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w Pielęgniarstwie na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
UM w Lublinie.

W swoim wystąpieniu Pani Prezes wskazała na profesjonalizm 
w naszych zawodach, na to, że pragnie samorządu silnego, 
spójnego, podejmującego wyzwania na miarę nowoczesnego 
pielęgniarstwa.

 W drugim dniu dokonano wyboru 30 członków Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, w tym 27 pielęgniarek i 3 położne. 
W skład Rady wchodzą także Przewodniczące Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w liczbie 45.

Członkami organów Naczelnej Rady ze Szczecińskiej Izby 
Pielęgniarek i Położnych zostali:

Członek Naczelnej Rady – Maria Matusiak
Członek Naczelnego Sądu – Wojciech Brzóska

W trakcie zjazdu podjęto szereg apeli, uchwał i stanowisk 
dotyczących między innymi:

wprowadzenia regulacji prawnych, które przeciwdziałać będą 
ustalaniu jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych na 
dyżurach w podmiotach leczniczych nie będących przed-
dsiębiorcami,
konieczności wprowadzenia społecznego ubezpieczenia 
pielęgnacyjnego w celu zabezpieczenia potrzeb pielęgnacyjno - 
opiekuńczych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
eliminowania pielęgniarek  systemu z zespołów ratownictwa 
medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych,
zagrożeń wynikających z ustawy o działalności leczniczej – 
przekształcenia podmiotów leczniczych,
podjęcia działań w celu wprowadzenia obowiązku stosowania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
zakupienia przez Ministerstwo Zdrowia licencji Między-
narodowej Kwalifikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP),
podwyższenia wielu emerytalnego kobiet i mężczyzn,
składek członkowskich.

Zagadnienie to wzbudziło wiele emocji i burzliwą dyskusję. 
W konsekwencji przyjęto uchwałę, która zmienia wysokość składki 
z 0,5% do 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla 
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego 
w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej 
w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź 
grupowej praktyki zawodowej, regulacja ta dotyczy również 
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku 
o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. W przypadku 
uzyskiwania dochodów jednocześnie z wielu  źródeł, składka 
członkowska powinna być naliczona z jednego źródła tego, 
z którego wysokość składki jest wyższa.

Z dokładnymi treściami uchwał, stanowisk i apeli można 
zapoznać się na stronie Naczelnej Izby. Wyrażam przekonanie, że 
nowo wybrani członkowie organów Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych dołożą wszelkich starań, aby postawione przed nimi 
zadania realizować najlepiej, jak potrafią.

Pragnę podziękować byłej Pani Prezes Elżbiecie 
Buczkowskiej oraz Pani Wiceprezes Elżbiecie Garwackiej – 
Czachor za współpracę w minionej kadencji.

Nowej Pani Prezes Grażynie Rogali  – Pawelczyk gratuluję 
i życzę wytrwałości w dążeniu do realizacji postawionych celów. 

Przewodnicząca SIPIP 
mgr Maria Matusiak

Po wyborach na terenie izb 
okręgowych przyszedł czas na 
wybory na szczeblu 
krajowym. W dniach 6-8 
grudnia odbył się VI Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych 
w Jachrance. Krajowy Zjazd 
jest najwyższym organem 
Naczelnej Izby. W trakcie jego 
trwania dokonano wyboru do 
oragnów Naczelnej Izby, 
podjęto wiele uchwał, stano-
wisk. W zjeździe jako delegaci 
uczestniczyło 327 przedsta-

wicieli środowiska pielęgniarek i położnych z terenu całego kraju, 
część po raz pierwszy, inni byli wielokrotnymi uczestnikami poprzed-
nich zjazdów. Zaproszenie na zjazd otrzymali przedstawiciele 
ustępujących organów Naczelnej Izby, którzy nie posiadali mandatu 
delegata. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście 
w osobach: Bartosza Arłukowicza - Ministra Zdrowia, Marka Habera 
- Wiceministra Zdrowia, Beaty Cholewki - Dyrektor Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych, Krystyny B. Kozłowskiej- Rzecznika Praw
 Pacjenta. 

Nasza izba miała 9 mandatów. Delegatami na zjazd byli: Anna 
Maria Król, Zofia Cerzniewska, Maria Smalec, Marzanna 
Stanisławska, Alicja Skwarczyńska, Elżbieta Wrona, Gabriela 
Hofman, Wojciech Brzóska, Zygmunt Sitko. W zjeździe jako członek 
ustępującej rady uczestniczyła jako gość Maria Matusiak, bez 
mandatu delegata.

Obrady zjazdu w dniu 6 grudnia rozpoczęły się wprowadzeniem 
sztandaru i odśpiewaniem Hymnu pielęgniarskiego. Następnie 
ustępująca Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani 
Elżbieta Buczkowska otworzyła obrady Zjazdu. Głos zabierali także 
zaproszeni goście kierując do nas wiele ciepłych słów, deklarując 
chęć współpracy. Pan Minister Bartosz Arłukowicz zaszczycił nas 
swoją obecnością drugiego dnia obrad, jako że były to Pana Ministra 
pierwsze tygodnie urzędowania (ogrom nowych zadań) cieszę się, że 
choć krótko, ale był z nami. W swojej wypowiedzi zapewniał o chęci 
konstruktywnej współpracy z naszym środowiskiem. Zaproponował, 
abyśmy wskazali 2-3 najważniejsze sprawy do rozwiązania 
i wspólnie starali się uzyskać zamierzony efekt.

Następnie rozpoczęły się czynności proceduralne polegające na 
wyborze prezydium Zjazdu, komisji zjazdowych. Ustępujący 
przedstawiciele naczelnych organów przedstawili sprawozdania 
kadencyjne.

 Kolejnym punktem Zjazdu był wybór:
Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, którym została 
Pani Maria Grabowska z Katowic,
Przewodniczcego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
którym została Pani Halina Boniecka z Radomia,
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którym 
została Pani Irena Choma z Katowic.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad dokonano wyboru Prezesa 
Naczelnej Rady.

Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych została 
wybrana dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk.

Pani Prezes od wielu lat jest związana z pracą w samorządzie. 
Pełniła funkcję Wiceprezesa Naczelnej Rady, Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Zastępcy Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. Obszar 
pielęgniarstwa wobec tego jest Pani Prezes dobrze znany zarówno ze 
strony samorządu zawodowego, jak i nauczania zawodu, ponieważ 
jest także adiunktem w Katedrze i Zakładzie Zarządzania 

VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych NA ZDROWIE POSŁOWIE!...
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… nic wiecznego na świecie
radość się z troską plecie… 
               J. Kochanowski 

Zapraszamy do umieszczania w naszym biuletynie wszelkich 
gratulacji, kondolencji czy życzeń dla koleżanek i kolegów, 

z którymi wiąże nas nie tylko praca, czasem również przyjaźń. 
Dzielmy się radością i smutkiem z ludźmi, 

z którymi spędzamy czasami długie lata naszego życia. 
Ogłoszenia te zamieszczane są bezpłatnie.

Listy e-mail prosimy kierować pod adresem: sipip@sipip.szczecin.pl

 

Biuro
Szczecińskiej Izby

Pielęgniarek i Położnych
70-242 Szczecin, ul. Ks. Bogusława 30

czynne
od poniedziałku do czwartku

w godz. 8.00 - 16.00
w trzecią sobotę miesiąca w godz. 9.00 - 13.00

Sekretariat
tel. 91 432-98-61

tel./fax: 91 432-98-68
e-mail: sipip@sipip.szczecin.pl

Secjalista ds. administracyjno - biurowych
tel. 91 432-98-69

Dyżury Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej

w drugą środę miesiąca
w godz. 14.00 - 16.00

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia
pierwszy wtorek miesiąca

o godz. 13.30

Prezydium
spotyka się co trzy tygodnie

- w środę o godz. 13.00

Prawnik Izby
I, III i V poniedziałek miesiąca

w godz. 11.00 - 13.00
II, IV poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 - 17.00

Wizyty proszę umawiać w sekretariacie Izby

Sekretarz Rady
tel. 91 432-98-62

poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00
od wtorku do czwartku
w godz. 8.00 - 16.00

Kasa Izby
tel. 91 432-98-66

od poniedziałku do czwartku 8.30 - 15.00
wypłaty z kasy: poniedziałek, środa, czwartek

11.00 - 15.00

Główna Księgowa
tel. 91 432-98-66

od wtorku do czwartku 8.00 - 16.00

Skarbnik
tel. 91 432-98-69

Dział prawa wykonywania zawodu
tel. 91 432-98-65

Piątek jest dniem bez interesanta

Nordea Bank Polska S.A.
POB Szczecin II
Nr konta: 49 1440 1332 0000 0000 0340 7567

Opłata za szkolenie - nr konta
Alior Bank
Nr konta: 26249000050000453091590991

 W numerze

Druk ukończono: 03.02.2012 r.  Do użytku wewnętrznego
Egzemplarze bezpłatne dla członków SIPiP. W wolnej sprzedaży - 8,50 zł

poniedziałek, czwartek - 8.00 - 16.00
wtorek, środa - 10.00 - 18.00
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25.11.2011r.

Udział Przewodniczącej Rady w konferencji organizowanej 
przez PUM „Człowiek – Zdrowie – Środowisko”

25.11.2011r.

Udział Skarbnika Rady w konferencji organizowanej przez 
MOPR „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

29.11.2011r. 

Posiedzenie Komisji ds. medycyny szkolnej

01.12.2011r.

Posiedzenie Komisji ds. położnych 

05-08.12.2011r.

VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych

07.12.2011r.

Spotkanie Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicz-
nych

07.12.2011r.

