
W imieniu Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  

życzę Państwu:

pogodnych Świąt Wielkiej 
Nocy, serdecznych spot kań 
rodzinnych, zdrowia, pogo-
dy ducha, radości, smacznej 
święconki i mokrego ponie-

działku!

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska
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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Oddając w Państwa ręce pierwszy tegoroczny numer biuletynu głęboko wierzyłam, 
że na jego łamach będę mogła podzielić się z Państwem dobrymi wiadomościami 
- rok 2015 był bowiem wyjątkowy dla polskiego pielęgniarstwa.

Sukcesem naszej grupy zawodowej i uwieńczeniem wielu lat ciężkiej pracy, wyjaz-
dów i spotkań rzeszy osób było podpisanie rozporządzenia w sprawie podwyżek 
dla pielęgniarek i położnych. Miało być dobrze, a wyszło jak wyszło, okazało się, że 
nie dla wszystkich i nie po równo. Obwiniano jak zwykle samorząd, że nie dopilnował, 
że pominięto osoby pracujące w POZ, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w 
służbie więziennej i DPS-ach. Proszę mi wierzyć, że o wszystkich swoich członkach 
pamiętamy i robimy co możemy, a rozmowy z decydentami naprawdę nie należą 
do łatwych.

W planach działania naszej Izby w nowym roku mamy przede wszystkim kontynu-
ację szkoleń podyplomowych, konferencje ale i obchody XXV-lecia samorządu.

Bliskość, Świąt Wielkiej Nocy, tak radosnych i pełnych nadziei daje nam okazję 
do optymistycznego spojrzenia w przyszłość, z życzliwością i wyrozumiałością na 
otaczający nas świat, ludzi, współpracowników i przełożonych. Kiedy już tak pełni 
sił i pozytywnego nastawienia będziemy kroczyć przez kolejne miesiące tego roku 
nie zapominajmy o jednym: „nie ma takiego systemu opieki zdrowotnej w Świecie i nie 
będzie takiego w Polsce aby mógł funkcjonować bez naszych Zawodów”.

Z uwagi na zbliżające się Święta Wielkanocne życzę, w imieniu ORPiP a i własnym  
dużo wiosennego optymiz mu, radości i zadowolenia z każdego dnia.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska
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Pielęgniarki, kapłanki 
celebrujące życie i śmierć 
oglądające spektakle - monodramy 
grane za parawanami ludzkich powiek

to do was wyciągamy ręce 
po dwadzieścia kropli łez 
na wzmocnienie serca 
po tabletkę uśmiechu 
po ostatnią deskę ratunku…

W imieniu Dyrekcji SP ZOZ MSW w Białymsto-
ku oraz zespołu pielęgniarskiego serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy naszym dwóm ko-
leżankom pielęgniarkom odchodzącym na 
zasłużoną emeryturę.

Pani ANNIE TOŁWIŃSKIEJ
Pielęgniarce Oddziałowej Bloku Opera-
cyjnego, za ponad 40 lat twórczej, wzo-
rowej pracy zawodowej.

Pani DANUCIE ELŻBIECIE KULMACZ
Pielęgniarce Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii za lata rzetelnej 
i nienagannej pracy w trosce o dobro 
pacjenta.

Niech Dobre Anioły i nasze ciepłe myśli  
towarzyszą Wam na dalszej drodze życia.

Krystyna Baranowska 
Naczelna Pielęgniarka 

SP ZOZ MSW w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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Pani

Krystynie Zaniewskiej
Pielęgniarce Podlaskiego Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

W związku z zakończeniem pracy zawodo-
wej i przejściem na emeryturę, składamy 
serdeczne podziękowania za lata wspólnej 

pracy.

Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, mi-
łych wspomnień oraz radości i pomyślności 

w dalszym życiu osobistym.

Dyrekcja i Pracownicy 
Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka  

Medycyny Pracy w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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Pani Ewie CHILIŃSKIEJ
Pielęgniarce Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii

Pani Zofii PANKIEWICZ
Pielęgniarce Zespołu Poradni

Pani Bernardynie KRYSZEŃ
Pielęgniarce Oddziału Pediatrii  
i Neurologii Dziecięcej

Pani Krystynie DĘBOWSKIEJ
Pielęgniarce Oddziału Pediatrii  
i Neurologii Dziecięcej

Z okazji przejścia na emeryturę serdecznie 
dziękujemy za wspólne lata pracy, za uśmiech 

i dobroć, przyjaźń i wsparcie...
Czasem przeżywa się chwile, które zapomnieć trudno. 
Czasem spotyka się ludzi, bez których tęskno i nudno. 

Każdy kolejny dzień jest wielką niewiadomą...
W związku z tym życzymy Naszym koleżankom 
- dalszych sukcesów zawodowych, szerokich 
perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji 
zamierzeń oraz przede wszystkim zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 

i witamy ponownie w naszym zespole.

Pielęgniarki i Położne 
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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W związku z odejściem na emeryturę składamy ser-
deczne podziękowania za wiele lat pracy na rzecz 
dobra pacjenta, okazaną życzliwość, cierpliwość 
i wyrozumiałość.

Pani Teresie Brulińskiej
Pielęgniarce Oddziału Ortopedyczno-Urazowego

Pani Krystynie Osipiuk
Pielęgniarce Oddziału Otolaryngologii

Pani Małgorzacie Bielawskiej
Pielęgniarce Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego

Wszyscy w pracy Was żegnają, 
Gratulacje Wam składają, 
Tak im zazdrość błyszczy w oku 
Bo od pracy macie spokój.

Nowy czas i nowe życie 
Spędzać będziecie znakomicie. 
Porzućcie troski i zmartwienia, 
Macie tak wiele do zrobienia!

Pielęgniarki i Położne
SP ZOZ Wojewódzkiego  
Szpitala Zespolonego  
im. J. Śniadeckiego  
w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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Paniom
Teresie Łukaszewicz 

Krystynie Michałowskiej
Położnym z Kliniki Rozrodczości  
i Endokrynologii Ginekologicznej

Helenie Niewińskiej
Położnej z Kliniki Perinatologii i Położnictwa

w związku z zakończeniem pracy zawodowej  
i przejściem na emeryturę składamy najserdeczniejsze 
podziękowania za lata wspólnej pracy, życzliwość, 

uśmiech i dobre słowo dla wszystkich.
Na dalszej drodze życia tylko słonecznego nieba, 
realizacji marzeń, życzliwych ludzi wokół, zdrowia, 

wielu ciepłych i beztroskich chwil życzą

Położne i Pielęgniarki  
Uniwersyteckiego  

Szpitala Klinicznego  
w Białymstoku

Teraz spełnij swe marzenia,  
nawet trudne do spełnienia, 
może wypad na Mazury, 
albo i kolejką w góry.

Może Tatry, może Alpy, 
może chociaż łokieć zdarty, 
może krzycz w radosnej chwili,  
żeby wszyscy się cieszyli.

Może w leśnej cichej głuszy  
potargaj żubry za uszy, 
może fiknij w Biebrzy toń,  
może krzyknij - Świecie goń!

Może oddech, może spacer,  
w końcu czas na wszystko.

Więc zapakuj dziś walizki  
bo spełnienia czas już bliski.

Życzenia i gratulacje
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I  
nformacje Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

Jak co roku Kurier Poranny ogłosił plebiscyt na Lekarza, Sto-
matologa, Fizjoterapeutę i Pielęgniarkę/Położną 2015 roku.

Ubieg  łoroczna odsłona, cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem. Zgłoszonych przez czytelników - pacjentów, było 94 kandy-
datów. Wśród kandydatów, były osoby wykonywujące swój zawód 
z powołaniem, pasją i ogromnym oddaniem dla pacjentów.

W grupie Pielęgniarka/Położna Roku 2015 wygrała Marianna 
Wilkiel z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz NZOZ 
Kendron w Białymstoku.

Drugie miejsce przypadło Jolancie Czebotar, położnej z NZOZ 
Przychodni Położniczo-Ginekologicznej w Białymstoku, a trzecie 
Krystynie Karpiuk ze SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego im. J. Śniadeckiego i Help Homecare w Białymstoku.

Uroczysta gala podsumowująca plebiscyt odbyła się 14 grudnia 
2015 r. w Auli Magna Pałacu Branickich.

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy, życzymy wiele 
szczęścia, radości i osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów, 
życzymy Paniom kolejnych sukcesów w życiu, w tym zawodo-
wych i rodzinnych.

Marianna Wilkiel jest mgr pielęgniarstwa, pracuje w Klinice 
Ortopedii i Traumatologii USK oraz w poradni neurologicznej 
w NZOZ Kendrom w Białymstoku. 

Pielęgniarką jest od 27 lat, w których nieustannie podnosi 
swoje kwalifikacje w celu zapewnienia swoim pacjentom wyso-
kich umiejętności przy sprawowaniu opieki pielęgniarskiej, jest 
urodzoną optymistką, stara się w życiu dostrzegać pozytywne 
strony. Przekazuje swój optymizm innym ludziom, jest zawsze 
uśmiechnięta, pogodna i pomocna.

Pani Mariolu gratulujemy i życzymy Wszystkiego najlepsze-
go!

Przewodnicząca ORPiP 
 Cecylia Dolińska

Informacje OIPiP
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Informacje OIPiP
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K  
onkurs Położna na Medal

II Edycja Konkursu  
Położna na Medal  

rozstrzygnięta

Zakończyła się II edycja kampanii społecznej zorganizowa-
nej przez aKademię malucHa alantan, pod patronatem Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Położ-
nych, Fundacji rodzić po ludzKu, Stowarzyszenia dobrze urodzeni 
i portalu edukacjapacjenta.pl. 

Zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu - który odbył się 
w ramach wyżej wymienionej kampanii - na najlepszą położną 
w Polsce została Martyna Mączka z Katowic.

- Położnictwo na przestrzeni ostatnich lat zmieniło swoje obli-
cze, a wraz z nim zmieniło się społeczne widzenie porodu i opieki 
okołoporodowej. Odradzająca się idea traktowania ciąży i porodu 
jako fizjologicznego procesu spowodowała konieczność wprowa-
dzenia zmian w systemie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem 
z uwzględnieniem standardów opieki okołoporodowej - stwier-
dziła Leokadia Jędrzejewska, Konsultant Krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

Celem kampanii był wzrost świadomości nowoczesnych stan-
dardów opieki okołoporodowej wśród położnych i pacjentek oraz 
podniesienie standardów pracy położnych w zgodzie z przyjęty-
mi wymaganiami środowiska i oczekiwaniami pacjentów oraz 
uświadomienie roli położnej, jej kompetencji i odpowiedzial-
ności w oparciu o przyjęte standardy pracy jaką na co dzień 
wykonuje.

W konkursie, który został przeprowadzony w ramach kam-
panii wzięły udział 233 położne, na które oddano 9 190 głosów. 
Najwięcej położnych wzięło udział w konkursie z województwa 
śląskiego (29 położnych), małopolskiego (27 położnych) i wielko-
polskiego (24 położnych). Natomiast najwięcej głosów na położne 
oddano w województwie małopolskim (1 620 głosów), śląskim 
(1 403 głosów) i dolnośląskim (1 352 głosy).

Informacje OIPiP
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W województwie podlaskim pierwsze miejsce zdobyła Pani 
Maria Osińska - położna środowiskowa pracująca w Białym-
stoku (poniżej na lewym zdjęciu).

Drugie miejsce - przypadło Pani Pelagii Pietkiewicz z Suwałk 
a III miejsce Pani Annie Reszuta, położnej środowiskowej z Bia-
łegostoku (na prawej fotografii). 

Wręczenie nagród odbyło się 11 marca podczas uroczystej gali 
w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: www.poloznanamedal.pl.

Gratulujemy serdecznie oraz życzymy powodzenia w przysz-
łości oraz dalszych sukcesów na polu naukowym, zadowolenia 
z pracy zawodowej oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym. 

W-ce przewodnicząca ORPIP w Białymstoku 
Przewodnicząca Komisji ds. położnych przy ORPIP  

dr n. o zdr. Barbara Bebko

Informacje OIPiP
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Informacje ORPiP

E  
merytki

W dniu 14 grudnia już po raz kolejny miało miejsce spotkanie 
Pań Seniorek Pielęgniarek i Położnych. 

Uroczystość odbyło się w Sali wykładowej OIPiP w obecności 
przewodniczącej ORPiP Cecylii Dolińskiej, sekretarza - Beaty 
Olejnik i pracownika merytorycznego Pani Doroty Rojszy. 
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Przewodnicząca ORPiP przekazała serdeczne podziękowania 
Paniom, które w roku ubiegłym zakończyły swoja karierę za-
wodową, za pełną zaangażowania pracę zawodową, za wspólnie 
przepracowane lata, profesjonalizm, życzliwość, za trud przeka-
zywania swojej wiedzy i doświadczeń wielu pokoleniom pielęg-
niarek, za dobre rady i Wielkie serce, oraz przekazała najlepsze 
życzenia: zdrowia, pomyślności i radości w życiu osobistym.

Na tą miłą uroczystość przybyło około 20 Pań, aby przy fili-
żance herbatki i smacznym ciastku spotkać się w własnym gronie 
powspominać czasy swej młodości i intensywnej aktywności 
zawodowej.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem drobnych upominków, 
pamiątkowym zdjęciem i obietnicą kolejnego spotkania za rok.

Przewodnicząca  
ORPiP w Białymstoku 

 Cecylia Dolińska

Informacje OIPiP
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku kon-
tynuuje cykl bezpłatnych szkoleń podyplomowych dla pielęg-
niarek i położnych. W ostatnim okresie zakończyły się poniższe 
kursy:

Kurs specjalistyczny 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  
dla pielęgniarek i położnych

Barbara Ausztol  Katarzyna Baszeń
Agata Chomczyk  Urszula Cudowska
Danuta Dąbrowska Irena Dzik
Iwona Gierałtowska Iwona Małgorzata Gierejko
Joanna Goss  Czesława Jakubowska
Tatiana Jarosz  Jolanta Jaroszewicz
Renata Klim  Zuzanna Elżbieta Lorek-Giczan
Alina Dorota Matejczuk Dorota Mielech
Regina Parambol  Maria Pietruczuk

Informacje OIPiP
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Beata Piętkowska  Anna Polińska
Paulina Puczko  Małgorzata Radomska
Dorota Ruducha  Bożenna Samujło
Paulina Siemieniako Małgorzata Tołoczko
Elżbieta Tomaszycka Helena Warszycka
Małgorzata Waszczuk Martyna Żukowska

Kurs specjalistyczny 

Leczenie ran  
dla położnych

Beata Bartoszuk  Joanna Bortnik
Iwona Burzyńska  Martyna Chojnowska
Katarzyna Dawidowicz  Marta Chomontowska-Dziuba
Ewa Beata Dobrzyń Kamila Fiedziukiewicz
Małgorzata Frankowska Ewa Gieniusz
Anna Grabowiecka Grażyna Katarzyna Jędruszko
Małgorzata Kitlas  Agata Wioleta Kisielewska
Anna Kordyńska  Halina Landsberg
Aneta Mossakowska Bożena Narbutt
Katarzyna Padlewska  Małgorzata Barbara Nowacka
Joanna Pojawis  Janina Porowska 
Anna Reszuta  Małgorzata Sienkiewicz
Urszula Sokołowska Grażyna Szczesik
Halina Szerszunowicz Wanda Halina Wojtulewicz

Kurs specjalistyczny 

Leczenie ran  
dla pielęgniarek

Bogusława Betko  Bogusława Elżbieta Awdziej
Dorota Chmielewska Dorota Anna Borzymowska
Teresa Gierej  Mirosława Alina Ciereszko
Henryka Godlewska Kamila Urszula Dybowska
Barbara Jakimiuk  Milena Karwowska
Ewa Kowalczuk  Beata Kulka Malinowska

Informacje OIPiP
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Halina Teresa Kułak Iwona Łebkowska
Izabela Anna Malicka Wioletta Myszczyńska
Marianna Nieścier Katarzyna Onichimiuk
Iwona Perkowska  Aneta Pomian-Osiak
Regina Prochorowa Anna Raducha
Weronika Roszkowska Dorota Rutkowska-Mojsiejczuk
Katarzyna Szczepańska Barbara Szymkowska
Sylwia Trubowicz  Anna Wawrzeniuk
Bożena Wejkowska Bogumiła Winołowicz

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

Informacje OIPiP
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Informacje OIPiP

W  
ybory w ORPiP w Białymstoku

Informacje ORPiP w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 grudnia 2015 r. odbyło się 
pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku, na którym ukonstytuowała się ORPiP na VII 
kadencję działalności.

Dokonano wyboru Prezydium ORPiP w skład którego 
weszły:

Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska - pielęgniarka,
Alina Jurczuk - pielęgniarka,
Barbara Bebko - położna,
Beata Janina Olejnik - pielęgniarka,
Dorota Rodziewicz - pielęgniarka,
Bożena Kostro - pielęgniarka,
Anna Markiewicz - pielęgniarka,
Małgorzata Jolanta Michalewicz - pielęgniarka,
Elżbieta Sienkiewicz - pielęgniarka.

Dokonano również wyboru na stanowiska funkcyjne. 
Miło na poinformować, że Alina Jurczuk - pielęgniarka i Bar-

bara Bebko - położna zostały wybrane na wiceprzewodniczą-
ce.

Beata Janina Olejnik został powołana do pełnienia funkcji 
Sekretarza, a Skarbnikiem została Dorota Rodziewicz.

Na posiedzeniu ORPiP w Białymstoku, na podstawie podjętej 
uchwały, powołano do działania komisje i zespoły problemo-
we:

Komisja ds. Pielęgniarstwa w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowot-
nej i Kontraktowania Świadczeń - przewodnicząca Dorota 
Rojsza

Komisja ds. Kształcenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
- przewodnicząca Elżbieta Sienkiewicz



19

Biuletyn nr 97/2016    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Komisja ds. Pomocy Socjalnej - przewodnicząca Małgorzata 
Michalewicz

Komisja ds. Położnych - przewodnicząca Barbara Bebko

Komisja ds. Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej - 
przewodnicząca Halina Kułak

Komisja Dofinasowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego 
- przewodnicząca Anna Kasperuk

Komisja ds. Pielęgniarstwa w Opiece Stacjonarnej - przewod-
nicząca Urszula Jakubowska

Komisja ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego - przewodnicząca 
Celina Rutkowska

Komisja Prawa i Legislacji - przewodnicząca Beata Olejnik

Komisja ds. Etyki - przewodnicząca Urszula Chrzanowska

Komisja ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego - przewodnicząca 
Nadzieja Sołowiej

Zespól ds. opieki długoterminowej domowej - przewodnicząca 
Zofia Stojak

Zapraszamy wszystkich członków OIPiP w Białymstoku do 
aktywnego udziału w pracach poszczególnych komisji i zespo-
łów.

Sekretarz ORPiP 
Beata Olejnik

Informacje OIPiP
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I  
nformacje Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

Ile zarabiają pielęgniarki i położne?

Najnowsze dane GUS

GUS opublikował opracowanie Struktura wynagrodzeń według 
zawodów. 

Badanie realizowane jest co dwa lata. Pielęniarki  znalazły się 
w grupie specjalistów. 

Jak informuje GUS w październiku 2014 r. specjaliści przecięt-
nie osiągnęli wynagrodzenie o 23,4% wyższe od średniego. Ta 
„wielka” grupa zawodowa jest niejednorodna. 

Np. do tej grupy zawodowej klasyfikuje się „średnie” grupy 
zawodowe, takie jak architekci, geodeci, projektanci i pokrewni, 
których przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4 393,94 zł, 
nauczyciele akademiccy (6 184,99 zł), lekarze (7 040,55 zł). W tej 
„wielkiej” grupie stosunkowo wysokie przeciętne wynagrodze-
nie brutto otrzymali pracownicy „średnich” grup zawodowych, 
takich jak analitycy systemowi i programiści (7 189,85 zł), in-
żynierowie elektrotechnologii (6 832,24 zł). Niskie przeciętne 
wynagrodzenie brutto otrzymali bibliotekoznawcy, archiwiści 
i muzealnicy (4 288,14 zł), nauczyciele szkół podstawowych i 
specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (4 191,28 zł).

Najniższe wynagrodzenie uzyskały grupy zawodowe: położne  
3 372,22 zł, pielęgniarki 3 400,31 zł oraz specjaliści ratownictwa 
medycznego 3 854,54 zł. 

W przypadku pielęgniarek średnie wynagrodzenie w sektorze 
publicznym wyniosło 3 443,79 zł, zaś w sektorze prywatnym 
3 142,68 zł. 

Położne w zatrudnione w sektorze publicznym średnio zara-
biają 3 414,01 zł, zaś w sektorze prywatnym 3 118,21 zł.

źródło:gus/ozzpip.pl

Informacje OIPiP



21

Biuletyn nr 97/2016    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

I  
nformacje Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, dnia 03.02.2016 r.
Rzeczpospolita Polska  
Ministerstwo Finansów  
Podsekretarz Stanu  
Konrad Raczkowski  
dr hab., prof. nadzw.

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

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 23 grudnia 2015 r. Nr OR-
PiP/XIX/135/2015, przy którym przekazano Apel podjęty przez 
Delegatów VII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w dniu 14 listopada 2015 r., 
w sprawie zwolnienia z obciążenia podatkiem dochodowym pie-
lęgniarek i położnych korzystających z bezpłatnych szkoleń pody-
plomowych, których organizatorem są okręgowe Izby pielęgniarek 
i położnych, uprzejmie informuję.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych regulują przepisy 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą”.

Na podstawie przepisów ustawy opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem 
dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, 
od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zanie-
chano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy wolna od podatku 
dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z od-
rębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji 

Informacje OIPiP
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zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas 
zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu 
szkoleniowego.

Powyższy przepis zwalnia od podatku wartość świadczeń przy-
znanych pracownikowi, zgodnie z odrębnymi przepisami, na pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych. Nie obejmuje on natomiast 
świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyznanych 
przez samorządy zawodowe, w tym samorząd zawodowy pielęg-
niarek i położnych.

Gdyby jednak ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) zawie-
rała regulacje, z których wynikałaby możliwość przekazywania 
środków finansowych przez samorząd zawodowy pracodawcom 
zatrudniającym pracowników wykonujących zawód pielęgniarek 
lub położnych, na sfinansowanie przez nich świadczeń szkole-
niowych swoim pracownikom, to wówczas świadczenie to mieś-
ciłoby się w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 
90 ustawy.

Natomiast w przypadku uregulowania kwestii finansowania 
szkoleń dla pielęgniarek lub położnych w ustawie z dnia 1 lipca 
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1038, z późn. zm.), z których wynikałoby, że koszty nieod-
płatnych szkoleń lub ich refundacja pokrywana jest ze składek 
członkowskich do wysokości opłaconych składek przez daną pielę-
gniarkę, czy położną wówczas nie wystąpiłaby korzyść majątkowa 
i w konsekwencji nie wystąpiłby przychód do opodatkowania.

Jednakże z uwagi na brak takich rozwiązań prawnych wartość 
przedmiotowych świadczeń stanowi przychód podlegający opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie z opodatkowania wartości szkoleń, o których mowa 
w wystąpieniu, spowodowałaby konieczność objęcia zwolnieniem 
wartości wszystkich nieodpłatnych szkoleń. W przeciwnym wy-
padku przepis zwalniający z opodatkowania wartość szkolenia 
otrzymanego wyłącznie przez pielęgniarki i położne byłby uzna-
ny za niekonstytucyjny, z uwagi na naruszenie zasady równości 
wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP).

Informacje OIPiP
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Niekonstytucyjne będą bowiem przepisy ustawy, które jednej 
grupie podatników, w tym przypadku pielęgniarkom i położnym, 
przyznają prawo do zwolnienia z opodatkowania przedmiotowych 
świadczeń a innym grupom zawodowym np. lekarzom, prawnikom 
takiego prawa nie przyznają.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, iż obecnie nie 
są prowadzone prace związane ze zwolnieniem z opodatkowania 
wartości bezpłatnych szkoleń podyplomowych, których organiza-
torem są okręgowe Izby pielęgniarek i położnych.

Z wyrazami szacunku 
Podsekretarz STANU  

Konrad Raczkowski  
dr hab., prof. nadzw.

Informacje OIPiP
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VII  
Krajowy Zjazd Pielęgniarek I Położnych

W dniach 18-20 stycznia 2016 roku w Warszawie odbył się 
zwołany przez NRPiP - VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
reprezentowało 8 delegatów: Cecylia Dolińska, Beata Olejnik, 
Barbara Bebko, Dorota Rojsza, Urszula Jakubowska, Urszula 
Chrzanowska, Agata Panas i Elżbieta Sienkiewicz.

W pierwszym dniu obrad po uroczystym otwarciu, zostały wrę-
czone odznaczenia samorządowe. Miło nam poinformować, że 
złote odznaczenie za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położ-
nych zostało przyznane przewodniczącej ORPiP w Białymstoku 
Cecylii Dolińskiej. Serdecznie gratulujemy!

W dalszej części Zjazdu Delegaci VII KZPiP usłyszeli spra-
wozdania z działalności organów Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych za okres VI Kadencji (lata 2007-2011). Wygłosiły je 
kolejno:

Prezes NRPiP VI Kadencji - Grażyna Rogala-Pawelczyk,
Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej  

- Maria Grabowska,
Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych  

- Halina Boniecka,
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  

- Irena Choma.
Sprawozdanie z działalności finansowej NIPiP przedstawiła 

Skarbnik NRPiP - Hanna Gutowska.

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań, na wniosek Naczelnej 
Komisji Rewizyjnej, Delegaci VII KZPiP postanowili zatwierdzić 
wszystkie sprawozdania i stosowną uchwałą udzielić absoluto-
rium ustępującym organom NIPiP VI kadencji.

Dalsza część obrad VII KZPiP poświęcona była wyborom no-
wych władz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych na 
szczeblu krajowym. Elekcjom towarzyszyły duże emocje, zarów-
no wśród wybierających, jak i wybieranych. Warte podkreślenia 
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jest także, iż wszelkie głosowania odbywały się w sposób elek-
troniczny. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyniki poszczególnych 
głosowań znane były już w kilka minut po głosowaniu. Zaosz-
czędziło to pracy Komisji Skrutacyjnej, a także asesorom. 

Na stanowisko Prezesa NRPiP kandydowały 3 osoby.
W wyniku tajnego głosowania Prezesem NRPiP na VII Ka-

dencję została Pani Zofia Małas, która jest magistrem zdrowia 
publicznego oraz specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa za-
chowawczego i epidemiologicznego. Przez dwie kadencje była 
przewodniczącą Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. 

Poprzednia Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk została 
Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Z kolei 
Naczelnemu Sądowi Pielęgniarek i Położnych będzie przewod-
niczyć Beata Rozner (OIPiP Lublin) 

Na funkcję Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej 
została wybrana Kamilla Gólcz (OIPiP Bydgoszcz). Miło nam 
poinformować, że Sekretarzem Naczelnej Komisji Rewizyjnej 
została wybrana nasza koleżanka Urszula Jakubowska. Gratu-
lujemy!

Duże emocje towarzyszyły jak zwykle wyborom do Naczelnej 
Rady Pielęgniareki Położnych. VII KZPiP uchwalił, iż Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych składać się będzie z 76 osób. Na 
podstawie art. 20 pkt 6 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) Naczelną Radę stanowią Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 45 Przewodniczących 
okręgowych rad pielęgniarek i położnych i 30 członków Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych - w tym 27 pielęgniarek i 3 po-
łożne. 

Na członka NRPiP, została wybrana nasza koleżanka Beata 
Janina Olejnik - Sekretarz OIPiP w Białymstoku - serdecznie 
gratulujemy!

