio
tach leczniczych mogą występować różnorodne uwarunkowania, 
które wpływają na czas trwania poszczególnych zadań wykony
wanych przez pielęgniarki/położne i w związku z tym zasadnym 
jest, aby czasy zostały określone przez podmioty. Wartości czasów 
dla wykonania świadczeń pielęgniarskich są opisane w dostępnej 
literaturze fachowej dotyczącej zarządzania w pielęgniarstwie, na 
podstawie przeprowadzonych badań w tej dziedzinie. Opisywane 
czasy mogą być wykorzystywane lub modyfikowane w zależności 
od specyfiki danego podmiotu, sposobu organizacji pracy i innych 
kryteriów.

Podkreślam, że ważnym argumentem do ustalania czasów świad
czeń jest fakt, iż podmioty lecznicze miały już doświadczenie 
w ustalaniu czasów opieki na podstawie obowiązującego przez 
13 lat rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
Nr 111, poz. 1314), i dlatego też nie powinny mieć trudności w ich 
ustalaniu zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia.

Kierownik podmiotu leczniczego oraz kadra pielęgniarska (pie
lęgniarki naczelne, przełożone pielęgniarek, pielęgniarki oddziało
we) znają specyfikę danego podmiotu, stany kliniczne pacjentów, 
czas trwania hospitalizacji, specyfikę udzielanych świadczeń zdro
wotnych, organizację pracy jednostek wspomagających proces ich 
udzielania, tak więc, wykorzystując wiedzę w tym zakresie, wszyst
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kie inne kryteria oraz sposób ustalania norm, mogą obliczyć liczbę 
pielęgniarek/ położnych konieczną do opieki nad chorymi.

Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia minimalnej liczby pie
lęgniarek i położnych zatrudnianych np. na danym oddziale należy 
do kompetencji kierownika podmiotu leczniczego, i powinna być 
przedmiotem opiniowania przez przedstawicieli samorządu zawo
dowego i związków zawodowych, co zostało określone w art. 50 
ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Powyższe przepisy wskazują, że każdy projekt ustalania norm 
w podmiocie leczniczym podlega zgodnie z ww. przepisami usta
wy o działalności leczniczej opiniowaniu przez przedstawicieli 
samorządu zawodowego i związków zawodowych.

Podkreślić należy, że wypracowanie, w drodze tych uzgodnień, 
norm zatrudnienia to zadanie i odpowiedzialność kierownika pod
miotu leczniczego, który podlega przepisom rozporządzenia.

W sprawie zobowiązania podmiotów leczniczych do informowa
nia opinii publicznej o aktualnych obsadach pielęgniarek i położ
nych, wskazuję że zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej, odpowiedzialność za zarządzanie 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kie
rownik, który jest także odpowiedzialny za organizację udzielania 
świadczeń w tym podmiocie, w tym za udostępnianie informacji 
o liczbie zatrudnionej kadry pielęgniarskiej i położniczej.

Odnosząc się do prośby o pilną interwencję dotyczącą ustale
nia wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych na poziomach 
odpowiadających ich kwalifikacjom, pełnionym funkcjom i do
świadczeniu, uwzględniających zagrożenie i niebezpieczeństwo 
związane z wykonywaniem tego zawodu oraz spoczywającej na 
nich odpowiedzialności, wskazuję, że zgodnie z przywołanym 
powyżej art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej, do kierownika podmiotu leczniczego należy 
także decydowanie w sprawach związanych z zatrudnianiem i wy
nagradzaniem pracowników. Jego działania powinny być uzasad
nione rzeczywistymi potrzebami i możliwościami występującymi 
w tym konkretnym, zarządzanym podmiocie.
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Odnosząc się do opinii, iż w ciągu pięciu najbliższych lat dojdzie 
do znacznego spadku liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pie
lęgniarek i położnych w Polsce uprzejmie informuję, że w ramach 
szeroko zakrojonej współpracy z przedstawicielami:

◆ Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; 
◆ Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położ

nych;
◆ Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce; 
◆ Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
została przeprowadzona szczegółowa analiza zagadnień związa

nych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej. Prace te 
były prowadzone w ramach dwóch Zespołów merytorycznych.

W ramach Zespołu do spraw analizy przepisów dotyczących 
wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, powołanego za
rządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. Urzęd. 
Min. Zdrów, z 2012 r. poz. 12 i 32), zostały przeanalizowane pro
pozycje zmian do obowiązujących uregulowań prawnych związa
nych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej. Zostały 
podjęte także działania legislacyjne mające na celu wdrożenie 
zaproponowanych zmian do ustaw zawodowych. W tym celu zo
stał przygotowany projekt założeń do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych.

Natomiast w ramach Zespołu do spraw analizy i oceny zabez
pieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położ
nicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania 
priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego, powoła
nego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. 
(Dz. Urzęd. Min. Zdrów, z 2012 r. poz.13, poz. 86, z 2013 poz. 26), 
dokonano;

 Analizy i oceny zabezpieczenia świadczeń wykonywanych 
przez pielęgniarki i położne w wybranych obszarach ochrony 
zdrowia.

 Analizy systemu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i na 
kierunku położnictwo. 
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 Analizy zapotrzebowania na różne rodzaje kształcenia pody
plomowego w szczególności szkolenia specjalizacyjne dofi
nansowane ze środków publicznych.

Efektem prac Zespołu są rekomendacje dotyczące struktury i or
ganizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki 
i położne w wybranych obszarach ochrony zdrowia oraz kształ
cenia przeddyplomowego i podyplomowego.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  

Aleksander Sopliński
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O  
pinia prawna

Kiedy pracodawca zobligowany jest do przeniesienia  
pracownika na inne niż dotychczas zajmowane  
stanowisko pracy? 

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w razie zaistnienia których 
pracodawca zobligowany jest do przeniesienia pracownika na 
inne niż dotychczas zajmowane stanowisko. 

Przypadki te dotyczą:
- kobiet w ciąży, które ze względu na swój stan nie powinny 

wykonywać dotychczasowej pracy;
- młodocianych, w razie gdy dana praca zagraża ich zdro-

wiu;
- pracowników, którzy ulegli wypadkowi przy pracy;
- pracowników, u których stwierdzone zostały objawy cho-

roby zawodowej.
Należy w tym miejscu również wskazać, że wykaz chorób zawo-

dowych znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 
czerwca 2009 r. w sprawie chorób  zawodowych (Dz. U. Nr 105, 
poz. 869). 

Ponadto w myśl art. 55 par 1 kodeksu pracy pracownik może 
rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie 
wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ 
wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie 
przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim 
do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia 
i kwalifikacje zawodowe.

Jednakże należy zaznaczyć, że w każdym wypadku niezbędne 
jest orzeczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia pracownika 
i możliwości dalszego wykonywania pracy na obecnym sta-
nowis ku. 

W doktrynie wskazuje się, że „Niezbędne jest zatem wydanie 
przez fachowy organ dokumentu, który stwierdza niekorzystne 
skutki świadczenia pracy dla zdrowia zatrudnionego. Komento-
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wany przepis wyraźnie wskazuje, że orzeczenie powinno wska-
zywać termin przeniesienia pracownika do innej pracy. Tryb 
wydawania orzeczeń lekarskich jest przedmiotem rozporządze-
nia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
Kodeksem pracy.” (tak: A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz. 
Warszawa 2014 r.). 

Przeniesienie pracownika do innej pracy może jednak powo-
dować zmianę warunków pracy w tym także wynagradzania na 
mniej korzystne.

Równocześnie trzeba wskazać, że trybem ewentualnej zmiany 
stanowiska pracy może być także zawarcie porozumienia z pra-
codawcą, jednak w takim przypadku niezbędna jest zgodna wola 
obu stron.

NRPiP
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O  
pinie NRPiP

Czy pielęgniarka może samodzielnie zdejmować szwy? 

Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 3 lit. i. rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie zakresu świadczeń za-
pobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) pielęgniarka jest 
uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekar-
skiego świadczeń leczniczych obejmujących zdejmowanie szwów 
pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego.

Kurs specjalistyczny, będący formą kształcenia podyplomo-
wego, ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy 
i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodo-
wych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. 

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalis-
tycznego Leczenie ran (Nr 11/07) „pielęgniarka zapewni opiekę 
choremu z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, 
oparzeniową, owrzodzeniową i przetoką oraz zdejmie szwy”.

Wobec powyższego, pielęgniarka, która zamierza wykonywać 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego  zdejmowanie szwów musi 
mieć ukończony kurs specjalistyczny z zakresu leczenia ran.

NRPiP
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O  
pinie NRPiP

Jak długo pozostaje ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu 
specjalistycznego? 

Przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) nie przewidują ter-
minu ważności uprawnień uzyskanych w wyniku ukończenia 
określonej formy kształcenia podyplomowego, w tym w szcze-
gólności kursu specjalistycznego.

Ponadto obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowe-
go pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922) nie za-
wiera postanowień odnośnie terminu ważności wydawanych 
zaświadczeń o ukończonych szkoleniach. W szczególności we 
wzorze zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego, 
stanowiącym załącznik nr 10 do ww. rozporządzenia, brak jest 
treści wskazującej na dokonywanie wpisu daty ważności takiego 
zaświadczenia.

Wobec powyższego należy wskazać, iż zaświadczenia o ukoń-
czeniu kursu specjalistycznego są wydawane bezterminowo. 

Nie ma więc podstaw do twierdzenia, iż ukończenie ww. kursu 
jest ważne tylko przez okres 5 lat.

NRPiP
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O  
pinie NRPiP

Jakie dokumenty winien przedstawić podmiot leczniczy  
do ORPiP w celu zaopiniowania minimalnych norm  
zatrudnienia pielęgniarek i położnych?

Podmiot leczniczy winien przedstawić Okręgowej Radzie Pie-
lęgniarek i Położnych dane umożliwiające ocenę prawidłowości 
zastosowania normy zatrudnienia. 

Przepisy nie wskazują formy, w jakiej dane te mają zostać 
udostępnione, zatem ich przekazanie może nastąpić w formie 
oświadczenia kierownika podmiotu leczniczego.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) w art. 50 ust. 1 pkt 1 
stanowi, iż pracodawca określa normy zatrudnienia pielęgniarek 
po zasięgnięciu opinii m.in. przedstawiciela organu samorządu 
zawodowego pielęgniarek. Przepis ten, ani wydane na podstawie 
art. 50 ust. 2 rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębior-
cami (Dz. U. poz.1545) nie określają szczegółowej procedury 
występowania o w/w opinię, przepływu dokumentów ani nawet 
terminów w jakich działania te mają nastąpić.

Należy więc przyjąć, iż w celu umożliwienia Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych wydania opinii o proponowanej treści 
decyzji określającej wielkość zatrudnienia w danej placówce, 
podmiot leczniczy winien udzielić ORPP informacji będących 
podstawą ustalenia normy, tj. wynikających z §1 ust. 1 rozpo-
rządzenia danych obejmujących:

1) zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym 
świadczeń profilaktycznych;
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2) liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku;
3) wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medycz-

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

czas dyspozycyjny, o których mowa w § 2;
6) właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta;
7) liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii 

opieki;
8) stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub 

komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń 
zdrowotnych.

Z treści ustawy ani rozporządzenia nie wynika wymóg, aby 
informacje te podmiot leczniczy miał obowiązek przedstawić 
w formie dokumentów źródłowych, mogą zatem zostać przekaza-
ne w postaci oświadczenia kierownika podmiotu leczniczego.

NRPiP
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O  
pinia: skuteczność szczepień ochronnych

Opinia Grupy Ekspertów  
na temat skuteczności szczepień ochronnych  

przeciwko  
Streptococcus pneumoniae

Stowarzyszenie ParaSOl Dla życIa powołało Grupę Ekspertów na 
rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce, której celem 
jest dążenie do zapewnienia dla całej populacji dzieci równego 
dostępu do szczepień przeciwko pneumokokom.

Mając na uwadze bieżącą sytuację - szczepienia przeciwko 
pneumokokom nie zostały wprowadzone do obowiązkowego

Programu Szczepień Ochronnych na 2014 rok jako powszechne 
dla wszystkich dzieci oraz rozważanie przez Ministerstwo Zdro-
wia wprowadzenia na listę refundacyjną szczepionki przeciwko 
pneumokokom - Grupa Ekspertów opracowała „Opinię na te-
mat skuteczności szczepień ochronnych przeciwko Streptococcus 
pneumoniae”, którą niniejszym przedkłada.