Udział Sekretarza Rady w uroczystej Gali z okazji 10 rocz-
nicy podpisania Porozumienia o współpracy między Woje-
wództwem Zachodniopomorskim a Krajem Związkowym 
Brandenburgia

12.12.2011r.

Posiedzenie Komisji socjalnej

13.12.2011r.

Posiedzenie Komisji ds. medycyny szkolnej

14.12.2011r.

Spotkanie organizowane przez Kolegium Pielęgniarek 
i Położnych Rodzinnych z przedstawicielami ZOW NFZ 
i Wydziału Polityki Społecznej ZUW w Szczecinie. Tema-
tyka spotkania: przekształcenia nzoz-ów w podmioty lecz-
nicze; kontraktowanie świadczeń na 2012r. na podstawie 
zarządzeń Prezesa NFZ.

15.12.2011r.

Posiedzenie Rady SIPiP

16.12.2011r.

Posiedzenie Komisji etyki

21.12.2012r.

Udział Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej, Wiesławy 
Szadziuk oraz Izabeli Cerzniewskiej w akcji „Na zdrowie 
posłowie” (Sejm w Warszawie)

02.01.2012r.

Posiedzenie Komisji ds. położnych

03.01.2012r.

Egzamin po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

03.01.2012r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia

04.01.2012r.

Posiedzenie Prezydium SIPIP

04.01.2012r.

Posiedzenie Komisji ds. biuletynu 

04.01.2012r.

Posiedzenie Komisji ds. promowania środowiska pielęgnia-
rek i położnych

10.01.2012r.

Posiedzenie Komisji ds. biuletynu

11.01.2012r.

Udział Wiceprzewodniczącej w konkursie na Dyrektora 
KRUS „Sasanka” w Świnoujściu

11.01.2012r.

Udział Przewodniczącej Rady w posiedzeniu Rady Spo-
łecznej KRUS „Sasanka” Świnoujście

16.01.2012r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (szkolenie)

16.01.2012r.

Posiedzenie Okręgowego Sądu PiP

17.01.2012r.

Spotkanie Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicz-
nych

17.01.2012r.

Posiedzenie Komisji ds. medycyny szkolnej

17.01.2012r.

Posiedzenie Komisji ds. nadzoru nad wykonywaniem indy-
widualnych/grupowych praktyk pielęgniarskich/położni-
czych (ukonstytuowanie się komisji)

18.01.2012r.

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa chirurgicznego

19.01.2012

Spotkanie członków komisji VI Zjazdu Sprawozdawczo – 
Wyborczego SIPiP

KALENDARIUM  KALENDARIUM  KALENDARIUM
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Uwaga – przeczytaj!...

Ważne dla osób prowadzących działalność w ramach indywidualnej/
specjalistycznej/grupowej praktyki pielęgniarki/położnej

Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ustawa z dnia 2 lipca 2004r. (Dz. U. z 2004r. 
Nr 173. poz. 1808) dotycząca m.in. nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, weszła w życie z dniem  
21 sierpnia 2004r. Ustawa ta wprowadza określenie indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki prowadzonej przez 
pielęgniarkę/położną jako działalność regulowaną, co oznacza, że osoby wykonujące zawód w takiej formie zobligowane 
są do uzyskania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE ZMIANY OD 01.01.2012r.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2011r. , Nr 112, poz. 654 )
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych 

wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach 
dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru ( DZ. U. 2011r., Nr 221, poz. 1319 )

BARDZO WAŻNE !
Zmiany dotyczące własnej działalnościI. 

W dniu 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2011r., Nr 112, poz. 654), która określa m. in. zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą, wprowadzając szereg zmian w przepisach innych aktów prawnych. Działalność leczniczą można rozpocząć po 
uzyskaniu wpisu do rejestru, (według art. 103).

Organem prowadzącym rejestr jest:
okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę/

położną. (według art. 106.1)
Organ prowadzący dotychczasowe rejestry praktyk pielęgniarek i położnych prowadzi te rejestry na dotychczaso-

wych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 r.
Zgodnie z art. 217 punkt 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( Dz. U. z 2011r., Nr 112, 

poz. 654 ), podmiot wykonujący działalność leczniczą dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym 
z niniejszej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dlatego wszystkie pielęgniarki/położne, które miały na dzień 31.12.2011r. otwartą praktykę, są zobowiązane do 
30.06.2012r. dostosować swój wpis w rejestrze prowadzonym przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych do 
obecnie obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym prosimy o odnalezienie na stronie naszej Izby informacji o adresie Rejestru Praktyk 
Zawodowych Pielęgniarek / Położnych, pobranie z tego rejestru wniosku o zmianę wpisu oraz dokładne wypełnienie 
go (jest na naszej stronie zamieszczona informacja, jak należy ten wniosek wypełnić) i wraz z oświadczeniem, które 
jest do pobrania, dostarczyć do naszej Izby.

Oprócz tego Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych prześle pismo informujące do każdej pielęgniarki/
położnej mającej prywatną praktykę, o konieczności dokonania tych zmian.

Bardzo prosimy nie czekać do czerwca, ale dokonać tych zmian już od lutego tego roku.
Zasady prowadzenia praktykII. 

Działalność lecznicza pielęgniarki, położnej może być wykonywana w formie: 
jednoosobowej działalności gospodarczej jako :1. 

indywidualna praktyka,a. 

indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania,b. 

indywidualna specjalistyczna praktyka, c. 

indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania,d. 

indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym e. 
podmiotem,

indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie f. 
umowy z tym podmiotem,

spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka2. 
– Powyższe formy zwane „praktykami zawodowymi”.



5

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.(według art. 5.2.3)
Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako1.  indywidualną praktykę jest 
obowiązana spełniać następujące warunki:

posiadać prawo wykonywania zawodu;a. 

posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu;b. 

nie może być:c. 
zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona;• 
pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu • 
wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegaw-
czym;

nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich  d. 
6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w apara-e. 
turę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o speł-
nieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;f. 

zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. g. 
1 pkt 1.

Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako 2. indywidualną specjalistyczną praktykę 
jest obowiązana:

spełniać warunki, o których mowa w punkcie 1,a. 

posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie b. 
w ochronie zdrowia.

Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako3.  indywidualną praktykę lub indywidu-
alną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

spełniać warunki, o których mowa w punkcie 1 a – d, f - g oraz, w przypadku indywidualnej specjalistycznej a. 
praktyki, warunek, o którym mowa w punkcie 2 b;

posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamiesz-b. 
kania lub pobytu pacjenta;

wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.c. 
Pielęgniarka wykonująca 4. indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie 
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać 
warunki:

o których mowa w punkcie 1 podpunkt  a – d,  f - g oraz w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki a. 
warunek, o którym mowa w punkcie 2 b;

W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane  świadczenia  zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki, położne 5. 
będące wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, spełniające warunki okre-
ślone w ust. 1 pkt 1–5 i 7 oraz ust. 2 pkt 2.( powyższej ustawy) - ( według art. 19)
Zasady prowadzenia rejestru III. 
Pielęgniarka, położna, która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi 1. 
prowadzącemu rejestr (SIPiP), wniosek o wpis do rejestru. (według art. 102)
Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:

dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są • 
kompletne i zgodne z prawdą;
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym • 
wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 
654).” 

Do wniosku, o którym mowa, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania 
działalności leczniczej, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 3.
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Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa w art. 22, jest wyda-
wana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
( według art. 100 ust. 2-5).

indywidualna/ specjalistyczna/grupowa praktyka pielęgniarki, położnej

Załączniki do wniosku:
* we własnym gabinecie

oświadczenie o znajomości przepisów 1. 
opinia organu sanitarnego o spełnianiu warunków umożliwiających udzielanie świadczeń w gabinecie2. 
zaświadczenie o ostatnim zatrudnieniu w zawodzie oraz o opłacaniu składek członkowskich3. 
dyplom specjalizacji w przypadku ubiegania się o indywidualną specjalistyczną praktykę4. 

* wyłącznie w miejscu wezwania
oświadczenie o znajomości przepisów 1. 
zaświadczenie o ostatnim zatrudnieniu w zawodzie oraz o opłacaniu składek członkowskich2. 
dyplom specjalizacji w przypadku ubiegania się o indywidualną specjalistyczną praktykę3. 

* w  przedsiębiorstwie  podmiotu leczniczego  na podstawie umowy z tym podmiotem
oświadczenie o znajomości przepisów 1. 
zaświadczenie o ostatnim zatrudnieniu w zawodzie oraz o opłacaniu składek członkowskich2. 
dyplom specjalizacji w przypadku ubiegania się o indywidualną specjalistyczną praktykę3. 

* grupowa praktyka
oświadczenie o znajomości przepisów 1. 
opinia organu sanitarnego o spełnianiu warunków umożliwiających udzielanie świadczeń w gabinecie2. 
zaświadczenie o ostatnim zatrudnieniu w zawodzie oraz o opłacaniu składek członkowskich3. 
dyplom specjalizacji w przypadku ubiegania się o indywidualną specjalistyczną praktykę4. 

 
KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH
( wpisuje się we wniosku, w punkcie 11)
93 - indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
94 - ind. specjalistyczna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
95 - indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
96 - ind. specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
97 - grupowa praktyka
98 - indywidualna praktyka (własny gabinet)
99 - ind. specjalistyczna praktyka (własny gabinet)

sss1. 
Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie 2. 
w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. 
Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do 3. 
tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym 
na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę 
do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. w takiej sytuacji 
termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku  o wpis. (według 
art. 104)
Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:4. 