Na podstawie wspomnianej już ustawy o samorządzie pielęg-
niarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku VII KZPiP w czasie 
obrad ustalił wysokość składki członkowskiej oraz sposobu jej 
podziału. Sprawa ta wywołała długie dyskusje i kilka wniosków 
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z różnymi propozycjami. Delegaci m.in. zgłaszali propozycję, aby 
każdy członek samorządu zawodowego płacił jednakową składkę 
bez względu na miejsce pracy, wymiar zatrudnienia czy formę 
prawną zatrudnienia. W wyniku głosowań odrzucono wnioski 
i ostatecznie, przyjęto Uchwałą 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych wysokości składek członkowskich (tekst 
uchwały zamieszczamy poniżej).

Delegaci VII KZPiP zajmowali się także trudną sytuacją za-
wodową pielęgniarek i położnych. Podjęto apele, stanowiska 
i uchwały odnoszące się do bulwersujących środowisko Samo-
rządu Zawodowego problemów. 

Szczegółowe treści przedmiotowych dokumentów VII KZPiP 
znajdują się pod adresem internetowym NIPiP w Warszawie 
w zakładce „Uchwały zjazdu” .

Przewodnicząca ORPiP  
Cecylia Dolińska

Informacje OIPiP
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U  
chwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w sprawie
wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych (tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 174, 
poz. 1038 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu 
pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest dana 
pielęgniarka lub położna.

§2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wyso-
kości

1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przy-
padku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na pod-
stawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służ-
bowego;

2) przepis punkt 1 ma zastosowanie także w przypadku 
pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności 
gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na pod-
stawie umowy zlecenia;

3) 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sek torze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zys-
ku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał 
poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do 
osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ra-
mach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź 
grupowej praktyki zawodowej, a także innych człon-
ków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie 
wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i 
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położnych wykonujących zawód wyłącznie poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wnios-
ku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źró-
deł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powin-
na być naliczana z jednego źródła, w którym jej wysokość 
jest najwyższa.

§3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki człon-
kowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby 
pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni.

§4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pie lęg-
niarki, położne:

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

2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wnio-
sek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okrę-
gowej izbie której jest członkiem; *

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

lub wychowawczym lub rodzicielskim;
5) pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgna-

cyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opie-
kunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne 
stanowiące ich jedyne źródło dochodu;

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

7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS - bez stosunku 
pracy;

8) niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty 
lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

§5.1.Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych przekazują na 
rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 4% sumy uzys-
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kanych w danym miesiącu składek członkowskich do ostat-
niego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
2.Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa 

stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych.

§6. Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za 
dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwa okręgową 
izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania 
administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 
174, poz. 1038 ze zm.).

§7. Traci moc uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości 
składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

* dotyczy osób niewykonujących zawodu, które zgodnie z art. 46 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od 
daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka 
samorządu do aktualizacji danych w rejestrze.
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U  
chwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 21  
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  

z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie 

programu samorządu pielęgniarek i położnych  
na okres VII kadencji

Na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 
1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, obradujący w 
dniach 18-20 stycznia 2016 r. w Warszawie, jako najwyższy 
organ samorządu pielęgniarek i położnych, przedstawia ni-
niejszym priorytetowe zadania samorządu na rozpoczynającą 
się kadencję.
I. Kształcenie przeddyplomowe

1. Określenie minimalnej liczby absolwentów kierunków 
pielęgniarstwo i położnictwo w kontekście potrzeb 
społecznych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położ-
niczej.

2. Utrzymanie kształcenia dwustopniowego - studia I i II 
stopnia.

3. Kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo 
na zasadach kierunków zamawianych.

4. Wdrożenie i realizacja skróconego toku kształcenia li-
cenc jata pielęgniarstwa do dyplomu licencjata położ-
nictwa (zgodnie z zapisami obowiązującej Dyrekty-
wy UE).

5. Monitorowanie losów absolwentów w ramach współ-
pracy uczelni z samorządem zawodowym pielęgniarek 
i położnych.

6. Współpraca samorządu zawodowego i uczelni wyższych 
z podmiotami leczniczymi w zakresie udziału tych pod-
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miotów w optymalizacji kształcenia praktycznego pie-
lęgniarek i położnych.

II. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

1. Opracowanie i wdrożenie standardu ścieżki rozwoju 
za wodowego.

2. Określenie kompetencji zawodowych po ukończeniu 
posz czególnych rodzajów, dziedzin i zakresów kształ-
cenia podyplomowego z jednoznacznym wskazaniem 
uprawnień do realizacji poszczególnych świadczeń zdro-
wotnych, menedżerskich lub naukowych w aktach praw-
nych (gdyż zapis w programach kursów nie przekłada 
się na uprawnienia w praktyce).

3. Wprowadzenie rezydentur do kształcenia specjaliza-
cyjnego.

4. Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji obowiązku 
aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
przez pielęgniarki i położne.

5. Wdrożenie systemu akredytacji podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych.

6. Opracowanie zmian do przepisów prawnych dotyczą-
cych zwolnienia pielęgniarek i położnych z opłat podat-
kowych od kształcenia podyplomowego.

III. Stabilizacja warunków wykonywania zawodów pie lęg-
niarki i położnej

1. Opracowanie i wydanie opisów stanowisk pracy dla pie-
lęgniarki i położnej.

2. Opracowanie i wdrożenie standardu kompetencji pielęg-
niarskiej i położniczej menedżerskiej kadry kierowniczej 
na poszczególnych szczeblach zarządzania.

3. Określenie i wprowadzenie w drodze legislacji poziomów 
wy nagrodzeń dla pielęgniarek i położnych począwszy 
od płacy minimalnej do poziomów zależnych od posia-
danych kwalifikacji.

4. Określenie, w aktach prawnych, liczby pielęgniarek i po-
łożnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakre-
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sach świadczeń zdrowotnych jako bezwzględnego kryte-
rium finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków 
publicznych.

5. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja standardów w po-
szczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.

6. Zintegrowanie działań samorządu zawodowego, PTP 
oraz konsultantów krajowych i wojewódzkich w dzie-
dzinie pielęgniarstwa i poszczególnych dziedzinach 
pielęgniarstwa w zakresie rozwoju pielęgniarstwa i po-
łożnictwa, poprawy jakości kształcenia, podniesienia 
prestiżu zawodów oraz poprawy warunków pracy i płacy 
pielęgniarek i położnych.

7. Zintegrowanie współpracy samorządu zawodowego ze 
stowarzyszeniami i towarzystwami zawodowymi.

§ 2. Zobowiązuje się organy samorządu zawodowego pielęgnia-
rek i położnych do realizacji przepisów niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz Zjazdu  Przewodniczący Zjazdu  
 Andrzej Tytuła  Sebastian Irzykowski
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K  
alendarium

02.12.2015 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

05.12.2015 Posiedzenie Zespołu Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

05.12.2015 Konferencja zorganizowana przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku pod patronatem 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nt. Nowe kompe-
tencje zawodowe pielęgniarek i położnych a odpowiedzial-
ność i ryzyko zawodowe.

07.12.2015 Zebranie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia 
i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Centrum Dydaktycz-
no-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB - uczest-
niczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

08.12.2015 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09.12.2015 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

09.12.2015 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat – zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

09.12.2015 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- ustalenia składu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych w Białymstoku na okres VII kadencji;
- wyboru: wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika 

oraz członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Białymstoku na okres VII kadencji;

- upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Po łożnych w Białymstoku do działania w imieniu 
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Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymsto-
ku;

- upoważnienia członków Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Po łożnych w Białymstoku do składania oświadczeń 
w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do 
korzystania z konta bankowego Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku;

- uprawnienia do rozliczenia z Ministrem Zdrowia środ-
ków budżetowych przekazanych na pokrycie kosztów 
czyn ności przejętych przez samorząd pielęgniarek i po-
łożnych od organów administracji państwowej w latach 
2015-2019;

- prowizorium budżetowego na rok 2016;
- ustalenia stanowisk pracy w Okręgowej Izbie Pielęgnia-

rek i Położnych w Białymstoku w VII kadencji samo-
rządu;

- wymiaru czasu pracy oraz zasad wynagradzania osób 
pełniących obowiązki na stanowiskach w organach sa-
morządu pielęgniarek i położnych, których pełnienie 
może być wynagradzane;

- podziału czynności pomiędzy członków Prezydium Ok-
ręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;

- w sprawie zasad przekazania obowiązków Skarbnika 
i Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku VI kadencji osobom wybranym na VII 
kadencję;

- powołania i zasad działania komisji problemowych Ok-
ręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;

- zatwierdzenia planu pracy i harmonogram posiedzeń 
Ok ręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych;

- wystawienia wniosków o przyznania i nadania odzna-
czeń samorządu pielęgniarek i położnych.

09.12.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
wygaszenia prawa wykonywania zawodu: 1 uchwała •	
- 14 pielęgniarek,
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wykreślenia z rejestru: 1 położna,•	
wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 3 pie lęg-•	
niarki,
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do •	
rejestru okręgowej izby: 6 pielęgniarek.

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

wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-•	
łalność leczniczą: 9 pielęgniarek, 1 pielęgniarz,
zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących •	
działalność leczniczą: 3 pielęgniarki, 1 położna.

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

wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształce-•	
nie podyplomowe: 4 uchwały
I•	 nterrete Sp. z.o.o. Wrocław ul. Leszczynowa 4 - Kurs 
specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie re-
cept dla pielęgniarek i położnych.
Grupa •	 neomed Sp. z.o.o. Warszawa ul. Wałuszewska 24 
E/1 - Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypi-
sywanie recept dla pielęgniarek i położnych.
Grupa •	 neomed Sp. z.o.o. Warszawa ul. Wałuszewska 24 
E/1 - Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i po-
łożnych.
Polskie Centrum Edukacji i Analiz •	 ordo Sp. z.o.o.- 
Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywa-
nie recept dla pielęgniarek i położnych.

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

skierowano na przeszkolenie: 3 pielęgniarki,•	
zaliczenia przeszkolenia: 1 pielęgniarka.•	

5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - dofinansowanie 
otrzy mały 54 osoby.
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6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:

udzielenia zapomóg w przypadkach losowych: 3 pie-•	
lęgniarki,
udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-•	
cowego: 6 pielęgniarek.

7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych 
- 2 uchwały.

wytypowania przedstawicieli ORPiP w Białymstoku •	
do pracy w komisji konkursowej na stanowisko pie lęg-
niarki oddziałowej w Samodzielnym Publicznym Zak-
ładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wew-
nęt rznych w Białymstoku.
wytypowania przedstawicieli ORPiP w Białymstoku •	
do pracy w komisjach konkursowych na stanowisko 
pie lęgniarki oddziałowej w Samodzielnym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

8. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku:

dofinansowania kosztów związanych z realizacją •	
projektu pt. Program profilaktyki zespołów bólowych 
krę gosłupa u personelu pielęgniarskiego.
zorganizowania spotkania pielęgniarek i położnych •	
emerytek.
dofinansowania druku podręcznika •	 Podstawowe czyn -
ności medyczne.
remontu pomieszczeń biura Okręgowej Izbie Pielęg-•	
niarek i Położnych w Białymstoku.
zakupu uroczystego stroju zawodowego dla osób wcho-•	
dzącym w skład Pocztu Sztandarowego Pracowników 
Służby Zdrowia.

11.12.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

11.12.2015 Szkolenie nt. stosowania e-dokumentacji pielęgniar-
skiej wg standardów ICNP w Warszawie - uczestniczyła 
Dorota Rojsza
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14.12.2015 Spotkanie integracyjne emerytowanych pielęgniarek 
i położnych w siedzibie okręgowej izby.

15.12.2015 Spotkanie opłatkowe Polskiego Towarzystwa Pielęg-
niarskiego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

16.12.2015 Egzamin końcowy Kursu specjalistycznego Leczenie 
ran dla położnych organizowanego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

16.12.2015 Egzamin końcowy Kursu specjalistycznego Leczenie 
ran dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

16-17.12.2015 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

16.12.2015 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

17.12.2015 Wizytacja indywidualnej specjalistycznej praktyki 
położnej w Białymstoku, ul. Berlinga 8.

18.12.2015 Spotkanie kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa 
Agnieszką Krynicką.

18.12.2015 Uroczyste posiedzenie Senatu w Uniwersytecie Me-
dycznym w Białymstoku - uczestniczyła Wiceprzewodni-
cząca ORPiP Barbara Bebko.

21.12.2015 Posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-
Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w sie-
dzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie - uczestniczyła 
Małgorzata Michalewicz

29.12.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonują-

cych działalność leczniczą:
wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-•	
łalność leczniczą: 5 pielęgniarek,

Kalendarium OIPiP



38

Biuletyn nr 97/2016    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących •	
działalność leczniczą: 2 pielęgniarki.

2. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku:

pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w szko-•	
leniu Podstawy procedowania w przedmiocie odpowie-
dzialności zawodowej w świetle aktualnie obowiązują-
cego stanu prawnego.
podpisania umowy z Kancelarią Radców Prawnych Bo-•	
rowski - Prokopowicz - Klimaszewska.

30.12.2015 Egzamin końcowy Kursu specjalistycznego - Wy-
konanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
dla pielęgniarek i położnych organizowanego przez OIPiP 
w Białymstoku.

12.01.2016 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

13.01.2016 Posiedzenie Zespołu Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

13.01.2016 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

13.01.2016 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
wykreślenia z rejestru: 3 pielęgniarki,•	
wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 2 pie lęg-•	
niar ki,
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisania •	
do rejestru okręgowej izby: 4 pielęgniarki, 1 położna.

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

wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-•	
łalność leczniczą: 6 pielęgniarek,
zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących •	
działalność leczniczą: 6 pielęgniarek, 1 położne,
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wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-•	
łalność leczniczą: 1 pielęgniarka.

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

skierowania na przeszkolenie: 2 położne.•	
4. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-

nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku: dofinansowanie otrzy-
mało 30 osób.

5. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:

udzielenia zapomóg w przypadkach losowych - 1 pie-•	
lęgniarka.

6. Uchwały w sprawie prowadzenia kształcenia w OIPiP 
w Białymstoku:

zatwierdzenia składu komisji ds. jakości kształcenia •	
po dyplomowego,
powołania kierowników kursów, komisji kwalifikacyj-•	
nych i egzaminacyjnych kształcenia podyplomowego,
zmiany uchwały Nr 858/VI z dnia 15 stycznia 2014 •	
roku Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku w sprawie zasad wynagrodzeń 
osób związanych z prowadzeniem kształcenia podyp-
lomowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych w Białymstoku.

7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych:

wytypowania przedstawicieli ORPiP w Białymstoku •	
do pracy w komisji konkursowej na stanowisko Na-
czelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarki Oddziałowej 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Sokółce.

8. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku:

powołania Zespołu ds. Pielęgniarskiej Opieki Długo-•	
terminowej Domowej działającej przy Okręgowej Ra-
dzie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,
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zatwierdzenia planu wizytacji indywidualnych i gru-•	
powych praktyk pielęgniarek lub położnych w roku 
2016 oraz planu kontroli podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na 
rok 2016,
powołania Komitetu organizacyjnego uroczystości ob-•	
chodów XXV-lecia samorządu zawodowego pielęgnia-
rek i położnych w roku 2016,
zatwierdzenia składów komisji problemowych działa-•	
jących przy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku,
wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału •	
w pra cach komisji w zakresie kształcenia podyplomo-
wego prowadzonego przez centrum eduKacji eKSpert  
Małgorzata Piotrowska,
w sprawie zmiany uchwały Nr 858/VI z dnia 15 stycz-•	
nia 2014 roku Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku w sprawie zasad wynag-
rodzeń osób związanych z prowadzeniem kształcenia 
podyplomowego organizowanego przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

14.01.2016 Egzamin wstępny Kursu specjalistycznego EKG 
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

18-20.01.2016 VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
- uczestniczyły: Cecylia Dolińska, Beata Janina Olejnik, 
Barbara Bebko, Dorota Rojsza, Urszula Jakubowska, Urszula 
Chrzanowska, Agata Panas i Elżbieta Sienkiewicz.

20.01.2016 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

27.01.2016 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białym-
stoku.

2-5.02.2016 I posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Janina Olejnik.
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2-5.02.2016 XI etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu 
Pielęgniarka Roku 2015 organizowanego przez Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w OIPiP 
w Białymstoku.

08.02.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicz-
nego.

09.02.2016 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

10.02.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
10.02.2016 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu wy-

łonienie kandydata do zatrudnienia na stanowisku Zas tępcy 
Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - uczest-
niczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

10.02.2016 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- ustalenia planu szkoleń podyplomowych na rok 2016;
- powołania i zatwierdzenia listy pełnomocnych przedsta-

wicieli oraz udzielenia pełnomocnictw pełnomocnym 
przedstawicielom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w zakładach pracy;

- zwołania XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku;

- ustalenia priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które 
powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie 
szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych 
ze środków finansowych z budżetu państwa na rok 2016 
w województwie podlaskim;

- wygaśnięcia mandatu członka organu Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku VII kadencji.

10.02.2016 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
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wykreślenia z rejestru: 1 pielęgniarka, 2 położne,•	
wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 2 pie lęg-•	
niarki,
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru okręgowej izby: 4 pielęgniarki.

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

wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-•	
łalność leczniczą: 4 pielęgniarki, 2 pielęgniarzy, 1 po-
łożna,
zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących •	
działalność leczniczą: 8 pielęgniarek,
wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-•	
łalność leczniczą: 1 pielęgniarka, 1 położna.

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

zmiany danych w rejestrze podmiotów prowadzących •	
kształcenie podyplomowe - centrum eduKacji eKSpert 
Małgorzata Piotrowska w Białymstoku.

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

skierowania na przeszkolenie: 1 pielęgniarka.•	
5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-

nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - dofinansowanie 
otrzy mało 46 pielęgniarek.

6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:

udzielenia zapomóg w przypadkach losowych - 5 pie-•	
lęgniarka.

7. Uchwały w sprawie prowadzenia kształcenia w OIPiP 
w Białymstoku.

zmiany uchwały Nr 858/VI z dnia 15 stycznia 2014 •	
roku Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku w sprawie zasad wynagrodzeń 
osób związanych z prowadzeniem kształcenia podyplo-
mowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęg-
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niarek i Położnych w Białymstoku zmienionej uchwałą 
nr 89/VII z dnia 13 stycznia 2016 r. Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
w sprawie zasad wynagrodzeń osób związanych z pro-
wadzeniem kształcenia podyplomowego organizowa-
nego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku przedstawicieli OIPiP w Białymstoku 
do udziału w komisjach konkursowych.

8. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku:

skierowania na Konferencję członka Okręgowej Izby •	
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz pokrycia 
kosztów uczestnictwa,
skierowania na konferencję członka Okręgowej Izby •	
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku bez pokrycia 
kosztów uczestnictwa
w sprawie objęcia honorowym patronatem Kongresu •	
10-th Bialystok International Medical Congress for 
Young Scientistas.

16.02.2016 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.10.2015 
do 31.12.2015 roku oraz materiałów VII Sprawozdawczo-
Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku z dnia 14 listopada 2015 roku.

17.02.2016 Posiedzenie Komisji ds. Etyki.
18.02.2016 Obrona doktoratu Barbary Bebko - uczestniczyła 

Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska, Sekretarz ORPiP 
Beata Janina Olejnik, Członek ORPiP Dorota Rojsza.

23.02.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej.

23.02.2016 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

24.02.2016 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.
24.02.2016 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 

Irena Husar ■
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I  
nformacje Konsultantów

Białystok, dnia 7 stycznia 2016 r.

Renata Zajkowska  
Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa  
przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Prezes  
Narodowego Funduszu Zdrowia 
02-390 Warszawa 
Grójecka 186

W związku z opublikowaniem komunikatu w sprawie przekaza-
nia do opiniowania projektu zarządzenia Nr .../20151DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia ... grudnia 2015 r. w sprawie 
kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 
urnowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie 
przedstawiam opinię konsultanta:

1. Rezygnacja w nowym projekcie zarządzenia z przepisu zarzą-
dzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie kryteriów oceny ofert 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.) wprowadząjącego 
jako jedno z kryteriów jakości udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej, jest bardzo kosztowna dla świadczeniodawców, 
jednak wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzo-
ny certyfikatem systemu zarządzania przez jednostkę akre-
dytowaną w zakresie sektora usług medycznych może mieć 
wpływ na jakość udzielanych świadczeń poprzez wprowa-
dzenie przejrzystości procesów, opierający się na zwiększeniu 
świadomości, aktywnym, szybkim i skutecznym identyfiko-
waniem problemów, który umożliwi nie tylko ich rozwiąza-
nie, ale również ustanowi ramy i sukcesywne doskonalenie 
świadczonych usług.

Informacje Konsultantów
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2. Wątpliwości budzi §1 ust. 3 projektu zarządzenia wprowadza-
jący kryterium realizacji umowy, o której mowa w art. 311c ust. 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 581).

Powodem wątpliwości jest preferowanie podmiotów, które 
uznaniowo zostaną uprzywilejowane przez Agencję Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji, bowiem „zapewniają 
najwyższą jakość i kompletność przekazywanych danych”, 
wyłonionymi w postępowaniu ogłoszonym przez Agencję „za-
pewniającym poszanowanie zasady przejrzystości i rów-
nego traktowania podmiotów” poprzez zawarcie umowy 
z podmiotem spełniającym „obiektywne, proporcjonalne 
i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępo-
waniu”.

Nieuzasadniona preferencja wynika ze zbytniego poziomu 
ogólności warunków dostępu do preferencyjnego kryterium 
i dowolności kształtowania „obiektywnych. proporcjonal-
nych i niedyskryminacyjnych warunków określonych w tym 
postępowaniu”.

3. Projekt zarządzenia nakłada obowiązek założenia i prowa-
dzenia przez świadczeniodawcę strony internetowej, która 
poza kosztem utrzymania powinna spełniać §1 ust. 4 projektu 
zarządzenia wprowadzający kryterium realizacji ,,badania sa-
tysfakcji pacjenta”. Projekt zarządzenia nie określa jednolitej 
dla wszystkich zainteresowanych świadczeniodawców meto-
dologii badania i porównawczej oceny wyników „badania 
satysfakcji nie mniej niż 10% pacjentów”.

Podmioty, które otrzymały certyfikat ISO, w ramach systemu 
zarządzania jakością są zobligowane do systematycznego pro-
wadzenia pomiaru satysfakcji.

4. W załączniku nr 1 do projektu zarządzenia w tabeli nr 14 
„świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze” w zakresie 4 „pielęg-
niarska opieka długoterminowa domowa”, nie sposób zgodzić 
się z wagą skalującą (lp. 2 - maksymalna liczba punktów oceny) 
dla kryterium „ceny” na poziomie 20 punktów.

Informacje Konsultantów
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W porównaniu bowiem z wagą skalującą dla pozostałych 
kryteriów: sprzęt, pomieszczenia, ocena zewnętrzna i wyniki 
kontroli, ciągłość świadczeń na podstawie (poza poziomem 
jakości personelu na poziomie maksymalnym 30 punktów, któ-
ry jest akceptowalny i odpowiada rzeczywistemu wysokiemu 
poziomowi personelu pielęgniarskiego), kryterium „ceny” na 
poziomie 20 punktów będzie kryterium decydującym na pod-
stawie obliczeń wynikających z algorytmów w załącznikach nr 
2 i 3 do projektu zarządzenia. szczególnie w kontekście „ceny 
oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia”.

5. Formalne zastrzeżenia budzi fakt, że konsultacje projektu mają 
trwać do dnia 7 stycznia 2016 r., a treść § 3 i 4 projektu zarzą-
dzenia ustalająca jego wejście z dniem 1 stycznia 2016 r., a nie 
z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2016 r.

Wnoszę o uwzględnienie powyższych zastrzeżeń.

Renata Zajkowska  
Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie pielęgniarstwa  
przewlekle chorych i niepełnosprawnych
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I  
nformacje Konsultantów

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*

dotycząca obowiązku nadzorowania i podłączania żywienia 
pozajelitowego w środowisku domowym  

przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

na wniosek podmiotu leczniczego:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pigułKa  
Ciulko, Szpakowska Spółka Jawna,  
ul. Dubois 11/27, Białystok 15-349

informacje dodatkowe:
Brak zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycz-
nego

Opinia

Pielęgniarki nie posiadające uprawnień do żywienia parenteral-
nego, realizujące świadczenia zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach 
domowych przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową, 
nie są uprawnione do podłączania i monitorowania żywienia 
pozajelitowego w warunkach domowych.

Uzasadnienie:

I. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długotermi-
nowej (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2013 r.), z późn. zm., określa 
wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych 
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ra-
mach opieki długoterminowej zwanych dalej świadczeniami 
gwarantowanymi, które są realizowane w warunkach domo-
wych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycz-
nej.

Informacje Konsultantów
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§ 9. 1. Świadczenia gwarantowane, w pielęgniarskiej opiece 
długoterminowej domowej, obejmują:
1) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
2) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do sa-

moopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umie-
jętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;

3) świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęg-
nowania;

4) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków 
jego rodziny;

5) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych zwią-
zanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku 
domowym;

6) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabili-
tacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i reha-
bilitacji świadczeniobiorcy w domu.

II. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2014/DSOZ Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodza-
ju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej (z późn. zm):

§ 13 pkt 6 w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domo-
wej pielęgniarka wykonuje zgodnie z posiadanymi kompe-
tencjami, czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz 
z ustalonego planu pielęgnacji.
Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktując świadczenia 
z zakresu opieki długoterminowej domowej nie finansuje 
zakresu zadań odnoszących się świadczeń żywienia poza-
jelitowego w warunkach domowych. Ponadto pielęgniarki 
opieki długoterminowej nie spełniają wymogów formal-
nych szkolenia specjalistycznego z zakresu żywienia en-
teralnego i parenteralnego, co natomiast jest wymogiem 
u pielęgniarek pracujących w zespołach żywienia domo-
wego jako świadczenia odrębnie kontraktowanego przez 
NFZ.
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III. Świadczenia w zakresie żywienie pozajelitowe dorosłych 
w warunkach domowych, żywienie pozajelitowe dzieci w wa-
runkach domowych, jest zakontraktowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowa w ramach świadczeń odrębnie kontrakto-
wanych.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lis-
topada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zak-
resu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z dnia 
2 grudnia 2013 r.), zał. 5, Świadczeniodawca, który zawarł 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapewnia:
1) przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia 

w warunkach domowych;
2) ciągły kontakt telefonicznego z pacjentem lub opieku-

nami;
3) program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem 

wizyt oraz według potrzeb w:
a) poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych 

pozajelitowe w warunkach domowych lub
b) domu pacjenta - co najmniej raz na kwartał;

4) dostarczanie preparatów, sprzętu i niezbędnych środków 
opatrunkowych do domu pacjenta;

5) zapewnienie hospitalizacji w ośrodku prowadzącym le-
czenie żywieniowe w przypadku podejrzenia lub wys-
tąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających 
leczenia szpitalnego, pozostających w związku z lecze-
niem żywieniowym.
Wymagania dotyczące personelu pielęgniarskiego: 
- posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu z zak-
resu żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

IV. Zgodnie ze Standardami Żywienia Pozajelitowego i Dojelito-
wego opiekun - „najczęściej członek rodziny”, „w przypadku 
osób samotnych inna osoba lub instytucja” jest przeszkolony 
przed rozpoczęciem leczenia w zakresie metod żywienia po-
zajelitowego w domu oraz powinien wykazać się znajomością 
i praktyczną umiejętnością opanowania tych zasad.

V. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 
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2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego (Dz.U.2007.210.1540) brak żywienia 
pozajelitowego jako świadczenia, do którego pielęgniarka 
jest uprawniona wykonywać samodzielnie bez zlecenia le-
karskiego.