Dokument zawiera propozycje rozwiązań mające na celu 
zwiększenie dostępu do szczepionek przeciwko pneumokokom 
gwarantując ich najwyższą skuteczność terapeutyczną.

prof. Teresa Jackowska 
Przewodnicząca Grupy Ekspertów  

na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce

Sabina Szafraniec  
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  

Parasol Dla Życia
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EPIDEMIOLOGIA

Zakażenia wywoływane przez Streptococcus pneumoniae (dwo-
inkę zapalenia płuc, pneumokoki) są główną przyczyną zachoro-
walności i śmiertelności na świecie. Według Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) w roku 2008 drobnoustrój ten odpowiadał 
za około 476 000 (333 000-529 000) u dzieci poniżej 5. roku życia. 
Najwięcej zachorowań i zgonów występuje w skrajnych grupach 
wiekowych, tzn. u dzieci poniżej 2. roku życia i osób powyżej 
65. roku życia1.

Szacunkowe dane w Polsce z 2010 roku pokazują, iż rocznie 
w naszym kraju zapada na inwazyjną chorobę pneumokokową 
25 razy więcej dzieci w porównaniu z danymi z badania prze-
prowadzonego w latach 2003-2004, tj. od 11 666 do 14 565 dzieci, 
z których od 28 do 71 umiera2.

W Europie pneumokoki są najczęstszą przyczyną pozaszpi-
talnego zapalenia płuc o etiologii bakteryjnej u dorosłych. Do 
chorób inwazyjnych wywoływanych przez pneumokoki nale-
żą m. in.: zapalenie płuc z bakteriemią, posocznica i zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) i są one określane mianem 
inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP). Zapadalność na 
IChP w Europie waha się od 10 do 100 przypadków na 100 000 
mieszkańców. Drobnoustroje te mogą odpowiadać również za ła-
godniejsze postacie zakażeń, które występują nieporównywalnie 
częściej niż IChP, takie jak: zapalenie ucha środkowego, zatok, 
oskrzeli czy zapalenie płuc przebiegające bez bakteriemii3.

Poważnym i nadal narastającym problemem, ze względu na 
ograniczone możliwości terapeutyczne, jest oporność pneumo-
koków na antybiotyki. Do niedawna była to głównie oporność 
na penicylinę, jednak obecnie coraz częściej za zakażenia od-
powiadają szczepy wielooporne, u których oporności na peni-
cylinę towarzyszyć może oporność na cefalosporyny (nawet 3. 
generacji), tetracykliny, makrolidy, linkozamidy, kotrimoksazol, 
chloramfenikol i fluorochinolony3.

Głównym czynnikiem zjadliwości szczepów Streptococcus 
pneumoniae jest otoczka wielocukrowa, występująca prawie 
we wszystkich izolatach. Jej budowa, a co za tym idzie również 
właściwości antygenowe, są przedmiotem nieustających badań, 
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ponieważ przeciwciała przeciw wielocukrom otoczki nadają od-
porność na zakażenia wywoływane przez pneumokoki o sero-
typach zawartych w szczepionce4. 

Wyróżnia się ponad 90 typów serologicznych pneumokoków, 
co obecnie nie pozwala na stworzenie jednej wielocukrowej, 
uniwersalnej szczepionki przeciw zakażeniom wywoływanym 
przez te bakterie. Jednak monitorowanie zakażeń pneumoko-
kowych prowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazało, że za 
około 80% zakażeń inwazyjnych u dzieci poniżej 5. roku życia 
odpowiadały izolaty siedmiu serotypów. Pozwoliło to na stwo-
rzenie 7-walentnej szczepionki koniugowanej (PCV7), skutecznej 
przeciw zakażeniom wywoływanym przez izolaty o serotypach 
4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F4. 

Badania w innych krajach oraz zmieniająca się epidemiologia 
zakażeń pneumokokowych dowiodły, że aby szczepionka mogła 
być powszechnie wykorzystywana, jej skład musi zostać posze-
rzony o antygeny kolejnych serotypów. W ten sposób powstały 
szczepionki:

◆ 10-walentna (PCV10, zawierająca dodatkowo w stosunku 
do PCV7 antygeny: 1, 5 i 7F),

◆ 13-walentna (PCV13, zawierająca oprócz antygenów za-
wartych w PCV10 również: 3, 6A i 19A).

Ze względu na fakt, że epidemiologia zakażeń pneumokoko-
wych w różnych regionach świata jest odmienna i podlega dyna-
micznym zmianom w czasie, konieczne jest ciągłe monitorowanie 
inwazyjnych zakażeń pneumokokowych3.
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PRACE KLINICZNE W POLSCE

Na podstawie danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. 
Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Ner-
wowego (KOROUN), opublikowanych 31.03.2014, opracowano 
charakterystykę inwazyjnej choroby pneumokokowej w Polsce 
w latach 2009-2013 (http://koroun.edu.pl/pdf/ ICHP1203. pdf).

Badaniem objęto wszystkie inwazyjne izolaty Streptoccocus 
pneumoniae zebrane przez KOROUN do 2013 roku. Izolaty iden-
tyfikowano i serotypowano rutynowymi metodami. Na podstawie 
zbadanych 300 próbek najwyższą zapadalność na IChP zanoto-
wano u dzieci poniżej 1. roku życia, która wynosiła 4,65/100 000. 
U dzieci 0-23 miesiące zapadalność wynosiła 3,85/100 000, a 
u dzieci 0-59 miesiące – 2,99/100 000. W wykrywalności IChP 
u dzieci poniżej 5. roku życia w Polsce (2012-2013) za znaczyły 
się również znaczne różnice pomiędzy województwami (najwyż 
sze w województwie mazowieckim), co świadczy o znacznym 
niedoszacowaniu danych.

W 2013 roku wskaźnik śmiertelności (CFR) był najwyższy 
w grupie 75+ i wynosił ponad 60%. Za zgony odpowiedzialne 
było 65,6% serotypy izolatów znajdujących się w szczepionce 
PCV13, a tylko 40,6% w szczepionce PCV10 we wszystkich gru-
pach wiekowych.

Pokrycie szczepionkowe u dzieci poniżej 5. roku życia w 
Polsce wskazuje, że 82,4% wykrytych serotypów pneumokoka 
w latach 2009-2013 znajduje się w szczepionce trzynastowalent-
nej (PCV13), a tylko 63,6% w szczepionce dziesięciowalentnej 
(PCV10). W tym samym okresie, u dzieci <2. rż. pokrycie szcze-
pionkowe wynosiło 81,6% dla szczepionki PCV13 i 63,1% dla 
szczepionki PCV10. Analiza 254 izolatów pneumokoka w latach 
2008-2012 również potwierdza przewagę szczepionki trzynasto-
walentnej (odpowiednio pokrycie szczepionkowe u dzieci poni 
żej 5. roku życia wyniosło 83,1% dla szczepionki PCV13 i 67,3% 
dla PCV10). 

W latach 2008-2012 przebadano 139 izolatów u dzieci poniżej 
2. roku życia i wykazano jeszcze większe różnice (odpowiednio 
dla szczepionki PCV13 – 81,3%, a dla PCV10 – 63,3%). W 2013 
roku u dzieci poniżej 5. roku życia pokrycie szczepionkowe pneu-
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mokoków nie wrażliwych na penicylinę (MIC > 0,06mg/L) dla 
szczepionki PCV13 wynosiło 94,7%, gdy dla szczepionki PCV10 
- 52,6%, co oznacza, że u prawie co czwartego dziecka, które za 
chorowało na IChP szczepionego PCV10, penicylina była niesku-
teczna. Analogicznie było w przypadku erytromycyny. Podobne 
są wyniki we wszystkich grupach wiekowych, potwierdzające 
pokrycie szczepionkowe pneumokoków niewrażliwych na peni-
cylinę (MIC > 0,06mg/L) dla szczepionki PCV13 - 96,6%, a dla 
PCV10 tylko 70,7%.

Wydaje się zatem, że najlepszym sposobem ograniczenia za-
chorowalności i śmiertelności, które są związane z zakażeniami 
wywoływanymi przez pneumokoki, jest wprowadzenie w Polsce 
masowych szczepień przeciw temu drobnoustrojowi.

Zgodnie z rekomendacjami WHO z 2012 roku1, wybór szcze-
pionki powinien być oparty na:

◆ aktualnej sytuacji epidemiologicznej,
◆ dystrybucji serotypów powodujących zakażenia

inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych,
◆ zapadalności na IChP w poszczególnych grupach
wiekowych,
◆ danych farmakoekonomicznych.

W Polsce dysponujemy danymi o skuteczności klinicznej 
szczepień w Kielcach, które były pierwszym miastem, gdzie 
samorząd od wielu lat przeznacza środki na szczepienia prze-
ciwko zakażeniom pneumokokowym oraz może pochwalić się 
spektakularnymi wynikami w zakresie poprawy stanu zdrowia 
swoich mieszkańców. Analiza przyczyn hospitalizacji, w tym 
mieście w okresie przed i po wprowadzeniu szczepień, wykaza-
ła znaczące zmniejszenie hospitalizacji już w pierwszym roku 
od wprowadzenia szczepień przeciw pneumokokom z powodu 
zapalenia płuc, szczególnie w grupie najmłodszych dzieci aż o 
60%5. Dodatkowo w 2010 roku zaobserwowano dalszy, znaczą-
cy spadek zapadalności na zapalenie płuc wśród dzieci < 2. rż. 
wynoszący 82,9%. Zaobserwowano także zjawisko odporności 
zbiorowiskowej polegające na spadku zapadalności na zapalenia 
płuc w populacji nieszczepionej > 65. rż. o 43,5%6.
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Ponadto, badanie przeprowadzone w 2013 roku wykazało, że 
jedynie 6,5% dzieci zaszczepionych PCV13 w Kielcach jest no-
sicielami opornych na penicylinę szczepów pneumokoka. Na-
tomiast w populacji nie szczepionej (Ostrowiec Świętokrzyski), 
nosicielstwo tych szczepów wynosi aż 50%7.

Przykład Kielc jest potwierdzeniem faktu, iż szczepienia całej po-
pulacji to jedyna skuteczna prewencja z epidemiologicznego punk-
tu widzenia, jak też z punktu widzenia zdrowia publicznego6 

Ryc 1. Pokrycie szczepionkowe u dzieci < 5. rż., Polska, 2009-2013 (n=261)8

Ryc. 2. Pokrycie szczepionkowe u dzieci < 2. rż. (n=141) i < 5. rż. (n=261), 
Polska, 2009-20138
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WŁAŚCIWOŚCI SZCZEPIONEK SKONIUGOWANYCH

Cecha szczepionki PCV10 PCV13

Wskazania do stosowa-
nia: czynne uodpornie-
nie przeciwko

1. Inwazyjnej chorobie 
pneumokokowej

2. Zapaleniu płuc
3. Ostremu zapaleniu 

ucha środkowego9

wywołanym przez 
bakterie Streptococcus 
pneumoniae

1. Inwazyjnej chorobie 
pneumokokowej

2. Zapaleniu płuc
3. Ostremu zapaleniu 

ucha środkowego10

wywołanym przez 
bakterie Streptococcus 
pneumoniae

Grupa docelowa Rejestracja do 5 roku 
życia (rż.)9

Rejestracja do 17 rż.10

Czynne uodpornienie 
przeciwko chorobie 
inwazyjnej wywołanej 
przez bakterie Strep-
tococcus pneumoniae 
u dorosłych w wieku 
≥ 18 lat i osób w pode-
szłym wieku10

Liczba serotypów 10 serotypów
Streptococcus pneumo-
niae9

Dodatkowe 3 seroty-
py w porównaniu do 
PCV7: 1, 5, 7F9

13 serotypów
Streptococcus pneumo-
niae10

Dodatkowe 3 serotypy 
w porównaniu
do PCV10: 3, 6A i 19A10

Pokrycie szczepionko-
we w Polsce u dzieci 
< 5 rż.