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za • 
ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego. W dniu złożenia wniosku 
o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej - OPŁATA 
ZA WPIS w 2012r. WYNOSI 72,00 ZŁ
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zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej; • 
(według art. 105 ) – OPŁATA ZA DOKONANIE ZMIANY WPISU w REJESTRZE WYNOSI w 2012r.  
36,00 zł

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowa-5. 
dzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, 
organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący dzia-
łalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor 
natychmiastowej wykonalności. (według art. 107.1.2 )
Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:6. 

wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;• 
podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie • 
3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.• 

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:7. 
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;• 
wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykony-• 
wania działalności objętej wpisem do rejestru;
rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;• 
niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;• 
złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;• 
bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie • 
dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia 
wpisu do rejestru nie podjął działalności; (według art.108)

Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie 8. 
zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania czynności 
kontrolnych.

Osoby, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:
żądania informacji i dokumentacji; −
oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie; −
w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; −
wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą; −
udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; −
wglądu do dokumentacji medycznej; −
żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. −

( według art. 111 )
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INFORMACJA PRASOWA
w sprawie Miedzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP ®

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Główny informuje, że w dniu 9 stycznia odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) z przedstawicielami 
Komisji Europejskiej, gdzie m.in. ustalono, że Komisja Europejska złoży propozycję do Dyrektywy 
36/2005/EU:
1)  Utrzymania poziomu wejścia do zawodu po ukończeniu 12 lat kształcenia ogólnego;
2)  Nie zostaną wprowadzone punkty ECTS dla tego poziomu kształcenia i utrzymany zostanie 
poziom godzinowy w wymiarze dla pierwszego stopnia 4600 godzin;
3)  Dążyć się będzie do zmiany załącznika nr V do Dyrektywy, który został zaproponowany przez 
EFN.
4)  W odniesieniu do praw nabytych (art. 33) w 2012 r. służby Komisji Europejskiej dokonają oceny 
technicznej kwalifikacji polskich i rumuńskich pielęgniarek, których posiadanie kwalifikacji zostały 
przyznane lub których kształcenie rozpoczęło się przed 1 Maja 2004 r. w celu zbadania, czy nadal 
zasadne są dodatkowe wymagania wprowadzone dla polskich i rumuńskich pielęgniarek.
18 stycznia 2012 r. planowane jest spotkanie Zarządu EFN (Executive Committee) z Jürgenem 
Tiedje - kierownikiem Działu Kwalifikacji Zawodowych Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej 
ds. Rynku Wewnętrznego.

Zarząd Główny Polskiego towarzystwa Pielęgniarskiego,
Warszawa, 11 stycznia 2012 r. 
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Pielęgniarki/położne od 
stycznia 2012 roku są objęte 
ochroną przewidzianą dla 
funkcjonariuszy publicz-
nych. Uznanie pielęgniarek 
i położnych za funkcjona-
riuszy publicznych oznacza, 
że zgodnie z Kodeksem 
karnym za ich zniewa-
żenie podczas i w  związku 
z pełnieniem obowiązków 
służbowych grozi kara 
grzywny, ograniczenie wol- 
ności albo pozbawienie 

wolności do roku. Natomiast za naruszenie nietykalności 
cielesnej grozi kara grzywny, ograniczenie wolności albo 
pozbawienie wolności do trzech lat.

Ministerstwo Zdrowia uzasadniło, że pielęgniarki 
i położne powinny być objęte ochroną przysługującą 
funkcjonariuszowi publicznemu, gdyż często są narażone 
na agresję ze strony niektórych pacjentów. Nie oznacza 
to jednak, że pielęgniarki i położne są funkcjonariuszami 
publicznymi, lecz że objęte są one zwiększoną ochroną 
prawną w porównaniu do zwykłego obywatela.

Nowy przepis jest po to, aby nie utrudniano nam pracy. 
Ataki pacjentów to stały element naszej pracy. Nadanie 
statusu funkcjonariusza publicznego pielęgniarkom/
położnym powinno sprawić, że ludzie zaczną sobie zdawać 
sprawę, iż nie są bezkarni. Nie jest przyjemne słuchanie 
wyzwisk i poczucie strachu przy pacjentach pod wpływem 
alkoholu lub środków psychotropowych.

Pielęgniarki i położne mogły korzystać z ochrony 
prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu od dnia 
5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej 
– mówił o tym Art. 24 i Art. 19, dotyczyło to tylko tych 
pielęgniarek, które były zatrudnione na całym etacie lub 
wykonujące czynności ratujące życie. Nowe przepisy 
powinny sprawić, że pielęgniarki i położne powinny czuć 
się bezpieczniej (szczególnie te, które pracują w szpital-
nych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć, oddziałach 
psychiatrycznych). 

Pojęcie funkcjonariusza publicznego zostało wskazane 
w art. 115 § 13 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm) - dalej Kodeks 
karny. Jest to decyzja legalna i zakresowa oznacza to, iż 
funkcjonariuszem może być jedynie osoba wskazana w tym 
przepisie. Pomimo, że pielęgniarki i położne nie zostały 
wymienione wprost w art. 115 §13 Kodeku karnego, to na 
podstawie art. 11 ust. 2 nowej ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej została przyznana im ochrona prawna 
przewidziana dla funkcjonariusza publicznego.

Przyznanie ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjo-
nariusza publicznego oznacza następujące konsekwencje:

Pielęgniarki i położne w sytuacjach wskazanych 1. 
w ustawie podlegają ochronie prawnej w przewi-
dzianej dla funkcjonariusza publicznego;
Przestępstwa popełnione na szkodę funkcjonariusza 2. 
publicznego ścigane są z oskarżenia publicznego;
Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego jest 3. 
surowiej karana;
Odpowiedzialność za napaść na funkcjonariusza 4. 
została uregulowana odrębnymi przepisami.

Ustawa wskazuje, że ochrona ta przysługuje w sytuacji, 
gdy pielęgniarki i położne udzielają świadczeń zdrowot-
nych.

Ustawa enumeratywnie (jest to wyliczenie, zawierające 
wszystkie dopuszczalne elementy) wskazuje świadczenia 
i są to w przypadku pielęgniarki:

rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych • 
pacjenta;
rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych • 
pacjenta;
planowanie i sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad • 
pacjentem;
samodzielne udzielanie w określonym zakresie • 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, lecz-
niczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czyn-
ności ratunkowych;
realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, • 
leczenia i rehabilitacji;

a w przypadku położnej są to:
rozpoznawanie ciąży, sprawowanie opieki nad kobietą • 
w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzenie 
w określonym zakresie badań niezbędnych w moni-
torowaniu ciąży fizjologicznej;
kierowanie na badania konieczne do jak najwcze-• 
śniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;
prowadzenie porodu fizjologicznego oraz moni-• 
torowanie płodu z wykorzystaniem aparatury 
medycznej;
przyjmowanie porodów naturalnych, w przypadku • 
konieczności także z nacięciem krocza, a w przy-
padkach nagłych także porodu z położenia miedni-
cowego;
podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach • 
nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego 
wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego 
zbadania macicy;
sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz • 
monitorowanie przebiegu okresu poporodowego;
badanie noworodków i opieka nad nimi oraz podej-• 
mowanie w razie potrzeby wszelkich niezbędnych 
działań, w tym natychmiastowej reanimacji;
realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, • 
leczenia i rehabilitacji;

Co się zmieniło dla pielęgniarek i położnych po wejściu w życie 
nowej Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U. Nr 174, poz. 1039) – mówiącej o objęciu pielęgniarek i położnych 

ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego? 



15

samodzielne udzielanie w określonym zakresie • 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, lecz-
niczych i rehabilitacyjnych.

Należy przywołać tu przepis art. 11 ust. 2 nowej ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej, który przewiduje 
rozwiązanie zrównujące ochronę pielęgniarki i położnej 
wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę 
z innymi formami jego wykonywania.

Tak więc ochrona prawna nie jest uzależniona od rodzaju 
stosunku prawnego łączącego pielęgniarkę z podmiotem 
medycznym, tylko od zapisu w ustawie.

Gdyby się zdarzyło, że pielęgniarka lub położna pełniąc 
dyżur w szpitalu doznała obrażeń, ponieważ zaatakował ją 
pacjent to powinna:

jak najszybciej powiadomić Policję lub Prokuraturę • 
o zdarzeniu, które miało miejsce (gdzie, kiedy i jakie 
czynności służbowe były wykonywane),
należy wskazać świadków zdarzenia,• 
dołączyć dokumentację medyczną związaną z odnie-• 
sionym obrażeniem,
w miarę możliwości poddać się badaniu biegłego • 
z zakresu medycyny sądowej.

Tak naprawdę nowe uregulowania prawne w sposób 
bezsporny i jednoznaczny wskazują warunki do zaistnienia, 
w których pielęgniarce i położnej przysługuje ochrona 
prawna przewidziana dla funkcjonariusza publicznego.

A oto one:
udzielanie świadczeń zdrowotnych wymienionych • 
w art. 4 ust. 1 pkt. 1-5 nowej ustawy o zawodach 
pielęgniarki i polożnej oraz świadczeń wymienio-
nych w art. 5 ust. 1 pkt. 1- 9 tejże ustawy,
zdarzenie uzasadniające ochronę prawną musi • 
nastąpić podczas i w związku z wykonywaniem przez 
pielęgniarkę czynności, o których mowa powyżej.

Samo wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej to 
zbyt mało, aby dawało uprawnienia do zasady, że są one 
objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicz-
nych. Zasada ta ma zastosowanie w momencie, gdy zaist-
nieją przesłanki z art. 11 ust. 2 nowej ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej.

Należy dodać, iż konstrukcja przepisów będzie wyłą-
czała ochronę w sytuacji udzielania innego świadczenia niż 
wskazanego w art. 4 ust. 1 pkt. 1-5 oraz w art. 5 ust. 1 pkt. 
1-9 przytoczonej ustawy.