Białystok, dn. 04-12-2015

Renata Zajkowska  
Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie pielęgniarstwa  
przewlekle chorych i niepełnosprawnych

*  zachowano oryginalną wersję tekstu
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I  
nformacje Konsultantów

Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego  
w województwie podlaskim  

w 2015 roku*

Na terenie województwa podlaskiego opieka psychiatryczna 
sprawowana jest w sześciu podmiotach leczniczych realizujących 
świadczenia w lecznictwie stacjonarnym:

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Choroszczy, 

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny  
Zak ład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, 

Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Ogólnym w Kolnie, 
Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, 
Oddział Psychiatryczny w Samodzielnym Publicznym 

Zak ładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,
Oddział Psychiatryczny Szpitala Wojewódzkiego  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. 
Baza szpitalna w zakresie psychiatrii koncentruje się głównie 

w Choroszczy i Suwałkach. Niepokojącym zjawiskiem jest ogra-
niczona dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie lecz-
nictwa stacjonarnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. 
W związku z powyższym pacjenci wieku dziecięcego i okresu 
adolescencji zmuszeni są do korzystania ze świadczeń w lecznict-
wie stacjonarnym poza granicami naszego województwa.

I. Ocena faktycznych zasobów kadrowych w dziedzinie pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego w lecznictwie stacjonarnym 
i niestacjonarnym w województwie podlaskim:

Ocena faktycznych zasobów kadrowych w dziedzinie pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego w lecznictwie stacjonarnym 
i niestacjonarnym w województwie podlaskim oparte na 
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podstawie autorskiej ankiety: Ocena zabezpieczenia spo-
łeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie w dziedzinie psy-
chiatrii:
•	 Struktura	wykształcenia	 zatrudnionych	pielęgniarek	

w psychiatrycznych podmiotach opieki zdrowotnej:  
dr n. med. - 2 osoby, mgr pielęgniarstwa - 84, licencjat 
pielęgniarstwa - 162, pielęgniarki dyplomowane - 157,

•	Struktura	wiekowa	zatrudnionych	pielęgniarek	w	psy-
chiatrycznych podmiotach opieki zdrowotnej: staż pracy 
0-5 lat - 52 osoby, 6-10 lat - 30 osób, 11-20 lat - 85 osób, 
21-30 lat - 149 osób, powyżej 30 lat - 89 osób,

•	Specjalizację	w	dziedzinie	pielęgniarstwa	psychiatrycz-
nego posiada 77 osób, co stanowi 19, 01%,

•	Specjalizację	w	dziedzinie	pielęgniarstwa	opieki	długoter-
minowej, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa 
pediatrycznego posiada - 48 osób - 11,85%,

•	Kurs	kwalifikacyjny	w	dziedzinie	pielęgniarstwa	psychia-
trycznego posiada 52 pielęgniarki, co stanowi 12,84%.

Zapotrzebowanie na kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek zostało oszacowane na podstawie badania ankieto-
wego:
•	Szkolenie	specjalizacyjne	w	dziedzinie	pielęgniarstwa	

psychiatrycznego - 58,
•	Kurs	kwalifikacyjny	w	dziedzinie	pielęgniarstwa	psy-

chiatrycznego - 66.

II. Przeprowadzone kontrole:
1. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 

Kolno, Oddział Psychiatryczny Ogólny.
2. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny 

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

3. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 
16-400 Suwałki, Oddział leczenia Uzależnień i Zaburzeń 
Emocjonalnych.

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

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Haj-
nówce ul. doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka.

6. Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuń-
czy w Krynkach u. Grodzieńska 40, 16-120 Krynki.

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

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

lęgniarek.

IV. Wnioski pokontrolne
•	W	 kontrolowanych	 podmiotach	 leczniczych	 zostały	

ustalone minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania mi-
nimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorca-
mi. W zakresie potrzeb kadrowych podmioty woje-
wództwa podlaskiego wykazały 47 brakujących etatów 
pielęgniarskich,

•	Kontrolowane	podmioty	lecznicze	udzielające	świadczeń	
posiadają podpisaną umowę z publicznym płatnikiem 
świadczeń opieki zdrowotnej NFZ. Czas pracy kontro-
lowanych podmiotów udzielających świadczeń zgodny 
z podpisaną umową. Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w dostępności do świadczeń pielęgniarskich w psychia-
trii,

•	Świadczenia	pielęgniarskie	w	zakresie	psychiatrii	w	wo-
jewództwie podlaskim wykonywane są zgodnie z zasa-
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dami etyki zawodowej, aktualną wiedzą medyczną i po-
szanowaniem praw pacjenta,

•	Dokumentacja	pielęgniarska	w	kontrolowanych	podmio-
tach prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie 
rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz.1697 z późn. zm.),

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

•	Świadczeniodawcy	uwidocznili	na	tablicach	informacyj-
nych dane dotyczące możliwości złożenia skargi w przy-
padku powstania naruszenia w zakresie przestrzega-
nia praw pacjenta. Pacjenci informowani są o prawach 
pacjenta, które umieszczone są w miejscu ogólnodos-
tępnym zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.  
2009.52.417).

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

realizowanych przez pielęgniarki,
•	Opinia	dotycząca	oceny	faktycznych	zasobów	kadrowych	

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

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

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

•	Opinia	dotycząca	zabezpieczenia	w	aparaturę	 i	sprzęt	
medyczny, aparaturę analityczną do przygotowywania 
i badania produktów leczniczych,

Informacje Konsultantów



55

Biuletyn nr 97/2016    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

•	Opiniowanie	rozporządzenia	w	sprawie	sposobu	ustala-
nia minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i po-
łożnych w podmiotach leczniczych.

VI. Czynności doradcze:
•	Sposobu	prowadzenia	dokumentacji	medycznej	pielęg

niarskiej, sposobu autoryzacji wykonywanych zleceń le-
karskich zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 
2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,

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

VII. Opis innych zadań wykonanych przez Konsultanta Wo-
jewódzkiego:
1. Udział w konferencjach naukowych:
•	Udział	w	Konferencji	Szkoleniowej	w	Płocku:	Wyzwania 

współczesnego pielęgniarstwa psychiatrycznego w wy-
miarze praktycznym;

•	Udział	w	Konferencji	Szkoleniowej	w	Białymstoku:	Ogra-
niczanie społecznych nierówności w zdrowiu;

•	Udział	w	Konferencji	Szkoleniowej	w	Choroszczy:	Zas-
tosowanie nowych technologii w rehabilitacji;

•	Udział	w	Konferencji	w	Augustowie:	Rozwój współpracy 
między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego 
pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych.

2. Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich z Konsultantem 
Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

3. Przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego województwa 
podlaskiego priorytetowych kierunków szkoleń specjaliza-
cyjnych przydatnych w realizacji celów polityki zdrowotnej 
województwa podlaskiego.

4. Spotkanie Konsultantów Krajowych i Konsultantów Woje-
wódzkich, organizowane przez Departament Pielęgniarek 
i Położnych w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

5. Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich i Okręgowej Izby 
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Pielęgniarek i Położnych z kadrą zarządzającą pielęgniars-
ką podmiotów leczniczych województwa podlaskiego.

6. Udział w obradach Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku.

7. Udział w debacie dotyczącej problemów edukacji i dosko-
nalenia zawodowego pielęgniarek i położnych, wykony-
wania zawodu pielęgniarki i położnej w warunkach szpi-
talnych oraz kwestii płacowych środowiska pielęgniarek 
i położnych w województwie podlaskim.

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

9. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej na szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycz-
nego.

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

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

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

13. Współorganizator szkolenia podyplomowego pielęgniarek 
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i pielęgniar-
stwa opieki długoterminowej; kursy kwalifikacyjne i szko-
lenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychia-
trycznego i pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

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

nowej i Pomocy Społecznej przy Okręgowej Izbie Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku oraz Komisji do spraw 
pielęgniarstwa psychiatrycznego - jeden raz w kwartale.
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16. Udział w uroczystościach oddania do użytku budynków 
szpitalnych na potrzeby oddziałów SPP ZOZ w Chorosz-
czy - oddział neurologiczny, oddział rehabilitacji neurolo-
gicznej, oddział psychogeriatrii i oddział leczenia ostrych 
zaburzeń psychicznych.

17. Współorganizator warsztatów dotyczących stosowania 
przymusu bezpośredniego dla pielęgniarek pracujących 
w domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyj-
no-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, 
od działach neurologicznych, oddziałach pediatrycznych 
i szpitalnych oddziałach ratunkowych.

18. Udzielono kilkadziesiąt porad pielęgniarkom i organi-
zatorom kształcenia podyplomowego w dziedzinie pielęg-
niarstwa psychiatrycznego.

19. Współpraca z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego, konsultantami wojewódz-
kimi, uczelniami wyższymi w województwie podlas kim, 
okręgowymi samorządami zawodowymi (lekarskim i pie-
lęgniarskimi), Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, 
Wojewódzkim i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w zak resie promocji zdrowia psychicznego oraz Rzeczni-
kiem Praw Pacjenta.

VIII. Osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie
•	22	pielęgniarki	ukończyły	kurs	kwalifikacyjny	w	dzie-

dzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
•	 26	pielęgniarek	 rozpoczęło	 szkolenie	 specjalizacyjne	

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
•	119	pielęgniarek	województwa	podlaskiego	pracujących	

w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo 
-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach neu-
rologicznych, oddziałach neurochirurgicznych, oddzia-
łach pediatrycznych przeszkolono w zakresie stosowania 
przymusu bezpośredniego.
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IX. Wnioski końcowe:

•	W	województwie	podlaskim	brakuje	całodobowego	od-
działu psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej - hospitali-
zacja pacjentów wieku dziecięcego i okresu adolescencji 
z zaburzeniami psychicznymi odbywa się w oddziałach 
psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży poza granicami 
województwa;

•	Świadczenia	pielęgniarskie	w	zakresie	psychiatrii	w	wo-
jewództwie podlaskim wykonywane są zgodnie z za-
sadami etyki zawodowej, aktualną wiedzą medyczną 
i poszanowaniem praw pacjenta pomimo stanu zatrud-
nienia pielęgniarek na minimalnym poziomie i ciągle 
wzrastającej średniej wieku pielęgniarek.

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

dr n. med. Nadzieja Sołowiej
*  zachowano oryginalną wersję tekstu
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Z  
alecenia Konsultanta Krajowego

Zalecenia Konsultanta Krajowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego 

na temat 
postępowania pielęgniarskiego  

w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego*

Leczenie systemowe niesie za sobą ryzyko wystąpienia wielu 
objawów niepożądanych. Z punktu widzenia pielęgniarskiego 
najbardziej niepożądane są odczyny miejscowe po wynaczynie-
niu leku. Ważnym elementem w pracy zawodowej personelu pie-
lęgniarskiego jest nadzór nad prawidłowym i bezpiecznym poda-
niem leków przeciwnowotworowych. Wiele objawów ubocznych 
wywołanych przez toksyczne działanie leków cytostatycznych 
sprawia, że opieka pielęgniarska nastawiona jest na ich kontrolę 
i systematyczne łagodzenie. Odpowiednie postępowanie perso-
nelu pielęgniarskiego może w znacznym stopniu poprawić jakość 
życia zapewniając chorym bezpieczeństwo w trakcie leczenia. 
Według danych opublikowanych w medycynie praKtycznej do wy-
naczynień dochodzi nawet w 8% podawanych leków cytostatycz-
nych, ale wywołują one tylko 1% poważnych komplikacji.

Wynaczynienie polega na przypadkowym, niezamierzonym 
przedostaniu się leku cytostatycznego poza naczynie żylne do 
otaczających tkanek lub bezpośrednie nacieczenie tkanek po-
przez błędne podanie preparatu cytostatycznego.

Konsekwencje wynaczynienia leku cytostatycznego mogą być 
różne od niewielkiego zaczerwienienia i bólu w okolicy podania 
leku, aż do głębokich owrzodzeń bądź martwicy tkanek, które 
wymagają leczenia chirurgicznego. Obrzęk i bolesne zaczerwie-
nienie występuje w ciągu kilku godzin, a nacieczenie tkanek 
w ciągu kilku dni. Duże wynaczynienie np. doKSorubicyny, Win-
KryStyny, WinblaStyny powoduje martwicę, uszkodzenie mięśni, 
nerwów, głębokie owrzodzenia, zaburzenia funkcji kończyny. 
Martwica i głębokie owrzodzenie rozwijają się w ciągu od 7 do 28 
dni. Pacjenci otrzymujący leki cytostatyczne są narażeni na wy-
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naczynienie ze względu na: częste wstrzyknięcia dożylne, procesy 
zapalne w obrębie naczyń, obrzęki limfatyczne, ogólne wynisz-
czenie organizmu. U pacjentów z grup podwyższonego ryzyka 
należy wdrożyć postępowanie profilaktyczne np. założenie portu 
naczyniowego. Lecz należy pamiętać, że przy podawaniu leków 
cytostatycznych przez port naczyniowy również może wystąpić 
zjawisko wynaczynienia.

1. Czynniki powodujące wzrost ryzyka wynaczynienia:
◆ wiek pacjenta,
◆ drobne, kruche, twarde naczynia żylne,
◆ naczynia żylne uszkodzone podczas poprzednich podań 

leków,
◆ żyły ruchome,
◆ zaburzenia krążenia w miejscu podania (naczynia żylne 

po stronie mastektomii lub wycięcia węzłów chłonnych, 
obrzęk limfatyczny),

◆ zespół żyły głównej górnej (zwiększone ciśnienie w na-
czyniach żylnych),

◆ czynniki współistniejące (cukrzyca, zaburzenia krąże-
nia obwodowego jak zeSpół raynaud’a, uszkodzenia po 
radioterapii, zaburzenia krzepnięcia),

◆ otyłość,
◆ uszkodzenia tkanek miękkich po radioterapii,
◆ problemy z wczesnym zgłoszeniem objawów wynaczynie-

nia (splątanie, wpływ leków działających na ośrodkowy 
układ nerwowy, choroby psychiczne, strach, obniżona 
zdolność odczuwania bodźców w wyniku neuropatii 
obwodowych, zażywanych leków lub współistniejących 
schorzeń, np. cukrzyca),

◆ wielokrotne próby kaniulacji naczynia,
◆ podanie w bolusie,
◆ niekorzystne miejsce kaniulacji (np. drobne żyły grzbietu 

dłoni),
◆ nieprawidłowe założenie portu naczyniowego,
◆ duża prędkość wlewu / wysokie ciśnienie przepływu.
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2. Podział leków cytotoksycznych z uwagi na konsekwencje 
wynaczynienia:

◆ silnie uszkadzające (kategoria: „S.U.”) – wynaczynienie 
może doprowadzić do martwicy przyległych tkanek, głę-
bokich owrzodzeń, zaburzenia funkcji kończyny,

◆ drażniące (kategoria: „D”) – lek może powodować zapa-
lenie żyły, wynaczynienie może powodować miejscową 
reakcję zapalną, rumień, obrzęk, ból, pieczenie,

◆ nieuszkadzające (kategoria: „N”) – wynaczynienie nie 
niesie ze sobą ryzyka groźnych powikłań.

S.U. - Leki o silnym działaniu uszkadzającym:
•	cHlormetyna / CHMT
•	daKtynomycyna / ACT-D
•	daunorubicyna

•	doKSorubicyna / ADR/DOX
•	epirubicyna / FRB
•	idarubicyna

•	mitomycyna C / Mit-C
•	WinblaStyna / VBL
•	WinKryStyna / VCR
•	Windezyna

•	Winorelbina / NVB

D - Leki o działaniu drażniącym
•	bendamuStyna

•	ciSplatyna / CDDP
•	cyKlofoSfamid / CTX
•	daKarbazyna / DTIC
•	docetaKSel / DCL
•	doKSorubicyna liposomalna
•	etopozyd / VP-16
•	fluorouracyl / 5-FU
•	ifoSfamid / IFO
•	irinoteKan / CAMPTO
•	KabazitaKSel

•	Karboplatyna / CBDCA
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•	KarmuStyna

•	melfalan

•	mitoKSantron / DHAD
•	oKSaliplatyna / L-OHP
•	paKlitaKSel / PCL
•	romidepSyna

•	Streptozocyna /STZ
•	temSyrolimuS

•	topoteKan / TPT
•	trabeKtedyna

•	Winflunina

3. Ogólne zasady podawania leków silnie uszkadzających 
(S.U.)
1. unikać wielu wkłuć;
2. żyła po wkłuciu nie powinna być używana do podawania 

leków co najmniej 24 h od zakończenia podawania leku,
3. używać kaniul o niewielkich rozmiarach (21 G – 23 G),
4. miejsce wkłucia powinno być widoczne (nie zasłaniać), 

zaleca się stosowanie przezroczystych opatrunków,
5. unikać długich wlewów drogą żył obwodowych,
6. leki silnie uszkadzające należy stosować, o ile to moż-

liwe przez wkłucia centralne (bezwzględna konieczność 
w przypadku wlewów ciągłych),

7. nie używać pomp infuzyjnych do podania drogą żył ob-
wodowych (wyjątek stanowią schematy, w których lek sil-
nie uszkadzający musi być podany we wlewie ciągłym np. 
doKSorubicyna w schematach EPOCH w leczeniu chłoniaka 
nieziarniczego,

8. w przypadku polichemioterapii leki silnie uszkadzające 
należy podać w pierwszej kolejności,

9. w przypadku podawania kilku różnych leków silnie uszka-
dzających w pierwszej kolejności należy podać lek o naj-
mniejszej objętości,

10. po podaniu leku należy przepłukać kaniulę zgodnym 
płynem infuzyjnym,
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11. zaleca się podawanie leków silnie uszkadzających pod 
ścisłym nadzorem personelu pielęgniarskiego.

Żyły obwodowe u pacjentów onkologicznych charakteryzu-
ją się dużym wyniszczeniem. W celu zmniejszenia ryzyka 
wynaczynienia w doborze odpowiedniego miejsca kaniulacji 
zaleca się stosowanie danego kryterium.

4. Kryteria wyboru miejsca dostępu do żył obwodowych:

Kryteria wyboru naczynia żylnego
Odpowied
nie miejsce 

wkłucia
Najbardziej 
wskazane

IDEALNA ŻYŁA /NAJLEPSZA LOKALIZACJA 
duże, miękkie, elastyczne żyły przedramienia

Przedramię

←
    

←
   ←

IDEALNA ŻYŁA /MNIEJ ZADOWALAJĄCA LOKALIZACJA 
duże miękkie, elastyczne żyły grzbietu ręki

Grzbiet ręki

ZADOWALAJĄCA ŻYŁA /NAJLEPSZA LOKALIZACJA 
drobne, wąskie żyły przedramienia

Przedramię

ZADOWALAJĄCA ŻYŁA /NIEDOGODNA LOKALIZACJA 
drobne, wąskie żyły grzbietu ręki; żyły przedramienia 
niedające się wyczuć lub zauważyć

Grzbiet dłoni

Najmniej 
wskazane

NIEZADOWALAJĄCA ŻYŁA/NIEDOGODNA LOKALIZACJA 
- drobne, kruche, łatwo pękające żyły przedramienia/
grzbietu ręki 
- żyły przedramienia /grzbietu ręki niedające się wy-
czuć lub zauważyć

Rozważyć dos-
tęp do żyły 
centralnej

5. Różnicowanie wynaczynienia od innych miejscowych re-
akcji związanych z dożylnym podaniem preparatów cyto-
statycznych

Charakte
rystyka

Wyrzut 
histami ny

Podrażnie nie 
żyły

Skurcz  
żyły*

Wynaczy
nienie

Prezento  wa-
ne objawy

Swędzące 
plamy lub 
pokrzywka, 
rzadko ból i 
pieczenie

Ból i uczucie 
ucisku

Skurcz 
mięś niówki 
naczynia

Zazwyczaj ból 
i pieczenie w 
miejscu wkłu-
cia, podczas 
wlewu może 
wystąpić kłu-
cie
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Charakte
rystyka

Wyrzut 
histami ny

Podrażnie nie 
żyły

Skurcz  
żyły*

Wynaczy
nienie

Zabarwie nie Wypukła czer-
wona smuga, 
plamy, krostki 
lub rumień 
przypominają-
cy pokrzywkę 
wzdłuż naczy-
nia, rozmyty 
lub nieregular-
ny wzór

Rumień 
lub ciemne 
przebarwie-
nie wzdłuż 
naczynia

Rumień wo-
kół miejsca 
wkłucia

Czas  
wys tą pie nia

Zazwyczaj 
pojawia się 
nagle i zanika 
w ciągu 30-90 
min.

Zwykle po ja-
wia się w ciągu 
pierwszych 
minut poda-
nia. Przebar-
wienie może 
pojawić się do-
piero później

Zazwyczaj 
pojawia się 
natychmiast 
po rozpoczę-
ciu podania

Objawy za-
czy   nają się 
po jawiać zaraz 
po/w trakcie 
podania i na-
rastają

Obrzęk Mało praw do-
po dob ny

Mało praw do-
po dob ny

Częsty, nie za-
ni ka ją cy przez 
kil ka naś cie dni

Powrót krwi 
żylnej

Zazwyczaj 
(lecz nie zaw-
sze) bez zmian

Zazwyczaj 
(lecz nie 
zawsze) bez 
zmian

Często nie-
obec ny

Zazwyczaj 
nieo becny lub 
utrudniony

*) Może być spowodowany zbyt chłodnym lekiem lub zbyt szybkim po-
daniem

W komórkach organizacyjnych, w których podawane są leki 
cytostatyczne powinny znajdować się zestawy awaryjne na wy-
padek wynaczynienia preparatu cytostatycznego zawierające 
antidotum (deKSrazoKSan, Hialuronidaza):

1. DEKSRAZOKSAN (SAVENE, CARDIOXANE)
◆ podanie preparatu należy rozpocząć najpóźniej 6 godzin 

od wystąpienia wynaczynienia antracykliny,
◆ lek podaje się we wlewie dożylnym trwającym 1-2 godzin 

przez 3 kolejne dni,
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◆ dawki w dniach 2 i 3 należy podać o tej samej godzinie, 
co dawkę podaną dnia 1 (+/- 3 h),

◆ co najmniej 15 minut przed podaniem należy usunąć 
z miejsca wynaczynienia zimny okład, o ile był stoso-
wany.

2. HIALURONIDAZA (HYLASE)

◆ zawartość fiolki z preparatem HylaSe deSSau rozpuścić 
w 1 ml 0,9 % roztworu chlorku sodu do iniekcji,

◆ strzykawką 2 ml pobrać 0,1-0,2 ml przygotowanego roz-
tworu (150-300 j.m) i uzupełnić 0,9 % roztworu chlorku 
sodu do objętości 1-1,8 ml,

◆ zaopatrzyć strzykawkę w igłę nr 5 i wokół obszaru wyna-
czynienia wykonać od 4 do 5 wstrzyknięć podskórnych 
roztworu hialuronidazy (ok. 0,2 ml roztworu na każde 
wstrzyknięcie) nie później niż 30 minut od wystąpienia 
wynaczynienia.

Postępowanie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycz-
nego:
◆ przerwać podawanie leków bez usuwania wkłucia;
◆ podjąć próbę aspiracji wynaczynionego leku przez po-

zostawiony venflon, w tym celu należy odłączyć dren 
lub strzykawkę z podawaną substancją cytotoksyczną 
i podłączyć w to miejsce 5 mililitrową pustą strzykawkę 
i za jej pomocą powoli zaaspirować wynaczyniony lek;

◆ zgłosić wynaczynienie lekarzowi;
◆ jeżeli istnieje lek o typie antidotum użytego cytostaty-

ku, należy podać go tą samą drogą w celu uzyskania 
neutralizacji;

◆ nie należy podawać leku pod wysokim ciśnieniem, żeby 
nie rozprzestrzeniać wynaczynionego preparatu;

◆ usunąć wkłucie;
◆ zastosować okład w zależności od podanego leku cyto-

statycznego;
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◆ zimny w przypadku wynaczynienia doKSorubicyny, epiru-
bicyny, ciSplatyny, mitomycyny c, daKtynomycyny. Okłady 
z lodu powodują zwężenie naczyń, które prowadzi do 
zlokalizowania wynaczynionego leku i zmniejsza miej-
scowy stan zapalny i ból;

◆ ciepłe okłady - w przypadku wynaczynienia: WinKryStyny, 
WinblaStyny, etopozydu, Winorelbiny. Okłady te powodują 
rozszerzenie naczyń, które prowadzi do rozcieńczenia 
wynaczynionego leku;

◆ kończynę, w której doszło do wynaczynienia należy 
ułożyć wyżej, przynajmniej przez pierwsze 2 doby po 
wynaczynieniu;

◆ na zlecenie lekarza podać miejscowo leki przeciwzapalne, 
w razie bólu leki przeciwbólowe;

◆ wynaczynienie leku cytostatycznego należy odnotować 
w dokumentacji jako zdarzenie niepożądane.

6. Metody minimalizacji skutków wynaczynienia:

1. Ograniczenie rozprzestrzeniania, izolacja wynaczynie-
nia:
◆ Zimny okład (4 x dziennie po 20 min. przez 1 do 2 dni),
◆ Opakowanie zewnętrzne oznaczone niebieską etykietą,
◆ np. ciSplatyna, endoxan, daKarbazyna, etopozyd.

2. Dyspersja i ułatwienie wchłaniania wynaczynionego 
leku:
◆ Ciepły kompres (4 x dziennie po 20 min, przez 1 do 2 

dni), zastosowanie hialuronidazy,
◆ Opakowanie zewnętrzne oznaczone czerwoną etykietą,
◆ docetaKSel, KabazitaKSel, paKlitaKSel,
◆ WinblaStyna, WinKryStyna, Winorelbina,
◆ Viflunina (bez hialuronidazy).

3. Leki niewymagające stosowania ciepłego bądź zimnego 
kompresu w razie wynaczynienia:
◆ Opakowanie zewnętrzne oznaczone zieloną etykietą,
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◆ Kategoria wynaczynienia „N” (leki niepowodujące groź-
nych powikłań po wynaczynieniu),

◆ Opcjonalnie, na zlecenie lekarza, możliwe zastosowanie 
zimnego okładu,

◆ aSparaginza, bleomycyna, bortezombid, cytarabina, fludara-
bina, gemcytabina, Kladrybina, metotreKSat, pemetreKSed,

◆ Przeciwciała monoklonalne,
◆ oKaSliplatyna (Uwaga, kat. D) - nie stosować kompre-

sów.

7. W celu zwiększenia bezpieczeństwa podawania leków cy-
tostatycznych i zmniejszenia liczby wynaczynień należy 
wdrożyć następujące działania takie jak:

a) regularne szkolenia dla personelu pielęgniarskiego 
w zak resie:

◆ działań niepożądanych (w tym wynikających z wyna-
czynień),

◆ Kaniulacji żył obwodowych i terapii płynami infuzyj-
nymi - praktyczne z fantomem,

b) wprowadzenie etykietowania podawanych leków,
c) stosowanie zamkniętego systemu podawania leków cy-

tostatycznych:
◆ wprowadzenie do stosowania łącznika bezigłowego re-

komendowanego przez organizację CDC co wpływa na 
zmniejszenie manipulacji przy kaniuli,

◆ stosowanie strzykawek fabrycznie napełnionych roz-
tworem NaCl 0,9% (wskazanych w leczeniu pacjentów 
z obniżoną odpornością),

d) zwiększenie implantacji portów naczyniowych,
e) systematycznie i szczegółowo prowadzona dokumenta-

cja zdarzeń niepożądanych (wynaczynienie leku cyto-
statycznego) stanowi źródło informacji o przyczynach 
i okolicznościach wydarzenia,

f) system zgłaszania zdarzeń niepożądanych (wynaczynie-
nie leku cytostatycznego) polegający na braku stygmaty-
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zacji zachęca pracowników do zgłaszania ZN i wnikliwej 
analizy przyczynowo-skutkowej.