0-2 rż. - pokrycie 63,1%8

0-5 rż. - pokrycie 63,6%8
0-2 rż. - pokrycie 81,6%8

0-5 rż. - pokrycie 82,4%8

Stosowanie w ramach
powszechnych 
szczepień - schemat 
dawkowania

Rejestracja schematu 
2+1 w przypadku 
szczepień
populacyjnych9

Rejestracja schematu 
2+1 w przypadku 
szczepień
populacyjnych10

Białka nośnikowe wy-
zwalające odpowiedź  
u dzieci poniżej 2 rż.

Białka nośnikowe - tok-
soid tężcowy, toksoid 
błoniczy i białko D9

Białka nośnikowe – 
toksoid błoniczy10
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Cecha szczepionki PCV10 PCV13

Przejście pomiędzy
szczepionkami

Brak kompatybilności 
z PCV7, brak badań 
porównawczych head-
to-head obu szczepio-
nek. Brak możliwości 
przejścia z PCV10 na 
PCV13 na każdym 
etapie schematu szcze-
pienia.
Możliwość podania 
1 dawki uzupełniającej 
szczepionki PCV10 u 
dzieci, które otrzymały 
3 dawki PCV79

Możliwość przejścia z 
PCV7 na PCV13 na każ-
dym etapie schematu 
szczepienia10.
U niemowląt i dzieci, 
które rozpoczęły cykl 
szczepienia PCV7, moż-
na zmienić szczepionkę 
na każdym etapie 
schematu szczepienia. 
Wystarczy jedna dawka 
szczepionki PCV13, aby 
dziecko było chronione 
przed 6 dodatkowymi 
serotypami11

Skuteczność kliniczna
i w praktyce

Szczepionka zareje-
strowana w oparciu 
o badania porównania 
odpowiedzi immunolo-
gicznej ze szczepionką 
PCV79

Skuteczność w prak-
tyce:

Szczepionka zareje-
strowana w oparciu 
o badania porównania 
odpowiedzi immunolo-
gicznej ze szczepionką 
PCV710

Skuteczność w prak-
tyce:

1. Spadek zapadalności 
na IChP w porówna-
niu do szczepienia 
PCV7 (schemat 
2+1)12. Dane pocho-
dzą z Quebecku, 
gdzie latem 2009 r. 
nastąpiło przejście 
z PCV7 na PCV10, a 
pomiędzy czerwcem 
i grudniem 2010 r. 
z PCV10 na PCV13 z 
powodu gwałtow-
nie rosnącej liczby 
przypadków IChP 
wywołanej przez 
serotyp 19A13

1. Redukcja zapadalno-
ści na IChP (schemat 
2+1)15

2. Redukcja zapa-
dalności na IChP 
serotypów 19A i 7F 
(schemat 2+1)15

3. Wpływ na nosiciel-
stwo:  
– redukcja nosiciel-
stwa serotypów 
19A, 6C i 7F u dzieci 
z OZUŚ (schemat 
2+1)10,16 
– redukcja nosiciel-
stwa serotypów 1, 
6A, 6C, 7F i 19A10
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Cecha szczepionki PCV10 PCV13

2. Redukcja hospita-
lizacji z powodu 
zapalenia płuc w gru-
pie wiekowej 2-24 
mż., (od 23,3% do 
28,7%)14. Nie badano 
czynnika etiologicz-
nego zapalenia płuc, 
nie ma informacji na 
temat skuteczności 
wobec serotypów 
szczepionkowych

3. 100% skuteczność 
w zapobieganiu IChP 
w schemacie 3+1 
i 92% skuteczność 
w schemacie 2+1 
w Finlandii (badanie 
FinIP)9

4. 73% redukcja zapa-
dalności na IChP, 65% 
redukcja zapadalno-
ści na IChP (serotypy 
szczepionkowe), 91% 
redukcja zapadalno-
ści na IChP (serotypy 
nieszczepionkowe). 
Od momentu rozpo-
częcia badania (2009, 
badanie III-fazy) nie 
odnotowano ani 
jednego przypadku 
braku skuteczności 
PCV13 u dzieci, które 
otrzymały ≥1 dawkę 
szczepionki17

5. 42% spadek hospita-
lizacji z powodu IChP, 
53% spadek hospita-
lizacji z powodu IChP 
w grupie < 24 mż., re-
dukcja przypadków 
IChP wywołanych 
przez serotypy 19A 
(58%), 7F (54%) i 3 
(68%)18

6. 55% (z 17,09 do 
7,7/100 tys.) spadek 
zapadalności na 
IChP wśród dzieci < 
5 rż. w porównaniu 
z okresem, w którym 
szczepiono PCV7 
w Madrycie, głównie 
na skutek istotnego 
spadku zapadalności 
na IChP wywołaną 
przez serotypy 1, 5 i 
19A19
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Cecha szczepionki PCV10 PCV13

7. Redukcja nosiciel-
stwa serotypów 
Streptococcus pneu-
moniae opornych na 
penicylinę u dzieci 
< 5 rż. 6,5% (Kielce, 
populacja dzieci 
szczepiona PCV13 
vs 50% Ostrowiec 
Świętokrzyski, popu-
lacja nieszczepiona 
PCV13)7

Klasa terapeutyczna 
według WHO

Grupa farmakotera-
peutyczna: szczepionki 
przeciw pneumokoko-
we, inna niż PCV7

kod ATC: J07AL529

Grupa farmakotera-
peutyczna: szczepionki 
przeciw pneumokoko-
we, taka sama jak PCV7

kod ATC: J07AL0210

Powstawanie tzw. pa-
mięci immunologicznej

Powstaje pamięć 
immunologiczna, dłu-
gotrwała ochrona9

Powstaje pamięć 
immunologiczna, dłu-
gotrwała ochrona10

Stosowanie w grupach
ryzyka

Badania immunogen-
ności i bezpieczeństwa 
u wcześniaków9

Badania immunogen-
ności i bezpieczeń-
stwa u wcześniaków, 
dorosłych zakażonych 
HIV i dzieci i młodzieży 
z niedokrwistością 
sierpowatą10

Rekomendacje ACIP 
oraz PZE ds. PSO przy 
MZ - szczepienie dzieci 
z grup ryzyka IChP 
preparatem PCV1311

Efekt populacyjny Brak udowodnionego 
efektu populacyjnego

Efekt populacyjny 
został udowodniony, 
zarówno w schemacie 
3+1, jak i 2+1
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REKOMENDACJE GRUPY EKSPERTÓW

Grupa Ekspertów na rzecz Programu Szczepień Ochronnych 
w Polsce rekomenduje, na podstawie wyników badań KOROUN 
w polskiej populacji i danych z Kielc, wprowadzenie szczepień 
przeciwko pneumokokom u wszystkich dzieci poniżej 2. roku ży-
cia. W przypadku ewentualnej decyzji Ministra Zdrowia o obję-
ciu refundacją szczepionek przeciwko pneumokokom, rekomen-
dujemy utworzenie dla szczepionki 10-walentnej i 13-walentnej 
oddzielnych grup limitowych.

Wyniki badań potwierdzają wyższą skuteczność terapeutyczną 
szczepionki 13-walentnej nad 10-walentną. Rozwiązanie takie za-
pewni zwiększenie dostępności do skutecznej profilaktyki, szcze-
gólnie dla szczepionki o wyższej skuteczności terapeutycznej.
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O  
pinia Konsultanta Krajowego

Opinia Konsultanta Krajowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 

w sprawie:

używania wody sterylnej do zabiegu tlenoterapii

Nawilżacze to wyroby medyczne szeroko stosowane w medy-
cynie, między innymi w oddziałach intensywnej terapii, oddzia-
łach pooperacyjnych, karetkach pogotowia, do długotrwałej lub 
wysokoprzepływowej tlenoterapii u pacjentów oddychających 
samodzielnie, otrzymujących tlen podawany przez maskę bądź 
wąsy. Warunki prawidłowego użycia wody sterylnej do zabiegów 
tlenoterapii powinny być zawarte w aktualnej deklaracji produ-
centa wyrobu medycznego. Deklaracja jest oficjalnym dokumen-
tem wytwórcy, którym należy się posługiwać. 

W ostatnim czasie część producentów wody sterylnej dystry-
buowanej w Polsce dokonało zmian w zakresie oznakowania tj. 
usunęło symbol „przekreślonej dwójki” .

Fakt usunięcia symbolu wiąże się bezpośrednio ze zmianami 
przepisów Dyrektywy Europejskiej. System dopuszczania wyro-
bów medycznych do obrotu i używania w Unii Europejskiej został 
zdefiniowany w dyrektywie dla wyrobów medycznych 93/42/EEC. 
21 września 2007 roku opublikowana została dyrektywa 2007/47/
EC, wprowadzająca wiele zmian w dyrektywie 93/42/EEC i w sys-
temie dopuszczania wyrobów do obrotu w Unii Europejskiej. 

Wprowadzone zmiany stały się obligatoryjne z dniem 21 marca 
2010 roku i objęły między innymi wprowadzenie definicji termi-
nu „wyrób jednorazowego użytku”, aby uniknąć wątpliwości co 
do jego znaczenia. Wprowadzono definicję: „wyrób przeznaczony 
do użycia tylko jeden raz przez pojedynczego pacjenta”. 

Ponadto w wymaganiach zasadniczych zapisano wymóg spój-
nej interpretacji terminu „jednorazowego użytku” w całej Wspól-
nocie. 
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Symbol: oznacza więc, że produkt może być stosowany jeden 
raz u jednego pacjenta. Symbol ten jest zaczerpnięty z normy DIN 
EN 980:2008-08: „Symbole graficzne stosowane do etykietowania 
urządzeń medycznych”. 

Wprowadzone do Dyrektywy Europejskiej zmiany, w tym 
doprecyzowanie definicji „wyrób jednorazowego użytku” spo-
wodowały, iż część producentów wody sterylnej wskazuje na 
stosowanie jej u więcej niż jednego pacjenta.

Należy zachować ostrożność przy zalecaniu sposobu stoso-
wania, szczególnie u pacjentów poddawanych izolacji z powodu 
choroby zakaźnej, zakażenia czynnikiem alarmowym lub zwięk-
szonej podatności na zakażenie - w takich sytuacjach decyzja 
o ponownym użyciu wody w systemach do nawilżania tlenu po-
winna wiązać się z oceną stanu pacjenta, rodzaju prowadzonej 
terapii oraz możliwości dekontaminacji systemu nawilżania.

Beata Ochocka  
Konsultant Krajowy  

w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Katowice, dnia 08.02.2014r. 
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Informacje PTP

I  
nformacje PTP

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w Białymstoku zwraca się z uprzejmą prośbą do OIPiP z apelem 
o poparcie starań ZG PTP o dofinansowanie przez Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych płatności składki do Międzynarodowej 
Rady Pielęgniarek (International Council of Nurses ICN). 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest organizacją, należącą 
do ICN od 1966 roku. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek jest 
jedną z najstarszych organizacji profesjonalnych związanych 
ze zdrowiem, reprezentującą problemy zdrowotne i zawodowe 
pielęgniarek w ramach międzynarodowej federacji. Współpra-
ca i przynależność do ICN jest kluczowe dla rozwoju nowocze-
snego, zgodnego ze standardami europejskimi pielęgniarstwa. 
PTP działając na rzecz pielęgniarek polskich, wspiera rozwój 
zawodowy i naukowy pielęgniarek, organizując min. konferencje 
i Kongresy Pielęgniarek Polskich, wyznaczając kierunki naukowe 
i umożliwiając prowadzenie badań, poprzez współpracę z organi-
zacjami w Europie, opracowując stanowiska w kwestii praktyki 
zawodowej, biorąc czynny udział w pracach nad tłumaczeniem 
i wdrożeniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniar-
skiej (ICNP), czy reprezentując pielęgniarstwo polskie na arenie 
międzynarodowej, podczas kongresów i zjazdów. Członkostwo 
PTP w ICN, sprawia, że pielęgniarki mają otwarte „okno na świat 
pielęgniarskiej wiedzy”. Zapłacenie corocznej składki pozwoli na 
dalszą pełną współpracę z ICN oraz korzystanie z jej pomocy 
w sprawach kluczowych dla pielęgniarstwa w Polsce. 