Zapis w ustawie świadczy o tym, że tylko bierze się 
pod uwagę pielęgniarki i położne, które wykonują w myśl 
ustawy świadczenie medyczne, a wyłącza ochronę w sytu-
acji udzielania innego świadczenia, niż wskazuje zapis.

W zapisie tym znajdujemy przesłankę, że pełnienie 
obowiązków służbowych przez pielęgniarkę lub położną 
może mieć miejsce po pracy, jeżeli w tym czasie podej-
muje czynności związane z udzielaniem świadczenia (np. 
prywatnie wykonuje wlew dożylny, opatrunki w domu 
chorego, pełni dyżur prywatny).

Musi zaistnieć związek czasowo - przyczynowy pomiędzy 
zaistniałym zdarzeniem a udzielanym świadczeniem.

Według mojej oceny pracując ponad 30 lat w ochronie 
zdrowia najczęściej ma miejsce znieważenie – mówi o tym 
art. 226 K.K.

Znieważenie to zachowanie pacjenta uwłaczające 
godności, stanowiące przejaw lekceważącego zachowania. 
Jest to używanie w stosunku do pielęgniarki i położnej 
słów wulgarnych, obelżywych, złośliwych epitetów czy 
też gestów.

Ten zapis jest ważny ze względu na wzrost agresji 
pacjentów wobec personelu medycznego.

Cieszą, a zarazem dziwią zapisy ustawy, bo nie ma w nich 
wszystkich pielęgniarek i położnych, wykonujących świad-
czenia nie mieszczące się w powyższym katalogu, są tylko 
niektóre czynności polegające na udzielaniu świadczeń.

Czy jest to lepszy zapis i bezpieczniejszy dla nas pielę-
gniarek i położnych?...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej
mgr Bożena Rasińska

Piśmiennictwo u autorki

GŁÓWNE PROBLEMY ADAPTACYJNE PACJENTA 
Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO NA POZIOMIE C5-C6

Konferencja naukowo szkoleniowa dla pielę-
gniarek „Lancet w chirurgii” Pogorzelica 2011

Następstwem uszkodzenia rdzenia kręgowego na 
poziomie C5 - C6 jest porażenie czterokończynowe. Najczę-
ściej na tej wysokości uszkodzenia rdzenia występuje pora-
żenie lub niedowład wiotki kończyn górnych i porażenie 
lub niedowład spastyczny kończyn dolnych. Występuje 
osłabienie lub zniesienie czucia okolicy tułowia i kończyn 
górnych i dolnych, niewydolność mięśni oddechowych, 
oddychanie spontaniczne ze wzmożonym zastojem wydzie-
liny w oskrzelach, zaburzenia wegetatywne pod postacią 
wahań RR, HR, zaburzenia termoregulacji, dołącza się 
dysfunkcja kolejnych narządów i układów. Wskutek 
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opisanych następstw uszkodzenia rdzenia pojawia się lęk 
o własne życie. 

Pacjent z uszkodzeniem rdzenia na poziomie C5 jest 
całkowicie uzależniony od opieki osób trzecich, wymaga 
pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego, 
może poruszać się na wózku elektrycznym. Pacjent 
z uszkodzeniem na poziomie C6 może być samodzielny, 
jednak osiągają to tylko nieliczni pacjenci. 

Wśród problemów adaptacyjnych, z którymi musi zmie-
rzyć się pacjent z uszkodzeniem rdzenia kręgowego na 
poziomie C5-C6, wyróżnia się m.in.:

Deficyt samoopieki wynikający z: 1. 
braku zdolności samodzielnego funkcjonowania • 
( potrzeby fizjologiczne); zaburzeń czucia i braku 
kontroli nad zwieraczami (odleżyny!);
powikłań zagrażających życiu i zdrowiu (ze strony • 
układów i narządów);
Wysoki poziom lęku i depresja jako następstwo urazu 2. 
spowodowane niepewnym rokowaniem i długo-
trwałym leczeniem (zagrożona potrzeba bezpieczeń-
stwa i akceptacji);
Zmiana priorytetów, celów wynikająca z: 3. 
niepewności o status rodziny;• 
nagłej zmiany stylu życia i jakości życia (utrata pracy, • 
partnera, przyjaciół);
konieczności kontynuowania rehabilitacji dla utrzy-• 
mania kondycji fizycznej i psychicznej.

Sytuacja pacjenta z tetraplegią staje się trudna pod 
względem: 

psychologicznym – dochodzi do wyczerpania • 
psychicznego, apatii, regresji i w konsekwencji do 
zmian osobowości; 
społecznym – prowadzi do alienacji, poczucia niższej • 
wartości, zmiany celów i własnych norm wewnętrz-
nych;
ekonomicznym – powoduje znaczące obniżenie • 
jakości życia. 

Według WHO „jakość życia to poczucie jednostki co do 
jej pozycji życiowej w aspekcie kulturowym oraz w aspekcie 
powszechnie przyjętego systemu wartości, w którym ona 
żyje w odniesieniu do osiągnięć, oczekiwań, standardów 
i zainteresowań”. 

Adaptacja, to umiejętność dostosowania się człowieka 
do środowiska, stanu morfologicznego, który przyjmuje się 
za utrwalony. W następstwie choroby czy urazu adaptacja 
umożliwia przystosowanie się do niepełnej sprawności 
ważnych narządów. Odpowiednio przygotowany pacjent, 
tzn. taki, u którego od początku leczenia podjęto edukację 
w zakresie samoopieki, uzyskuje optymalne wyniki 
i szybciej adoptuje się w środowisku. Za najważniejsze 
w procesie adaptacyjnym uważa się uzyskanie samodziel-
ności życiowej tej szeroko rozumianej, a więc zarówno 
w czynnościach dnia codziennego, jak i czynnościach 
zawodowych, społecznych i rodzinnych. Adaptacji, inaczej 
przystosowaniu podlega zarówno soma (ciało) i sfera 
duchowa (umysł).

Nieodłącznym elementem adaptacji, jest edukacja. 
Powrót pacjenta do naturalnego środowiska wymaga 

edukacji zarówno jego, jak i jego najbliższych. Pielęgniarka 
profesjonalnie przygotowana do wykonywania zawodu, 
pełni szczególną rolę, wykorzystując samodzielną funkcję 
edukacyjną w pracy z pacjentem i jego rodziną. 

Współczesne pielęgniarstwo oparte jest na modelach, 
teoriach pielęgnowania. w każdej teorii autorki podkreślają 
edukację pacjenta, jako czynnik warunkujący optymalny 
proces adaptacji. Spośród wielu teorii na uwagę zasługują 
teoria: środowiskowa, 14 potrzeb, samoopieki i adapta-
cyjna.

Florencja Nightingale zwracała uwagę na środowisko 
pacjenta. Człowieka postrzegała holistycznie uwzględ-
niając cechy społeczne, fizyczne, umysłowe, emocjonalne 
oraz duchowe. Podkreślała wpływ środowiska na czło-
wieka, dzięki czemu dokonywały się zmiany w poprawie 
własnego zdrowia. Pielęgnowanie wg Nightingale odnosi 
się do edukacji pacjenta i rodziny w zakresie zdrowych 
nawyków, a samo zdrowie jest ściśle powiązane ze środo-
wiskiem .

Virginia Henderson w teorii 14 potrzeb wskazała istotną 
,,siłę, wolę i wiedzę”, dzięki którym człowiek podejmuje 
działania na rzecz zdrowienia. Pielęgniarce, osobie najbliż-
szej pacjentowi z zespołu terapeutycznego przypisała 
wspieranie, motywowanie, aktywizowanie do zachowań 
prozdrowotnych, a gdy pacjent nie ma motywacji, prze-
kazanie mu niezbędnej wiedzy, aby chciał wykazać wolę 
zdrowienia.

Teoria Dorothy Orem dotyczy samoopieki. Kontynu-
owanie opieki przez pacjenta i jego najbliższych nazy-
wane jest ,,opieką nieprofesjonalną.” Sprawowanie takiej 
opieki może być przez osoby dorosłe, świadome i wyedu-
kowane. Samoopieka jest skierowana na realizowanie 
działań i wyuczonych zachowań do siebie samego, mają-
cych na celu utrzymanie dobrego samopoczucia, zdrowia 
i życia. Jest ukierunkowana na zaspakajanie potrzeb. 
Dorothy Orem wyróżnia deficyt samoopieki, który może 
być częściowy lub całkowity i pojawia się w sytuacjach, 
gdy osoba nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie 
potrzeb. Dobór systemu pielęgnowania zależy od stanu 
i możliwości pacjenta. Zarówno w systemie kompensa-
cyjnym, częściowo kompensacyjnym i edukacyjno- wspie-
rającym, pielęgniarka dostarcza wiedzy i sprawuje opiekę 
zwracając uwagę na wyrównanie deficytów. 

Wg Callisty Roy, pielęgniarstwo jest systemem wiedzy, 
zawierającym analizę i działania związane z opieką nad 
człowiekiem zdrowym i chorym. Autorka prezentuje teorię 
adaptacyjną, w której zwraca uwagę na system, jako zbiór 
elementów zależnych od siebie. Bodziec jako czynnik 
wywołujący reakcję systemu, radzenie sobie, czyli kontro-
lowanie zmian środowiska i mechanizmy obronne urucha-
miane w przypadku zmian. Adaptacja jest celem. Uzyski-
wanie stanu równowagi i integracja osoby, umożliwia 
realizowanie celów.