Najważniejsze jest zapobieganie wynaczynieniu, przede wszyst-
kim poprzez kontrolę miejsca wkłucia (kontrola wizualna, próba 
aspiracji), podczas podawania leków cytostatycznych. W sytu-
acjach trudnego dostępu do żył obwodowych leki cytostatyczne 
podaje się przez cewnik do dużych naczyń lub do portu naczy-
niowego. Przestrzeganie reguł prawidłowego podawania leków 
cytostatycznych może znacznie ograniczyć objawy związane 
z wynaczynieniem. 

Cytostatyki mają z założenia działanie cytotoksyczne i w związ-
ku z tym są lekami, których podawanie wymaga szczególnej 
ostrożności, uwagi i wysokiego poziomu wyszkolenia ze strony 
personelu pielęgniarskiego. Personel podający preparaty cyto-
statyczne jest systematycznie szkolony i zna ins trukcję postępo-
wania w przypadku wynaczynienia leku. 

Każdy przypadek wynaczynienia leku cytotoksycznego jest 
rejestrowany i monitorowany, a kryterium mierzalności jest zapis 
w rejestrze zdarzeń niepożądanych.

Piśmiennictwo:

1. Jędrusik Z., Koper A., Kaźmierczak B., Tujakowski J.: 
Opieka pielęgniarska w chemioterapii, w: Koper A. (red.), 
Pielęgniarstwo onkologiczne, PZWL, Warszawa 2011: 234-
261.

2. Rubach M.: Wynaczynienia leków stosowanych u chorych 
na nowotwory, w: Krzakowski M., Podemski P., Warzocha 
K., Wysocki P., (red.), Onkologia kliniczna, Via Medica, 
Gdańsk 2014: 317-326.

3. Rubach M.: Wynaczynienia leków przeciwnowotworowych 
w: Krzakowski M. (red.), Onkologia kliniczna, Wydawnic-
two Medyczne Borgis, Warszawa 2006: 550–555.

4. Kaźmierczak B.: Problemy pielęgnacyjne pacjentów w 
trakcie chemioterapii w: Koper A., Wrońska I. (red.), Prob-
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Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003: 1–19.

5. Jędrusik Z., Koper A.: Opieka pielęgniarska w trakcie po-
dawania cytostatyków w: Magazyn Pielęgniarki i Położnej 
2007; 1–2: 46–47.

6. Koper A., Jędrusik Z.: Opieka pielęgniarska nad pacjen-
tami leczonymi cytostatykami, w: Biuletynie OIPiP, Byd-
goszcz. 8/2008.

7. I. Mader, P.R. Furst-Weger,, R.M. Mader, E. Nogler - 
Semenitz, S. Wassertheurer.: Extravasation of Cytotoxic 
Agents, Wydawnictwo Springer Wien New York, 2010.

8. medycyna praKtyczna Onkologia 2015/04.

9. medycyna praKtyczna Onkologia 2013/3.

Dr n. med. Anna Koper
Krajowy Konsultant w dziedzinie

pielęgniarstwa onkologicznego
*  zachowano oryginalną wersję tekstu
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I  
nformacje Konsultantów

Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego 

za 2015 rok*

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

1. Ogólna ocena pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego 
w lecznictwie stacjonarnym i niestacjonarnym na terenie 
województwa podlaskiego
Na obszarze województwa podlaskiego usługi medyczne 
w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego re-
alizowane są w 20 podmiotach (18 lecznictwa stacjonarnego) 
i (2 niestacjonarnego). Liczba łóżek rzeczywistych wynosi 
1 432.
Raport sporządzono na podstawie autorskiej ankiety dotyczą-
cej zabezpieczenia mieszkańców województwa w świadczenia 
pielęgnacyjne w dziedzinie zabiegowej. Ankiety rozesłano do 
dyrektorów ds. pielęgniarstwa, naczelnych i przełożonych, 
zwrot ankiet 100%.
W województwie podlaskim 11 podmiotów leczniczych wy-
kazało niedobór 30 pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa 
chirurgicznego oraz 18 pielęgniarek w zakresie pielęgniars-
twa operacyjnego.
Pielęgniarstwo chirurgiczne

◆ Łączna liczba pielęgniarek, w przeliczeniu na etaty, pracu-
jących w oddziałach chirurgicznych 791,5 (w lecznictwie 
stacjonarnym 765,5 i 26 niestacjonarnym)

Wśród pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego 
dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę 767 osób; 
(3 osoby ½ etatu, 2 osoby ¾ etatu, ⅓ etatu 5 osób; 14 osób 
na podstawie umowy cywilno-prawnej).
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek pra-
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cujących w oddziałach chirurgicznych: 0-5 lat 7,2%; 6-10 lat 
6,4%; 11-20 lat 16%; 21-30 lat 35,7 %; powyżej 30 lat 35%.
Wykształcenie pielęgniarek pracujących w oddziałach chi-
rurgicznych: 431 (54,1%) pielęgniarki dyplomowane, 203 
(25,5%) licencjat pielęgniarstwa, 158 (19,8%) magister pielę-
gniarstwa, 4 inne wyższe - 3 magister pedagogiki, 1 licencjat 
ekonomii.
Pielęgniarki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 

pracujące w poradniach
◆ Łączna liczba pielęgniarek pracujących w poradniach 

chirurgicznych 114.
Dominującą forma zatrudnienia jest umowa o pracę, 18 pie-
lęgniarek pracuje na podstawie umowy z podwykonawcą; 
2 pielęgniarki pracują w niepełnym wymiarze godzin; 6 pie-
lęgniarek na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek pra-
cujących w poradniach chirurgicznych: 0-5 lat 6,1%; 6-10 lat 
3,5%; 11-20 lat 14%; 21-30 lat 26,3%; powyżej 30 lat 50%.
Wykształcenie pielęgniarek pracujących w poradniach chi-
rurgicznych: 82 (71,9%) pielęgniarki dyplomowane, 14 osób 
(12,2%) licencjat pielęgniarstwa, 18 (15,7%) magister pielęg-
niarstwa.
Realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego jest rea-
lizowana na kilku płaszczyznach. W kontrolowanych pod-
miotach organizowane są szkolenia wewnątrzszpitalne 
i wew nątrzoddziałowe minimum raz w miesiącu. Tematyka 
szkoleń jest uzależniona od aktualnych potrzeb zgłaszanych 
przez personel pielęgniarski oraz profilu oddziału/kliniki. 
Najczęściej poruszane są zagadnienia dotyczące zasad przy-
gotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie plano-
wym i pilnym, standardów mających wpływ na podniesienie 
jakości opieki okołooperacyjnej, nowoczesnych metod ope-
racyjnych i zasad prawidłowego instrumentowania podczas 
zabiegu operacyjnego, metod zapobiegania powikłaniom 
pooperacyjnym oraz przygotowania pacjenta do pielęgnacji 
w warunkach domowych. Prowadzenie szkoleń jest udoku-
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mentowane. Listy obecności są przechowywane w oddzia-
łach/klinikach.
Przynajmniej raz w miesiącu Pielęgniarka Naczelna/Dyrek-
tor ds. Pielęgniarstwa organizuje spotkanie z pielęgniarka-
mi oddziałowymi/koordynującymi w celu omówienia spraw 
bieżących oddziału/kliniki oraz szpitala. Poruszane są za-
gadnienia dotyczące jakości opieki pielęgniarskiej, norm zat-
rudnienia pielęgniarek w oddziałach chirurgicznych i bloku 
operacyjnym oraz stopień przestrzegania standardów, pro-
cedur, instrukcji stosowanych w oddziałach chirurgicznych 
i bloku operacyjnym.
Pielęgniarki oddziałów, ambulatorium (905,5 pielęgniarek) 
i bloku operacyjnego (309 pielęgniarek) uczestniczą w kur-
sach specjalistycznych. Liczna grupa pielęgniarek posiada 
ukończony kurs specjalistyczny miedzy innymi z zakresu: 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej 34 osób, szczepień 
och ronnych 27 osób, wykonania i interpretacji zapisu EKG 
20 osób, leczenia ran 11 osób, leczenia bólu 7 osób, kurs 
epidemiologiczny 9 osób, kurs endoskopii 8 osób. Personel 
pielęgniarski zgłasza zapotrzebowanie na organizację kur-
sów specjalistycznych w zakresie miedzy innymi leczenia 
ran 90 osób, resuscytacji krążeniowo-oddechowej 90 osób, 
wykonania i interpretacji zapisu EKG 40 osób, leczenia bólu 
10 osób, pielęgnacji stomii 20 osób, endoskopii 20 osób, 
aspektów prawnych w zawodzie pielęgniarki 20 osób.
Wśród 906 pielęgniarek pracujących w oddziałach chirur-
gicznych lub ambulatorium chirurgicznym, kurs kwalifika-
cyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego posiada 
128 pielęgniarek (11,5%). Specjalizację w dziedzinie pielęg-
niarstwa chirurgicznego posiada 193 pielęgniarek (21,3%). 
Pielęgniarki te dodatkowo ukończyły specjalizacje z innych 
dziedzin, miedzy innymi: specjalizację w dziedzinie pielęg-
niarstwa zachowawczego 19 osób, specjalizację w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego 18 osób, specjalizację w dzie-
dzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 12 osób, specjalizację 
w dziedzinie opieki długoterminowej 9 osób. Zapotrzebo-
wanie na organizację specjalizacji w dziedzinie pielęgniar-
stwa chirurgicznego zgłasza 137 pielęgniarek (15,1%), kursu 
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kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
157 pielęgniarek (17,3%).
Wśród 309 pielęgniarek operacyjnych pracujących w blokach 
operacyjnych 84 osoby (27,1%) posiadają kurs kwalifikacyj-
ny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Specjalizację 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego posiada 137 pie-
lęgniarek (44,3%). Pielęgniarki operacyjne legitymują się 
ukończeniem dodatkowych specjalizacji oraz kursów, mię-
dzy innymi: specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirur-
gicznego 4 osoby, specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego 1 osoba, specjalizacji w dziedzinie pielęgniar-
stwa epidemiologicznego 1 osoba, kursu kwalifikacyjnego 
w dziedzinie resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2 osoby, 
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epide-
miologicznego 3 osoby, kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii 8 osób. 
Zapotrzebowanie na organizację specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego zgłasza 64 pielęgniarek (20,7%), 
na organizację kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęg-
niarstwa operacyjnego 34 osoby (11%).
Ponadto pielęgniarki uczestniczą w konferencjach, szkole-
niach organizowanych poza zakładem pracy o zasięgu ogól-
nokrajowym w celu stałej aktualizacji wiedzy, co pozwala na 
podniesienie jakości świadczeń opieki pielęgnacyjnej.
W kontrolowanych podmiotach pielęgniarki po uzyskaniu 
specjalistycznych kwalifikacji zawodowych (ukończenia 
spec jalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
/operacyjnego, kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pie-
lęgniarstwa chirurgicznego/operacyjnego) uzyskują gra-
tyfikację finansową zgodną z ustalonym wewnątrzzak-
ładowym regulaminem. Jednakże uczestnictwo pielęg-
niarek w kursie/specjalizacji wymaga zaangażowania wol-
nego czasu, podmioty opieki zdrowotnej w zdecydowanej 
większości nie przewidują oddelegowania. Ukończenie 
specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego/kursu specjalistycz-
nego wymaga nakładów finansowych, które ponoszą same 
pielęgniarki.
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2. Przeprowadzone kontrole- 5
1. 27.05.2015 r.; Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Ry-

dygiera 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60,
2. 7.08.2015 r.; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Szpi-
talna 8,

3. 21.08.2015 r.; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1,

4. 15.09.2015 r.; Szpital Ogólnym im. Witolda Ginela w Gra-
jewie, 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34,

5. 30.10.2015 r.; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Al. Niepod-
ległości 9.

Pielęgniarstwo operacyjne
Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują 83 sale 
operacyjne (4 w lecznictwie niestacjonarnym i 79 lecznictwie 
stacjonarnym).

◆ Łączna liczba pielęgniarek operacyjnych 309 ( 295 w lecz-
nictwie stacjonarnym i 14 niestacjonarnym)

Wśród pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego 
dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę; (8 osób 
pracuje w niepełnym wymiarze 30 osób na podstawie umowy 
cywilno-prawnej).
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek ope-
racyjnych: 0-5 lat 13,9 %; 6-10 lat 12,2%; 11-20 lat 25,2 %; 
21-30 lat 30,4%; powyżej 30 lat 18,1%.
Wykształcenie pielęgniarek operacyjnych: 91 (29,4%) pielęg-
niarek dyplomowanych, 122 (39,4%) licencjat pielęgniarstwa, 
96 (31,3%) magister pielęgniarstwa, dodatkowo 1 magister 
prawa, 3 magister pedagogiki.
1) poradnie specjalistyczne - rozmieszczenie w województwie 

/ilość/jakość: wystarczające/niewystarczające, uwagi.
W województwie podlaskim opieka specjalistyczna świad-
czona jest w 135 poradniach chirurgicznych. Ilość poradni 
jest wystarczająca.
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2. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli
◆ analiza aktualnych i pożądanych potrzeb kadrowych 

w zakresie dostępności do świadczeń pielęgniarskich,
◆ ocena rodzaju i sposobu prowadzenia dokumentacji pie-

lęgniarskiej,
◆ potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawo-

dowego pielęgniarek,
◆ przestrzegania procedur i standardów w zakresie pielęg-

nowania,
◆ działań dotyczących poprawy jakości realizowanych 

świadczeń pielęgniarskich,
◆ wyposażenia podmiotów leczniczych w aparaturę i sprzęt 

medyczny.
3. Wyniki kontroli

Kontrolowane podmioty lecznicze posiadają podpisaną umo-
wę z płatnikiem świadczeń opieki zdrowotnej. Czas pracy, 
w kontrolowanych szpitalach, jest realizowany w systemie 
pracy: podstawowym w godzinach rannych 700-1435 (7 godz. 
35 min) w wyznaczonych dniach w godzinach popołudnio-
wych w wymiarze 735 oraz dwunastogodzinnym od 700-1900 
/1900-700.
System rejestracji pacjentów odbywa się telefonicznie lub 
osobiście w rejestracji. W szpitalach, gdy istnieje konieczność 
leczenia chirurgicznego pacjenta w trybie nagłym, przyjęcie 
odbywa się w dniu zgłoszenia. W przypadku operacji pla-
nowych wyznacza się datę operacji z uwzględnieniem cza-
su potrzebnego na proces diagnostyczny. Niektóre rodzaje 
zabiegów operacyjnych wymagają wyznaczenia terminu 
zgodnego z rozporządzeniem wewnętrznym ,,Komitet ds. 
kolejek w oczekiwaniu na świadczenia zdrowotne”. Księga 
prowadzona jest przez pracowników oddziału. Weryfikacja 
Księgi odbywa się przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jed-
nostki posiadają zamieszczone informacje dotyczące praw 
pacjenta, oferowanych świadczeniach w wyznaczonych, wi-
docznych miejscach.
W kontrolowanych szpitalach wyposażenie w sprzęt i apara-
turę (w tym jednorazowego użytku) w zakresie niezbędnym 
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do realizacji świadczeń pielęgnacyjnych. Sprzęt utrzymy-
wany oraz używany jest zgodnie z przewidzianym zastoso-
waniem, instrukcją użytkowania. Szpitale stosują dostępne 
środki w celu eliminacji zranień ostrymi narzędziami wśród 
pracowników, wg zasad opisanych w rozporządzeniu o za-
pobieganiu zranieniom.
Aparatura i sprzęt medyczny są okresowo poddawane przeg-
lądom technicznym zgodnie z zaleceniami instrukcji przez 
jednostki techniczne w porozumieniu z pielęgniarką oddzia-
łową/koordynującą. Nadzór i serwis techniczny w szpitalu 
zapewnia sekcja obsługi techniczno-gospodarczej.

4. Wydawane opinie i stanowiska
Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod-
laskiego Departamentu Zdrowia w Białymstoku - wydano 
opinię dotyczącą określenia priorytetowych kierunków szko-
leń specjalizacyjnych pielęgniarek i położnych przydatnych 
w realizacji celów polityki zdrowotnej województwa, w zak-
resie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.
Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod-
laskiego wypełniono ankietę dotyczącą prognozowanych 
potrzeb w zakresie łóżek szpitalnych i innych niż szpitalne 
oraz zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej na 
rok 2016 dla województwa podlaskiego.

5. Czynności doradcze / 5
◆ sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęg-

niarek oraz weryfikacji ustalonych norm zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczni-
czych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r. poz. 
1545);

◆ asystowania przez pielęgniarkę operacyjną operatorowi 
podczas operacji jako pierwsza asysta;

◆ delegowania pielęgniarek z oddziałów do dożylnego po-
dawania kontrastu pacjentom podczas badań inwazyj-
nych;
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◆ zasad wprowadzania Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej 
w bloku operacyjnym oraz możliwości jej modyfikacji 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa chorego;

◆ ocena zakresu obowiązków służbowych pracowników 
wykonujących zawód medyczny - weryfikacja zapisanych 
interpretacji.

7. Opis innych zadań wykonywanych przez konsultanta wo-
jewódzkiego

◆ Udział w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego - Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie;

◆ Przygotowanie raportu z działalności w dziedzinie pie-
lęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego w wojewódz-
twie podlaskim za 2015 r dla Konsultanta Krajowego;

◆ Współpraca z Konsultantem Krajowym w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego oraz Kon-
sultantami Wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego i operacyjnego oraz innych dziedzinach 
pielęgniarstwa;

◆ Udział w spotkaniu organizowanym przez Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
i operacyjnego;

◆ Udział w spotkaniu organizowanym przez Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa z kierowni-
czą kadrą pielęgniarską województwa podlaskiego;

◆ Udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo 
Zdrowia z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi;

◆ Udział w pracach grupy ekspertów o zasięgu ogólnopol-
skim w celu opracowania Zaleceń profilaktyki zakażeń 
miejsca operowanego i stosowania antybiotykoterapii 
w okresie przedoperacyjnej opieki pielęgniarskiej na od-
działach zabiegowych;

◆ Udział w pracach Ogólnopolskiego Zespołu powołane-
go przez Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie - opracowanie szczegółowego programu 
kursu kwalifikacyjnego oraz programu specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego;
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◆ Opracowanie pytań egzaminacyjnych dla potrzeb Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych do modułów programu specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego;

◆ Aktywny udział w Konferencji Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego z okazji Dnia Pielęgniarki; X Między-
narodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,Życio-
dajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross; V Zjeź-
dzie Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Czy 
otyłość ma płeć?;

◆ Udział w pracach Komisji Programowej Kierunku Pie-
lęgniarstwo, w pracach Komisji Rekrutacyjnej oraz 
w pracach Komisji ds. Prac Dyplomowych na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu kierunek Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku;

◆ Udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w sesji 
Polityka zdrowotna - wyzwania z perspektywy Polski 
Wschodniej;

◆ Udział w spotkaniu, dyskusji w zakresie podwyżek płac 
dla personelu pielęgniarskiego w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Podlaskiego Departamentu Zdrowia 
w Białymstoku; Konferencji pielęgniarek i położnych 
w ramach ogólnopolskiej kampanii pielęgniarek i po-
łożnych ,Ostatni dyżur;

◆ Udział w konferencji i prezentacji Mapy potrzeb zdro-
wotnych w zakresie Onkologii i dla województwa pod-
laskiego;

◆ Udział w Obradach VII Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białym-
stoku;

◆ Opiekun Koła Naukowego Studentów przy Zakładzie 
Pielęgniarstwa Chirurgicznego. III miejsce w Rankingu 
Kół Naukowych Uniwersytetu Medycznego na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu;

◆ Współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim 
(sekretarz w Kole PTP przy Uniwersytecie Medycznym 
w Białymstoku/Zarządem Oddziału PTP Wojewódz-
kiego)/Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek 
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Instrumentariuszek/Okręgową Izbą Pielęgniarek i Po-
łożnych.

8. Potrzeby i problemy do rozwiązania
◆ Konieczność uzupełnienia kadry pielęgniarskiej w dzie-

dzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego 
szczególnie w okresie urlopowym, kiedy braki w obsa-
dzie pielęgniarskiej są szczególnie pomniejszone.

◆ W standardzie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo 
zarówno na poziomie studiów licencjackich jak i ma-
gisterskich należy zapisać wymiar godzin w celu reali-
zacji przedmiotu pielęgniarstwo operacyjne. Obecnie 
ze względu na dowolność gospodarowania godzinami 
dydaktycznymi przez szkoły wyższe, przedmiot pielęg-
niarstwo operacyjne realizowany jest tylko w niektórych 
uczelniach.

◆ Konieczność ustalenia zasad obliczania minimalnych 
norm zatrudniania personelu pielęgniarskiego w pod-
miotach leczniczych będących przedsiębiorstwami, nie 
podlegających Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania mi-
nimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).

dr n. med. Regina Sierżantowicz
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  

pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

*zachowano oryginalną wersję tekstu (red.)

Informacje Konsultantów
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Informacje organizacji i stowarzyszeń

P  
ielęgniarka Roku 2015

Zarząd Oddziału PTP informuje, że w lutym 2016 roku odbył 
się, już po raz XI, etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu 
Pielęgniarka Roku 2015.

Konkurs Pielęgniarka Roku organizowany jest przez Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego od 2005 roku, 
jako kontynuacja tradycji olimpiad pielęgniarskich i turnieju 
o Złoty Czepek Pielęgniarski. Od początku swojego istnienia 
objęty jest patronatem Ministra Zdrowia oraz Prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

Celem Konkursu jest wyłonienie pielęgniarek liderów, osób 
o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym, zaangażo-
wanych w działalność na rzecz rozwoju pielęgniarstwa. Ideą jest 
budowanie nowego wizerunku pielęgniarki oraz kultywowanie 
tradycji zawodowych. 

Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy. Przeprowadzany jest 
w trzech etapach i realizowany w ramach działalności wojewódz-
kich oddziałów PTP :

I etap - wyłonienie uczestników Konkursu w poszczególnych 
podmiotach leczniczych, 

II etap - eliminacje w oddziałach wojewódzkich PTP - rozwią-
zywanie 60 zadań testowych, 

III etap - ocena projektów indywidualnych na szczeblu krajo-
wym - prezentacje).

W naszym województwie, do II etapu konkursu przystąpiło w 
tym roku 19 pielęgniarek (5 z USK w Białymstoku, 4 z SP ZOZ 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, 3 z UDSK 
w Białymstoku, 3 z SP ZOZ w Hajnówce, 2 z SP ZOZ WSPR 
w Białymstoku oraz 2 z SP ZOZ w Choroszczy. 

W skład Komisji konkursowej II etapu wchodziły: przewodni-
cząca dr Matylda Sierakowska oraz mgr Anna German i mgr 
Mirosława Piech.

W toku postępowania konkursowego laureatką I nagrody zos-
tała Pani Magdalena Opryszczko z SP ZOZ w Choroszczy. 
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II nagrodę, kolejny już raz uzyskał Pan Tomasz Perłowski 
SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a III Pani Karolina Kufta z SP 
ZOZ w Choroszczy i ex aequo Pani Elżbieta Cerkiewnik z USK 
w Białymstoku.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest Pielęgniarstwo 
wielokulturowe wyzwaniem dla edukacji i praktyki pielęgniar-
skiej w Polsce. 07.04. laureatki etapów wojewódzkich przedstawią 
przed komisją powołaną przez ZG PTP swoje prezentacje. 

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2016 roku 
w Warszawie. Finalistka Konkursu Pielęgniarka Roku zostanie 
uhonorowana pucharem przechodnim, przekazywanym do ma-
cierzystego podmiotu leczniczego.

Serdecznie gratulujemy laureatkom etapu wojewódzkiego, 
a Pani mgr Magdalenie Opryszczko życzymy sukcesu na III 
etapie postępowania konkursowego.

Przewodncząca Zarządu  
Oddziału PTP w Białymstoku  

dr n. med. Matylda Sierakowska

Informacje organizacji i stowarzyszeń
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B  
ardzo trudno być pielęgniarką w Polsce

Przypomnijmy: 

Minister Marian Zembala podpisał rozporządzenie w sprawie 
podwyżek dla pielęgniarek. 

Czy nowy minister może je zmienić?
OZZPiP informuje, że minister zdrowia 14 października 2015 r. 

podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej. Rozporządzenie to uzyskało zatem akceptację Rządowego 
Centrum Legislacji, a zatem zostało uznane z zgodne z prawem 
i możliwe do ogłoszenia.

Tym samym kompromis jaki z ogromnym trudem udało się 
osiągnąć po negocjacjach w dniach 22/23 września 2015 r. wszedł 
ostatecznie w życie. Podpis Ministra Zdrowia oraz fakt niezwłocz-
nej publikacji w Dz.U. gwarantuje wprowadzenie zmian.

Odebranie grupie zawodowej pielęgniarek i położnych uzys-
kanych wzrostów wynagrodzeń będzie wymagało uchylenia lub 
zmiany rozporządzenia przez ewentualnego następcę Ministra 
Zdrowia, ale jak rozumiemy, takiej sytuacji nawet nie dopuszcza-
my do myśli. Uważamy, że prawa nabyte muszą być przestrzegane 
i szanowane przez każdy Rząd RP - mówią pielęgniarki.

Przypominam również w skrócie najważniejsze zmiany jakie 
wprowadziła nowelizacja w porównaniu do obecnego rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. tj. wersji jaka nie 
była akceptowana przez OZZPiP:

nastąpiło zwiększenie kwot przeznaczonych na wzrost •	
średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek 
i położnych z 300 zł. przewidzianych obecnie tylko do 
30.06.2016 r. do kwoty 400 zł miesięcznie w okresie od 
01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. oraz w kolejnych latach 800 
zł. miesięcznie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., 
1 200 zł. miesięcznie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. oraz 
1 600 zł. miesięcznie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Informacje stowarzyszeń i organizacji
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wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzy-•	
skanych podwyżek w kwocie nie mniejszej niż 1600 zł. mie-
sięcznie od 01.09.2019 r. na lata następne,
wprowadzono - dotąd pominiętą część grupy zawodowej •	
- tj. nastąpi wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i po-
łożnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej 
w wysokościach i terminach jak wyżej, za wyjątkiem pierw-
szego wzrostu wynagrodzeń od 01.01.2016 r. (przesuniecie 
podwyżki o cztery miesiące),
nastąpiło przełamanie bardzo niekorzystnej zasady - od •	
chwili wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, jeżeli nie 
dojdzie w terminie 21 do zawarcia porozumienia z zakła-
dową organizacją OZZPiP pracodawca będzie musiał po-
dzielić uzyskane środki po równo na wszystkie uprawnione 
pielęgniarki i położne, natomiast dotąd obowiązywała za-
sada, że jeżeli nie uzgodni zasad podziału w terminie 7 dni 
- ma prawo samodzielnie podzielić uzyskane dodatkowe 
środki według własnego uznania.

Źródło: GUS/ozzpip.pl

Informacje organizacji i stowarzyszeń
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Informacje stowarzyszeń i organizacji

P  
ismo do PIP

Białystok 7.01.2016 r.
Ogólnopolski Związek Zawodowy  
Pielęgniarek i Położnych  
Zakładowa Organizacja Związkowa  
Uniwersyteckiego Dziecięcego  
Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Państwowa Inspekcja Pracy 
Główny Inspektorat Pracy

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym 
w Białymstoku ul. Waszyngtona 17, prosi o opinię Państwowej 
Inspekcji Pracy w sprawie dyżurów medycznych pełnionych przez 
pielęgniarki pracujące w systemie zmianowym:

Czy pracownik pracujący w systemie pracy zmianowej 
może dodatkowo pełnić dyżury medyczne?