Bardzo prosimy o wyrozumiałość i przychylność,  
z poważaniem 

Przewodncząca Zarządu  
Oddziału PTP w Białymstoku  

dr n. med. Matylda Sierakowska
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R  
ekomendacja

Rekomendacja nr 1/2013 z dnia 11 września 2013 r. Rady ds. 
e-zdrowia w pielęgniarstwie i akredytowanego przez Międzyna-
rodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania i Rozwoju ICNP® 
przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w sprawie projektu 
elektronicznej dokumentacji medycznej w pielęgniarstwie.

Rada, mając na uwadze: 
1) European Interoperability Framework 2.0 (Europejskie Ramy 

Interoperacyjności dla europejskich usług użyteczności pub-
licznej”, 16/12/2010, do komunikatu Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku interopera-
cyjności europejskich usług użyteczności publicznej”). 

2) Ustawę o informatyzacji podmiotów publicznych z dnia 
12 lutego 2010 r., o zmianie ustawy o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 
niektórych innych ustaw. 

3) Dyrektywę 24/2010/UE w sprawie praw pacjenta w trans 
granicznej opiece zdrowotnej. 

4) Normę EN 13606-4: 2009 Informatyka w ochronie zdro-
wia. Przesyłanie elektronicznych dokumentów zdrowotnych 
- część 4: Bezpieczeństwo, Dyrektywa UE (95/46/EC) do-
tycząca ochrony danych  Rekomendacja 97/5 Rady Europy 
dotycząca ochrony danych medycznych.

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia Krajowych Ram Interoperacyjnoś-
ci oraz minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz mi-
nimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz. U.2012.526). 

6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
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sposobu jej przetwarzania na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 
641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

Ponadto działając na mocy zapisów Rozporządzenia w spra-
wie Krajowych Ram Interoperacyjności, gdzie interoperacyjność 
osiąga się przez: 

1. ujednolicenie, rozumiane jako zastosowanie tych samych 
norm, standardów i procedur przez różne podmioty reali-
zujące zadania publiczne,       
lub 

2. wymienność, rozumianą jako możliwość zastąpienia produk-
tu, procesu lub usługi bez jednoczesnego zakłócenia wymia-
ny informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania 
publiczne lub pomiędzy tymi podmiotami a ich klientami, 
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań funkcjo-
nalnych i pozafunkcjonalnych współpracujących systemów, 
lub 

3. zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów 
lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod 
specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie istot-
nych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań.

Rada ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie rekomenduje do wpro-
wadzenia do „karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej”, wska-
zanej w Rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz spo-
sobu jej przetwarzania, § 2, ust. 3, pkt. 4. następujących wzorów 
dokumentów, będących integralną częścią ww. karty: 

1) karty wywiadu pielęgniarskiego;
2) karty oceny stanu pacjenta, wraz z rekomendowanymi 

przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek skalami oceny 
stanu zdrowia pacjenta, które znajdują się w załączniku 
do niniejszej Rekomendacji; 

3) planu opieki opartego na Międzynarodowej Klasyfikacji 
Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®), w tym diagnoz pielęg-
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niarskich i działań/interwencji pielęgniarskich oraz wyni-
ków opracowywanych w oparciu o Klasyfikację ICNP 9;

4) karty wypisu ze wskazówkami dla pacjenta; 
5) raportu pielęgniarskiego. 

Dokumenty wskazane w pkt. 1) do pkt. 5) stanowią załączniki 
od nr 1 do nr 5 do niniejszej Rekomendacji. Zaleca się, aby przy 
tworzeniu architektury pielęgniarskiej dokumentacji elektronicz-
nej stosować ww. dokumenty, w oparciu o terminologię Między-
narodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®). 

Zaleca się, aby dla celów prowadzenia prac dyplomowych, wy-
korzystujących metodę studium indywidualnego przypadku na 
kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 
2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa 
i położnictwa (Dz. U. z 2012 poz. 631) wykorzystywano wskazane 
w załącznikach dokumenty. 

Zaleca się, aby opracowane dokumenty stosować także w kształ-
ceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych. 

Rekomendacja zostanie przedstawiona:  
1) Ministrowi Zdrowia
2) Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3) Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia
4) Dyrektorowi Centrum Monitorowania Jakości
5) Kierownikom podmiotów prowadzących działalność 

leczniczą
6) Kierownikom podmiotów prowadzących kształcenie na 

kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo
7) Dyrektorowi Centrum Kształcenia Podyplomowego  

Pielęgniarek i Położnych
8) Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej
9) Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych 
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Członkowie Rady: 
1. dr Dorota Kilańska - Przewodniczący Rady , Akredytowane 

Centrum Badania i Rozwoju ICNP, Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi;

2. dr Grażyna Rogala-Pawelczyk - zastępca Przewodniczącego 
Rady: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

3. dr inż. Kajetan Wojsyk - przedstawiciel Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Zastępca Dyrektora ds. 
Europejskich

4. Marta Buraczyńska - Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia, Wydział Badań i Analiz oraz Współpracy 
Międzynarodowej. 

Akceptował: 
Marcin Kędzierski 
Dyrektor Centrum  

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
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Informacje PTP

zał. nr 2 do Rekomendacji Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie 
przy CSIOZ z dnia 11 września 2013 r.

KARTA OCENY STANU PACJENTA

Data [automatycznie] godzina [automatycznie]

◆ Nazwisko i Imię pacjenta [z wywiadu / kod pacjenta]

◆ Wiek [z wywiadu] ○płeć: K ○M ○sala nr [z wywiadu]

◆ Diagnoza lekarska i powód przyjęcia do szpitala: [z wywiadu 
lekarskiego]

◆ Data przyjęcia do szpitala [z wywiadu]

Stan ogólny: dobry ○średni ○ciężki ○ b. ciężki ○ [z wywiadu]

Aktywność pacjenta: chodzący ○wymagający asystowania ○ 
nie porusza się samodzielnie ○

Parametry życiowe [z wywiadu] temp/ tętno/ CTK
Ból: brak ○mały ból ○umiarkowany ○[z wywiadu]

dręczący, przeszywający ból ○skala 3-10 [z wywiadu]
umiejscowienie bólu [z wywiadu]

Zachowanie i reakcje emocjonalne [z wywiadu]
pełna świadomość ○nastrój wyrównany ○[z wywiadu]
zaburzenia świadomości ○[z wywiadu]
kontakt słowny: spontaniczny, logiczny ○wymuszony ○[z wywiadu]
zachowanie: adekwatne do sytuacji ○niespokojne ○[z wywiadu]
pobudzenie psychoruchowe ○kontakt nielogiczny ○[z wywiadu]
brak kontaktu co do miejsca ○czasu ○osoby ○[z wywiadu]

Wzrok: prawidłowy ○niedowidzenie ○ślepota ○[z wywiadu]

Słuch: prawidłowy ○niedosłuch ○głuchota ○[z wywiadu]

Układ oddechowy: oddech prawidłowy [z wywiadu]
oddech: przyśpieszony ○zwolniony ○duszność ○[z wywiadu]
świszczący ○charczący ○kaszel: brak ○suchy ○[z wywiadu]
wilgotny ○odsysanie ○toaleta drzewa oskrzelowego ○[z wywiadu]
tlenoterapia przez: [z wywiadu] kaniulę ○cewnik ○
maskę ○przepływ l/min [z wywiadu] tracheostomia ○[z wywiadu]
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Układ krążenia: monitor ○[z wywiadu]
pomiar tętna na tętnicy: promieniowej ○udowej ○[z wywiadu] 
dobrze napięte ○słabo napięte ○nie wyczuwalne ○[z wywiadu]
zabarwienie skóry: prawidłowe ○skóra: blada ○[z wywiadu] 
zażółcona ○zasiniona ○wybroczyny ○[z wywiadu]
obrzęki [z wywiadu]: brak ○obecne ○lokalizacja [ICNP ® oś L]
Pomiar obrzęków: nie ○pomiar wykonany ○[z wywiadu]
żylaki kończyn dolnych ○[z wywiadu]

Układ pokarmowy: odżywianie [wszystkie dane z wywiadu]:
samodzielne ○karmienie pacjenta ○
karmienie parenteralne ○
karmienie przez sondę ○PEG ○ inne
łaknienie: w normie ○brak ○zmniejszone ○wzmożone ○
pragnienie: w normie ○brak ○zmniejszone ○wzmożone ○
dieta [wpisz tekst] nadwaga ○niedowaga ○pomiar masy ciała ○

  wydalanie: [z wywiadu]:
stolec: regularny ○brak ○biegunka ○luźny ○ 

zabarwiony krwią ○ smolisty ○śluz ○ 
nietrzymanie stolca ○[z wywiadu]

liczba dni od ostatniego stolca [z wywiadu]
przetoka: ileo/kolo-stomia ○wykonana irygacja ○ 

enema ○[z wywiadu]
perystaltyka jelit: prawidłowa ○[z wywiadu] 

przyśpieszona ○[z wywiadu] zwolniona ○[z wywiadu] 
brak perystaltyki ○[z wywiadu]

Układ moczowy: diureza prawidłowa ○[z wywiadu]
inkontynencja ○pieluchomajtki ○[z wywiadu]
założony cewnik Foley’a ○ 

data założenia cewnika [z wywiadu] data wymiany [z wywiadu]
bilans płynów ○DZM ○
godzinowa ZM ○urostomia ○

Skóra: brak odleżyn ○[z wywiadu]
odleżyny stwierdzone ○
1 stopnia ○lokalizacja [ICNP ® oś L] wielkość w cm [Wpisz tekst]
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2 stopnia ○lokalizacja [ICNP ® oś L] wielkość w cm [Wpisz tekst]
3 stopnia ○lokalizacja [ICNP ® oś L] wielkość w cm [Wpisz tekst]
4 stopnia ○lokalizacja [ICNP ® oś L] wielkość w cm [Wpisz tekst]
efekt leczenia odleżyn: poprawa ○bez zmian ○pogorszenie ○
rany przewlekłe ○miejsce i rodzaj [z wywiadu]
opatrunek na skórę ○[z wywiadu]
materac p/odleżynowy: nie ○tak ○

Drenaż : miejsce założonego drenu [Wpisz tekst]
czynny ○bierny ○ocena drenażu: [Wpisz tekst]

Inne stany: [z wywiadu]
stan po zabiegu operacyjnym ○
stan po mastektomii ○[z wywiadu]
brak kończyny ○miejsce [z wywiadu]
niedowłady ○[z wywiadu]
wodobrzusze ○inne/uwagi [z wywiadu]

Usprawnianie i bezpieczeństwo pacjenta: 
nie wymaga usprawniania ○[z wywiadu]
wymaga: asystowania ○ 

zmiany pozycji ciała w łóżku ○[z wywiadu]
pionizacja ○transport na wózek lub fotel ○barierki ○
unieruchomienie pacjenta /przymus bezpośredni ○[z wywiadu] 
dzwonek w zasięgu ręki pacjenta ○
pacjent poinformowany o nie opuszczaniu oddziału ○[z wywiadu]

Terapia dożylna: tak()
miejsce założonej kaniuli: dłoń P ○ dłoń L ○ przedramię L ○ 

przedramię P ○ część grzbietowa stopy ○inne miejsce ○ 
centralne wkłucie ○gdzie: [ICNP ® oś L] pompa infuzyjna ○

zmiana miejsca wkłucia: tak ○ nie ○
płyn infuzyjny w trakcie wchłaniania: tak ○ nie ○
planowa transfuzja ○ upust krwi ○ krzywa wchłaniania żelaza ○

Czynności higieniczne:
toaleta całego ciała wykonana samodzielnie ○ 

wymaga asystowania ○ 
wymaga wykonania przez: pielęgniarkę ○ 
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przez inną osobę [Wpisz tekst]
toaleta jamy ustnej: wykonana samodzielnie ○ 

wymaga asystowania ○ 
wymaga wykonania przez: pielęgniarkę ○ 
przez inną osobę [Wpisz tekst]

 zmiana bielizny pościelowej ○
Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych:

nie ○ tak ○rodzaj badania [Wpisz tekst]
pobranie krwi do badań nie ○tak ○
pomiar glikemii: nie ○tak ○karta pomiaru glikemii
Badanie EKG nie ○ tak ○ co [Wpisz tekst] godz.