Akceptacja własnej niepełnosprawności wymaga ciągu 
przeobrażeń zarówno u osoby dotkniętej urazem, jak 
i najbliższej jej rodziny. Wizja często dożywotnej niepeł-
nosprawności wymusza podejmowanie kolejnych prób 
poszukiwania optymalnych rozwiązań i adaptacji w innych 
warunkach. Stawianie wartościowych celów i zadań daje 
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szanse na budowanie nowej rzeczywistości, spowodowanej 
nowym doświadczeniem życiowym. 

Adaptacja do życia w niepełnosprawności jest procesem, 
w którym ważną rolę pełni rodzina pacjenta, środowisko 
społeczne, organizacje działające na rzecz osób niepełno-
sprawnych.

Adaptacja w środowisku pierwotnym – rodzinie
Rodzina jest naturalnym środowiskiem emocjonalnym, 

w którym członkowie przygotowywani są do pełnienia ról 
społecznych, wyrażają swoją osobowość. Adaptacja polega 
na traktowaniu niepełnosprawnego jako osoby, która 
powinna uczestniczyć w codziennym życiu, łagodzeniu 
odczuwanych trudności i wspieraniu w dokonywaniu racjo-
nalnych wyborów, mobilizowaniu potencjalnych sił i umie-
jętności na poczucie własnej wartości, wyrabianiu nowych 
nawyków, redukcji negatywnych skutków kalectwa.

Adaptacja w środowisku społecznym 
Człowiek niepełnosprawny poza rodziną i przyjaciółmi, 

zinstytucjonalizowaną formą wsparcia, potrzebuje akcep-
tacji za strony całej społeczności. Poczucie bliskości, 
wzmacnia odporność psychiczną i umiejętność radzenia 
sobie w trudnej sytuacji. Więź społeczna chroni przed 
uczuciem alienacji, samotności i zaspokaja ważną potrzebę 
przynależności i integracji społecznej. Nieformalne grupy 
wsparcia są komplementarne z instytucjami działającymi 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne 
są częścią społeczności, muszą pokonywać wiele barier, 
które powodują przykre napięcia emocjonalne i zaburzają 
psychospołeczne funkcjonowanie. Poza ograniczeniami 
wynikającymi ze stanu zdrowia występują ograniczenia 
architektoniczne, urbanistyczne, komunikacyjne, ekono-
miczne, funkcjonalne i społeczne. Bariery stwarzające 
utrudnienia i niewygodę możliwe są do pokonania za 
pomocą odpowiedniego wyposażenia lub zaopatrzenia 
ortopedycznego.

Rola rehabilitacji w życiu osób z tetraplegią.
Organizacją działającą na rzecz niepełnosprawnych jest 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (organizator warsztatów, 
zawodów sportowych, obozów integracyjnych). Opiekę 
nad osobami niepełnosprawnymi przejmują wolontariusze. 
Wśród nich obserwuje się szczególne jednostki, dla których 
praca z drugim człowiekiem staje się pasją. W ramach 
FAR-u prowadzone są zajęcia, które mają charakter 
kompleksowy i obejmują: 

naukę poruszania się w pomieszczeniach i przestrzeni • 
otwartej;
odpowiedni dobór i korzystanie z zaopatrzenia orto-• 
pedycznego;
ćwiczenia zapobiegające spastyczności; • 

naukę czynności związanych z samoopieką;• 
utrzymanie i usprawnianie zdolności do pracy;• 
poprawę zdrowia psychicznego.• 

Duże znaczenie przypisuje się zajęciom sportowym, 
które wpływają na: 

zwiększenie siły mięśniowej i wydolności krążenio-• 
wo-oddechowej;
kształtowanie pozytywnej postawy wobec własnej • 
dysfunkcji fizycznej;
akceptację niepełnosprawności;• 
przezwyciężanie kompleksów i lęków;• 
integrację z osobami zdrowymi i niepełnospraw-• 
nymi;
przeżywanie emocji związanych ze współzawodnic-• 
twem;
poczucie satysfakcji ze zwycięstwa i poprawy • 
wyników sportowych;
spędzanie wolnego czasu;• 
odprężenie psychiczne;• 
kontakt z przyrodą;• 
osiąganie niezależności i samodzielności życiowej.• 

Podsumowanie: 

Każdy pacjent, szczególnie z tetraplegią, wymaga • 
zindywidualizowanej opieki.
Każdy pacjent wymaga holistycznej opieki • 
w czasie hospitalizacji, rehabilitacji, w środowisku 
społecznym.
Rodzina stanowi filar motywacji do podejmowania • 
działań na rzecz usprawniania.
Wszechstronna edukacja pacjenta ma wpływ na jego • 
funkcjonowanie w społeczeństwie.
Długotrwała rehabilitacja i zaangażowanie pacjenta • 
w zajęciach sportowych przynosi wymierne 
korzyści.
Wsparcie ze strony rodziny, grup rówieśniczych, • 
instytucji, prowadzi do akceptacji niepełnospraw-
ności i chęci uczestniczenia w życiu społecznym.
Duże znaczenie w adaptacji do środowiska ma osobo-• 
wość pacjenta. 

mgr Alina Jurewicz
Pielęgniarka Oddziałowa
Kliniki Ortopedii i Traumatologii
SPSK1 PUM w Szczecinie
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Lekarz poz kierując pacjenta do ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (AOS) ponosi konsekwencje realizacji 
zleceń na zabiegi wystawione przez lekarza specjalistę, 
w tym udostępnienie gabinetu zabiegowego i umożliwienie 
realizacji zleceń przez pielęgniarkę poz zgodnie z zasadami 
(Rozp. MZ z 20.10.2010, Zał. 1). 

Lekarz specjalista wystawia skierowanie na realizację 
zleceń do pielęgniarki poz do której zadeklarowany jest 
pacjent. Ponosi odpowiedzialność za działanie leku i podej-
muje decyzję odnośnie warunków podawania leków, np. 
w warunkach domowych - w obecności lekarza lub bez, 
w gabinecie zabiegowym - w obecności lekarza lub bez. 
Adnotacja odnośnie warunków podania leku musi być 
zgodna z zaleceniami producenta oraz wykazem leków 
zarejestrowanych w RP. Jeśli adnotacja jest niezgodna 
z zaleceniami i/lub rejestrem pielęgniarka poz ma prawo 
odmówić wykonania zlecenia (art.12. 2 ustawy o zawodzie 
pielęgniarki i położnej). 

Podstawą realizacji zleceń od lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego w warunkach ambulatoryjnych pozostają-
cych w kompetencjach pielęgniarki poz jest skierowanie 
do pielęgniarki poz, do której zdeklarowany jest pacjent 
(Załącznik nr 8 do Zarządzenia 87/2010/DSOZ Prezesa 
NFZ). Zlecenie lekarskie musi zawierać: dane pacjenta, 
nazwę leku, dawkę leku, sposób i czasookres podawania 
(art.15. 1 ustawy z 15.07.2011 o zawodzie pielęgniarki 
i położnej). Za zlecenie lekarskie - dobór leku i drogę poda-
wania, odpowiedzialność ponosi lekarz ubezpieczenia zdro-
wotnego (art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty). Natomiast znajomość 
zagadnień dotyczących bezpieczeństwa podczas poda-
wania leków różnymi drogami leży po stronie pielęgniarki 
poz. Pielęgniarka ponosi odpowiedzialność za prawidłowe 
wykonanie zlecenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, 
dostępnymi jej metodami i środkami oraz zgodnie z zasa-
dami etyki zawodowej i ze szczególną starannością (art. 18 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

Każdy lek zlecony przez lekarza ubezpieczenia zdrowot-
nego - realizuje pielęgniarka jako realizacja zlecenia lekar-
skiego, chyba, że zlecenie nie posiada danych zawartych 
w rozporządzeniu o dokumentacji medycznej. Pielęgniarka 
poz przed podaniem leku jest zobowiązana zapoznać się 
z ulotką informującą o leku i wykonanie iniekcji zgodnie 
z zaleceniami producenta leku. 

Jeśli świadczenie wymaga podania leku w obecności 
lekarza, zgodnie z § 12. ust. 5. Zarządzenia Nr 62/2009/
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 
listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawie-
rania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna (AOS): Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego 
leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej 
zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 
miesięcy, informowania lekarza ubezpieczenia zdrowot-

nego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego kierującego 
i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy 
o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowa-
nych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania 
oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. W takiej sytu-
acji lekarz poz, do którego zadeklarowany jest pacjent lub 
który skierował pacjenta do AOS, zobowiązany jest umoż-
liwić pielęgniarce poz realizację zlecenia zgodnie z zasa-
dami w gabinecie zabiegowym poz w obecności lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego. [Rozp. MZ w sprawie podsta-
wowej opieki zdrowotnej zmienione 22 października 2010 
roku - zał 1]. W związku z powyższym pacjenci chodzący, 
którzy są na liście tego lekarza poz mają mieć realizowane 
procedury i zabiegi w jego gabinecie zabiegowym, którego 
funkcjonowanie zapewnia lekarz od poniedziałku do piątku 
zgodnie z tym Załącznikiem Nr. 1 wskazanego rozporzą-
dzenia.

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 62/2009/DSOZ Prezesa Narodo-1. 
wego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. 
w sprawie określenia warunków zawierania i reali-
zacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specja-
listyczna (AOS). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 paździer-2. 
nika 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 3. 
r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. Załącznik do rozpo-
rządzenia Ogólne warunki umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej Dz.U.08.81.484 z dnia 13 
maja 2008 r. 
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 4. 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych z dnia 31 marca 2011r w sprawie ogło-
szenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Naczelna Izba Aptekarska.  
http://www.nia.org.pl/page/33/
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 5. 
i lekarza dentysty. Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 
z późn. zm.
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 6. 
15 lipca 2011 r. (tekst jednolity). Dz. U. 2011. 174. 
1039.
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 87/2010/DSOZ 7. 
Prezesa NFZ.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 8. 
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 
2010 nr 252 poz. 1697.