Z góry dziękujemy za szybką odpowiedź.

Z poważaniem

Przewodnicząca  
Zakładowej Organizacji Związkowej

Agnieszka Olchin
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Informacje stowarzyszeń i organizacji

O  
dpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r.
Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
GNP-306-023-6-1/16

Pani Agnieszka OLCHIN 
Przewodnicząca 
Zakładowej Organizacji Związkowej 
OZZPiP przy Uniwersyteckim  
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym 
ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 7 stycznia 2016 r. Departa-
ment Prawny Głównego Inspektoratu Pracy uprzejmie informu-
je, iż nie ma przeszkód prawnych, by pracownik zatrudniony w 
systemie zmianowym pełnił dyżury medyczne, o ile spełnia wa-
runki określone w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), tj. 
jest pracownikiem wykonującym zawód medyczny i posiadającym 
wyższe wykształcenie, zatrudnionym w podmiocie leczniczym 
wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i cało-
dobowe świadczenia zdrowotne.

Dyrektor Departamentu Prawnego  
Halina Tulwin
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I  
nformacje Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

W dniu 27 maja 2015 roku NRPiP rozpoczęła kampanię spo-
łecznościową Ostatni Dyżur. 

Ostatni dyżur jest formą kampanii społecznej, ukazującej złą 
sytuację pielęgniarek i położnych, co w konsekwencji może do-
prowadzić do pozbawienia pacjentów ich opieki. 

Petycje-recepty mają na celu zmobilizowanie rządu do podjęcia 
działań poprawiających sytuację pielęgniarek i położnych. Re-
cepta jest apelem kierowanym do polskich decydentów o podję-
cie natychmiastowych działań w celu opracowania i wdrożenia 
programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizo-
wane przez pielęgniarki i położne.

Podsumowanie tej kampanii odbyło się w dniu 16 grudnia 
w War szawie.

Najpierw debata odbyła się w Bibliotece Publicznej m. Sto-
łecznego Warszawa z udziałem członków NRPiP, przedstawi-
cieli Departamentu Pielęgniarek i Położnych, prezesów izb me-
dycznych z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP oraz 
przedstawicielami organizacji pacjentów. Moderatorem debaty 
był Krzysztof Ziemiec - dziennikarz TVP.

Następnie odbyło się spotkanie z Marszałkami Senatu i Sejmu 
przy ul Wiejskiej, w czasie którego została złożenia „symboliczna 
recepta”.

Następnym punktem podsumowującym kampanię było spot-
kanie członków NRPiP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
z wicepremierem Piotrem Glińskim, ministrem zdrowia Kon-
stantym Radziwiłłem oraz rzecznikiem rządu Elżbietą Wi-
tek.

Samorząd pielęgniarek i położnych przekazał do Kancela-
rii Premiera ponad pół miliona podpisów popierających akcję 
„Ostatni dyżur”. „To recepty na uzdrowienie polskiej służby 
zdrowia wystawione przez Polki i Polaków.”

Kampania „Ostatni Dyżur”
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Podczas spotkania Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł 
zapewnił, że dostrzega problem, czego wyrazem są już rozpo-
częte rozmowy z pielęgniarkami i zapewnił, że trwają prace nad 
systemowym rozwiązaniem dotyczącym wynagrodzeń w ochro-
nie zdrowia, uporządkowaniem kwestii zatrudnienia i ścieżką 
rozwoju zawodowego pielęgniarek.

W ramach dialogu podejmowanego przez ministra zdrowia ze 
środowiskami medycznymi zostały ustalone kolejne spotkania 
w Ministerstwie Zdrowia.

Przewodnicząca ORPiP  
Cecylia Dolińska

Kampania „Ostatni Dyżur”
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O  
pinia prawna

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r.

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie 
NIPiP-NRPiP-DM.0021.192.2015.WW

Pani  
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

Do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wpłynęły pisma do-
tyczące odmowy stosowania postanowień rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1400) względem pielęgniarek i położnych bezpośrednio 
uczestniczących w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez 
„podwykonawców” świadczeniodawców posiadających umowy 
na ich realizację z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W związku z powyższym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
przedstawia opinię prawną w przedmiotowej sprawie*.

Z poważaniem 

Prezes NRPiP  
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

*opinia w załączeniu - na kolejnych stronach

Informacje NRPiP
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O  
pinia prawna

Dotycząca stosowania postanowień rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1400) względem, pielęgniarek i położnych bezpośrednio 
uczestniczących w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez 
„podwykonawców” świadczeniodawców posiadających umowy 
na ich realizację z Narodowym Funduszem Zdrowia
Dla:

Prezesa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie

Sporządzona przez:

Piotra Siłakiewicza, r.pr. 

Wniosek:

Pielęgniarki i położne posiadające np. umowę o pracę u „pod-
wykonawcy” określonego świadczeniodawcy, realizujące bez-
pośrednio świadczenia opieki zdrowotnej w ramach umowy 
z NFZ zawartej przez tego świadczeniodawcę również powinny 
być objęte postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1400).
Uzasadnienie:

Stan faktyczny:
Przedmiot zapytania dotyczy objęcia przewidzianym w rozpo-

rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400) wzrostem wynagrodzeń dla 
pielęgniarek i położnych, uczestniczących w realizacji świadczeń 
opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy posiadającego umowę 
z NFZ w oparciu o stosunek prawny łączące je nie bezpośrednio 
z tym świadczeniodawcą lecz z jego podwykonawcą.

Informacje NRPiP
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Ocena prawna:

W pierwszym rzędzie wypada przywołać regułę wyrażoną 
w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 wrześ-
nia 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400) zgodnie, 
z którą w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia 
świadczeniodawca posiadający umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa 
opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne - 
świadczenia wysokospecjalistyczne, przekaże do dyrektora właś-
ciwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 
informację, według stanu na dzień ogłoszenia rozporządzenia, 
o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świad-
czeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm. 2)), i realizujących świadczenia 
opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielę-
gniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu lecz-
niczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki 
i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, 
w przeliczeniu na liczbę etatów, realizujących te świadczenia.

Z przywołanej normy prawnej nie wynika, aby pielęgniarki 
i położne musiały posiadać jakąkolwiek umowę bezpośrednio 
z tym konkretnym świadczeniodawcą. Warunkiem jest natomiast 
wykonywanie u tego świadczeniodawcy zawodu w rozumieniu 
art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
także realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zasadne bę-
dzie zatem stanowisko zgodnie, z którym pielęgniarki i położne 
posiadające np. umowę o pracę u „podwykonawcy” określonego 
świadczeniodawcy, realizujące bezpośrednio świadczenia opieki 
zdrowotnej w ramach umowy z NFZ zawartej przez tego świad-
czeniodawcę również powinny być objęte postanowieniami przy-
wołanego rozporządzenia.

Powyższe stanowisko potwierdza także brzmienie art. 133 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 
z późn. zm.), stosownie z którym to świadczeniodawcy mogą 
zlecać podwykonawcom udzielanie świadczeń opieki zdrowot-

Informacje NRPiP
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nej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
zawartej z Funduszem, jeżeli umowa tak stanowi. Ponadto umo-
wa zawierana przez świadczeniodawców z NFZ w myśl reguły 
wyrażonej w art. 136 ust. 1 pkt 3 przywołanej wyżej ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych powinna zawierać wykaz podwykonawców oraz 
wymagania dla nich inne niż techniczne i sanitarne, określone 
w odrębnych przepisach. Z powyższego jednoznacznie wynika 
zatem, że świadczeniodawcy mogą realizować umowy w oparciu 
o podwykonawców, jednakże ustawodawca nałożył na nich w tym 
zakresie pewne obowiązki informacyjne względem NFZ.

Objęcie zakresem rozporządzenia w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie 
pielęgniarki i położne, które bezpośrednio łączy umowa ze świad-
czeniodawcą byłoby nieuzasadnionym ograniczeniem.

Mając na względzie zasadę racjonalnego działania polskiego 
prawodawcy jak również posługując się literalną wykładnią prze-
pisów omawianego rozporządzenia trzeba wyrazić przekonania, 
że winno ono znaleźć zastosowanie względem tych pielęgniarek 
i położnych, które u danego świadczeniodawcy uczestniczą w rea-
lizacji świadczeń w ramach umowy, którą zawarł on z NFZ.

Konkludując należy stwierdzić, że brak jest podstaw do zawę-
żającej interpretacji norm sformułowanych w cytowanym roz-
porządzeniu i ograniczaniu jego stosowania wobec pielęgniarek 
i położnych, które posiadają wprawdzie bezpośrednią umowę 
z tzw. „podwykonawcą” świadczeniodawcy, lecz w rzeczywistości 
to u niego i na jego rzecz realizują określone w umowie świad-
czenia zdrowotne.

Piotr Siłakiewicz  
radca prawny
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I  
nformacje NRPiP w sprawie podwyżek

Warszawa, 2015-12-23
Minister Zdrowia
PPP.024.52.2015.RJ/TB

Pan Tadeusz Jędrzejczyk  
Prezes  
Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie

W związku z pismem z dnia 27 listopada 2015 r. (znak: DSOZ. 
401.2327.2015) w sprawie wątpliwości interpretacyjnych doty-
czących stosowania przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 
1400 i 1628), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie OWU” 
uprzejmie wyjaśniam, że potwierdzam stanowisko przedstawione 
w piśmie z dnia 27 października 2015 r. (znak: MZ-PP-P.078.2.2015/
TB).

Celem regulacji prawnej (ratio legis) przepisu § 2 ust. 1 rozporzą-
dzenia w sprawie OWU było objęcie wszystkich świadczeniodaw-
ców, bez względu na formę organizacyjno-prawną, posiadających 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem 
umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotne oraz umowy 
w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. 
Pielęgniarki lub położne, które występując w roli świadczenio-
dawców spełniają łącznie następujące warunki: wykonują zawód 
pielęgniarki lub położnej (prowadzą działalność gospodarczą 
w formie indywidualnej praktyki lub w formie grupowej prak-
tyki np. spółek cywilnych, jawnych), i posiadają zawartą umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem oddziału 
wojewódzkiego NFZ) oraz udzielają świadczeń opieki zdrowotnej 
są uprawnione do wzrostu wynagrodzeń, zgodnie z § 2 ust. 1 roz-
porządzenia w sprawie OWU. 
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Powyższe pielęgniarki i położne były uwzględniane w ogólnej 
liczbie osób wykonujących te zawody, która brana była pod uwagę 
przy obliczaniu skutków finansowych rozporządzenia w Sprawie 
OWU. 

Inna wykładnia ww. przepisu w sposób nieuprawniony różni-
cowałaby pielęgniarki i położne, które wykonują zawód u świad-
czeniodawcy albo te, które są świadczeniodawcami i wykonują te 
same świadczenia w ramach praktyki zawodowej.

Z poważaniem 

Z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Podsekretarz Stanu  

Piotr Warczyński
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I  
nformacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, dnia 25.01.2016 r.
Narodowy  
Fundusz Zdrowia  
Departament Świadczeń  
Opieki Zdrowotnej

Pani Zofia Małas  
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych  
Warszawa

Szanowna Pani

W związku z pismem znak: NIPiP-NRPiP-DM.0021.6.2016.WW 
z 7 stycznia 2016 r. dotyczącym (...) wątpliwości, co do zakresu 
zas tosowania rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 08 wrze-
śnia w sprawie ogólnych warunków umów 2015 r. (...) i interpre-
tacji wykonywania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie podstawowa opieka zdrowotna, w odniesieniu do 
przekazania dodatkowych środków finansowych na świadcze-
nia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki podstawo-
wej opieki zdrowotnej, uprzejmie informuję, jak niżej.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628), zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 
2015 r. (Dz. U. poz. 1400) dodatkowe środki finansowe świad-
czeniodawca przeznacza w taki sposób, (...) aby zapewnić średni 
wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w skali 
kraju o 400 zł (...) dla wskazanej wyżej grupy zawodowej. Przed-
miotowe środki finansowe stanowią sumę wszystkich środków 
finansowych otrzymanych w zakresach świadczeń realizowanych 
przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, dla których 
jednostka rozliczeniową jest roczna stawka kapitacyjna, w ramach 
umowy zawartej z NFZ przez świadczeniodawcę udzielającego 
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
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Jednocześnie trzeba stwierdzić, że świadczeniodawca może, 
w związku ze swoją suwerennością i samodzielnością, zgodnie 
z zapisami zawartymi w §1 ust. 3 zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. 
zmieniającego zarządzenie Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świad-
czeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, wykorzystać 
środki finansowe wynikające ze zmiany wartości współczynnika 
odnoszącego się do osób w wieku od 40 do 65 roku życia z pozio-
mu 1,1 do 1,12 do finansowania świadczeń wykonywanych przez 
pielęgniarki, w szczególności realizujące świadczenia w gabinetach 
zabiegowych oraz punktach szczepień, które nie są definiowane, 
jako pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

Jednocześnie nadmieniam, że w związku z pismem pani Lucy-
ny Dargiewicz Przewodniczącej Zarządu Krajowego Ogólnopol-
skiego Związku Pielęgniarek i Położnych znak: ZK-009/VI/2016 r. 
z 7 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przepisów związanych 
z przekazaniem dodatkowych środków finansowych na świad-
czenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki lub higienistki 
szkolne udzielające świadczeń w środowisku nauczania i wycho-
wania została Pani przekazana do wiadomości odpowiedź w ni-
niejszej kwestii pismem znak: DSOZ.40158.2016 W.00891.KKL z 15 
stycznia 2016 r.

Z poważaniem

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej  
Narodowego Funduszu Zdrowia  

Zastępca Dyrektora Daniel Rutkowski
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I  
nformacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 27.01.2016 r.
Minister Zdrowia
PP-WPS.078.2.2016

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes

Odpowiadając na korespondencję z dnia 4 stycznia br. (znak: 
NIPiP-NRPiP- DM.0021.1.2016.WW) oraz z dnia 7 stycznia br. (znak: 
NlPiP-NRPiP- DM.0021.6.2016.WW) w sprawie pojawiających się 
wątpliwości dot. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położ-
nych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, uprzejmie 
proszę o przyjęcie poniższej informacji.

W porozumieniu podpisanym 23 września 2015 r. przez Ministra 
Zdrowia, Prezesa NFZ oraz środowisko pielęgniarek i położnych 
- reprezentowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 
oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 
- ustalono m.in., że od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie stawka kapi-
tacyjna dla:

◆ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
◆ położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
◆ pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
w sposób zapewniający ww. grupom zawodowym średni wzrost 

miesięcznego wynagrodzenia, w przeliczeniu na etat (równoważ-
nik etatu). Zgodnie z treścią porozumienia wzrost wynagrodze-
nia dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej 
w wysokości 400 zł nastąpi w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 sierpnia 2016 r. Następnie o 800 zł wynagrodzenie wzro-
śnie w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 
2017 r. Natomiast od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2018 r. będzie przysługiwała podwyżka w kwocie 1200 zł, zaś od 
dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. wynagrodzenie 
wzroś nie o kwotę 1600 zł.
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W dniu 16 października br. weszły w życie przepisy rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628). Rozpo-
rządzenie to uzupełnia rozwiązania zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. poz. 1400) m.in. w zakresie uregulowania od 1 stycznia 
2016 r. kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek poz, pielęg-
niarek i higienistek szkolnych udzielających świadczeń w środowis-
ku nauczania i wychowania oraz położnych poz, zgodnie z ww. 
zawartym porozumieniem.

Jednocześnie wyjaśniam, iż obowiązujące przepisy prawa, 
mianem pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej, określają pielęgniarkę/położną 
legitymującą się stosownymi kwalifikacjami, będącą świadcze-
niodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej albo, która jest zatrudniona lub wykonuje 
zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pielęgniarka/położna 
poz podlega wyborom świadczeniobiorców na podstawie dekla-
racji wyboru, zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 oraz 56 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia w wa-
runkach kontraktowania świadczeń zakres świadczeń pielęg niarki 
poz, położnej poz oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wy-
chowania stanowią samodzielne przedmioty wniosku i umowy 
zawieranej przez Fundusz ze świadczeniodawcą. W ramach za-
wartych umów, pielęgniarki, położne, pielęgniarki/higienistki 
szkolne udzielają świadczeń gwarantowanych określonych prze-
pisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248, z późn. zm.) realizując zakresy 
zadań określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 paź-
dziernika 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki 
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 214, poz. 
1816). Świadczenia w przedmiotowych zakresach świadczeń finan-
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sowane są na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej. Podstawą 
rozliczeń są listy świadczeniobiorców sporządzone na podstawie 
deklaracji wyboru pielęgniarki poz, położnej poz, a w przypadku 
pielęgniarki/higienistki szkolnej - listy uczniów szkół objętych 
opieką. Dla świadczeń lekarza poz, wymienione powyżej prze-
pisy prawa ustalają odrębnie, zarówno wykaz świadczeń gwa-
rantowanych podlegający finansowaniu ze środków publicznych, 
jak też zakres realizowanych zadań. Świadczenia lekarza poz są 
samodzielnym przedmiotem wniosku i umowy zawieranej przez 
Fundusz, a podstawą rozliczeń w tym zakresie świadczeń jest 
lista świadczeniobiorców utworzona przez świadczeniodawcę na 
podstawie deklaracji wyboru lekarza poz. 

Podkreślenia wymaga, że Fundusz nie jest pracodawcą wobec 
personelu zgłaszanego przez świadczeniodawców do realizacji 
umów. Kwoty środków przekazywane świadczeniodawcom w wy-
niku rozliczenia świadczeń służą pokryciu kosztów ich udzielania, 
w tym kosztów wynagrodzeń personelu. Wynikający z przepi-
sów §16 ust. 1a załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz §3 i §4 ust. 6 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wzrost finan-
sowania świadczeń w zakresach: świadczenia pielęgniarki poz, 
świadczenia położnej poz, świadczenia pielęgniarki szkolnej, kie-
ruje strumień finansowania w obszary, w których zwiększenie 
nakładów na świadczenia było konieczne. 

Wzrost finansowania świadczeń w zakresie: świadczenia lekarza 
poz, nastąpił w roku 2015, skutkując wzrostem nakładów na POZ 
o ok. 1,1 mld zł w porównaniu z kosztami poniesionymi w roku 
2014. Jako skutek przyjętych rozwiązań, w roku 2016, szacowany 
jest dalszy wzrost nakładów na finansowanie przedmiotowych 
świadczeń (o ok. 0,4 mld zł), w przypadku spełnienia przez wszyst-
kich świadczeniodawców realizujących zakres świadczeń lekarza 
poz, przesłanek do stosowania przy rozliczaniu świadczeń, w ciągu 
całego roku, rocznej stawki kapitacyjnej w kwocie 144 zł. W świetle 
powyższego tzw. „pielęgniarki praktyki” - wykonujące świadcze-
nia w gabinetach zabiegowych i gabinetach szczepień lekarzy 

Informacje NRPiP



99

Biuletyn nr 97/2016    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

poz nie są uprawnione do wzrostu wynagrodzeń, wynikającego 
z ww. rozporządzenia, ponieważ nie są pielęgniarkami podsta-
wowej opieki zdrowotnej i NFZ nie wymaga uczestniczenia przez 
powyższe w procesie realizacji świadczeń gwarantowanych w za-
kresie lekarza poz. Natomiast tzw. „pielęgniarki współpracujące” 
z pielęgniarką poz, która posiada deklaracje wyboru pacjentów 
i jej wynagrodzenie jest finansowane ze stawki kapitacyjnej, mogą 
być uwzględnione w podziale dodatkowych środków pochodzą-
cych ze wzrostu kapitacyjnej stawki rocznej. Warunkiem jest po-
siadanie umowy z NFZ obejmującej świadczenia udzielane przez 
pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach której do 
realizacji tych świadczeń zatrudniona jest obok pielęgniarki poz 
tzw. „pielęgniarka współpracująca”. Jednocześnie wyjaśniam, 
że zgodnie z informacją Prezesa NFZ dla wyliczenia stawek ka-
pitacyjnych w zakresach: pielęgniarki poz i położnej poz zostały 
uwzględnione pielęgniarki i położne „współpracujące”. Ponadto, 
jak poinformował Prezes NFZ, w związku z postanowieniami zarzą-
dzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 12 stycznie 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie 
określenia warunków zwierania i realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opie-
ka zdrowotna, nastąpiła zmiana dotycząca zwiększenia z 1,1 na 
1,2 wartości współczynnika korygującego stawkę kapitacyjna dla 
rozliczania pacjentów w wieku od 40. do 60. roku życia w zakre-
sie świadczeń realizowanych przez lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej. W związku z tym świadczeniodawcy podstawowej 
opieki zdrowotnej (pracodawcy) mogą dokonać zmian dotyczą-
cych wzrostu wynagrodzeń w sytuacji zatrudniania pielęgniarek 
i położnych realizujących świadczenia w gabinetach zabiegowych 
oraz punktach szczepień, w których realizowane są świadczenia 
gwarantowane w tym zakresie. Należy jednak podkreślić, że wpro-
wadzona przez Prezesa NFZ regulacja nie jest związana z postano-
wieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 
roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej.

Z poważaniem 
Z upoważnienia Ministra Zdrowia  

Podsekretarz Stanu  
Marek Tombarkiewicz

Informacje NRPiP



100

Biuletyn nr 97/2016    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

I  
nformacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, dnia 29.01.2016 r.
Prezes Narodowego  
Funduszu Zdrowia

Pani Zofia Małas  
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych  
Warszawa

Szanowna Pani Prezes!
W nawiązaniu do spotkania w dniu 26 stycznia 2016 r. w siedzibie 

Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia odnosząc się do kwestii 
stosowania przepisów dotyczących przekazania dodatkowych 
środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udziela-
ne przez pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej 
uprzejmie informuję, jak niżej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628), zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. 
poz. 1400) ww. dodatkowe środki finansowe świadczeniodawca 
przeznacza w taki sposób, (...) aby zapewnić średni wzrost mie-
sięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w skali kraju o 400 
zł (...) dla wskazanych wyżej grup zawodowych. Przedmiotowe 
środki finansowe stanowią sumę wszystkich środków finansowych 
otrzymanych w zakresach świadczeń realizowanych przez pielę-
gniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki 
lub higienistki szkolne udzielające świadczenia w środowisku na-
uczania i wychowania, dla których jednostką rozliczeniową jest 
roczna stawka kapitacyjna, w ramach umowy zawartej z NFZ przez 
świadczeniodawcę udzielającego świadczeń podstawowej opieki 
zdrowotnej.

Z poważaniem 
Prezes  

Narodowego Funduszu Zdrowia  
Tadeusz Jędrzejczyk
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S  
tanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko Nr 3  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie 
zabezpieczania środków finansowych  

dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ  
w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o spowodowanie 
należnych wypłat z tytułu wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek 
zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach 
szczepień.

Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 roku w War-
szawie pomiędzy OPZZPiP, NRPiP a Prezesem NFZ i Ministrem 
Zdrowia wskazuje między innymi, iż pielęgniarki wykonujące 
zawód u świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie 
świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna są upoważ-
nione do otrzymania podwyżki.

W świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jasno 
została określona definicja pielęgniarki POZ. Ustawa i zawarte 
Porozumienia nie wskazują, że ma być to pielęgniarka posiadają-
ca aktywną listę świadczeniobiorców tylko pielęgniarka POZ. 

Naszą intencją podczas rozmów było objęcie podwyżką wszyst-
kich pielęgniarek i położnych, aby zapewnić im średnio wzrost 
miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w skali kraju 
o 400,00 zł. Każdy świadczeniodawca, który wykazał upraw-
nione pielęgniarki i położne miał otrzymać po 400,00 zł na etat 
pielęgniarki albo położnej albo równoważnik etatu.

W świetle zebranych informacji z okręgowych izb pielęgniarek 
i położnych, NRPiP stwierdza iż ponad 3 tysiące pielęgniarek 
w skali kraju wykonujących świadczenia zdrowotne w gabinetach 
zabiegowych i punktach szczepień nie zostało objętych podwyż-
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kami z uwagi na mylną interpretację zapisów rozporządzenia MZ 
z dnia 14 października 2015 roku zmieniające rozporządzenia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej która spowodowała jedynie podwyższenie 
wynagrodzeń dla pielęgniarki rodzinnej, położnej rodzinnej, 
pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania i higienistki 
szklonej.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o pilne działania 
Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ w celu ujednolicenia postę-
powań i naprawienia powyższych błędnych interpretacji przez 
niektórych świadczeniodawców zatrudniających pielęgniarki 
w gabinetach i punktach szczepień.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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P  
odwyżki dla pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek 
z nocnej i świątecznej opieki 

- od września 2016

Pielęgniarki pracujące w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej 
nie otrzymają podwyżek od 1 stycznia 2016 roku. 

Z rozporządzenie ministra zdrowia wynika, że powinny one 
zostać objęte podwyżkami od września 2016 roku - wyjaśnia 
Iwona Kaczorowska-Kossowska w komentarzu w SerWiSie praWo 
i zdroWie.
Pytanie

Czy podwyżki od 1 stycznia 2016 roku dla pielęgniarek POZ, 
należą się pielęgniarkom pracującym w NPL?

Odpowiedź
Nie. Z treści § 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 14 paź-

dziernika 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opie ki 
zdrowotnej - dalej r.z.o.w.u. wynika natomiast, że pie lęg-
niar ki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej powinny zostać 
objęte podwyżkami od 1 września 2016 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 pkt 17a ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świad-

czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-
licznych nocna i świąteczna opieka zdrowotna zaliczana jest 
do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
Z kolei w myśl § 16 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia 
z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u. 
roz różniane są następujące sposoby rozliczania świadczeń 
zdrowotnych:
1) kapitacyjna stawka roczna;
2) cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej;
3) ryczałt.