Sprzęt pomocniczy: [z wywiadu]
ssak ○krzesło sanitarne ○ balkonik ○laska ○ kule ○ 

aparat słuchowy ○ okulary ○protezy zębowe ○ 
inny(), jaki [z wywiadu]

zapewnienie opieki duszpasterskiej nie ○tak ○[z wywiadu]

Uwagi własne dotyczące stanu zdrowia pacjenta
[Wpisz tekst]

Aktywne skale ocen:  Aktywne karty pomiarów:
ADL ○   bilans płynów ○
Skala Oceny Bólu ○  dren w ranie pooperacyjnej ○
Skala Oceny Duszności ○ pomiar obrzęków ○
Skala Oceny Nudności ○ pomiar masy ciała ○
Skala Nietrzymania Moczu ○ pomiar glikemii ○
Skala Zmęczenia ○
Skala upadków ○
Skala klasyfikacji odleżyn ○
Skala MMSE (wersja skrócona)

ZAPISZ ○   Inicjały pielęgniarki:□
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Informacje PTP

zał. nr 2 do Rekomendacji Rady ds. ezdrowia w Pielęgniarstwie 
przy CSIOZ z dnia 11 września 2013 r.

1 ADL Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czyn
ności życiowych

2 Skala Nietrzymania Moczu (opieka domowa, opieka środo
wiskowa, opieka w stanach ostrych)

3 Skala Oceny Bólu (w stanach ostrych, opieka długoterminowa, 
opieka domowa)

4 Skala zmęczenia
5 Skala oceny duszności  dla wszystkich obszarów pielęgniar

stwa
6 Skala oceny nudności  dla wszystkich obszarów pielęgniar

stwa
7 Skala oceny upadków  (w stanach ostrych, opieka długoter

minowa, opieka domowa)
8 Skala oceny odleżyn  (w stanach ostrych, opieka długoter

minowa, opieka domowa)
9 MMSE

1. ADL  Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych 
czynności życiowych

Data Data Data Data

Kąpiel

Higiena osobista

Poruszanie się, chodzenie

Wyjście do toalety 

Korzystanie z toalety

Aktywność w łóżku 

Jedzenie

Ogółem liczba punktów

Wynik (pkt.):
0  niezależny
1  wymagający okresowej pomocy
2  potrzebujący nadzoru
3  niewielki zakres ograniczenia opieki
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4  zwiększony zakres opieki/pomocy osób
5  wymagający pełnej opieki
6  całkowita zależność

2.Skala Nietrzymania Moczu 
(wybór wersji w zależności od stanu pacjenta)

Wersja1 (opieka domowa)

Data Data Data Data

1 pełna kontrola

2 okazjonalne nietrzymanie moczu,  
1 raz w tygodniu lub mniej

3 okresowe nietrzymanie  
2 razy na tydzień

4 częste nietrzymanie moczu

5 nietrzymanie moczu

Wersja 2 (opieka ostra)

Data Data Data Data

1 pełna kontrola

2 wymaga okresowego cewnikowania/24h

3 wymaga kontroli przez urostomię /24h

4 okresowe nietrzymanie moczu

5 częste nietrzymanie moczu

6 nietrzymanie moczu

3 Skala Oceny Bólu
Tabela 1 Ból obserwowany podczas pobytu w szpitalu/24h

Data 
godz 

Data 
godz 

Data 
godz 

Data 
godz 

0 brak bólu

1 ból wystąpił, ale nie w ostatnich 24h

intensywność bólu:  
1 mały ból [lista rozwijana] (miejsce)

2 umiarkowany ból[lista rozwijana]

3 dręczący, przeszywający ból [lista rozwijana]

4 [lista rozwijana]

5 [lista rozwijana]

6 [lista rozwijana]
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7 [lista rozwijana]

8 [lista rozwijana]

9 [lista rozwijana]

10 [lista rozwijana]

2 ból ujawnił się w ciągu ostatnich 24h

intensywność bólu: 1 mały ból [lista rozwijana]

2 umiarkowany ból[lista rozwijana]

3 dręczący, przeszywający ból [lista rozwijana]

4 [lista rozwijana]

5 [lista rozwijana]

6 [lista rozwijana]

7 [lista rozwijana]

8 [lista rozwijana]

9 [lista rozwijana]

10 [lista rozwijana]

Tabela 2. Ból w opiece długoterminowej

Data 
godz 

Data 
godz 

Data 
godz 

Data 
godz 

0 brak bólu

1 intensywność bólu:  
1 mały ból [lista rozwijana] (miejsce)

2 umiarkowany ból[lista rozwijana]

3 dręczący, przeszywający ból [lista rozwijana]

4 [lista rozwijana]

5 [lista rozwijana]

6 [lista rozwijana]

7 [lista rozwijana]

8 [lista rozwijana]

9 [lista rozwijana]

10 [lista rozwijana]

2 intensywność bólu: 1 mały ból [lista rozwijana]

2 umiarkowany ból[lista rozwijana]

3 dręczący, przeszywający ból [lista rozwijana]

4 [lista rozwijana]
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5 [lista rozwijana]

6 [lista rozwijana]

7 [lista rozwijana]

8 [lista rozwijana]

9 [lista rozwijana]

10 [lista rozwijana]

4. Skala zmęczenia

Data Data Data Data

0 brak zmęczenia

1 minimalne zmęczenie (zmniejszenie energii, 
pozwalające dokończyć dzień)

2 średnie zmęczenie (zmęczenie podczas wyko-
nywania czynności)

3 duże ( uniemożliwiające rozpoczęcie czynno-
ści dnia codziennego)

4 uniemożliwiające normalne funkcjonowanie, 
żadnej czynności dnia codziennego

5. Skala oceny duszności

Data Data Data Data

0 bez symptomów duszności

1 nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się 
przy średniej aktywności

2 nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się 
przy normalnych codziennych czynnościach

3 obecna przy spoczynku

6. Skala Oceny Nudności

Data Data Data Data

0 brak nudności

1
nudności okazjonalnie odczuwane i nie zwią-
zane z jedzeniem i nie dokuczające przy ak-
tywności codziennej

2 nudności umiarkowane, częściowo związane z 
jedzeniem lub aktywnością w większości dni)

3 ciężkie nudności, codziennie, powiązane z je-
dzeniem i/lub aktywnością
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4
nudności silne, obezwładniające nawet w łóż-
ku, przy jedzeniu i aktywnościach dnia co-
dziennego

7. Skala oceny upadków
Tabela 1. upadki podczas hospitalizacji:

Data 

0 90 dni bez upadku

1 bez upadku 30 dni (występowały od 31-90 dni temu)

2 1 upadek w ostatnich 30 dniach

3 2 upadki lub więcej w ostatnich 30 dniach

Tabela 2. upadki w ostatnim okresie / pół roku

Data 

0 bez upadku

1 1 upadek w ostatnich 31-180 dniach (pół roku) 

2 1 upadek w ostatnich 30 dniach

8. Skala Klasyfikacji odleżyn
Sto-
pień

Licz-
ba

Miej-
sce Data Data

0 brak odleżyny 0 x x

1 okolica ciała w której zaczerwienienie skó-
ry nie znika po uciśnięciu 1

2 częściowa utrata grubości skóry, w której 
wystąpiło otarcie, pęcherz, płytki krater 2

3
utrata całej grubości skóry, pokazująca 
tkankę podskórną - ukazując głęboką ranę 
z lub bez kolejnej warstwy tkanek

3

4 okolica ciała w której rana ukazuje tkankę 
podskórną, mięśnie czy kość 4

1. potylica
2. łopatka (p, l)
3. łokieć (p, l)
4. kość krzyżowa
5. pośladki (p, l)
6. pięta (p, l)
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7. kość biodrowa (p, l)
8. kolano (p, l)
9. staw skokowy/ kostki część wewnętrzna (p, l), zewnętrzna 

(p, l)
10. inne

9. MINIMENTAL STATE EXAMINATION MMSE Krótka Skala Oceny 
Stanu Psychicznego

Data 

0 Orientacja w czasie (1 - 5)

Orientacja w miejscu (1 - 5)

2 Zapamiętywanie (1 - 3)

3 Uwaga i liczenie (1 - 5)

4 Przypominanie (1 - 3)

5 Funkcje językowe (1 - 2)

Powtarzanie 1

Wykonywanie poleceń (1 - 3)

Pisanie 1

6 Praksja konstrukcyjna 1

Ogółem pkt. [podsumowanie]

ARKUSZ DPOWIEDZI

1. ORIENTACJA W CZASIE l W MIEJSCU
1) Orientacja w czasie
Jaki jest teraz rok [wybór z listy]

Jaka jest teraz pora roku? [wybór z listy]

Jaki jest teraz miesiąc? [wybór z listy]

Jaka jest dzisiejsza data (którego dzisiaj mamy)? [kalendarz]

Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? [wybór z listy]

2) Orientacja w miejscu
W jakim kraju się znajdujemy? [wybór z listy]

W jakim województwie się znajdujemy? [wybór z listy]

W jakim mieście się teraz znajdujemy? [wybór z listy]

Jak nazywa się miejsce, w którym się teraz znajdujemy? [wpisz 

tekst]

Na którym piętrze się obecnie znajdujemy? [wybór z listy]
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2. ZAPAMIĘTYWANIE
Wymienię teraz trzy słowa. Kiedy skończę, proszę, aby je Pan/

Pani powtórzył(a).
Poniższe słowa wypowiadamy wolno i wyraźnie (jedno słowo 

na sekundę).
BYK [ ] MUR [ ] LAS [ ] [ ]
Proszę je zapamiętać, bo zapytam o nie powtórnie za kilka 

minut.
3. UWAGA i LICZENIE

Proszę odejmować kolejno od 100 po 7, aż powiem stop [wpisz 

tekst] [wpisz tekst] [wpisz tekst] [wpisz tekst] [..]

4. PRZYPOMINANIE
Proszę wymienić trzy słowa, które Pan(i) miał(a) wcześniej 

zapamiętać.
BYK [ ] MUR [ ] LAS [ ] [ ]

5. FUNKCJE JĘZYKOWE
NAZYWANIE
Prosimy o nazwanie dwóch przedmiotów, które kolejno po

kazujemy badanemu (ołówek, zegarek)
Jak nazywa się ten przedmiot? [wpisz tekst]

Jak nazywa się ten przedmiot? [wpisz tekst]

POWTARZANIE
Proszę dosłownie powtórzyć następujące zdanie:
Ani tak, ani nie, ani ale. [wpisz tekst] ( )
WYKONYWANIE POLECEŃ
a) Proszę uważnie posłuchać treści całego polecenia, a na

stępnie wykonać to polecenie.
◆ proszę wziąć kartkę do lewej/prawej ręki [wpisz liczbę]

◆ złożyć ją oburącz na połowę [wpisz liczbę]
i położyć ją na kolana [wpisz liczbę]
b) Pokazujemy badanemu tekst polecenia zamieszczony na 

okładce: „proszę zamknąć oczy”.
Proszę przeczytać to polecenie i je wykonać [wpisz tekst]

PISANIE
Dajemy osobie badanej czystą kartkę papieru i prosimy o 

napisanie dowolnego zdania.
Proszę napisać na tej kartce jakieś dowolne zdanie [wpisz 

tekst]
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6. PRAKSJA KONSTRUKCYJNA
Proszę przerysować poniższy rysunek tak dokładnie, jak tylko 

jest to możliwe [ ]

OGÓLNA LICZBA PUNKTÓW :
[podsumowanie]

Ocena głębokości otępienia:

30÷27   wynik prawidłowy
26÷24   zaburzenia poznawcze bez otępienia
23÷19   otępienie lekkiego stopnia
18÷11   otępienie średniego stopnia
10÷0    otępienie głębokie
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Informacje PTP

zał. nr 4 do Rekomendacji Rady ds. ezdrowia w Pielęgniarstwie 
przy CSIOZ z dnia 11 września 2013 r.