W sprawie: świadczeń realizowanych przez pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – wykonywanie 

iniekcji w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Szczecin 5.01.2012. 

Opinie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgnistwa rodzinnego województwa zachodniopomorskiego
dr Bożeny Mroczek
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W sprawie obowiązku wykonywania iniekcji świadczeniobiorcy 
niezadeklarowanemu do świadczeniodawcy, który realizuje 

świadczenie zdrowotne: nocna i świąteczna opieka wyjazdowa 
Szczecin, 9.01.2012r.

Każdy lek zlecony przez lekarza ubezpieczenia zdrowot-
nego - realizuje pielęgniarka jako realizacja zlecenia lekar-
skiego, chyba, że zlecenie nie posiada wszelkich danych 
zawartych w rozporządzeniu o dokumentacji medycznej.

Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do 
których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wysta-
wione przez lekarza i odnotowane w dokumentacji pacjenta. 
Bez takiego zlecenia pielęgniarka może wykonywać 
niektóre świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecz-
nicze i rehabilitacyjne oraz niektóre czynności ratunkowe, 
regulowane odrębnymi przepisami (Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju 
i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielę-
gniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
(Dz. U. Nr 210, poz. 1540). Podejmując samodzielnie 
czynności zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i reha-
bilitacyjne pielęgniarka nie powinna wykraczać poza swoje 
umiejętności zawodowe i kwalifikacje.

Podstawą realizacji zleceń od lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego w warunkach ambulatoryjnych pozostają-
cych w kompetencjach pielęgniarki poz jest skierowanie 
do pielęgniarki poz, do której zdeklarowany jest pacjent 
(Załącznik nr 8 do Zarządzenia 87/2010/DSOZ Prezesa 
NFZ). Jednakże Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 
października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej § 9 ust.8 pkt. 1 i 2 wskazuje, że: „świadcze-
niodawca zobowiązuje się udzielać świadczeń: 1) ubezpie-
czonym, nieznajdującym się na liście świadczeniobiorców 
danego świadczeniodawcy; 2) świadczeniobiorcom innym 

niż ubezpieczeni na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy 
oraz osobom uprawnionym w związku z przepisami, 
o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy – w przypadkach 
uzasadnionych względami medycznymi, w szczególności 
w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia”. 

Pielęgniarka realizuje zlecenie lekarskie, które zawiera: 
dane pacjenta, nazwę leku, dawkę leku, sposób i czaso-
okres podawania (art.15. 1 ustawy z 15.07.2011 o zawodzie 
pielęgniarki i położnej). Za zlecenie lekarskie - dobór leku, 
dawkę i drogę podawania, a także warunki, w jakich lek 
ma być podany, odpowiedzialność ponosi lekarz ubezpie-
czenia zdrowotnego (art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Natomiast znajo-
mość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa podczas poda-
wania leków różnymi drogami leży po stronie pielęgniarki 
poz. Pielęgniarka ponosi odpowiedzialność za prawidłowe 
wykonanie zlecenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, 
dostępnymi jej metodami i środkami oraz zgodnie z zasa-
dami etyki zawodowej i ze szczególną starannością (art. 18 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

Każdy lek zlecony przez lekarza ubezpieczenia zdrowot-
nego - realizuje pielęgniarka jako realizacja zlecenia lekar-
skiego, chyba, że zlecenie nie posiada danych zawartych 
w rozporządzeniu o dokumentacji medycznej. Pielęgniarka 
poz przed podaniem leku jest zobowiązana zapoznać się 
z ulotką informującą o leku i wykonanie iniekcji zgodnie 
z zaleceniami producenta leku. 

Pielęgniarka ma obowiązek wykonać zlecenie lekarskie 
zgodnie z zasadami. 

W sprawie podawania i przechowywania leków 
w warunkach ambulatoryjnych i domu pacjenta.

Szczecin 7.01.2012r. 
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi 

przechowywania leków rozpuszczonych, a także występu-
jącymi nieprawidłowościami rozpuszczania, przechowy-
wania i podawania leków, szczególnie antybiotyków, przy-
pominam o konieczności przestrzegania zasad podawania 
leków różnymi drogami oraz o konieczności zapoznania 
się z kartą charakterystyki produktu, bądź z ulotką informa-
cyjną dołączoną do leku i stosowania się do zaleceń produ-
centa. Pielęgniarkom często zarzuca się marnotrawienie 
leków i brak oszczędności, pacjenci oczekują oszczędzania 
leków, ale jakiekolwiek odstępstwa od wskazań producenta 
i zasad przy podawaniu leków są niedopuszczalne.

W celu zminimalizowania ryzyka podania nieodpowied-
niej dawki leku, zainfekowania leku, bądź podania innej niż 
jest opisana na etykiecie substancji, zaleca się bezzwłoczne 
wprowadzenie następujących zasad w realizacji procedury 

podawania leków drogą iniekcji w warunkach domowych 
i ambulatoryjnych.

Zalecenia dotyczące lekarza - wypisywanie recepty 1. 
na odpowiednią ilości ampułek/fiolek w miarę 
o jednolitej dawce lub zbliżonej do tej, którą pacjent 
ma otrzymać, aby straty leku były jak najmniejsze. 
Zalecenia dotyczące pielęgniarki:2. 

wykorzystanie jednej fiolki do jednorazowej a. 
iniekcji, bez możliwości pozostawienia rozpuszczo-
nego leku lub gotowego leku z rozpoczętej fiolki na 
kolejne iniekcje. W lodówce gabinetu zabiegowego, 
ani w lodówce domu pacjenta przechowywać leków 
rozpuszczonych nie wolno.

bezwzględne przestrzeganie zasad 3-krotnego b. 
sprawdzenia - nazwy leku, dawki, daty ważności, 
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W sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/
rodzinne szczepionki przeciw grypie

Szczecin 7.01.2012 r. 
Zgodnie z obowiązującym § 7 Rozporządzenia Mini-

stra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu 
obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad prze-
prowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. z 2002 
r. Nr 237,, poz. 2018 z późn. zm.) szczepienia ochronne 
przeprowadzają pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, 
które odbyły w ramach doskonalenia zawodowego specja-
listyczny kurs w tym zakresie. Należy również wskazać, 
iż art. 67 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. Nr 234, poz. 1570) wskazuje, iż do dnia 31 grudnia 
2015 r. szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze 
lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, 
nieposiadający kwalifikacji określonych na podstawie art. 
17 ust. 10 pkt 3 ustawy w zakresie szczepień ochronnych, 
o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowa-
dzania szczepień ochronnych. W związku z powyższym, 
w sytuacji braku ukończenia przedmiotowego kursu, ww. 
osoby mogą wykonywać szczepienia ochronne do upływu 
powyższego terminu, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę 
w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

 Ustawa z dnia 05.07.1996 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej art. 4 i art. 5 stanowi „...wykonywanie zawodu 
pielęgniarki, położnej polega na udzielaniu przez osobę 
posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, 
a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych 
oraz z zakresu promocji zdrowia...” Udzielanie świadczeń, 
o których mowa w art. 4 i 5 pielęgniarka, położna wykonuje 
przede wszystkim poprzez p. 4 „...realizację zleceń lekar-
skich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji...” 

Podstawą do podania przez pielęgniarkę leku, w warun-
kach zarówno ambulatoryjnych, jak i domowych, jest 
udokumentowane zlecenie lekarskie, które powinno 
zawierać oprócz nazwy leku, dawki, sposobu i czaso-

okresu podawania, również zapis, o tym, że zabieg należy 
wykonać w warunkach domowych, bez obecności lekarza. 
Za zlecenie lekarskie (leki i drogę podawania) odpo-
wiedzialność ponosi lekarz (art. 45 ustawy o zawodzie 
lekarza). Pielęgniarka ponosi odpowiedzialność za prawi-
dłowe wykonanie zlecenia. 

W przypadku podania szczepionki przeciw grypie ważne 
jest pisemne potwierdzenie kwalifikacji pacjenta do szcze-
pienia. Jeśli zlecenie spełnia wszelkie kryteria pisemnego 
zlecenia lekarskiego, pielęgniarka posiada kwalifikacje do 
prowadzenia szczepień, posiada wiedzę dotyczącą stanu 
zdrowia pacjenta, zlecenie lekarskie powinno być zreali-
zowane.