Informacje NRPiP



104

Biuletyn nr 97/2016    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Zgodnie zaś z § 11 ust. 1 zarządzenia Nr 64/2013/DS0Z Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 15 listopada 2013 
roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej (NFZ poz. 64 z późn. zm.) dla celów 
rozliczania udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej stosuje się ryczałt miesięczny.
Rozporządzenie ministra zdrowia z 8 września 2015 roku 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej w swoim pierwotnym brzmieniu wy-
łączyło jednoznacznie podstawową opiekę zdrowotną (bez 
względu na formę rozliczeń) z zakresu świadczeń objętych 
regulacją podwyżkową określoną w tym rozporządzeniu. 
Zmiana w tym zakresie wprowadzona została przepisami 
rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015 
roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych wa-
runków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Rozporządzenie to uwzględnia świadczeniodawców POZ, 
dzieląc ich jednak na dwie kategorie: świadczeniodawców, 
dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka 
roczna (§ 3 ust. 1 r.z.o.w.u.), oraz pozostałych świadczenio-
dawców (§ 4 r.z.o.w.u.).
W okresie od 1 stycznia 2016 roku. § 3 ust. 1 r.z.o.w.u. naka-
zuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Fun-
duszu uwzględnienie w umowach o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, 
dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka 
roczna, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku postanowień 
dotyczących wysokości dodatkowych środków na świadcze-
nia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne 
w okresie od 1 stycznia 2016 do dnia 31 sierpnia 2016 roku. 
Ponieważ zapis ten odnosi się wyłącznie do umów rozlicza-
nych stawką kapitacyjną, nie odnosi się on do świadczeń 
NiŚOZ, jako rozliczanych ryczałtem.
Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 r.z.o.w.u. w latach 2016-2018 
świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udzielanie 
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świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką roz-
liczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, przekazywać ma 
w określonym terminie do dyrektora właściwego oddziału 
wojewódzkiego Funduszu informację o liczbie pielęgniarek 
i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy i rea-
lizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie 
indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie 
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidual-
nej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącz-
nie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu 
na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących 
te świadczenia. 
Na podstawie powyższych danych, zgodnie z ust. 4, w la-
tach 2016-2018 dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego 
Funduszu ma obowiązek przekazywać corocznie świadcze-
niodawcy dodatkowe środki na świadczenia opieki zdro-
wotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od 
1 września 2016 do 31 sierpnia 2019 roku.
Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że w okresie od 
15 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 rok pielęgniarki 
udzielające świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej nie mają prawa do podwyżek z tytułu realizacji umowy 
w tym zakresie na podstawie § 2 r.o.w.u. ani § 3 r.z.o.w.u., 
gdyż jest to umowa o udzielanie świadczeń POZ (wyłączona 
w treści § 2 r.o.w.u.), nie jest jednak rozliczana stawką kapi-
tacyjną (objętą treścią § 3 r.z.o.w.u.).
Natomiast w odniesieniu do okresu przypadającego od 
1 września 2016 roku, przepis § 4 ust. 1 r.z.o.w.u. ustala tryb 
przekazywania świadków na podwyżki przez wszystkich 
świadczeniodawców, za wyjątkiem tych którzy realizują 
świadczenia POZ rozliczane stawką kapitacyjną. Przepis ten 
nie wyłącza już świadczeń POZ jako całości, a jedynie świad-
czenia rozliczane kapitacyjną stawką roczną, co prowadzi 
wniosku, iż obejmuje on pozostałe świadczenia podstawowej 
opieki zdrowotnej.
Paragraf 4 ust. 7 r.z.o.w.u. stanowi wprawdzie następnie, iż 
w latach 2016-2019 do umowy o udzielanie świadczeń opieki 
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zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3-10, 
które to odesłanie może rodzić pewne wątpliwości, z uwagi 
na to, że § 2 ust. 3 przewiduje ustalenie liczby etatów i rów-
noważników etatów pielęgniarki albo położnej w oparciu 
o informację przekazaną zgodnie z § 2 ust. 1 r.o.w.u., które 
wyłączało w tym zakresie świadczenia POZ bez względu na 
formę finansowania.
Jednak ponieważ w odniesieniu do okresu przypadającego 
od 1 września 2016 roku rozporządzenie z 14 października 
w § 4 wprowadza odrębną regulację w stosunku do treści 
§ 2 r.o.w.u., przepis § 4 ust. 7 r.z.o.w.u. odsyła zaś do § 2 
je dynie odpowiednio, należy przyjąć, iż odesłanie to ma 
tylko charakter proceduralny, tj. dotyczy ono zasad i trybu 
przekazywania dyrektorowi NFZ informacji dotyczącej iloś-
ci pielęgniarek i położnych wykonujących zawód, nie zaś 
zakresu świadczeniodawców, których przepis ten ma doty-
czyć, w przeciwnym wypadku nie byłoby potrzeby określania 
expressis verbis zakresu świadczeniodawców podlegających 
regulacji tego przepisu.

Tym samym należy dojść do wniosku iż począwszy od 
1 września 2016 roku pielęgniarki realizujące świadczenia 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej winny zostać objęte 
podwyżkami na mocy § 4 r.z.o.w.u.

Stopień zawiłości regulacji wprowadzonej przepisami obu 
rozporządzeń, w szczególności zaś fakt, iż część przepisów 
dotyczących podwyżek zawarto w rozporządzeniu pierwot-
nym, cześć zaś - rozporządzeniu nowelizującym, należy oce-
nić bardzo negatywnie, i może on powodować w omawianym 
zakresie spory interpretacyjne pomiędzy świadczeniodawca-
mi a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Iwona Kaczorowska-Kossowska 
radca prawny 
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U  
chwała Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 377/VI/2015 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie

wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o zba-
danie zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 
112, poz. 654), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lute-
go 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebę-
dącym przedsiębiorcą oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uznaje, iż:

1. Art. 42 i art. 47 ust. 1 i ust. 3, art. 48 ust. 1 i ust. 2 oraz 
art. 49 i art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zmian.)  
- są niezgodne z art. 2, art. 32 ust.1 i art. 68 ust. 1 Kons-
tytucji RP.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 
roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) jest, 
w związku z art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. 
zm.), niezgodne z art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 
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roku w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnie-
nia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U z 2012 r. poz. 1545) 
- jest w związku z art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. 
zmian.) niezgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 68 ust. 1 
Konstytucji RP.

§ 2 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uznaje, iż wymie-
nione w §1 przepisy, ze względu na niezgodność z Konsty-
tucją RP powinny zostać wyeliminowane z obowiązującego 
porządku prawnego.

§ 3 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postanawia wys-
tąpić, w trybie art. 191 pkt 4 Konstytucji RP, do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie wymienionych 
w §1 uchwały: przepisów ustawy o działalności leczniczej 
oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia - pod względem zgod-
ności z przepisami Konstytucji wskazanymi w §1 uchwały 
jako wzorzec kontroli.

§ 4. 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udziela adwoka-
towi Michałowi Suszyńskiemu, wpisanemu pod nr 3793 na 
listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, 
prowadzącemu Kancelarię Adwokacką przy ul Nowy Świat 53 
w Warszawie pełnomocnictwa do opracowania i wniesienia 
wniosków, o których mowa w §3, a także do reprezentowania 
Naczelnej Rady w postępowaniu przed Trybunałem Konsty-
tucyjnym. Pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielenia 
substytucji.

2. Do podpisania dokumentu pełnomocnictwa dla adwokata 
Michała Suszyńskiego upoważniona zostaje Pani Grażyna 
Rogala-Pawelczyk - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP 
 Joanna Walewander  Grażyna Rogala-Pawelczyk
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UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały i jej treść wynikają z procedury 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, obowiązu-
jącej podmioty będące ogólnokrajowymi władzami organizacji 
zawodowych (art 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji RP). Do tej grupy 
zalicza się władze samorządów zawodowych, a m.in. także sa-
morządu pielęgniarek i położnych.

Uchwała stanowi podstawę prawną wniosku do TK i pełni 
w związku z tym dwojaką funkcję. 

Po pierwsze - stanowi konieczny dowód na to, iż wniosek 
pochodzi od ogólnokrajowej organizacji związkowej, a nie 
od osoby która go sporządziła i podpisała. 

Po drugie - uchwała musi być zbieżna, treścią wniosku 
wskazując: kwestionowany przepis przez oznaczenie aktu 
normatywnego (przedmiot kontroli TK), wyrażenie woli 
wyeliminowania tego przepisu z porządku prawnego 
oraz sformułowanie zarzutu niezgodności z przepisem 
aktu normatywnego wyższego rzędu (wzorzec kontroli). 
W przypadku gdy przedmiotem kontroli jest ustawa - ak-
tem normatywnym wyższego rzędu jest Konstytucja lub 
ratyfikowana umowa międzynarodowa.

Zarzut niezgodności może być sformułowany przez wskazanie 
przepisów aktu normatywnego wyższego rzędu. Uchwała zakreś-
la granice wniosku, wiążące dla pełnomocnika formułującego 
wniosek. W przeciwieństwie do postępowania cywilnego przed 
sądami powszechnymi - w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym pełnomocnik nie ma prawa do samodzielnego 
przedmiotu kontroli i wzorca kontroli.

Ponadto uchwała może zawierać postanowienia dotyczące spo-
sobu jej wykonania, w szczególności wskazywać inny podmiot 
(pełnomocnika) zobligowany przez władzę ogólnokrajowej or-
ganizacji zawodowej do sporządzenia wniosku, złożenia w TK 
i reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu przed Try-
bunałem.

Istnienie uchwały oraz jej treść podlega badaniu w fazie wstęp-
nego badania wniosku, przewidzianego w art. 36 ust. 1 ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym. 
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Wynik badania decyduje o nadaniu dalszego biegu wnioskowi 
lub o odmowie nadania dalszego biegu.

Przedstawione warunki, jakim odpowiadać winna uchwała pot-
wierdzają m.in.: wyrok TK z 20.02.2002 r. sygn. K_39/00 (Orze-
czenia TK ZU/1/A/2002/4), postanowienie TK z 19.02.2008 r. 
sygn. Tw 48/07 (Orzeczenia TK 50/2/B/2008), postanowienie 
TK z 22.12.2008 r. sygn. Tw35/08 i przywołane tam dalsze orze-
czenia.

Postanowienie z 22.12.2008 r. dotyczyło odmowy nadania dal-
szego biegu wnioskowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy samorzą-
dowej z 1991 roku.
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K  
ompetencje ratowników medycznych

Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych specjalnie 
dla menedżera zdroWia odniosła się do projektu rozporządzenia 
w sprawie kompetencji ratowników medycznych. Zofia Małas 
mówi, że wprowadzanie ratowników medycznych do oddzia-
łów i podmiotów leczniczych nie rozwiąże braku pielęgniarek 
i położnych.

Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:

- Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych stoi na stanowis-
ku, że ratownik medyczny jest zawodem, który ma umocowa-
nie w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

- Projekty zmian ustawy o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym, wprowadzające przepisy o dodatkowych zada-
niach zawodowych ratownika medycznego w szczególności: 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych samodzielnie lub pod 
nadzorem lekarza w podmiotach leczniczych, opiniowane 
były przez Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 
w sposób negatywny. Zakres uprawnień zawodowych ratow-
nika medycznego powinien być oparty o system kształcenia. 
W przypadku ww. przepisu nie dostrzega się podstaw w obo-
wiązujących programach kształcenia. 

- Wprowadzanie ratowników medycznych do oddziałów i pod-
miotów leczniczych nie rozwiązuje braku pielęgniarek i po-
łożnych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oczekuje 
od Departamentu Pielęgniarek i Położnych i Ministerstwa 
Zdrowia działań naprawczych zgodnie z rekomendacjami, 
a nie pozornych działań wprowadzających inne zawody me-
dyczne w miejsce pielęgniarki.

- W opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ratowni-
cy medyczni nie powinni udzielać świadczeń zdrowotnych 
w podmiotach leczniczych, które nie wchodzą w skład sys-
temu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
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- Zakres uprawnień zawodowych ratownika medycznego po-
winien być oparty o system kształcenia. W przypadku ww. 
przepisu nie dostrzega się podstaw w obowiązujących prog-
ramach kształcenia. Nadanie ratownikom medycznym no-
wych uprawnień, wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 
2015 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy 
o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych 
innych ustaw, do których nie posiadają kompetencji mogą 
zaowocować błędami w sztuce. 

- Wskazując miejsce pracy ratownika medycznego poza syste-
mem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w eduka-
cji zdrowotnej i na stanowiskach administracyjnych, trzeba 
mieć świadomość braku przygotowania ratownika medycz-
nego do tych zadań. 

- W kwestii zakresu uprawnień zawodowych zarówno pie-
lęgniarek jak i ratowników medycznych, nasze argumenty 
opierają się jedynie o odrębności wynikających z systemu 
kształcenia obu grup zawodowych, a tym samym - odmienne 
kompetencje. W wielu punktach mamy jednakowe stano-
wiska: ratownik medyczny przygotowany jest do realizacji 
specyficznych zadań zawodowych związanych z udzielaniem 
medycznych czynności ratunkowych, ratowania życia ludz-
kiego w sytuacjach trudnych. 

- Pragnę również podkreślić, że działanie Samorządu Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych nie miało i nie ma na celu 
pomniejszania zasług i wartości pracy ratowników medycz-
nych ani innych zawodów medycznych.
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S  
tanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 1 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie

projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne 
kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: 

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC)

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zauważa, że w ostat-
nim czasie został stworzony system opieki nad kobietą w ciąży, 
w porodzie i połogu oraz noworodkiem, określony w szczegól-
ności poprzez:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. 
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodo-
wej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem 
(Dz. U. poz. 1100, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-
ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, 
porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych 
powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń 
położniczych (Dz. U. poz. 2007);

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodze-
niu bólu porodowego (Dz. U. poz. 1997);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).
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Wspomniany system dopiero zaczyna działać, głownie za 
sprawą wprowadzenia w życie rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 16 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawo-
wanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego 
porodu, połogu oraz opieki nad dzieckiem (Dz. U. poz. 1514), ma-
jącego na celu uszczelnienie opieki nad ciężarną, kobietą rodzącą, 
położnicą oraz noworodkiem, których efekty oraz skuteczność 
będzie można ocenić w dłuższej perspektywie czasu.

W świetle powyższego należałoby zastanowić się nad celowoś-
cią i zagrożeniami wprowadzenia w życie tak daleko idących 
nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w zakresie opieki 
nad kobietą w ciąży, w porodzie i połogu oraz noworodkiem.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych istniejący 
system opieki nad kobietą w ciąży, w porodzie i połogu oraz no-
worodkiem w swoich założeniach zabezpiecza właściwą opiekę 
pod warunkiem realizacji przepisów prawa zawartych w wy-
żej wymienionych aktach prawnych. Zgodnie z założeniami na 
etapie tworzenia standardów opieki okołoporodowej miały być 
przeprowadzone szkolenia dla personelu medycznego poszczegól-
nych szczebli opieki i szeroka kampania informacyjna dla społe-
czeństwa. Spełnienie tych warunków pozwoliłoby na zaistnienie 
w pełni skutecznego i efektywnego systemu opieki.

Jednocześnie poniżej przedstawiamy uwagi do projektu za-
rządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowa-
dza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą 
w ciąży (KC):

1) W treści projektu wszystko jest podporządkowane porad-
nictwu ambulatoryjnemu - nie ma mowy o pracy z ciężar-
ną, matką i noworodkiem w środowisku domowym. Pac-
jentka ma prawo do wizyt patronażowych w środowisku 
zamieszkania (w domu). W projekcie nie ma wskazanej 
opieki w środowisku domowym (nie jest także w projekcie 
finansowana taka procedura), w związku z czym istnieje 
obawa, że świadczenia przedporodowe i poporodowe będą 
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realizowane wyłącznie w poradni ambulatoryjnej. Należy 
zwrócić uwagę, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania 
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z za-
kresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, po-
łogu oraz opieki nad dzieckiem (Dz. U. poz. 1100, z późn. 
zm.) daje kobietom ciężarnym również możliwość porodu 
w domu lub w domu narodzin, a taki model opieki tego nie 
zapewnia. Ograniczona praca w środowisku daje mniejsze 
efekty rozpoznawania problemów zdrowotnych i socjal-
nych oraz edukacji zdrowotnej rodziny.

2) Istnieje realne zagrożenie braku pełnej opieki położnej 
w małych miejscowościach i środowisku wiejskim, szcze-
gólnie dla mniej zamożnych pacjentek. Pacjentki z małych 
miejscowości, w których szpital jest oddalony o kilkanaście 
kilometrów, mogą mieć utrudniony regularny dostęp do 
świadczeń, w szczególności, gdy żaden lekarz czy położna 
z okolicy nie będą uczestniczyć w programie. Generuje to 
przede wszystkim niezadowolenie pacjentów oraz dodat-
kowe koszty (np. dojazdu).

3) Kobieta ciężarna będzie miała ograniczony wybór lekarza 
lub położnej prowadzącego/ej ciążę, gdyż będzie on zawę-
żony do osób, które tworzą zespół w ramach Koordyno-
wanej opieki nad kobietą w ciąży. Kobieta ciężarna będzie 
zmuszona do wyboru lekarza lub położnej z jednego zespo-
łu, co jest niezgodne z prawem pacjenta i rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie 
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej 
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad dzieckiem 
(Dz. U. poz. 1100, z późn. zm.).

4) Nie widzimy możliwości, aby była jednoczasowo możliwa 
opieka wybranej położnej nad pacjentką w czasie ciąży, 
porodu, połogu. Z projektu wynika, że będzie nadal brak 
ciągłości w opiece - inny personel zajmuje się kobietą w cią-
ży, inny podczas porodu i w czasie połogu. Zmienia się 
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tylko finansowanie świadczeń z korzyścią dla podmiotu 
koordynującego.

5) Projekt przewiduje wprowadzenie nowych definicji pojęć: 
„rozporządzenie o opiece okołoporodowej” i „rozporzą-
dzenie o opiece w ciąży patologicznej”, odpowiadających 
odpowiednio rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowa-
nia medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobie-
tą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, 
połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100, 
z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania 
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu około-
porodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowa-
nej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przy-
padkach występowania określonych powikłań oraz opieki 
nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. 
poz. 2007), przewidujących określone standardy związane 
z opieką okołoporodową, co należy uznać za konsekwencję 
wprowadzenia do zarządzenia nowego zakresu świadczeń 
zdrowotnych - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży 
(KC).
Jednocześnie zauważyć należy, że projekt nie przewiduje 
wprowadzenia do zarządzenia, w związku z wprowadze-
niem nowego zakresu świadczeń zdrowotnych, ani definicji 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie standardów postępowania medycznego w łago-
dzeniu bólu porodowego (Dz. U. poz. 1997), ani żadnych 
odesłań do standardów określonych w tym rozporządze-
niu. Chociaż standardy te stosuje się w postępowaniu me-
dycznym w zakresie łagodzenia bólu porodowego w pod-
miotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą 
w rodzaju świadczenia szpitalne (§ 2 cyt. rozporządzenia), 
to - zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kon-
traktowane odrębnie w zakresie Koordynowana opieka 
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nad kobietą w ciąży (KC) - przedmiotem tej umowy ma 
być udzielanie przez świadczeniodawcę świadczeń opieki 
zdrowotnej również w zak resie leczenia szpitalnego. Roz-
porządzenie to - jak się wydaje - powinno być chociaż-
by wskazane w § 1 ust. 2 wzoru przedmiotowej umowy, 
w którym zostały wskazane zasady i warunki wykony-
wania umowy. Nieuzasadnione bowiem wydaje się, aby 
standardy te nie były stosowane w sytuacji porodu prze-
prowadzanego w szpitalu;

6) Projekt wprowadza zmianę do zarządzenia, zgodnie z któ-
rą świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie Ko-
ordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KC) obowiązany 
jest do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycz-
nej realizacji świadczeń w oparciu o narzędzie informa-
tyczne udostępnione przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Pojęcie „elektroniczna dokumentacja medyczna” należy 
rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.). Pamiętać przy tym należy, 
że odpowiednie przepisy tej ustawy (art. 11) wprowadza-
jące obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji 
medycznej wejdą w życie dopiero z dniem 1 sierpnia 2017 r. 
Jak się wydaje, w projekcie chodzi o dane dotyczące usługo-
biorców (dane osobowe, jednostkowe dane medyczne oraz 
datę dokonania wpisu) przetwarzane w systemie informacji 
w ochronie zdrowia;

7) Projekt wprowadza określone zasady dotyczące rozli-
czania świadczeń udzielanych w ramach nowego zakresu 
świadczeń medycznych. Przede wszystkim, zgodnie z pro-
pozycją niedopuszczalne ma być „dodatkowe rozliczanie 
świadczeń dla kobiet w ciąży związanych z ciążą, porodem 
i połogiem, analogicznych jak w KC, w zakresach położ-
nictwa i ginekologii oraz innych zakresach i rodzajach 
świadczeń, chyba że przepisy załącznika nr 4 do zarzą-
dzenia stanowią inaczej”. Z projektowanej części P za-
łącznika nr 4 do zarządzenia wynika, że zastrzeżenie to 
nie dotyczy badań prenatalnych wykonywanych w opar-
ciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 
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2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1505, z późn. zm.). 
Jednocześnie jednak w projektowanej części P załącznika 
nr 4 do zarządzenia wskazano również, że w przypad-
ku przystąpienia podmiotu do realizacji świadczeń KC, 
NFZ nie będzie finansował u danego świadczeniodawcy 
świadczeń związanych z położnictwem w ramach AOS 
oraz lecznict wa szpitalnego. Tym samym podmiot ten nie 
otrzyma finansowania za świadczenia opieki zdrowotnej 
związane z położnictwem udzielone osobom nie pozos-
tającym w tym podmiocie w opiece koordynowanej, na 
przykład w stanach nagłych;

8) Do projektu został dołączony załącznik określający wzór 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ro-
dzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 
w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży 
(KC), przy czym projekt nie przewiduje wprowadzenia 
takiego załącznika do zarządzenia (o takiej zmianie nie 
ma mowy w § 1 projektu). Wyłącznie na podstawie innych 
zmian do zarządzenia przewidzianych w projekcie można 
domniemywać, że przedmiotowy wzór ma stanowić nowy 
załącznik nr 2f do zarządzenia. Należy jednakże stwierdzić 
- biorąc pod uwagę kolejność załączników do zarządze-
nia - że załącznik ten powinien zostać umieszczony po 
załączniku nr 2d do zarządzenia a przed załącznikiem nr 
2e do zarządzenia (wzór aneksu do umowy);

9) W załączniku nr 3 do projektu, w pkt. 1.2, wskazano, że 
„w przypadku rezygnacji pacjentki z opieki w ramach KC, 
świadczeniodawca odnotowuje to w historii choroby oraz 
systemie informatycznym, udostępnionym przez NFZ do 
monitorowania KC”. Jednocześnie, w pkt. 2.5, wskazano, 
że „rozliczeniu w danym okresie sprawozdawczym podle-
ga liczba świadczeń KC, odpowiadająca liczbie porodów 
w tym okresie sprawozdawczym. Kwota ta uwzględnia 
pełną opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu”. Powstaje 
wątpliwość, czy rozliczona zostanie opieka w okresie ciąży 
w sytuacji, gdy przed samym porodem osoba objęta opieką 
koordynowaną zrezygnuje z tej opieki. Podobna wątpliwość 
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pojawia się w odniesieniu do pkt. 1.4, zgodnie z którym 
„w przypadku wystąpienia nieprawidłowości przekracza-
jących kompetencje opieki w ośrodku I/II poziomu referen-
cyjnego, pacjentka powinna być skierowana do ośrodka III 
poziomu referencyjnego, zgodnie ze stanem klinicznym”. 
W tym przypadku nie jest jasne, który ośrodek uzyska roz-
liczenie świadczenia. Powstaje również wątpliwość w spo-
sobie rozliczania w przypadku, gdy pacjentka wejdzie do 
projektu w trakcie porodu lub po porodzie, a wcześniej-
sze świadczenia były realizowane przez położną poz, nie 
będącą uczestnikiem programu KC. Brak takiej regulacji 
stwarza sytuacje mogące skutkować nadużyciami.

10) W załączniku nr 3 do projektu, w pkt. 5, wskazano pa-
rametr jakościowy do oceny udzielania świadczeń dla 
podmiotów I oraz II poziomu referencyjnego - „odsetek 
ciężarnych, u których zrealizowany został pełny schemat 
opieki, przewidziany dla ciąży fizjologicznej i patologicz-
nej zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia o opie-
ce okołoporodowej oraz o opiece w ciąży patologicznej 
- 100%”. Powstaje wątpliwość, czy taki parametr jest moż-
liwy do osiągnięcia.

11) Finansowanie i rozliczanie świadczenia Koordynowanej 
opieki nad kobietą w ciąży (KC):
- Finansowanie świadczenia KC jest nieczytelne (wartości 

procentowe), może stwarzać duże różnice w finansowa-
niu świadczenia;

- Brak informacji o podziale środków, a ma opiekować się 
pacjentką zespół specjalistów.

12) Załącznik nr 2 – Warunki wymagane:
- W pkt 23.4 Warunki wymagane ppkt 23.4.3 – w przed-

stawionym projekcie uwzględniono zbyt małą liczba po-
łożnych wchodzących w zespół (6 lekarzy + 1 położna). 
Może spowodować to niski poziom świadczeń zdrowot-
nych, brak czasu dla pacjenta: na edukacje, profilakty-
kę. Należy podkreślić również, że zwiększy się czas na 
działania biurokratyczne, co jeszcze bardziej wpłynie na 
jakość świadczonych usług. Uważamy, że koniecznością 
jest dodanie położne: równoważnik co najmniej 0,44 
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etatu położnej na jedno łóżko dla pacjentek po porodzie 
w tym w systemie „matka z dzieckiem.”

Nadmieniam, iż takiego zapisu brakuje również w Rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 
roku. W przywołanym Rozporządzeniu Ministra okreś-
lono równoważniki zatrudnienia położnych dla neona-
tologii, lecz nie ma nic o opiece nad kobietą po porodzie, 
a przecież mamy do czynienia z przynajmniej dwojgiem 
pacjentów. Sytuacja ta powoduje zmniejszenie zatrudnienia 
w pionie położnych i obniżenie jakości świadczeń pielęg-
niarskich.
- W pkt 23.4 Warunki wymagane ppkt 23.4.7 Pozostałe 

warunki - minimalna l. porodów w podmiocie koordy-
nującym (żywo urodzonych dzieci powyżej 22 t. c. - 600 
rocznie) - warunki nie są możliwe do osiągnięcia przez 
większość szpitali w niektórych województwach.

- W pkt 23.5 Warunki dodatkowo oceniane ppkt 23.5.2 
Pozostały personel - należy uwzględnić w projekcie 
położną specjalistkę pielęgniarstwa rodzinnego, gdyż 
spełnia wymogi i posiada odpowiednie kwalifikacje do 
wyszczególnionych zadań. Nie dbamy o wykorzysta-
nie wiedzy pielęgniarstwa rodzinnego i nie uwzględ-
nia się ich kwalifikacji w żadnych zarządzeniach, stąd 
pracodawcy nie mają motywacji do ich zatrudniania, 
czy dodatkowego wynagradzania. Położna specjalist-
ka pielęgniarstwa rodzinnego ma kwalifikacje do pracy 
w lecznictwie otwartym i zamkniętym.

13) Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu umowy, część P – opis 
świadczenia Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży:
- W pkt 1.2 Określenie świadczenia w ppkt 6) Zapewnia 

możliwość 24 h kontaktu z ośrodkiem prowadzącym 
– zapis ten budzi wątpliwości. Biorąc pod uwagę fakt, 
że w Programie mają uczestniczyć placówki, w których 
odbywa się co najmniej 600 porodów rocznie (w niektó-
rych znacznie więcej) to całodobowa opieka nad taką 
liczbą pacjentek może być trudna. Zwłaszcza, że doty-
czy to dość długiego okresu jakim jest ciąża i 6 tygodni 
okresu połogowego, a wymagania personalne NFZ nie 
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są wygórowane (6 lekarzy, 1 położna). Ponadto pomimo 
wieloletniego sygnalizowania ze strony istniejących pod-
miotów realizujących świadczenia położnej poz, NFZ nie 
wyrażał zgody na kontraktowanie całodobowej opieki.

- W pkt 1.2 Określenie świadczenia w ppkt 9) [podmiot 
koordynujący] współpracuje z lekarzem poz, na liście 
którego znajduje się kobieta w ciąży - brak jest nato-
miast zapisu dotyczącego współpracy z położną poz. Czy 
świadczeniodawca przystępujący do świadczeń w zakre-
sie Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży obejmuje 
także opieką noworodka do ukończenia 6 tygodnia życia 
(w domu)? Do chwili obecnej taką opieką noworodka 
obejmowała położna poz. Należy również zaznaczyć, 
że w ppkt 1.5 Specyfikacja zasadniczych procedur me-
dycznych wykonywanych w trakcie udzielania świad-
czenia znajduje się procedura 89.04 opieka pielęgniarki 
lub położnej.

- W pkt 1.5 Specyfikacja zasadniczych procedur medycz-
nych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia 
- należy dodać inne procedury dotyczące wykonywania 
świadczeń przez położną, np. procedury wizyty domowej 
u ciężarnej, położnicy, noworodka, porady laktacyjnej. 
Są to zadania specyficzne nie tylko w zakresie szczegól-
nych kompetencji położnej, ale i wymogów takich jak 
czas dojazdu, koszt dojazdu, czas wizyty.