ZALECENIA PIELĘGNIARSKIE  
PRZY WYPISIE ZE SZPITALA

Szpital [mazwa] Adres: [.....] Oddział [pobrany] 
tel. do dyżurki pielęgniarskiej [pobrany]  E mail [pobrany]

Nazwisko i imię pacjenta: [pobrany] Pesel: [pobrany]

Data wypisu ze szpitala [znacznik czasu]

OCENA SAMOOPIEKI W DNIU WYPISU

WYMAGANA POMOC *
Toaleta ciała (mycie, czesanie, golenie):  Nie ○ Tak ○
Zmiana bielizny (rozbieranie, ubieranie):  Nie ○ Tak ○
Odżywianie     Nie ○ Tak ○
Wydalanie     Nie ○ Tak ○
Sprawność  ruchowa   Nie ○ Tak ○
Samodzielność w życiu codziennym  Nie ○ Tak ○

ZALECENIA PIELĘGNACYJNE

*1. Postępowanie z raną pooperacyjną:
*2. Postępowanie z drenażem: 
*3. Postępowanie z cewnikiem:
*4. Postępowanie z rurką tracheotomijną:
*5. Postępowanie ze stomią:
*6. Postępowanie z wczesnym odczynem popromiennym:
*7. Postępowanie z miejscem po wkłuciu dożylnym:
*8. Postępowanie z miejscem po nakłuciu portu podskórnego:

* właściwe zaznaczyć
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WSKAZÓWKI DLA PACJENTA (właściwe zakreśl)

☐ systematyczne przyjmowanie leków zleconych przez 
lekarza 

☐ zakaz przyjmowania leków nie zleconych przez lekarza
☐ zakaz picia alkoholu i środków pochodnych
☐ systematyczna kontrola w poradni zdrowia psychicznego
☐ systematyczna kontrola w poradni odwykowej
☐ trenowanie umiejętności nabytych poprzez udział w 

różnych formach terapii
☐ udział w grupach samopomocowych (mityngi AA)
☐ kontynuacja programu terapeutycznego
☐ korzystanie z różnych form wsparcia społecznego:

 pomoc społeczna [ADRES  z listy rozwijanej]
 kluby pacjentów, telefon zaufania [ADRES  z listy rozwijanej]
 kontakt z pielęgniarką rodzinną [ADRES i telefon]

2. ZALECENIA INNE: [wpisz tekst]

data i  podpis pielęgniarki  podpis pacjenta / rodziny /
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zał. nr 5 do Rekomendacji Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie 
przy CSIOZ z dnia 11 września 2013 r.

RAPORT PIELĘGNIARSKI

Dane (zaburzenia) pochodzą z karty oceny pacjenta i zostają 
„zaciągnięte” do „Raportu Pielęgniarskiego”, tj.:

Data i godzina [znacznik czasu]

◆ Nazwisko i Imię pacjenta:
◆ Wiek [oblicz na podstawie daty urodzenia] płeć, sala nr 
◆ Diagnoza lekarska i powód przyjęcia do szpitala: 
◆ Kontakt z pacjentem: zaburzony, brak
◆ Data przyjęcia do szpitala:

Stan ogólny: dobry, średni, ciężki, bardzo ciężki
Aktywność: chodzący, wymagający asystowania, nie porusza 

się samodzielnie 
Parametry życiowe: temp. ... tętno ... CTK …
Ból: mały ból, umiarkowany, dręczący

przeszywający ból, skala: …
umiejscowienie bólu: …

Zachowanie i reakcje emocjonalne 
pełna świadomość, zaburzenia świadomości 
kontakt słowny: wymuszony 
zachowanie: niespokojne
pobudzenie psychoruchowe, kontakt nielogiczny

Wzrok: niedowidzenie, ślepota
Słuch: niedosłuch, głuchota

duszność, oddech świszczący oddech charczący
kaszel: suchy, wilgotny, odsysanie
tlenoterapia przez: kaniulę, cewnik, maskę
przepływ … l/min
tracheostomia, toaleta drzewa oskrzelowego 

Układ krążenia: monitor [z osi ICNP ® M]
Tętno: słabo napięte, nie wyczuwalne 
Skóra: blada, zażółcona, zasiniona, wybroczyny 
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Obrzęki: lokalizacja: [z osi ICNP ® M]
Pomiar obrzęków: pomiar wykonany

Odżywianie: karmienie pacjenta, parenteralne 
karmienie przez sondę, PEG, inne …
dieta … pomiar masy ciała
stolec: brak, biegunka, luźny, zabarwiony krwią smolisty, śluz, 
nietrzymanie stolca
przetoka: ileo/kolostomia, wykonana irygacja, enema 
perystaltyka jelit: przyśpieszona, zwolniona, brak 
diureza: inkontynencja, pieluchomajtki 
cewnik Foley’a, data założenia … data wymiany ...
bilans płynów, DZM, godzinowa ZM, urostomia

ODLEŻYNY: 
1 stopnia, lokalizacja: ……………… wielkość w cm …
2 stopnia, lokalizacja: ……………… wielkość w cm …
3 stopnia, lokalizacja: ……………… wielkość w cm …
4 stopnia, lokalizacja: ……………… wielkość w cm …

efekt leczenia odleżyn: poprawa, bez zmian, pogorszenie [z osi 
ICNP ® L i J]
rany przewlekłe, miejsce i rodzaj [z osi ICNP ® L i J]]
opatrunek na skórę [z osi ICNP ® M]
materac p/ odleżynowy [z osi ICNP ® M]]

Drenaż: miejsce założonego drenu [z osi ICNP ® M]
czynny, bierny, ocena drenażu
stan: po zabiegu operacyjnym, po mastektomii, 
brak kończyny wodobrzusze
niedowłady … inne/uwagi …

Usprawnianie i bezpieczeństwo:
wymaga asystowania, zmiany pozycji ciała w łóżku
unieruchomienie pacjenta /przymus bezpośredni

Terapia dożylna: dłoń P, dłoń L, przedramię L, przedramię P
część grzbietowa stopy, inne miejsce, centralne wkłucie gdzie: 
[z osi ICNP ® L] pompa infuzyjna, zmiana miejsca wkłucia
płyn infuzyjny w trakcie wchłaniania: 
planowa: transfuzja, upust krwi, krzywa wchłaniania żelaza

Czynności higieniczne: wymaga asystowania, wymaga wyko
nania przez: pielęgniarkę, przez inną osobę [z osi ICNP ® M] 
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toaleta jamy ustnej: wymaga asystowania,
wymaga wykonania przez: pielęgniarkę [z osi ICNP ® M]

Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych: 
pobranie krwi do badań, pomiar glikemii, 
badanie EKG co … godz.

Uwagi własne dotyczące stanu zdrowia pacjenta 

Aktywne skale ocen:  Aktywne karty pomiarów: 
ADL    bilans płynów 
Skala Oceny Bólu   dren w ranie pooperacyjnej
Skala Oceny Duszności  pomiar obrzęków
Skala Oceny Nudności  pomiar masy ciała
Skala Nietrzymania Moczu  pomiar glikemii 
Skala Zmęczenia 
Skala upadków 
Skala klasyfikacji odleżyn 
Skala MMSE (wersja skrócona)

 Inicjały pielęgniarki      Zapisz ○
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P  
ołożna z Auschwitz 

Stanisława Leszczyńska  
Położna z Auschwitz

Polska położna - Stanisława Leszczyńska, która nie zgodziła 
się na zabijanie noworodków w Auschwitz-Birkenau zostanie 
upamiętniona na światowym zjeździe organizacji PrO lIfE w Rzy-
mie. 

Jej heroizm (uratowała przed śmiercią setki noworodków 
w obozie koncentracyjnym) zostanie upamiętniony na wystawie 
przygotowanej z okazji piątego Światowego Kongresu Modlitw 
w intencji Życia.

Życiorys

„Jak się człowiek przebudzi, to zwykle udaje mu się trafić nogą 
tylko do jednego pantofla” - mówi Bronisław Leszczyński, lekarz, 
syn Stanisławy Leszczyńskiej, położnej. „Mamę jak wzywano 
w nocy, to często właśnie w jednym pantof lu wybiegała. I tak się 
też modliła do Matki Bożej: załóż, chociaż jeden pantofelek, ale 
przybądź z pomocą. Mama mówiła, że się nigdy nie zawiodła”.

Stanisława urodziła się w Łodzi dnia 8 maja 1896 roku z mał-
żeństwa Henryki i Stanisława Zambrzyckich. Pięcioro jej ro-
dzeństwa zmarło w wieku niemowlęcym. Oprócz niej przy ży-
ciu pozostało dwóch młodszych braci - Henryk i Jan. Rodzina 
Zambrzyckich była uboga. Gdy Stanisława miała 5 lat, jej ojciec 
został powołany do armii rosyjskiej i przez 5 lat pełnił służbę 
w Turkiestanie. Ciężar utrzymania rodziny spadł całkowicie na 
Henrykę, która ciężko pracowała w fabryce przez czternaście 
godzin dziennie. W takiej sytuacji Stanisława przejęła na swoje 
barki obowiązek opieki nad braćmi i wykonywania wielu prac 
domowych.

Kącik pielęgniarki i położnej 
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Od siódmego roku życia Stanisława uczęszczała do szkoły pry-
watnej, w której uczono w języku polskim. Chociaż za szkołę 
prywatną trzeba było płacić, rodzice Stanisławy zdecydowali 
się na to, by zaszczepić w córce miłość do Ojczyzny. W roku 
1908 rodzina Zambrzyckich, jak wiele innych, wyemigrowała 
do Brazylii, szukając lepszych warunków bytowych. Mieszkali 
w Rio de Janeiro. Stanisława uczyła się tam w szkole w języku 
portugalskim i niemieckim. Znajomość tego ostatniego okaże się 
w czasie drugiej wojny światowej ogromnie ważna. Po powro-
cie do Polski rodzina zamieszkała ponownie w Łodzi, w jednej 
z najbiedniejszych dzielnic miasta (na Bułatach).

Rodzice Stanisławy prowadzili niewielki sklep, ona zaś do roku 
1914 kontynuowała naukę w progimnazjum, pracując równo-
cześnie w ich sklepie. Po wybuchu pierwszej wojny światowej 
ojciec Stanisławy został powołany do wojska. Utrzymanie rodzi-
ny znów spadło na matkę i na Stanisławę, która pomimo wielu 
obowiązków znajdowała czas na działalność charytatywną. Nie 
mogło go też nigdy zabraknąć na modlitwę, z której czerpała 
siły. Wierzyła mocno w opiekę Bożej Opatrzności. Nauczyła się 
nie tracić ufności nigdy - nawet w najtrudniejszych sytuacjach. 
Optymizm i radość życia ustrzegły ją przed zgorzknieniem i za-
łamaniem się.

W wieku 20 lat Stanisława wyszła za mąż za Bronisława Lesz-
czyńskiego. Z tego małżeństwa zrodziło się czworo dzieci: Broni-
sław, Sylwia, Stanisław i Henryk. W ich domu panowały miłość 
i pokój. Stanisława dbała o wzorcową czystość domu i dzieci. 
Nie zabraniała im jednak zabawy i dziecięcych wybryków. Jak 
wspomina syn Bronisław: „w domu [...] była piosenka, śpiew, 
dowcip, pocałunek, patrzenie w oczy, kwiaty. Małe niebo”. Po-
mimo mnogości codziennych zajęć Stanisława znajdowała czas, 
by podziwiać piękno przyrody i cieszyć się nią. Dużą wagę przy-
wiązywała do codziennych wspólnych posiłków. Dawały one 
okazję do bycia razem, rozmów i dzielenia się przeżyciami. Była 
pierwszą katechetką dla swoich dzieci. W ich pamięci zachował 
się na dobre obraz mamy modlącej się na początku i na końcu 
posiłku, przed i po pracy.

Kącik pielęgniarki i położnej 
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W latach 1920-1922 Stanisława przygotowywała się do wy-
konywania zawodu położnej w Państwowej Szkole Położniczej 
w Warszawie. Pracę w tym wyuczonym zawodzie wykonywała 
przez 38 lat. Traktowała ją bardziej jako powołanie i służbę niż 
jako zawód. W centrum jej uwagi stał zawsze człowiek. W okresie 
międzywojennym Stanisława asystowała przy porodach w do-
mach prywatnych - wtedy rodzenie w domu było czymś natural-
nym. Aby dotrzeć do matki mającej rodzić, często pokonywała 
pieszo duże odległości. Była dyspozycyjna do wykonywania swej 
posługi o każdej porze dnia i nocy. O jej wielkoduszności w tej 
służbie świadczy powszechna opinia, że do rodzącej pędziła kłu-
sem. W zależności od potrzeby pozostawała u niej czasem parę, 
a czasem kilkanaście godzin. Bywało, że pracowała i przez trzy 
doby bez snu.