Jednocześnie art. 22 p. 4 i 5 ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej, daje pielęgniarce i położnej prawo 
odmowy wykonania zlecenia lekarskiego. Zasadne 
i przyjęte jest, iż podanie leku, który może spowodować 
wystąpienie gwałtownych reakcji uczuleniowych, może 
przebiegać tylko i wyłącznie z pełnym zabezpieczeniem 
w zestaw ratujący życie i w obecności lekarza. Również przy 
wykonywaniu świadczeń leczniczych w domu pacjenta, 
pielęgniarka zobowiązana jest do spełnienia wymaga-
nych standardów, tzn. posiadania zestawu p/wstrząsowego 
i możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego. Pielę-
gniarki poz powinny dążyć do uzupełnienia kwalifikacji 
poprzez ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie 
prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, z czym 
wiążą się określone uprawnienia. 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 1. 
2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Załącznik do rozporządzenia Ogólne warunki umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
Dz.U.08.81.484 z dnia 13 maja 2008 r. 

drogi podania i danych pacjenta ze zleceniem lekar-
skim. 

uważnego przeczytania zlecenia lekarskiego okre-c. 
ślającego nazwę i dawkę leku, dane pacjenta, drogę 
podania. W przypadku wątpliwości z powodu 
nieczytelnego pisma na zleceniu lub niekomplet-
nego wypełnienia zlecenia należy powstrzymać się 
od podania leku do wyjaśnienia wszelkich wątpli-
wości. 

w sprawie przechowywania leków w lodówce d. 
w warunkach ambulatoryjnych wypowiedział się 
w 2006 roku Prezes Okręgowej Rady Aptekar-
skiej w Zielonej Górze mgr farm. Stanisław Maciej 
Sawczyn: „lekarze winni wypisywać pacjentom leki 
iniekcyjne odpowiadające dawce jednorazowego 
podania - użycia. Pozostawianie leku iniekcyjnego 

nakłutego w lodówce do dalszego wykorzystania 
stwarza zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Lek 
iniekcyjny raz otwarty, nie powinien być w żadnym 
wypadku podawany ponownie po kilku, czy kilku-
nastu godzinach. Nikt nie może wziąć odpowiedzial-
ności (tj. producent, apteka, pielęgniarka), że lek ten 
nadal posiada swoje pełne właściwości. Uważamy, 
że należy wypisywać na receptach dawkę leku, który 
można podać jednorazowo. W wypadku kiedy dawka 
leku w opakowaniu ampułkowym przekracza zaor-
dynowaną ilość leku, po jednorazowym podaniu 
leku pacjentowi, pozostałą w ampułce część leku 
należy zniszczyć”.

Powyższe stanowisko należy traktować jako obowiązu-
jącą zasadę podawania leków w warunkach ambulatoryj-
nych.
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Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 2. 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych z dnia 31 marca 2011r w sprawie ogło-
szenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Naczelna Izba Aptekarska.  
http://www.nia.org.pl/page/33/
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 3. 
i lekarza dentysty. Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 
z późn. zm.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 4. 
15 lipca 2011 r. (tekst jednolity). Dz. U. 2011. 174. 
1039.
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 87/2010/DSOZ 5. 
Prezesa NFZ.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 6. 
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 
2010 nr 252 poz. 1697.

W sprawie cewnikowania mężczyzn w warunkach domowych. 

Podstawą do realizacji zleceń pozostających w kompe-
tencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, wyko-
nującej świadczenia w miejscu pobytu pacjenta poprzez 
wizyty domowe, jest udokumentowane skierowanie lekarza, 
które powinno zawierać między innymi: nazwę zlecanego 
leku, dawkowanie i drogę podawania lub opis zlecanego 
zabiegu, oraz czasookres i częstotliwość wykonywania,  
(§ 13 ust. 5-6 zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa 
opieka zdrowotna). Przytoczone zarządzenie nr 72/2009/
DSOZ w załączniku nr 3a oraz rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 ze zm.), określa wyma-
gane kwalifikacje w stosunku do pielęgniarek realizujących 
świadczenia pielęgniarki poz, które są spójne z art. 5 pkt 25 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  
z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Odnośnie cewnikowania mężczyzn przez pielęgniarki 
rodzinne oraz niedoprecyzowanym zapisem w kompeten-
cjach pielęgniarki rodzinnej w kontraktach z NFZ „cewni-
kowanie” uprzejmie wyjaśniam, że procedura ta dotyczy 
cewnikowania kobiet (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ZDROWIA z dnia 20 października 2005r. w sprawie 
zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej. Dz.U.05.214.1816). W trakcie reali-
zacji programu kształcenia pielęgniarek na poziomie licen-
cjackim, a także magisterskim nie ma ćwiczeń z zakresu 
cewnikowania u mężczyzn. Stąd pielęgniarki nie posiadają 
umiejętności i kwalifikacji niezbędnych przy wykonywaniu 

w/w zabiegu. Również program kursu kwalifikacyjnego 
i specjalizacji z pielęgniarstwa rodzinnego nie obejmuje 
ćwiczeń cewnikowania mężczyzn. 

Aby uniknąć komplikacji z powodu braku doświad-
czenia w cewnikowaniu mężczyzn pielęgniarki rodzinne 
nie powinny wykonywać tej procedury medycznej.

Podstawa prawna:
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 paździer-1. 
nika 2005r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielę-
gniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
(Dz. U. Nr 214, poz. 1816), Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju  
i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).
Zarządzenie Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego 2. 
Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadcze-3. 
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 
z późn. zm..

dr Bożena Mroczek
Konsultant wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 
woj. zachodniopomorskie
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SKARBNIK PRZYPOMINA!

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Przynależności do samorządu pielęgniarek i położnych jest obligatoryjna, co jest związane z obowiązkiem opłacania 

składek członkowskich – art. 2 ust. 3 i art.11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych /
Dz. U. nr 174, poz. 1038) . W/w ustawa wskazuje również prawne kroki, jakie ma prawo podjąć samorząd w stosunku do 
członków, którzy nie wywiązują się z obowiązku opłacenia składek – art. 92.

Obligatoryjny charakter członkostwa w jakiejś organizacji oznacza, że nie jest to członkostwo zależne od woli osoby, 
której dotyczy. Taka obowiązkowa przynależność do jakiejś organizacji wynika z przepisów ustawy i nie zależy od woli, 
ani chęci osób, których ustawa dotyczy. W Polsce istnieją organizacje typu korporacje zawodowe, zrzeszające osoby 
wykonujące ten sam zawód np. samorząd zawodowy adwokatów, lekarzy itd. Do tego typu organizacji zawodowej należy 
również samorząd pielęgniarek i położnych, zrzeszający osoby mające uprawnienia zawodowe pielęgniarki i położnej, 
działający na mocy ustawy z dnia  1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 174, poz. 1038). Prze-
pisy powołanej wyżej ustawy wskazują, że wszystkie pielęgniarki i położne posiadające prawo wykonywania zawodu oraz 
zamierzające lub wykonujące zawód na obszarze działania danej izby, są członkami tej izby z mocy ustawy.

Samorząd na mocy w/w ustawy ma prawo podjąć kroki, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji w stosunku do członków, którzy nie wywiązują się z obowiązku opłacenia składek. Przepisy ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji wskazują, iż organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzy-
ciela. W przypadku nieopłacenia przez członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych w określonym terminie składek 
członkowskich, izba ta ma prawo wystąpić do sądu o wydanie tytułu egzekucyjnego przeciwko członkowi, który nie 
uregulował należności z tytułu składek członkowskich, a następnie po zaopatrzeniu tego tytułu w klauzulę wykonalności, 
wystąpić o wszczęcie egzekucji. Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą doręczenia zobowiązanemu 
odpisu tytułu wykonawczego.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych narzuca również sposób płacenia składek. Człon-
kowie samorządu są obowiązani regularnie opłacać składki - art.11ust. 2 p. 4 w/w ustawy. Natomiast Krajowy Zjazd, 
w drodze uchwały określa wysokość i częstotliwość wpłat składki członkowskiej - art. 20 p. 11 w/w ustawy.

Przez regularne opłacanie składki członkowskiej w SIPiP należy rozumieć przekazanie jej na konto izby do 30 dnia 
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dopuszcza się opłacanie składki członkowskiej „z góry” za okres dłuższy niż 
miesiąc (Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia ROZDZIAŁ i ,§ 3, pkt. 6.)

Nie opłacenie oraz nieregularność opłacania składek członkowskich skutkuje również:
utratą biernego prawa wyborczego - art. 12 ust. 3 w/w ustawy, −
utratą mandatu w organie izby przed upływem kadencji - art. 14 ust.1 p.8 w/w  ustawy, −
odmową udzielenia zapomogi czy refundacji kosztów kształcenia (regulaminy komisji kształcenia  −
i socjalnej).

SKARBNIK
Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
mgr Gabriela Hofman

Daty, o których warto pamiętać!...

Styczeń: 
21.01. - Dzień Babci• 
22.01. - Dzień Dziadka • 
29.01. - Światowy Dzień Trędowatych • 

Luty: 
4.02. - Światowy dzień Walki z Rakiem • 
11.02. - Światowy Dzień Chorych • 
14.02. - Święto Zakochanych• 
23.02. - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją• 
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Uchwała nr 19
VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Na podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. nr 41, poz.178; zm. z 1996 r. nr 24, 
poz. 110 i nr 91, poz. 410; z 1998r. nr 106, poz. 668; z 2000r. nr 120, poz. 1268; z 2002r. nr 62, poz. 559, poz. 1271 i nr 249, poz. 2052; z 2044r. nr 92, 
poz. 885; z 2007r. nr 176, poz. 1237 i nr 200, poz. 1326 oraz z 2011r. nr 112, poz. 654, nr 113, poz. 657, nr 171, poz. 1016 i nr 174, poz. 1038) uchwala 
się, co następuje:

1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.§1. 
Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana 1. 
pielęgniarka lub położna.
1 Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:§2. 

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub 1) 
położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego.
0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego.2) 
1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego prze 3) 
Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących 
zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki 
zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych  
w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie w rejestru pielęgniarek i położnych.

2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składka człon-
kowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.

3. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z działalności gospodarczej – prowadzenia indywidualnej 
bądź grupowej praktyki zawodowej oraz z innego źródła, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składka członkowska 
powinna być naliczana na podstawie ust. 1 pkt. 3, chyba że składka członkowska obliczona z innego źródła 
byłaby wyższa.

4. W sytuacji, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u więcej niż jednego pracodawcy, 
wysokość składki członkowskiej obliczana jest od najwyższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Składki członkowie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okrę-§3. 
gowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:§4. 

bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,1) 
przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,2) 
które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.3) 

1 Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 5% sumy §5. 
uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do końca następnego miesiąca.

2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych.
W przypadku braku wpłaty należnych składek za dwa pełne okresy, mogą być one dochodzone w drodze egze-§6. 
kucji.
Traci moc Uchwała nr 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie §7. 
wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.§8. 