- W pkt 5 Parametry jakościowe do oceny udzielania 
świadczeń - Parametry jakościowe dla podmiotów I oraz 
II poziomu referencyjnego mogą nie być możliwe do 
osiągnięcia przez większość oddziałów położniczych 
w niektórych województwach (z danych aktualnie zna-
nych oczekiwany odsetek cięć cesarskich – poniżej 25% 
nie występuje w niektórych województwach, a średnia 
wynosi 35-40%).

14) Załącznik nr 5 - ankieta satysfakcji: Pytanie S7: Ocena 
położnych: Staranność wykonanych zabiegów/opatrun-
ków - czy pacjentka może ocenić obiektywnie nie będąc 
fachowcem? Staranność podlega ocenie merytorycznej, 
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ocenie pacjentki może podlegać satysfakcja ze świadczonej 
opieki.

15) Zmiany spowodowane reorganizacją opieki nad kobietą 
w ciąży, w czasie porodu i połogu oraz nad noworodkiem 
wpłyną na dezorganizację dotychczasowej już ustabilizo-
wanej opieki. Proponowany program spowoduje zamknię-
cie indywidualnych praktyk położnych, które zapewniają 
wysoką jakość świadczeń medycznych względem kobiety. 
Po okresie pilotażu położne mogą być zmuszone do zam-
knięcia indywidualnych praktyk i przejścia do programu. 
Należy podkreślić, że ustawa o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej gwarantuje samodzielność tych zawodów.

Proponowane zmiany, przedstawione w projekcie zarządzenia 
wpłyną niekorzystnie na zdrowie matki i noworodka, ponie-
waż:

- Wprowadzą chaos do dotychczas sprawnie funkcjonującej 
opieki nad matką i noworodkiem.

- Ograniczą wolność pacjentki w zakresie wyboru położnej 
POZ narzucając położną zatrudnioną w opiece skoor-
dynowanej.

- Wprowadzą nierówny dostęp do opieki kobiet zamiesz-
kujących miasto i wieś.

- Podmioty medyczne realizujące świadczenia położnej 
poz prowadzone przez położne, jak również indywidu-
alne grupowe praktyki położnej jak wykazują statystyki 
realizują świadczenia opieki okołoporodowej w sposób 
właściwy, co ma również odzwierciedlenie w poziomie 
satysfakcji pacjenta. Fakt ten należy łączyć z dużą świa-
domością położnych decydujących się na samodzielne 
realizowanie usług oraz roli samorządu pielęgniarek 
i położnych jako instytucji nadzorującej. Proponowana 
zmiana może wyeliminować z rynku dobrze funkcjo-
nujące praktyki i zakłady.

W świetle powyższego, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
stoi na stanowisku, że wprowadzenie w życie przedmiotowego 
projektu zarządzenia Prezesa NFZ jest niezasadne, a wręcz może 
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przynieść więcej szkód niż korzyści i w związku z tym, opiniuje 
go negatywnie i wnosi o odrzucenie w całości. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych proponuje usprawnie-
nie wdrażania istniejącego już i dobrze opracowanego standardu 
opieki okołoporodowej, wzmocnienie pozycji położnej, zapew-
nienie finansowania świadczeń dla położnych poz, w celu pro-
wadzenia ciąży oraz umożliwienie równej dostępności wyboru 
miejsca porodu kobietom w ciąży (bezpłatny dostęp do świadczeń 
okołoporodowych w domu, domu narodzin, szpitalu). Jednakże 
w przypadku podjęcia decyzji o dalszym procedowaniu projektu 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się z wnioskiem 
o przekazanie do ponownego uzgodnienia przedmiotowego pro-
jektu w wersji uwzględniającej powyższe stanowisko.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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P  
ismo do Prezesa NFZ

Warszawa, dnia 12 lutego 2016 r.

Prezes Narodowego 
Funduszu Zdrowia

Pani Zofia Małas 
Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes

Chciałbym serdecznie podziękować za uwagi Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych zgłoszone do projektu zarządzenia Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, 
który wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opie-
ka nad kobietą w ciąży.

Zostały one rozpatrzone z najwyższą starannością, znaczna ich 
część została uwzględniona w projekcie przedmiotowego zarzą-
dzenia. Szczegółowe informacje o sposobie rozpatrzenia poszcze-
gólnych uwag przedstawiam w załączniku.

Liczę na dalszą owocną współpracę w działaniach na rzecz po-
lepszenia jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych finanso-
wanych przez NFZ.

Z poważaniem
Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

Zastępca Prezesa ds. Medycznych 
Andrzej Jacyna
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O  
rdynowanie leków

Pielęgniarki i położne, od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie ze 
swoimi kwalifikacjami będą mogły samodzielnie ordynować ok-
reślone leki, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, oraz wystawiać na nie recepty.

10 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wykazu substancji 
czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów me-
dycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 
1739). Natomiast w dniu 28 października 2015 roku Minister 
Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie recept wystawianych 
przez pielęgniarki i położne.

Powyższe rozporządzenia umożliwią pielęgniarkom i położnym 
od 1 stycznia 2016 roku wykonywanie nowych zadań zgodnie 
z uprawnieniami nadanymi przez art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 
2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1435 ze zm.)

Zgodnie z wykazem ustalonym w rozporządzeniu pielęgniarki, 
posiadające tytuł magistra pielęgniarstwa i położne z tytułem 
magistra położnictwa, oraz pielęgniarki, położne z tytułem 
spec jalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mogą samodzielnie or-
dynować określone leki, wyroby medyczne, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oraz wystawiać na nie 
recepty. Mogą także wystawiać skierowanie na wykonanie badań 
diagnostycznych. Natomiast pielęgniarki, położne posiadające 
dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo i położnictwo będą miały prawo wystawiania 
re cepty na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, 
zgodnie z zaleceniami lekarza.

Z ustawowych uprawnień będą mogły skorzystać pielęgniarki 
i położne, które ukończą kurs specjalistyczny w zakresie Ordy-
nowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położ-
nych. Obowiązek ukończenia tego kursu nie dotyczy pielęgniarek 
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i położnych, które w kształceniu zawodowym na studiach lub 
w ramach kształcenia na specjalizacjach nabyły wiedzę objętą 
takim kursem.

Kursy specjalistyczne przygotowujące pielęgniarki i położne 
do nowych zadań, będą realizowane w ramach pozyskanych fun-
duszy ze środków europejskich. Ministerstwo Zdrowia obecnie 
ogłosiło konkurs na ich realizację, a pierwsze szkolenia rozpoczną 
się w I kwartale 2016 roku.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Zdrowia projekt prog-
ramu kształcenia przewiduje, że kursy będą trwały:

45 godzin - dla pielęgniarek i położnych uprawnionych do 
wypisywania recept na leki oraz środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynu-
acji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich,

65 godzin - dla pielęgniarek i położnych uprawnionych do 
samodzielnej ordynacji leków zawierających określone sub-
stancje czynne, środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego i wyroby medyczne oraz wystawiania na 
nie recept lub zleceń.

Od roku akademickiego 2016/2017 programy kształcenia za-
wodowego na studiach na kierunku pielęgniarstwo lub położ-
nictwo będą zawierały treści związane z nowymi uprawnieniami 
zawodowymi, co oznacza, że absolwenci objęci tymi programami 
nie będą musieli kończyć kursów specjalistycznych w tym zak-
resie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 
roku w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w le-
kach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań 
diagnostycznych: 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1739
Opracowała 

Jolanta Kubajka-Piotrowska  
Dział merytoryczny w biurze NIPiP
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O  
ferta ubezpieczenia dla pielęgniarek i położnych

Oferta pakietowego ubezpieczenia  
dla pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo,

Temat ubezpieczeń odpowiedzialności z tytułu wykonywania 
zawodu jest bardzo istotny, zwłaszcza w kontekście coraz wyż-
szych odszkodowań. W wyniku wielu rozmów i konsultacji z Na-
czelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Towarzystwo Ubezpieczeń 
inter polSKa Sa, przygotowało ofertę pakietowego ubezpieczenia 
dla pielęgniarek i położnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i znając charakter oraz in-
tensywność codziennych obowiązków pielęgniarek i położnych, 
udostępniamy Państwu tę ofertę w nowym modelu obsługi, z zas-
tosowaniem najnowszych technologii.

Od 1 grudnia 2015 roku, na stronie internetowej Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych: www.nipip.pl, możliwy jest zakup 
ubezpieczenia on-line. Wystarczy kliknąć w baner „z krzyży-
kiem” - Kup ubezpieczenie on-line, a w kilku krokach można zostać 
posiadaczem polisy zarówno zawodowej jak i mieszkaniowej czy 
turystycznej. Płatność odbywa się również on-line, zaś polisa 
przychodzi na adres e-mail. Nie trzeba jechać do agenta ani wy-
syłać żadnych dokumentów. Wszystko może trwać kilka minut. 
Wchodząc przez stronę internetową www.nipip.pl, ubezpieczenie 
mieszkaniowe i podróżne w direct, może wykupić każdy zain-
teresowany, nie musi być to związane z wykonywaniem zawodu 
pielęgniarki czy położnej.

Świat wokół nas się zmienia, a my dostosowując się do tych 
zmian proponujemy elastyczne rozwiązanie na miarę dzisiejszych 
czasów. Gwarancją wysokiej jakości ochrony jest inter - ubez-
pieczyciel od ponad 20 lat obsługujący sektor ochrony zdrowia 
w Polsce.

Lucyna Jakubowska 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
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Standardy opieki pediatrycznej w hospicjach

S  
tandardy pediatrycznej opieki w hospicjach

Standardy postępowania i procedury medyczne 
z zakresu pediatrycznej domowej opieki paliatywnej 

w hospicjach domowych dla dzieci

Polskie Towarzystwo Pediatryczne 
Sekcja Pediatrycznej Medycyny Paliatywnej

2015
Autorzy

Adwokat Krzysztof Boszko, Fundacja Warszawskie Hospicjum 
dla Dzieci

Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, Katedra i Klinika Trans-
plantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Aka-
demia Medyczna we Wrocławiu, Prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dr hab. n. med. Tomasz Dangel, Fundacja Warszawskie Hospi-
cjum dla Dzieci, członek Komitetu Etyki Klinicznej Instytutu 
„Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, Klinika Neonato-
logii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut 
„Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Konsultant Krajowy 
w dziedzinie pediatrii

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda, Klinika Nefrologii, Trans-
plantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik 
- Centrum Zdrowia Dziecka”; członek Komitetu Etyki Kli-
nicznej Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Maria Iwaszkiewicz, legislator Sejmu RP
Lek. med. Artur Januszaniec, Prezes Zarządu, Fundacja War-

szawskie Hospicjum dla Dzieci
Ks. dr Jan Kaczkowski, Puckie Hospicjum Domowe p.w. św. 

Ojca Pio; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu

Dr n. med. Marek Karwacki, Klinika Chirurgii Onkologicznej 
Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
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Adwokat Andrzej Kurkiewicz, Fundacja Warszawskie Hospic-
jum dla Dzieci

Dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Klinika Onko-
logii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Bia-
łymstoku, Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Choroba-
mi Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci

Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, Zakład Etyki i Filozofii 
Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, Klinika 
Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Pomorska Akademia Me-
dyczna w Szczecinie; Fundacja Zachodniopomorskie Hospi-
cjum dla Dzieci i Dorosłych

Dr n. med. Marcin Rawicz, anestezjolog, Warszawski Szpital 
dla Dzieci, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Prof. dr hab. n. med. Ewa Sawicka, Klinika Chirurgii Dzieci 
i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka

Adwokat dr Monika Strus-Wołos, Fundacja Warszawskie Hos-
picjum dla Dzieci

Dr Małgorzata Szeroczyńska, Zastępca Prokuratora Rejono-
wego Warszawa Śródmieście

Prof. dr hab. n. med. Janusz Szymborski, Rządowa Rada Lud-
noś ciowa, Katedra Zdrowia Publicznego, Wszechnica Polska

Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, Poradnia 
Kardiologii Perinatalnej II Kliniki Położnictwa i Ginekologii, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Poradnia USG Agatowa, 
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Prezes Zarządu 
Sekcji Pediatrycznej Medycyny Paliatywnej Polskiego Towa-
rzystwa Pediatrycznego

Prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński, Oddział Noworodko-
wy, Śląski Instytut Matki i Noworodka w Chorzowie, Fun-
dacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Prof. nadzw. dr. hab. Marek Wichrowski, Zakład Bioetyki 
i Humanistycznych Podstaw Medycyny, Warszawski Uni-
wersytet Medyczny
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Wstęp

Polski model pediatrycznej domowej opieki paliatywnej 
(PDOP), pod nazwą Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (WHD), 
został wprowadzony w 1994 r. w Instytucie Matki i Dziecka.

Założenia organizacyjne i zasady działania WHD oparto na 
badaniach potrzeb dzieci ze schorzeniami ograniczającymi życie 
oraz ich rodzin, przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii.

Zasady etyczne oparto na wytycznych Światowej Organizacji 
Zdrowia. Polski model hospicjum perinatalnego, nazywany też 
perinatalną opieką paliatywną, został wprowadzony w 1999 r.

Pierwsza wersja standardów PDOP została opracowana w 
1999 r. Następnie opracowano metodę oceny jakości PDOP. Ba-
dania modelu WHD oraz standardów przeprowadzono w latach 
1994-2000. Standardy PDOP poddano walidacji w 7 innych hos-
picjach domowych dla dzieci w Polsce przez okres 2 lat. Na tej 
podstawie opracowano metodę określenia kosztów PDOP.

W latach 1999-2013 przeprowadzono 15 badań epidemiolo-
gicznych PDOP w Polsce. W 2013 r. 52 hospicja domowe leczyły 
1 368 dzieci. Polski model PDOP został opisany i przedstawiony 
na forum międzynarodowym. 

W 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wprowadził „Kartę 
Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu”.

W 2011 r. Polskie Towarzystwo Pediatryczne wydało wytyczne 
dla lekarzy „Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia 
podtrzymującego życie u dzieci”. Wytyczne PTP stanowią nie-
zbędne uzupełnienie standardów PDOP.

W 2014 r. utworzono w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym 
Sekcję Pediatrycznej Medycyny Paliatywnej i podjęto prace nad 
standardami postępowania i procedurami medycznymi z zakresu 
PDOP w hospicjach domowych dla dzieci.

Na podstawie danych organizacji Children’s hospiCe internatio-
nal szacuje się, że dostęp do pediatrycznej opieki paliatywnej ma 
jedynie 7 milionów dzieci na świecie. Fakt, że w ⅔ krajów nie 
są prowadzone żadne działania z zakresu pediatrycznej opieki 
paliatywnej, wskazuje na konieczność nawiązania współpracy 
międzynarodowej, w celu wymiany doświadczeń oraz tworzenia 
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specjalistycznych zespołów hospicyjnych. Polska powinna włą-
czyć się do tej współpracy jako lider w dziedzinie PDOP.

Modele pediatrycznej opieki paliatywnej są różne w zależności 
od specyfiki m.in. schorzeń pacjentów (np. w Afryce większość 
pacjentów to dzieci z HIV), uwarunkowań geograficznych, de-
mograficznych i gospodarczych kraju, systemu opieki zdrowotnej 
oraz systemu ubezpieczeń. Na podstawie danych z 24 krajów, 
które zostały przedstawione w publikacji Pediatric Palliative Care: 
Global Perspectives można wyciągnąć kilka ogólnych wnios ków.

Istnieją trzy główne modele opieki na dziećmi z nieuleczal-
nymi chorobami: (1) opieka domowa, (2) opieka na oddziałach 
szpitalnych oraz (3) opieka w hospicjach stacjonarnych.

Hospicja domowe funkcjonują jedynie w 6 opisywanych krajach 
(Uganda, Singapur, Irlandia, Stany Zjednoczone, Argentyna i Pol-
ska). Większość systemów bazuje na opiece szpitalnej. Tworzone 
są specjalistyczne zespoły działające zazwyczaj przy oddziałach 
intensywnej terapii lub oddziałach onkologicznych. Popularne 
jest także trzecie rozwiązanie, na którym bazuje system w Wiel-
kiej Brytanii, czyli świadczenia w hospicjów stacjonarnych, okreś-
lane jako respite care. Hospicja stacjonarne są tworzone w formie 
ośrodków przyszpitalnych lub niezależnych. Jest to najbardziej 
kosztowna forma pediatrycznej opieki paliatywnej.

W analizowanym piśmiennictwie podkreśla się konieczność 
rozwijania systemów pediatrycznej opieki paliatywnej. Najwięk-
szymi przeszkodami w tym procesie są m.in.:

- niewystarczająca liczba specjalistów - lekarzy, pielęgniarek, 
pracowników socjalnych, psychologów;

- ograniczone możliwości szkolenia nowych zespołów;
- brak odpowiednich systemów finansowania; konieczne jest 

stworzenie możliwości połączenia wpływów z funduszy 
publicznych, działalności organizacji non-profit oraz pry-
watnych darowizn;

- problem ze stworzeniem niezależnego od opieki paliatywnej 
dla dorosłych systemu dla dzieci;

- brak standardów i wytycznych postępowania w opiece nad 
dziećmi nieuleczalnie chorymi;

- brak współpracy międzynarodowej.
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W Polsce, wprowadzony w 1994 roku, system PDOP znalazł 
rozwiązania powyżej wymienionych problemów dzięki podjęciu 
działań w zakresie organizacji hospicjów, badań naukowych, 
edukacji, wytycznych/standardów i polityki zdrowotnej. Współ-
praca międzynarodowa zaowocowała utworzeniem systemów 
hospicjów domowych w krajach Europy środkowo-wschodniej: 
Białorusi, Czechach, Łotwie, Słowacji i Rumunii. Polski system 
PDOP jest jednym z najlepiej działających na świecie.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP), uznając na podsta-
wie badań epidemiologicznych, że ponad tysiąc dzieci rocznie 
otrzymuje w Polsce świadczenia z zakresu pediatrycznej domowej 
opieki paliatywnej, wprowadza standardy postępowania i proce-
dury medyczne w hospicjum domowym dla dzieci. 

Celem PTP jest zagwarantowanie w ten sposób dzieciom praw 
określonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w Karcie Praw 
Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu (załącznik 4).
Definicje

Pediatryczna domowa opieka paliatywna (PDOP) polega na 
zapewnieniu, w miejscu zamieszkania pacjenta, czynnej i ca-
łościowej opieki dzieciom z chorobami nieuleczalnymi, obar-
czonymi wysokim ryzykiem przedwczesnej śmierci. Ma na celu 
ochronę godności dziecka, poprawę jakości jego życia, ochronę 
przed uporczywą terapią i działaniami jatrogennymi.

Obejmuje leczenie objawowe dziecka oraz wsparcie psycholo-
giczne, socjalne i duchowe udzielane całej rodzinie, także w ok-
resie żałoby.

W przypadkach prenatalnej diagnozy ciężkiego, nieodwracal-
nego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej 
jego życiu, opieka paliatywna nad rodziną rozpoczyna się przed 
urodzeniem dziecka i nosi nazwę hospicjum perinatalne.

Perinatalna opieka paliatywna polega na zapewnieniu wszechs-
tronnego wsparcia rodzicom płodów i noworodków z wadami 
letalnymi oraz opieki noworodkom z tymi wadami, nastawionej 
na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią. 
Obejmuje leczenie objawowe u dziecka oraz wsparcie psycholo-
giczne, socjalne i duchowe, a także wsparcie w żałobie dla rodzi-
ców. Opieka nad dzieckiem może być prowadzona na oddzia-
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le neonatologii lub w domu przez rodziców i hospicjum, jeżeli 
dziecko przeżyje poród i zostanie wypisane ze szpitala.
Pacjenci

1. PDOP objęte są dzieci do ukończenia przez nie lat osiemna-
stu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. PDOP może być również kontynuowana po ukończeniu przez 
pacjenta osiemnastego roku życia, pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez niego lub przez opiekuna prawnego.

3. Dzieci z chorobami nieuleczalnymi, obarczonymi wysokim 
ryzykiem przedwczesnej śmierci, jeżeli spełnione są warunki 
wstępne (określone w załączniku nr 1. punkt A, 3) otrzymują 
równy dostęp do świadczeń w zakresie PDOP – niezależnie 
od rodzaju choroby i przewidywanej długości życia.

Personel

Świadczenia w zakresie PDOP są udzielane przez:
1. lekarza

a) posiadającego świadectwo ukończenia kursu specjalis-
tycznego I stopnia Pediatryczna medycyna paliatywna 
zarejestrowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego,

b) następnie zobowiązanego do ukończenia co 2 lata kur-
su specjalistycznego II stopnia Pediatryczna medycyna 
paliatywna zarejestrowanego przez Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego;

2. pielęgniarkę posiadającą świadectwo ukończenia kursu spec-
jalistycznego Pediatryczna domowa opieka paliatywna za-
rejestrowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych;

3. innych pracowników medycznych i niemedycznych zatrud-
nionych w zakładach opieki zdrowotnej posiadających wy-
kształcenie specjalistyczne kierunkowe, a także przez wo-
lontariuszy.

Hospicja

1. PDOP może być realizowana przez hospicjum domowe dla 
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dzieci, spełniające standardy i procedury określone przez 
PTP.

2. PDOP może być realizowana przez hospicjum domowe dla 
dorosłych, spełniające standardy i procedury określone przez 
PTP, wyłącznie w razie braku na danym terenie hospicjum 
domowego dla dzieci.

3. Nadzór specjalistyczny nad hospicjami domowymi świadczą-
cymi PDOP sprawują konsultanci w dziedzinie pediatrii.

Załączniki

1. Standardy postępowania z zakresu PDOP określa załącz-
nik nr 1.

2. Procedury medyczne z zakresu PDOP określa załącznik 
nr 2.

3. Dokument określający sposób postępowania w przypadku 
zatrzymania krążenia lub oddychania określa załącznik 
nr 3.

4. Karta Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu Rzecz-
nika Praw Obywatelskich – załącznik nr 4.

5. Metoda oceny jakości świadczeń hospicjum domowego dla 
dzieci – załącznik nr 5.

Zarząd Główny  
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
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Z  
ałącznik nr 1

Standardy postępowania  
z zakresu  

pediatrycznej domowej opieki paliatywnej

A. Kwalifikowanie pacjentów do pediatrycznej domowej opieki 
paliatywnej

1. PDOP sprawowana jest po spełnieniu następujących wa-
runków wstępnych łącznie:
1) choroba jest nieuleczalna i obarczona wysokim ryzy-

kiem przedwczesnej śmierci; w wypadku chorób, które 
nie mają charakteru postępującego, podstawą kwalifi-
kacji jest indywidualna analiza potrzeb dziecka i rodzi-
ny przeprowadzona przez lekarza kierującego i lekarza 
hospicjum;

2) rodzice lub opiekunowie, dziecko, o którym mowa w art. 
32 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty, oraz lekarz kierujący są zgod-
ni, że w najlepszym interesie dziecka będzie odstąpienie 
od leczenia w szpitalu i rozpoczęcie opieki paliatywnej 
w domu; opinia dziecka, które nie ukończyło 16 lat, po-
winna być wzięta pod uwagę;

3) lekarz hospicjum domowego stwierdza, że dziecko wy-
maga leczenia objawowego określonego w załącznikach 
nr 1 i 2;

4) rodzice lub opiekunowie są w stanie sprawować cało-
dobową opiekę nad dzieckiem w domu;

5) główny opiekun potrafi komunikować się przez telefon 
z pracownikami hospicjum w języku polskim;

6) rodzina ma miejsce zamieszkania w rejonie działania 
hospicjum domowego, a warunki mieszkaniowe spełnia-
ją podstawowe wymagania sanitarne i techniczne;

7) skierowanie do hospicjum domowego wystawia lekarz 
ze szpitala, w którym dziecko było leczone, lub lekarz 
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pierwszego kontaktu; skierowanie powinno zawierać 
rozpoznanie i stwierdzenie, że choroba jest nieuleczalna 
i zakończono postępowanie mające na celu przedłużanie 
życia;

8) lekarz wystawiający skierowanie wypełnia: Dokument 
określający sposób postępowania w przypadku zatrzy-
mania krążenia lub oddychania, określony w załączniku 
nr 3, i dołącza kopię do skierowania;

9) rodzice lub opiekunowie oraz dziecko, o którym mowa 
w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty, wyrażają zgodę na 
leczenie przez hospicjum domowe, zobowiązują się do 
wykonywania zleceń lekarza hospicjum oraz akceptu-
ją, że pracownicy hospicjum nie będą stosowali metod 
mających na celu przedłużanie życia, określonych w za-
łączniku nr 2.

2. W razie wątpliwości dotyczących kwalifikacji dziecka do 
PDOP, należy uzyskać opinię konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie pediatrii.

3. Chorobami, które w razie wystąpienia wysokiego ryzyka 
przedwczesnej śmierci, mogą kwalifikować do pediatrycz-
nej domowej opieki paliatywnej, są w szczególności:
1) Choroby nowotworowe:

a) guzy lite;
b) nowotwory ośrodkowego układu nerwowego;
b) nowotwory układu krwiotwórczego.

2) Choroby nienowotworowe:
a) choroby spowodowane czynnikiem zakaźnym i ich 

następstwa:
- choroba wywołana przez wirus HIV (AIDS),
- powikłania encefalopatii pozakaźnych o ciężkim 

przebiegu,
- ciężkie powikłania bakteryjnych zapaleń opon móz-

gowo-rdzeniowych i mózgu,
- choroby spowodowane wirusami powolnymi,
- zespoły powstałe wskutek zakażeń wewnątrzmacicz-

nych;
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b) uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego spo-
wodowane niedotlenieniem, krwotokami, zakrzepicą 
żylną, urazami lub zatruciami:
- uraz porodowy
- niedotlenienie wewnątrzmaciczne
- zamartwica urodzeniowa
- encefalopatie niedotlenieniowo-niedokrwienne,
- dziecięce porażenie mózgowe,
- encefalopatie pourazowe,
- encefalopatie toksyczne;

c) choroby metaboliczne:
- genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemiany 

aminokwasów,
- genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemiany 

puryn,
- genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemiany 

lipidów,
- genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemiany 

węglowodanów,
- genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemiany 

metali,
- choroby peroksyzomalne,
- choroby lizosomalne,
- mukopolisacharydozy;

d) choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (gene-
tycznie uwarunkowane i nieznanej etiologii) oraz de-
mielinizacyjne:
- stwardnienie zanikowe boczne,
- postępujące zwyrodnienie istoty szarej mózgu,
- dziecięca dystrofia neuroaksonalna,
- zwyrodnienie gąbczaste,
- choroby mitochondrialne;

e) genetycznie uwarunkowane choroby nerwowo-mięś-
niowe:
- dystrofie mięśniowe,
- dystrofie miotoniczne,
- rdzeniowy zanik mięśni;
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f) choroby uwarunkowane genetycznie o postępującym 
charakterze przebiegające z wydatnym skróceniem 
okresu przeżycia:
- mukowiscydoza,
- stwardnienie guzowate i inne fakomatozy,
- wady szkieletowe, niektóre dysplazje kostne możliwe 

do stwierdzenia u noworodków,
- choroby tkanki łącznej;

g) aberracje chromosomowe:
- zespół Edwardsa (trisomia 18),
- zespól Pataua (trisomia 13),
- zespół Downa (postaci ze złożonymi wadami, zwłasz-

cza serca);
h) zespoły ciężkich złożonych wad wrodzonych i powik-

łania ich przebiegu:
- wady serca,
- wady cewy nerwowej,
- powikłane wodogłowie;

i) zespoły przebiegające z krańcową niewydolnością na-
rządową:
- schyłkowa niewydolność wątroby towarzysząca nie-

uleczalnym wadom wrodzonym,
- schyłkowa niewydolność nerek towarzysząca nieule-

czalnym wadom wrodzonym;
j) niewydolność narządowa w okresie oczekiwania na 

przeszczep lub w sytuacji wystąpienia powikłań po 
przeszczepie;

k) przewlekła niewydolność oddechowa lub krążenio-
wa w schorzeniach innych niż wymienione powyżej, 
w tym dysplazja oskrzelowo-płucna, kardiomiopatie, 
nadciśnienie płucne;

l) inne rzadkie i wyjątkowo rzadkie zespoły chorobowe 
oraz niezdiagnozowane postępujące stany chorobowe 
o niepewnym lub nieznanym rokowaniu.
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B. Kryteria wypisywania pacjentów z hospicjum domowego 
dla dzieci

1. Lekarz hospicjum stwierdza, że nastąpiła poprawa lub sta-
bilizacja stanu zdrowia (w szczególności remisja w chorobie 
nowotworowej) i chory nie wymaga leczenia objawowego 
określonego w załącznikach nr 1 i 2 albo leczenie takie 
może być kontynuowane przez lekarza pierwszego kon-
taktu.