Gdy wchodziła do domu rodzącej, kreśliła znak krzyża nad 
sobą, nad mającą urodzić, a później nad urodzonym dzieckiem. 
Jej pomoc była bardzo kompetentna, a równocześnie pełna ciepła 
i życzliwości. Udzielała matkom fachowych rad - jak opieko-
wać się noworodkiem, interesowała się ich sytuacją rodzinną 
i materialną. Nawet po wielu latach pytała o losy dziecka, przy 
którego porodzie była obecna, stając się w jakiejś mierze człon-
kiem rodziny.

Gdy w czasie porodu występowały jakieś komplikacje, Stanisła-
wa z wielką wiarą prosiła o natychmiastową pomoc Matkę Jezusa: 
„Matko Boża, przybądź choć w jednym pantofelku”. Jest faktem, 
że w ciągu 38 lat jej pracy jako położnej nie zmarło ani jedno 
dziecko, które się rodziło, i ani jedna matka, która rodziła. Po-
moc przy każdym porodzie był dla Stanisławy formą modlitwy. 
Każdy poród traktowała jak Boże Narodzenie, a każde rodzące 
się dziecko jak maleńkiego Jezusa. 

Czas drugiej wojny światowej był dla rodziny Leszczyńskich 
bardzo trudny. Mąż i synowie Stanisławy brali udział w 1939 
roku we wrześniowych walkach obronnych. Synowie Bronisław 
i Stanisław pomagali na wschodzie, w Łucku, jako sanitariusze w 
szpitalu wojskowym. Ojciec rodziny i najmłodszy syn, Henryk, 
na czele drużyny strażackiej gasili pożary w płonącej po bom-
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bardowaniach Warszawie. Po wrześniowej klęsce mąż i synowie 
Stanisławy powrócili do domu. Stanisława również w czasie woj-
ny kontynuowała swą pracę jako akuszerka. Uzyskała pozwole-
nie na poruszanie się po mieście, także po godzinie policyjnej. 
Odbierała też porody w rodzinach niemieckich.

Cała rodzina Leszczyńskich zaangażowała się w działalność 
organizacji podziemnych. Stanisława gromadziła i przekazywała 
żywność zaprzyjaźnionym z nią rodzinom żydowskim, mieszka-
jącym w getcie. Mąż i synowie byli zaangażowani w produkcję 
fałszywych dokumentów dla Żydów z getta.
Aresztowanie

W lutym 1943 roku wraz z córką i dwoma synami pani Stani-
sława została aresztowana przez gestapo, bo jej mąż, Bronisław, 
potajemnie wyrabiał dokumenty osobom zagrożonym przez ges-
tapo. Synowie, Henryk i Stanisław, zostali osadzeni w obozach 
Mauthausen-Gusen (kamieniołomy). Pani Stanisława wraz z 
córką Sylwią została przewieziona do Auschwitz-Birkenau, gdzie 
przez dwa lata pełniła posługę położnej. W tej służbie pomagała 
jej córka oraz współwięźniarki, m.in. lekarki Janina Węgierska 
i Irena Konieczna.
Narodziny wśród śmierci

Warunki, jakie panowały w obozie dalekie były od sterylności. 
Brakowało wody, brud, robactwo, wszy, szczury i sąsiedztwo cięż-
ko chorych na czerwonkę, dur brzuszny i plamisty, tyfus, złośliwą 
pęcherzycę. Na 1 200 chorych dziennie przypadało kilka aspiryn. 
Pani Stanisława pisała: „Porody odbywały się na zbudowanym 
z cegieł piecu w kształcie kanału (…). Dzieci nie otrzymywały 
żadnych przydziałów żywnościowych ani nawet kropli mleka. 
Marły powolną śmiercią głodową. Towarzyszyła im wielka miłość 
i bezsilność matek (…)” Spodziewająca się rozwiązania kobieta 
zmuszona była odmawiać sobie przez czas dłuższy przydzielonej 
racji chleba, za który mogłaby - jak to powszechnie mówiono - 
zorganizować sobie prześcieradło. Prześcieradło darła na strzępy, 
przygotowując pieluszki i koszulki dla dziecka, żadnej bowiem 
wyprawki dzieci nie otrzymywały”.
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Nie wolno zabijać dzieci

Pani Stanisława w proszku do zębów wniosła do obozu do-
kument upoważniający ją do wykonywania zawodu. Gdy do-
wiedziała się, że Niemka Klara, położna, zachorowała, zaszła 
drogę Mengelemu.

„Mama przez dwa lata była w szkole w Rio de Janeiro” kon-
tynuuje pan Bronisław. „Niemieckim władała dobrze. Zastąpiła 
mu drogę, pokazała dokumenty i wyjaśniła, o co chodzi”.

Niemka Pfani poinformowaa panią Stanisławę, że jest rozkaz, 
aby każdego noworodka traktować jak martwego. Polka nie po-
słuchała. Pobito ją, nadal nie słuchała.

„Mama była małego wzrostu” wspomina pan Bronisław. „Jak 
się zastanawiała, to spuszczała oczy. Mengele podszedł do niej 
i zaczął mówić, że Oświęcim to nie pensjonat. Zagroził, że jak 
ujrzy pieluszkę, to ukarze śmiercią. Mama odpowiedziała, że 
nie wolno zabijać dzieci, że on to wie, bo jest lekarzem, składał 
przysięgę. Argumentowała, jak umiała. Pytałem mamy, jak on 
wtedy wyglądał. Powiedziała, że widziała tylko taniec cholew, 
że doskakiwał do niej, ale w pewnym momencie odszedł, od-
wrócił głowę i krzyczał: „rozkaz to rozkaz”, nie tylko on jest 
winien. Wtedy w Niemczech dużo pisano o bohaterstwie, a on 
nagle zobaczył, że więzień się nie boi i potrafi bronić innych, a 
w pewnym sensie także i jego”.
Obraz śmierci

W Auschwitz śmierć codziennie zaglądała w oczy zarówno 
starszym, jak i tym, co dopiero zobaczyli ten świat. Mimo to mat-
ki śpiewały swoim maleństwom kołysanki. Z baraku nie można 
było wychodzić, choćby po to, by wyprać pieluszki. W raporcie 
można przeczytać: „Wyprane pieluszki położnice suszyły na wła-
snych plecach lub udach, rozwieszanie ich bowiem w widocznych 
miejscach było zabronione i mogło być karane śmiercią”. Do maja 
1943 roku wszystkie urodzone dzieci były topione przez Niemki 
Klarę i Pfani, i wyrzucane na pożarcie szczurom. Pierwsza z nich 
była położną, która do obozu trafiła za dzieciobójstwo. Po wspo-
mnianej dacie Niemki mordowały przede wszystkim żydowskie 
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niemowlęta, a dzieci niebieskookie i jasnowłose odbierano mat-
kom i wysyłano do Nakła, by tam „wychować je na prawdziwych 
Niemców”. Leszczyńska te dzieci w niewidoczny dla SS-manów 
sposób tatuowała, by móc je w przyszłości rozpoznać. Nie było 
możliwości przechowania żydowskich dzieci z innymi, bo Klara 
i Pfani pilnowały rodzące Żydówki. Dzieci, którym pozwolono 
żyć w większości były skazane na umieranie powolną śmiercią 
głodową, bo wychudzone matki nie miały mleka. Z obozu, na 
ponad trzy tysiące, które narodziły się przy Stanisławie Lesz-
czyńskiej, wyszło tylko trzydzieścioro.

Mateczka

Niemiecki personel przychodził obserwować położną, przy 
której rodzące nigdy nie miały pęknięcia krocza ani nie było 
wypadków śmiertelnych wśród noworodków. Mengele pytał, ile 
dzieci zmarło zaraz po porodzie. Usłyszał, że żadne. Nie dowie-
rzał, bo w najlepszych klinikach uniwersyteckich nie było takich 
przypadków. Pani Stanisława przed każdym porodem modliła 
się, potem dziękowała Bogu na szczęśliwe rozwiązanie. Następnie 
był chrzest. Często proszono ją, by była chrzestną. Odmawiała. 
Mówiła, że może nie przeżyć, a młodsze mają szansę.

„Pewnego razu Mengele ją obserwował i gdy miała chwilę 
przer wy powiedział „Mutti (mateczko, wszyscy ją tak nazywa-
li), widziałem, że się dużo napracowałaś, musiałaś więc spo-
ro zarobić. Musisz postawić piwo’” wspomina pan Bronisław. 
„Mama znała się na żartach, powiedziała, że każe przynieść 
stół, nakryje go i pośle po piwo. Ten wielki bandyta był lisio 
przymilny, chociaż teoretycznie chciał się z nią napić piwa. Za-
stanawiałem się, dlaczego mamy nie zastrzelono, nie wysłano 
do komory gazowej. Henryk w obozie został kiedyś przyłapany 
przez kapo na uczeniu, a to było zabronione. Brat wyszedł z 
tego. Zauważył, że kapo jest inaczej ubrany, powiedział mu, 
że elegancko wygląda w nowej marynarce. Ten, który nie mógł 
się nikomu podobać, gdy to usłyszał, zmiękł. I chyba tak samo 
było z mamą. Ona wiedziała, że trudno jest zniszczyć w kimś 
człowieczeństwo”.
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Mengele uciekł przed ludzką sprawiedliwością. Ukrył się 
w Ameryce Łacińskiej. Utonął w 1979 roku w morzu u wybrzeży 
Brazylii. „Mama o nikim źle nie mówiła, nawet o nim” stwierdza 
pan Henryk.
Niebo

Raz na Wigilię pani Stanisława dostała paczkę z chlebem od ro-
dziców. Pokroiła go i na kawałku tektury częstowała nim kobiety 
w baraku. To był opłatek, zakazany. Nagle w baraku zapanowała 
cisza, ręce i oczy znieruchomiały. Przyszedł Mengele.

„Matka szukała jego wzroku, on spuścił oczy i powiedział, że 
przez mały moment wydawało mu się, że jest człowiekiem” mówi 
pan Bronisław. „I komu to mówił, więźniowi, Polce. Odszedł, 
nie było prześladowań. Ludzie widzieli, że ona miała nad nim 
przewagę”.

Stanisława śpiewała współwięźniarkom, pan Bronisław cytuje 
słowa mamy: „Po prostu śpiewałam, gdy już nic nie mogłam 
zrobić, by im pomóc”. Wojna to nienawiść, przemoc, zbrodnia. 
Pan Bronisław powtarza, że na świecie wypróbowuje się broń 
masowej zagłady w oparciu o intelekt, o doświadczenie, ale bez 
szacunku dla ludzkiego istnienia. A szacunek jest przecież formą 
miłości. Rozum oddzielony od miłości prowadzi do zbrodni.
Bez lęku

Synowie, a także autorzy listów mówią, że pani Leszczyńska 
kochała ludzi, że była pełna serdeczności, uśmiechu.

„Cieszyła się drugim człowiekiem” wspomina pan Bronisław. 
„Gdy szła ulicą, umiała z każdym rozmawiać. Jak szła do pra-
cy, zostawałem sam i bałem się. Ale jak mama mnie wykąpała, 
ubrała w czystą koszulkę, to mimo tego że odchodziła, czułem 
się bezpieczny”.

„Przy niej człowiek był spokojny, nie czuł lęku” uzupełnia pan 
Henryk. „W czasie okupacji myślałem, że przy mamie bym się 
nie bał. To samo mówiły oświęcimianki, jej pacjentki. Mówiły 
też, że była aniołem. W niej była ogromna siła moralna. Była 
delikatna i mocna zarazem. Nigdy nie widziałem jej bezradnej. 
A co ona mogła mieć w Oświęcimiu: znalezione nożyczki, brud, 
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szczury, czerwonkę, tyfus? Mama oddawała swój chleb i lekar-
stwa chorym. Prostymi słowami potrafiła dotrzeć do człowieka. 
Po jej śmierci jedna kobieta opowiedziała mi, że mama przez 
dwie noce i dwa dni pomagała jej rodzić. Ta kobieta wspominała, 
jak mama plotła jej warkocze, jak jej pomagała w bólu”.
Wdzięczność

Pewien redaktor po „Oratorium oświęcimskim” - utworze li-
teracko-muzycznym, który powstał na cześć pani Stanisławy 
- podszedł do niej i powiedział, że współczuje jej tego, że była 
w Oświęcimiu. Leszczyńska odpowiedziała, że nie trzeba, bo ona 
dziękuje Bogu za to, że mogła tam być.