2. Rodzice, opiekunowie lub dziecko, o którym mowa w art. 
32 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty, sprzeciwiają się leczeniu propo-
nowanemu przez lekarza hospicjum a mającemu w ocenie 
lekarza istotny wpływ na stan zdrowia pacjenta. W takim 
wypadku należy zawiadomić sąd rodzinny i konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii.

3. Następuje zmiana decyzji rodziców, opiekunów lub dziec-
ka, o którym mowa w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, odnośnie 
do podjęcia leczenia eksperymentalnego lub przedłużają-
cego życie.

4. Pacjent, który osiągnął pełnoletność, leczony przez hos-
picjum dla dzieci chce przenieść się do hospicjum dla do-
rosłych.

5. Następuje zmiana miejsca zamieszkania poza rejon hos-
picjum.

6. Rodzice lub opiekunowie nie są w stanie wykonywać zleceń 
lekarza hospicjum. W takim wypadku należy zawiadomić 
sąd rodzinny i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
pediatrii.

C. Minimalne warunki funkcjonowania hospicjum domowego 
dla dzieci

1. Hospicjum domowe dla dzieci zapewnia całodobową opie-
kę lekarza i pielęgniarki, z czasem dojazdu do chorego 
w nagłych wypadkach nieprzekraczającym 2 godzin.

2. Ustala się minimalne normy zatrudnienia:
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1) dwóch lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cy-
wilnoprawnych (dostępność jednego lekarza przez całą 
dobę); na jednego lekarza przypada nie więcej niż 15 
pacjentów;

2) trzy pielęgniarki zatrudnione na podstawie umów cy-
wilnoprawnych lub cztery pielęgniarki w ramach umo-
wy o pracę (dostępność jednej pielęgniarki przez całą 
dobę); na jedną pielęgniarkę przypada nie więcej niż 
4 pacjentów;

3) jeden pracownik socjalny; na jednego pracownika soc-
jalnego przypada nie więcej niż 15 pacjentów.

3. Ustala się wykaz sprzętu niezbędnego do funkcjonowa-
nia hospicjum; sprzęt może stanowić własność hospicjum 
bądź może być udostępniony hospicjum do korzystania na 
podstawie umów cywilnoprawnych:
1) cztery samochody osobowe; każda pielęgniarka powinna 

dysponować samochodem, ponadto jeden dodatkowy 
dla lekarza dyżurnego;

2) telefony komórkowe dla wszystkich lekarzy i pielęg-
niarek;

3) dwa telefony komórkowe dla rodzin nie posiadających 
własnego telefonu;

4) jeden pulsoksymetr dla każdej pielęgniarki i jeden dla 
lekarza dyżurnego;

5) jeden koncentrator tlenu na 2 pacjentów;
6) jeden asystor kaszlu na 5 pacjentów;
7) cztery ssaki na 5 pacjentów;
8) cztery materace przeciwodleżynowe na 5 pacjentów;
9) jedna pompa strzykawkowa na 10 pacjentów;
10) jeden inhalator na 2 pacjentów;
11) aparat do mierzenia ciśnienia - dla każdej pielęgniarki 

i jeden dla lekarza dyżurnego;
12) łóżko szpitalne wielopozycyjne dla każdego pacjenta 

o masie ciała powyżej 30 kg;
13) jeden agregat prądotwórczy na 2 pacjentów;
14) jedna waga i jedna taśma do mierzenia długości ciała.
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4. Ustala się minimalne warunki lokalowe:
1) pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką automa-

tyczną, faksem i dostępem do Internetu;
2) pomieszczenie magazynowe na leki, materiały opatrun-

kowe i sprzęt medyczny;
3) pomieszczenie do odpraw zespołu.

5. Ustala się podstawowe zasady organizacji pracy:
1) każda rodzina chorego dziecka posiada telefon i kon-

taktuje się z pielęgniarką dyżurną przez telefon komór-
kowy;

2) do każdego pacjenta przydzielona jest na stałe pielęg-
niarka, która koordynuje wszystkie działania zespołu 
hospicjum;

3) czas trwania wizyty pielęgniarskiej u pacjenta wynosi 
średnio 1,5 godziny;

4) dwa razy dziennie w dzień roboczy odbywa się odprawa 
całego zespołu i raz dziennie w dzień wolny odbywa się 
odprawa zespołu dyżurnego w celu omówienia potrzeb 
pacjentów i rodzin oraz przydzielenia i podsumowania 
zadań;

5) liczbę i harmonogram wizyt ustala kierownik hospicjum 
lub zastępujący go lekarz;

6) w celu zapewnienia właściwej jakości świadczeń hospic-
jum domowe dla dzieci nie powinno mieć więcej niż 30 
pacjentów.

6. Objawami wymagającymi leczenia w ramach pediatrycznej 
domowej opieki paliatywnej są w szczególności:
1) ból;
2) duszność, niedotlenienie;
3) kaszel;
4) zaburzenia połykania, wyniszczenie;
5) retencja moczu;
6) zaburzenia napięcia mięśniowego (spastyczność i wiot-

kość);
7) drgawki, padaczka;
8) wysoki hematokryt (zespół zagęszczenia krwi) w prze-

biegu siniczych wad serca;
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9) lęk, niepokój, zaburzenia snu, depresja;
10) odleżyny;
11) niewydolność krążenia;
12) nudności, wymioty, zaparcie;
13) świąd;
14) infekcje, gorączka.

7. W uzasadnionych wypadkach dziecko może być skiero-
wane przez lekarza hospicjum domowego na leczenie szpi-
talne; konieczność leczenia szpitalnego lekarz hospicjum 
uzasadnia w skierowaniu i w dokumentacji pacjenta.

8. Hospicjum domowe realizuje program wsparcia w żałobie 
dla rodzin zmarłych dzieci w formie grup wsparcia dla 
rodziców i dla rodzeństwa; spotkania dla rodzin w żałobie 
powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

9. Hospicjum domowe prowadzi ocenę jakości świadczeń 
metodą zalecaną przez PTP (załącznik 5).
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Z  
ałącznik nr 2

Procedury medyczne z zakresu  
pediatrycznej domowej opieki paliatywnej (PDOP)

1. Procedury diagnostyczne obejmują w szczególności:
1) badanie przedmiotowe;
2) badanie podmiotowe;
3) ustalenie wskazań i zakresu leczenia objawowego;
4) monitorowanie skuteczności leczenia objawowego;
5) pomiary nieinwazyjne: wysycenie hemoglobiny tlenem, 

częstość tętna, ciśnienie tętnicze, ciepłota ciała, masa i 
długość ciała;

6) pobranie krwi żylnej lub kapilarnej do badania;
7) pobranie moczu do badania;
8) pobranie wydzieliny z dróg oddechowych do badania;
9) bilans płynów;
10) pomiar glikemii.

2. Procedury terapeutyczne obejmują w szczególności:
1) przygotowywanie i podawanie leków drogą doustną lub 

dożołądkową;
2) przygotowywanie i podawanie leków drogą doodbyt-

niczą;
3) przygotowywanie i podawanie leków drogą wziewną;
4) przygotowywanie i podawanie leków drogą przezskór-

ną;
5) przygotowywanie i podawanie leków (wstrzyknięcie lub 

infuzja) drogą podskórną, dożylną, domięśniową lub 
zewnątrzoponową;

6) zakładanie igły do portu podskórnego;
7) zakładanie kaniuli podskórnej;
8) znieczulenie miejscowe skóry;
9) obsługę pomp strzykawkowych;
10) obsługę pomp żywieniowych;
11) tlenoterapię;
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12) toaletę i wymianę rurki tracheostomijnej;
13) pielęgnację i leczenie zmian w jamie ustnej;
14) zakładanie sondy dożołądkowej;
15) pielęgnację i leczenie zmian gastrostomii;
16) żywienie dożołądkowe i dojelitowe przez sondę  

lub gastrostomię;
17) projektowanie i prowadzenie diety ketogennej;
18) cewnikowanie i płukanie pęcherza moczowego;
19) leczenie odleżyn;
20) fizykoterapię oddechową z użyciem asystora kaszlu
21) wstrzykiwanie toksyny botulinowej do mięśni  

i ślinianek;
22) wykonywanie enemy.

3. W PDOP nie stosuje się procedur terapeutycznych mają-
cych na celu przedłużanie życia dziecka:
1) resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
2) nawadniania dożylnego;
3) żywienia dożylnego;
4) przetaczania preparatów krwi;
5) przetaczania mannitolu;
6) wentylacji respiratorem;
7) dożylnego lub domięśniowego podawania antybioty-

ków;
8) chemioterapii.
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Z  
ałącznik nr 3

Dokument określający sposób postępowania  
w przypadku zatrzymania krążenia lub oddychania

Imię i nazwisko pacjenta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rozpoznanie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data urodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gdyby doszło do zatrzymania krążenia/oddychania,  
należy podjąć resuscytację ☐

         Data                     Lekarz                      Podpis lekarza

Gdyby doszło do zatrzymania krążenia/oddychania,  
nie należy podejmować resuscytacji ☐

        Data                     Lekarz                      Podpis lekarza

Decyzja konsultowana w zespole:  . . . . . . . . . . . . . . .TAK/NIE
Decyzja omówiona z pacjentem:  . .TAK/NIE ☐ nie dotyczy
Pacjent akceptuje decyzję:  . . . . . . . .TAK/NIE ☐ nie dotyczy
Decyzja omówiona z rodzicami:  . . . . . . . . . . . . . . . . .TAK/NIE
Rodzice akceptują decyzję:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TAK/NIE

Powody podjęcia takiej decyzji są następujące:

Data           Nazwisko i imię  lekarza             Podpis lekarza

Uwaga:  
Dokument musi być potwierdzony przez lekarza specjalistę.
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Z  
ałącznik nr 4

Karta praw dziecka śmiertelnie chorego w domu 
Rzecznika Praw Obywatelskich

1. Każde śmiertelnie chore dziecko, bez względu na schorzenie 
podstawowe i stan psychofizyczny, ma prawo do godności, 
szacunku oraz intymności, w warunkach domowych.

2. Chore dziecko zachowuje prawo do nauki w domu w wy-
miarze dostosowanym do jego stanu.

3. Dzieciom śmiertelnie chorym przysługuje aktywna i całoś-
ciowa opieka hospicjum domowego, zapewniająca adekwat-
ne do potrzeb leczenie paliatywne nakierowane na poprawę 
jakości życia.

4. Dzieci te powinny być chronione przed bólem, cierpieniem 
oraz zbędnymi zabiegami leczniczymi i badaniami.

5. Opieka nad śmiertelnie chorym dzieckiem spoczywa głów-
nie na barkach rodziców, którzy winni być traktowani przez 
personel medyczny po partnersku. Rodzice mają prawo do 
otrzymywania pełnych informacji i do podejmowania wszel-
kich decyzji zgodnych z interesem ich dziecka.

6. Każde chore dziecko ma prawo do informacji i do udziału 
w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej nad nim 
opieki, zgodnie ze swoim wiekiem i pojmowaniem.

7. Personel hospicjum domowego powinien posiadać określone 
kwalifikacje zawodowe, aby zapewnić w pełnym wymiarze 
zaspokajanie potrzeb fizycznych, emocjonalnych, socjalnych 
i duchowych dziecka i jego rodziny.

8. Rodzice powinni mieć możliwość uzyskania konsultacji 
z pediatrą, będącym specjalistą w zakresie schorzenia do-
tyczącego ich dziecka.

9. Rodzice mają prawo do podjęcia świadomej decyzji o umiesz-
czeniu dziecka na oddziale szpitalnym dostosowanym do 
potrzeb śmiertelnie chorych dzieci.

10. Cała rodzina dziecka ma prawo do wsparcia w okresie ża-
łoby tak długo, jak okaże się to potrzebne.
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Z  
ałącznik nr 5

Metoda oceny jakości świadczeń  
hospicjum domowego dla dzieci

Metoda opracowana na podstawie:
1. Dangel T., Fowler-Kerry S., Karwacki M., Bereda J.: An eva-

luation of a home palliative care program for children. Am-
bulatory Child Health 2000; 6: 101-114.

2. Dangel T.: Domowa opieka paliatywna nad dziećmi w Pol-
sce. Model, potrzeby możliwości i ich ocena. Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

Poniższy kwestionariusz należy wysłać lub dostarczyć rodzicom 
lub innym opiekunom prawnym (dla każdego osobno) zmarłego 
dziecka, po upływie miesiąca od jego śmierci.

Ankiety nie należy wypełniać, jeżeli czas domowej opieki pa-
liatywnej nad dzieckiem był krótszy niż 7 dni.

Wypełnione ankiety należy omówić na odprawie zespołu hos-
picjum. Należy zwrócić uwagę na problemy poruszone przez 
rodziców, a uwagi przedstawione w punkcie 36 przedyskutować 
i zastanowić się nad możliwością wprowadzenia nowych roz-
wiązań.

Ankiety należy archiwizować w dokumentacji zmarłego pac-
jenta (do ewentualnego wglądu Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie pediatrii).

Arkusze ankiety w języku polskim i angielskim są dostępne 
na stronie www.hospicjum.waw.pl
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Drodzy Rodzice,

Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety ocenia-
jącej opiekę sprawowaną nad Waszym dzieckiem i rodziną 
przez nasze hospicjum. Ankieta potrzebna jest do oceny jakości 
świadczonej przez nas opieki. Jej wyniki zostaną przedstawione 
i omówione na odprawie zespołu hospicjum. 

Każda ankieta przeznaczona jest dla jednej osoby i powinna 
być wypełniona samodzielnie. 

W odpowiednich miejscach zaznaczonych ☐ prosimy wsta-
wić „×”. Bardzo proszę o możliwie szybkie wypełnienie ankiety 
i odes łanie do nas w załączonej kopercie. Dziękujemy.

ANKIETA  
ocena pracy hospicjum

1. W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o istnieniu hospic-
jum?
☐ od lekarza prowadzącego
☐ od rodziców innych chorych dzieci
☐ od znajomych
☐ z prasy albo telewizji
☐ inaczej (proszę napisać jak):

2. Dlaczego zdecydował Pan/Pani zabrać dziecko do domu? 
(można zakreślić kilka odpowiedzi):
☐ dziecko chciało być w domu
☐ zrozumieliśmy, że dalsza opieka w szpitalu nie przyniesie 

korzyści
☐ warunki pobytu na oddziale były trudne
☐ chcieliśmy żeby cała rodzina mogła być razem
☐ z innych powodów (proszę wymienić jakich):

3. Jakie obawy wiązał Pan/Pani z opieką hospicyjną? (można 
zakreślić kilka odpowiedzi)
☐ dziecko nie będzie leczone
☐ dziecko szybciej umrze
☐ dziecko dowie się prawdy o swojej chorobie
☐ będą przychodzili obcy ludzie
☐ nie poradzimy sobie w opiece domowej
☐ hospicjum wprowadzi przygnębiający nastrój
☐ sąsiedzi będą źle o nas myśleli
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☐ inne (proszę wymienić jakie)
☐ nie miałem(am) żadnych obaw

4. Jak ocenia Pan/Pani wstępną (pierwszą) rozmowę z pracow-
nikami hospicjum? (można zakreślić kilka odpowiedzi)
☐ informacja o opiece hospicyjnej była przekazana w sposób 

zrozumiały
☐ informacja była niezrozumiała
☐ byłem(am) zbyt zdenerwowana i nie pamiętam tej roz-

mowy
☐ uspokoiłem(am) się
☐ zwiększył się mój niepokój
☐ inaczej (proszę napisać jak)

5. Jak ocenia Pan/Pani materiały informacyjne hospicjum? (moż-
na zakreślić kilka odpowiedzi)
☐ pomogły mi zrozumieć na czym polega opieka hospicyj-

na
☐ były niezrozumiałe
☐ zwiększyły mój niepokój
☐ pomogły w dalszej współpracy z hospicjum
☐ uważam, że nie były mi potrzebne
☐ inaczej (proszę napisać jak)

6. Jakie oczekiwania wiązał Pan/Pani z opieką hospicyjną? (moż-
na zakreślić kilka odpowiedzi)
☐ dziecko nie będzie cierpiało
☐ dziecko będzie się czuło bezpiecznie
☐ zmniejszy się nasza bezradność jako opiekunów
☐ otrzymamy pomoc medyczną
☐ otrzymamy wsparcie psychiczne
☐ otrzymamy wsparcie duchowe
☐ otrzymamy pomoc materialną
☐ hospicjum pomoże w załatwieniu formalności po śmierci 

dziecka
☐ inne (proszę wymienić jakie)

7. Jak ocenia Pan/Pani częstość wizyt pracowników hospicjum?
☐ wizyty były zbyt częste
☐ wizyty były zbyt rzadkie
☐ częstość wizyt była odpowiednia
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8. Jak ocenia Pan/Pani instruktaż dotyczący opieki nad dzieckiem 
udzielany przez lekarzy i pielęgniarki z hospicjum?
☐ wystarczający
☐ niewystarczający
Komentarz:

9. Jak ocenia Pan/Pani koszty finansowe ponoszone w związku 
z opieką nad dzieckiem w domu?
☐ nie przekraczały naszych możliwości
☐ przekraczały nasze możliwości, właściwa opieka była moż-

liwa dzięki pomocy finansowej hospicjum
☐ przekraczały nasze możliwości, właściwa opieka nie była 

możliwa (pomimo pomocy finansowej hospicjum)
Komentarz:

10. Co było dla Pana/Pani najtrudniejsze podczas opieki nad 
dzieckiem w domu? (proszę wybrać trzy najważniejsze z po-
danych poniżej lub dopisanych przez siebie i ponumerować 
je pod względem ważności kolejno: 1, 2, 3)
☐ moje własne wyczerpanie fizyczne
☐ moje własne wyczerpanie psychiczne
☐ kryzys wiary w Boga
☐ lęk
☐ bezsilność
☐ współpraca z hospicjum
☐ współdziałanie z małżonkiem
☐ współdziałanie z innymi członkami rodziny
☐ rozmowy z chorym dzieckiem
☐ rozmowy z pozostałymi dziećmi
☐ opanowanie bólu i innych objawów
☐ moja własna nieumiejętność sprawowania opieki
☐ organizacja życia rodziny
☐ poczucie uwięzienia w domu
☐ podejmowanie decyzji (jakich?)
☐ inne (proszę wymienić jakie):

11. Proszę wymienić te spośród problemów wymienionych w 
punkcie 10, w których hospicjum było w stanie Panu/Pani 
pomóc.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standardy opieki pediatrycznej w hospicjach
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12. Wiemy, że nie zawsze hospicjum może pomóc we wszyst-
kich trudnościach. Proszę wymienić te spośród problemów 
wymienionych w punkcie 10, w których hospicjum nie było 
w stanie Panu/Pani pomóc.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Czy jakieś decyzje podejmowane przez lekarzy hospicjum lub 

inne propozycje pracowników hospicjum były dla Pana/Pani 
trudne do przyjęcia lub niezgodne z oczekiwaniami?
☐ tak
☐ nie
☐ Jeżeli tak, to proszę je wymienić:

14. Czy Pana/Pani dziecko potrafiło mówić?
☐ tak
☐ nie

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę odpowiedzieć na 
pytania 15, 16 i 17. Jeżeli dziecko nie potrafiło mówić, prosi-
my pominąć te pytania.

15. Czy rozmawiał Pan/Pani szczerze z chorym dzieckiem o zbli-
żającej się śmierci?
☐ tak
☐ nie

16. Jeżeli rozmawiał Pan/Pani z chorym dzieckiem o zbliżającej 
się śmierci, proszę podać czy na tę decyzję miał wpływ kontakt 
z hospicjum?
☐ tak
☐ nie

17. Jeżeli nie rozmawiał Pan/Pani z chorym dzieckiem o zbliża-
jącej się śmierci, proszę podać dlaczego.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Czy czuł się Pan/Pani przygotowany do śmierci dziecka?

☐ tak
☐ nie

19. Jeżeli czuł się Pan/Pani przygotowany do śmierci dziecka, 
proszę określić rolę hospicjum.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Jeżeli nie czuł się Pan/Pani przygotowany do śmierci dziecka, 

proszę wyjaśnić dlaczego.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standardy opieki pediatrycznej w hospicjach
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21. Jakie objawy choroby powodowały cierpienie dziecka (proszę 
je wymienić).

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność leczenia wymienionych  

w p. 21 objawów przez lekarzy i pielęgniarki hospicjum? (pro-
szę wybrać jedną odpowiedź)
☐ dziecko bardzo często cierpiało ponieważ leczenie objawów 

nie było w ogóle skuteczne
☐ przez większość czasu dziecko cierpiało, tylko na krótki 

okres czasu leczenie przynosiło ulgę
☐ dziecko cierpiało rzadko, czasami zdarzały się sytuacje 

nasilenia objawów, które po podaniu leków udawało się 
opanować

☐ dziecko nie cierpiało ponieważ leczenie objawów było 
w pełni skuteczne

Komentarz:
23. Jak określiłby Pan/Pani ostatnie godziny życia dziecka? (moż-

na zakreślić kilka odpowiedzi)
☐ było spokojne
☐ nie cierpiało
☐ cierpiało
☐ było nieprzytomne
☐ było przytomne
☐ bało się
☐ nie chciało umierać
☐ było pogodzone ze śmiercią
☐ inaczej (proszę podać jak):

24. Czy chciał Pan/Pani aby podczas śmierci Waszego dziecka 
były obecne osoby z hospicjum? (można zakreślić kilka od-
powiedzi)
☐ tak, pielęgniarka
☐ tak, lekarz
☐ tak, kapelan
☐ tak, inna osoba z hospicjum (kto?)
☐ nie

25. Jak Pan/Pani ocenia obecność personelu hospicjum w ostat-
nich chwilach życia dziecka i bezpośrednio po jego śmierci?
☐ była pomocna

Standardy opieki pediatrycznej w hospicjach
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☐ była krępująca
☐ nie była mi potrzebna
☐ nie dotyczy (jeżeli osoby z hospicjum były nieobecne)
Komentarz:

26. Jak Pan/Pani ocenia pomoc ze strony pracowników hospicjum 
w załatwianiu formalności po śmierci dziecka?
☐ pozytywnie
☐ negatywnie

27. Czy uczestniczy(ył) Pan/Pani w spotkaniach grupy wsparcia 
dla rodzin w okresie żałoby?
☐ tak
Jeżeli tak, proszę napisać co one Panu/ Pani dają:
☐ nie
Jeżeli nie, proszę napisać dlaczego:

28. Czy był Pan/Pani zadowolony z opieki hospicyjnej nad dziec-
kiem?
☐ tak
☐ nie
Proszę o ocenę w skali od 0 (jestem bardzo niezadowolony) 

do 10 (jestem bardzo zadowolony).
Ocena:

29. Jak ocenia Pan/Pani pomoc świadczoną przez lekarzy z hos-
picjum?
Proszę o ocenę w skali od 0 (jestem bardzo niezadowolony) 

do 10 (jestem bardzo zadowolony).
Ocena:

30. Jak ocenia Pan/Pani pomoc świadczoną przez pielęgniarki 
z hospicjum?
Proszę o ocenę w skali od 0 (jestem bardzo niezadowolony) 

do 10 (jestem bardzo zadowolony).
Ocena:

31. Jak ocenia Pan/Pani pomoc świadczoną przez pracowników 
socjalnych z hospicjum?
Proszę o ocenę w skali od 0 (jestem bardzo niezadowolony) 

do 10 (jestem bardzo zadowolony).
Ocena:

32. Jak ocenia Pan/Pani pomoc świadczoną przez kapelana hos-
picjum?

Standardy opieki pediatrycznej w hospicjach
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Proszę o ocenę w skali od 0 (jestem bardzo niezadowolony) 
do 10 (jestem bardzo zadowolony). 

Ocena:
33. Jak ocenia Pan/Pani pomoc świadczoną przez psychologów 

hospicjum?
Proszę o ocenę w skali od 0 (jestem bardzo niezadowolony) 

do 10 (jestem bardzo zadowolony).
Ocena:

34. Jak ocenia Pan/Pani pomoc świadczoną przez rehabilitantów 
hospicjum?
Proszę o ocenę w skali od 0 (jestem bardzo niezadowolony) 

do 10 (jestem bardzo zadowolony).
Ocena:

35. Jak ocenia Pan/Pani pomoc świadczoną przez wolontariuszy 
z hospicjum?
Proszę o ocenę w skali od 0 (jestem bardzo niezadowolony) 

do 10 (jestem bardzo zadowolony).
Ocena:

36. Co zmieniłby Pan/Pani w działalności naszego hospicjum?
Uwagi, komentarze:

Data wypełnienia ankiety:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czas trwania opieki hospicyjnej:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko dziecka:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiek dziecka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozpoznanie choroby: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dane osoby wypełniającej ankietę:
Pokrewieństwo:  

matka, ojciec, inny krewny, osoba niespokrewniona
Miejsce zamieszkania:  

Warszawa, inne miasto, wieś
Wykształcenie:  

podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe

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

Ks. J. Twardowski

Z wielkim żalem żegnamy naszą Koleżankę

Położną
ELŻBIETĘ KIEŁKUCKĄ
zmarłą dnia 19 stycznia 2016 roku

Zawodowo związana była z SP ZOZ Wojewódzkim Szpi-
talem Zespolonym im Jędrzeja Śniadeckiego w Bia-
łymstoku z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym od 

26 września 1983 do 29 czerwca 2014 roku. 
Z pasją i ogromnym oddaniem wykonywała swój zawód.

Pozostanie w naszej pamięci.
Pielęgniarki i Położne 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
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Informacje

D  
yżury

Radca Prawny OIPiP
poniedziałki - godz. 1200-1500 

w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP
pełni dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca 

w godzinach 1500-1700 w Biurze OIPiP 
(tel. 85 747-00-16)

Przewodniczący Okręgowego Sądu PiP
pełni dyżury 2 razy w miesiącu - w pierwszą i trzecią środę 

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

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
Agnieszka Krynicka pełni dyżury w pierwszy wtorek mie-

siąca, w godzinach 1400-1500 w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym w Białymstoku  
(budynek administracji Szpitala; pok. 26)  
Spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu  
(tel. 85 746-80-03)
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat biura

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

Działalność merytoryczna:

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

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

w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie 
(kontrole)

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

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

Kasa:

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

Biblioteka - lokal nr 21:

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

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

Informacje
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Projekt graficzny okładki ©, layout i koncepcja typograficzna Biuletynu © 
oraz realizacja przygotowania numeru do druku: 
Computer Found Białystok «kiwaszko(et)gmail.com» 
tel/fax 85 71-82-177 & mob 601 669 399

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

W  
ydawca:

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

Biuletyn redagują:
B. Olejnik; 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.

Informacje

I  
nformacja

Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:
www.oipip.bialystok.pl

e-mail: izba@oipip.bialystok.pl

Nazwa i numer rachunku bankowego:

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

PKO BP SA I Oddział w Białymstoku 
21 1020 1332 0000 1702 0026 1180