„Mama wyszła z Oświęcimia nie jako bohaterka” mówi pan 
Bronisław. „Ona spełniła swój obowiązek. Była doradczynią, 
przywódczynią, słuchano jej. Ludzie się załamywali, a mama 
organizowała nabożeństwa. Także Żydówki przychodziły się 
modlić. Więźniarka Henia na znalezionym kartoniku naryso-
wała Matkę Bożą Niepokalaną. I tak, w tajemnicy rozsiewano 
iskierki nadziei, otuchy. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, 
że świętość polega na wypełnianiu swoich obowiązków. Mama 
to czyniła. Jej życie dowodzi, że nie ma takich warunków, w któ-
rych można zmusić kogoś do zabicia dziecka, nawet w obozie 
śmierci. Gdy mama spotkała się po latach w Warszawie z dzieć-
mi, które przyjęła na świat w obozie, to powiedziała, że to był 
jeden z najszczęśliwszych dni w jej życiu. Jak mnie proszą, bym 
mówił o mamie, to traktuję jej postać jako pretekst, by mówić o 
dramacie dziecka. Mama zawsze była przeciw aborcji. Broniła 
bezbronnych dzieci”.
Anioł dobroci

Kobieta, która znała panią Leszczyńską jeszcze przed wojną 
przysłała list, w którym napisała: „11 sierpnia 1933 urodziła się 
moja córka Julita, a poród odbierała wtedy Stanisława Leszczyń-
ska. Gdy tylko weszła, przeżegnała się, a potem uczyniła znak 
krzyża nade mną. Urodzone dziecko wzięła na ręce i nad nim 
też uczyniła znak krzyża. Po czym powiedziała do mnie: ‚ma 
pani śliczną córkę’. Opiekowała się mną po porodzie, udziela-
ła mi potrzebnych rad oraz wskazówek dotyczących karmienia 
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i wychowania dziecka. Ta kobieta o matczynej dobroci, była 
niezwykle troskliwa i opiekuńcza. Odniosłam wrażenie, jakby 
anioł dobroci wstąpił do mojego domu, by okazywać pomoc mnie 
i mojemu dziecku w ważnej dla nas potrzebie.„

„Jak pani widzi ludzie często o niej mówili „anioł dobroci ’” 
stwierdza pan Henryk. „Mówiła, że jak brała dziecko na ręce, 
to miała wrażenie, że trzyma dzieciątko Jezus. I to Dzieciątko 
było z nią w Oświęcimiu i dlatego nic się jej nie mogło stać. Przed 
taką postawą nawet diabeł pierzcha”.
Słońce

Stanisława Leszczyńska zmarła 11 marca 1974 roku na nowot-
wór jelit. Może to był skutek przeżytego w obozie duru brzusz-
nego.

„Gdy chorowała, zadzwoniłem do doktora Stefanowskiego, 
chirurga, o poradę” wspomina pan Bronisław. „Był po zapale-
niu płuc, mówił, że rodzina go nie puści do chorej. Powiedzia-
łem, że nie może ratować życia mamy kosztem swojego. A on 
na to, abym poczekał. Doktor miał osiemdziesiąt lat, mieszkał 
daleko, był marzec, mróz. Za kilkanaście sekund podszedł do 
słuchawki i mówi „Kolego, przyjeżdżajcie natychmiast, rodzina 
kazała jechać”. Doktor doradził ścisłą skąpą dietę. Gdy z nim 
wychodziłem od mamy, mama spytała, czy jej kupię ciastko. Tu 
dramat, a ona żartuje”.

Na pogrzebie były tysiące ludzi, także oświęcimianki, urato-
wane dzieci, znajomi Żydzi i ogromna ilość kwiatów. Rano pa-
dał deszcz, a z chwilą pogrzebu zaświeciło słońce. Nad trumną 
śpiewały wnuczki, a syn Henryk grał na organach.
Drogowskaz

W czerwcu 1987 roku podczas wizyty w Łodzi papież Jan Paweł 
II wskazał Stanisławę Leszczyńską jako przykład chrześcijań-
skiego bohaterstwa. 

Do dziś wiele osób śle listy do synów pani Leszczyńskiej, opisu-
jąc spotkania z ich matką, a także dając świadectwa wysłuchanej 
modlitwy poprzez wstawiennictwo Sługi Bożej. Część z nich 
trafiła do kurii, część została opublikowana. Do kościoła, do 
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krypty gdzie spoczywa Stanisława Leszczyńska, pielgrzymują 
położne, matki, które za pośrednictwem zmarłej dziękują Bogu 
za szczęśliwy poród, dar macierzyństwa. W każdy wtorek od-
bywa się nabożeństwo w tych intencjach.

„Ludzie wspominają ją jako osobę niezwykle życzliwą i ofiar-
ną” mówi proboszcz rodzinnej parafii Stanisławy Leszczyńskiej. 
„Nigdy nie spotkałem się z opinią, żeby komuś odmówiła pomo-
cy, porady. Nie patrzyła na pogodę, zmęczenie. Zawsze szła bez 
słowa. Ona jest drogowskazem. Dziś, gdy brak jest szacunku dla 
ludzkiego życia, jej postawa to wyzwanie”.

Wyjeżdżając z miasta, które nie leży nad rzeką, wiedziałam, że 
dano mi szansę poznania silnej, religijnej kobiety, która wbrew 
wszystkiemu, ale nie sobie i Bogu, walczyła o życie. W swoim 
heroizmie okazała się być skromną, wrażliwą kobietą w każdym 
calu, która mimo powagi tego, co robiła była pogodna. To dzięki 
niej poznałam też część niej samej, jej synów, którzy tak jak ona 
są świadectwem głębokiej wiary w Boga, który jawił się jako 
miłość także w obozie śmierci.
Memento

Raport położnej kończy się takimi słowami:
„Jeżeli w mej Ojczyźnie - mimo smutnego z czasów wojny do-

świadczenia - miałyby dojrzewać tendencje skierowane przeciw 
życiu, to wierzę w głos wszystkich położnych, wszystkich uczci-
wych matek i ojców, wszystkich uczciwych obywateli, w obronie 
życia i praw dziecka. W obozie koncentracyjnym wszystkie dzieci 
- wbrew wszelkim przewidywaniom - rodziły się żywe, śliczne i 
tłuściutkie. Natura przeciwstawiając się nienawiści, walczyła o 
swoje prawa uparcie, niezłomnymi rezerwami żywotności. Na-
tura jest nauczycielką położnej. Razem z nią walczy o życie i 
razem z nią propaguje najpiękniejszą rzecz na świecie - uśmiech 
dziecka”.

Życiorys tej niezwykłej kobiety, mówi już sam za siebie. Sta-
nisława Leszczyńska, potrafiła zupełnie bezinteresownie poma-
gać ludziom, potrafiła sprzeciwić się innym, narażając własne 
życie. 
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W dzisiejszych czasach, brakuje takich jak ona i dlatego posta-
nowiłam ją opisać. Gdyby chociaż połowa ludzkości postępowała 
jak Stanisława, świat był by o wiele piękniejszy i bardziej warto-
ściowy. Na co dzień myślimy tylko o sobie, nie widzimy, bądź nie 
chcemy widzieć cierpienia innych. Ujrzeć je - to pierwszy krok na 
drodze do niesienia pomocy. A niesienie pomocy - to szczęście 
dla nas samych, dlaczego więc tak bardzo go unikamy?

3 marca 1992 roku został wydany Dekret Powołujący Trybunał 
do Sprawy Kanonizacji Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.

 Autor tekstu:  
Aleksandra Murzańska

Źródło: http://www.pro-life.pl/
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Pożegnania

…Odeszłaś, ale  
wracasz i pozostaniesz 
na zawsze w naszej pamięci…

Dnia 15 maja 2014 roku w wieku 60 lat  
odeszła od nas po ciężkiej chorobie Koleżanka

Teresa Czubkowska 
z domu Guzowska

Dyplom Pielęgniarki uzyskała w 1975 roku, w Liceum 
Medycznym w Białymstoku. Pracę zawodową rozpoczęła 
i kończyła w Naszym Szpitalu. Okresowo pracowała rów
nież jako pielęgniarka w Jednostce Wojskowej w Osowcu.
Pracowita, życzliwa i cierpliwa. Bardzo lubiana przez pac
jentów i współpracowników. Była człowiekiem na którym 
zawsze i w każdych okolicznościach można było polegać.
Połączeni w smutku i żalu.

Pracownicy SP ZOZ w Mońkach
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Pożegnania

Człowiek umiera...Znowu za szybko! 
Człowiek umiera...Razem z nim wszystko. 
Tylko wspomnienia po nim zostają, 
Które wciąż mgliste z czasem się stają,  
Których tak wiele, jednak za mało...  
Znowu za szybko wszystko się stało!...

12 kwietnia 2014 roku  
w wieku 39 lat tragicznie zginęła  

nasza serdeczna koleżanka

ANNA WAWRZENIUK
wraz z mężem Andrzejem 

osierocając 1,5 rocznego synka Dawida

Ta tragiczna wiadomość wstrząsnęła nami do głębi. 
Tacy ludzie nie zdarzają się często, byli wyjątkowi 

i tym boleśniej odczuliśmy te stratę. 

Na zawsze pozostaną w naszych sercach. 
Pielęgniarki i Położne USK
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Informacje

I  
nformacja

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Przypominamy wszystkim pielęgniarkom i położnym, 
członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku o konieczności zgłaszania do Biura Izby wszelkich 
zmian dotyczących:

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 ze zm.)
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

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

Działalność merytoryczna:
praktyki indywidualne i grupowe, rejestr podmiotów 
prowadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu
wtorek, środa i czwartek w godz. 730-1500 
tel: 85 747-00-16 w. 34
w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie 
(kontrole)

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

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

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 900-1200 
środa w godz. 1300-1700
tel: 85 747-00-16 w. 36
Kasa OIPiP bedzie nieczynna od od 7 do 18 lipca 2014 r.

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.
Biblioteka będzie nieczynna od 27 czerwca do 1 wrześ-
nia 2014 roku.

Informacje
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Informacje

I  
nformacja

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 trze-
cią środę miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
(tel. 85 747-00-16)



139

Biuletyn nr 90/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

I  
nformacja

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
przypomina, 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 z późn. zm.) pielęgniarka i położ-
na posiadająca prawo wykonywania zawodu ma obowiązek 
ustawowy do regularnego opłacania składek na samorząd 
zawodowy.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować 
wszczę ciem procedury w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

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

Informacje
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I  
nformacja

UWAGA

Informacja dla osób składająch wnioski o dofinansowa-
nie kształcenia związanego z podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych oraz wniosków o dopuszczenie do kształcenia 
podyp lomowego:

◆ Aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze jest warun-
kiem rozpatrzenia wniosku.

◆ Wnioski o dofinansowanie oraz finansowania kosztów 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
będą rozpatrywane tylko wtedy kiedy dane zawarte ww 
wnioskach będą zgodne z danymi w Centralnym Re-
jestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku 
wnioski nie będą rozpatrywane.

Informacje
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I  
nformacja

Dni dodatkowo wolne
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku w roku 2014
 20 czerwca  2014
 10 listopada  2014
 24 grudnia  2014

Soboty pracujące
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku w roku 2014
 28 czerwca 2014
 6 grudnia  2014

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

Informacje
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I  
nformacja

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  

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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Informacje

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

BIULETYN REDAGUJE:

E. Niegierewicz; B. Olejnik; J. Królewska; A. Sienkiewicz 
Redaktor odpowiedzialny: 
 Cecylia Dolińska

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, 
 skrótów, korekt redakcyjnych i poprawek stylistycznych 
 w opracowaniach autorskich. 
Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.
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Projekt graficzny okładki ©, koncepcja typograficzna © 
oraz realizacja przygotowania numeru do druku: 
Computer Found Białystok «kiwaszko@gmail.com» 
tel/fax 85 71-82-177 & 601 669 399

Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok, tel. 85 742-25-17

Informacje