Przewodnicząca Zjazdu
..........................................

Halina Synakiewicz
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W projekcie zmian do ustawy proponuje się wprowa-
dzenie zmian, które są dla pielęgniarek i położnych udzie-
lających świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece 
zdrowotnej w innych podmiotach, niż lekarskie - nieko-
rzystne. Dlatego też nasze środowisko jest przeciwne tym 
propozycjom. Od samego początku prezentujemy takie 
właśnie stanowisko. Jako Rada Szczecińskiej Izby Pielę-
gniarek i Położnych dnia 05 października b.r. przesłaliśmy 
stanowisko, które skierowaliśmy do Pani Minister Ewy 
Kopacz, Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia 
Władysława Sidorowicza, Przewodniczącego Sejmowej 
Komisji Zdrowia Bolesława Piechy oraz Rzecznika Praw 
Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej. Niestety, projekt 
wrócił ponownie do konsultacji społecznych z propozycją 
zmian, które są w dalszym ciągu dla naszego środowiska 
niekorzystne.

Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniu 
15 listopada b.r. podjęła Apel, aby odrzucić nowelizację w/w 
ustawy w proponowanym kształcie. W związku z powyż-
szym skierowaliśmy pismo do Posłów ziemi szczeciń-
skiej: Arkadiusza Litwińskiego, Grzegorza Napieralskiego, 
Andrzeja Piątaka oraz Ministra Zdrowia, Prezydenta RP, 
Przewodniczących Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia 
w przedmiotowej sprawie. Stanowisko w tej kwestii zajęła 
także Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Kolegium 
Pielęgniarek i Położnych oraz Stowarzyszenie Pielęgniarek 
i Położnych Kontraktowych. 

W dniu 29 listopada 2011r. w siedzibie Szczecińskiej 
Izby Pielęgniarek i Położnych gościł nowo wybrany Poseł 
Pan Andrzej Piątak, zaproszony przez Panią Marię Cedro 
- członka Rady i Prezydium Szczecińskiej Izby Pielę-
gniarek i Położnych oraz kierownika NZOZ ,,Pielęgniar-
ki-Środowiskowo-Rodzinne”. W spotkaniu uczestniczyła 
Przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych Pani Maria Matusiak oraz kierownik NZOZ „Pielę-
gniarstwo Środowiskowe” w Goleniowie Pani Małgorzata 
Holek. Głównym tematem spotkania było przekazanie 

Panu Posłowi szeregu postulatów, z którymi nie zgadzają 
się pielęgniarki i położne poz, a zwłaszcza z ukazanym się 
w dniu 19 października 2011r. projektem ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych. 

Mamy nadzieję, że integracja naszego środowiska w tej 
sprawie oraz podjęte działania wstrzymają proces noweli-
zacji przedmiotowej ustawy w proponowanym kształcie.

Proponowane zmiany ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej będą bowiem skutkowały ograniczeniom 
wolnego wyboru pacjenta pielęgniarki i położnej poz, 
a zatem naruszają one Konstytucję RP w art. 68, oraz art. 6 
ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Pacjenta. Ponadto 
zmiany doprowadzą do niezgodnego z prawem ograni-
czenia konkurencyjności na rynku udzielanych świadczeń 
zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, 
do zmonopolizowania tego rynku przez lekarzy poz prowa-
dzących działalność jako podmioty lecznicze kosztem 
pielęgniarskich i położniczych praktyk zawodowych. Takie 
przepisy naruszają zasady wolności gospodarczej gwaran-
towane w Konstytucji RP w art. 20 i 22. 

Dlatego postulujemy, aby deklaracje wyboru były dekla-
racjami oddzielnymi dla lekarza, pielęgniarki i położnej 
poz. Obecnie istnieje jedna deklaracja dla wszystkich, 
a pacjenci podpisujący w podmiocie leczniczym jedną 
deklarację chcąc wybrać lekarza poz, często wybierają 
bez swojej wiedzy pielęgniarkę i położną poz. Wprowa-
dzenie osobnych druków spowodowałoby poinformowanie 
pacjenta o przysługujących mu możliwościach i jednocze-
śnie skłoni pacjenta do zastanowienia się nad wyborem 
lekarza, pielęgniarki i położnej poz. 

Maria Cedro
członek Rady SIPiP
Kierownik NZOZ 
,,Pielęgniarki-Środowiskowo-Rodzinne”

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych - propozycje zmian

Fot: od lewej - Małgorzata Holek, Maria Cedro, Andrzej Piątak, Maria Matusiak
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POSTĘPOWANIE POŁOŻNEJ W OPIECE NAD PACJENTKĄ 
NIEPEŁNOSPRAWNĄ, HOSPITALIZOWANĄ CELEM ODBYCIA PORODU 

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej 
reguluje Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z dnia 23 
sierpnia 2011r.). Zawarte w niej przepisy pozwalają na 
określenie kompetencji zawodowych i są wyznacznikiem 
prawidłowo przeprowadzonego procesu pielęgnowania 
wobec pacjentów i ich rodzin. Opierając się na podsta-
wowych narzędziach pracy z wykorzystaniem najnowszej 
wiedzy oraz przestrzeganie określonych przepisów ogól-
nych, a także specyficznych (wewnętrznych) dla danej 
jednostki leczniczej, pielęgniarki i położne posiadają 
szeroki zakres umiejętności. Pomimo tego pacjenci z orze-
czoną niepełnosprawnością stanowią wyzwanie teraźniej-
szości.

Sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi 
podlega odrębnym przepisom prawa, ale nie ma wyznaczo-
nych standardów postępowania pielęgniarskiego. 

RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (na 
podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. 
zm.)

Schorzenia określające niepełnosprawność:
upośledzenie umysłowe,1. 
choroby psychiczne,2. 
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,3. 
choroby narządu wzroku,4. 
upośledzenie narządu ruchu,5. 
epilepsja,6. 
choroby układu oddechowego i krążenia,7. 
choroby układu pokarmowego,8. 
choroby układu moczowo – płciowego,9. 
choroby neurologiczne,10. 
inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metabo-11. 
liczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne 
i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwio-
twórczego.

Rozporządzenie przedstawia również kategoryzację 
danego schorzenia i orzecznictwo stopnia niepełnospraw-
ności.

IZBA PRZYJĘĆ – STANDARD I
TEMAT:
Przyjęcie do szpitala rodzącej ze stwierdzoną niepełno-

sprawnością w warunkach Izby Przyjęć.
PODTEMAT:
Opieka położnej w Izbie Przyjęć.
GRUPA OPIEKI:
Ciężarne z potwierdzoną niepełnosprawnością, zgła-

szające się do szpitala w celu odbycia porodu oraz ich 
rodzina.

OŚWIADCZENIE STANDARDOWE:
Położna sprawuję opiekę nad ciężarną kobietą w zało-

żeniu o teorię Dorothy Orem, w oparciu o system pielęgnacji 
kompensacyjny oraz wspomagająco-pedagogiczny. Obej-
mują one pomoc pielęgniarską nad pacjentką z wyraźnym 
deficytem, ochronę przed zagrożeniami wypływającymi 
z choroby i pomoc w wykonywaniu czynności.

WKŁAD:

lekarz specjalista, ginekolog-położnik, pracujący • 
zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza
położne, posiadające kwalifikacje zgodne z Ustawą • 
o zawodzie pielęgniarki i położnej:
oddziałowa Izby Przyjęć• 

położna koordynująca• 
położne dyżurne• 
współpracujący zespół terapeutyczny:• 
tłumacz języka migowego/alfabetu Braila• 
lekarz o innej specjalizacji (aniżeli położnictwo), • 
dokonujący konsultacji pacjentki wg. potrzeb
personel pomocniczy• 

KRYTERIA STRUKTURY:
Wyposażenie:

Izba Przyjęć współpracuje z przychodnią przyszpi-• 
talną, jak również ze specjalistami z różnych dzie-
dzin medycyny, mogącymi zdiagnozować aktualny 
stan pacjentki z wybraną niepełnosprawnością wraz 
z zaleceniami dotyczącymi postępowania i leczenia;
istnieje wewnątrzszpitalny system porozumiewania • 
się pomiędzy oddziałami, salą porodową, blokiem 
operacyjnym;
pełna dokumentacja medyczna, zakładana przy przy-• 
jęciu pacjentki do szpitala/przekazywana do dalszego 
leczenia;
Karta Praw Pacjenta z uwzględnieniem Karty Praw • 
Osób Niepełnosprawnych, z którymi zaznajamia się 
pacjentkę, jak też opiekuna pacjentki;
opracowania standardów i procedur medycznych • 
zgodne z przepisami właściwymi dla jednostki;

Schemat pielęgnowania przez położną pacjentki niewidomej - ciężarnej i rodzącej

Zuzanna Filinowicz – skrót pracy poglądowej
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informatory dotyczące zasad funkcjonowania szpitala • 
w wybranych oddziałach, w formie broszur, nagrań: 
uwzględniające możliwości pacjentki;
broszury, książeczki, poradniki wspomagające pracę • 
personelu, objaśniające przebieg porodu, połogu 
i pielęgnacji noworodka, przystosowane dla osób 
niewidzących i słabowidzących;
instalacja wywoławcza w każdym pomieszczeniu lub • 
urządzenie przywoławcze dla pacjentek. 

Środowisko:
Pełne wyposażenie Izby Przyjęć zgodne jest z zasadami 

funkcjonalności i przepisami prawa budowlanego, mają-
cego na uwadze osoby niepełnosprawne.

Obszar działania Izby Przyjęć stanowią:
zaplecze sanitarne, w tym toalety i prysznic dla 1. 
niepełnosprawnych
zaplecze sanitarne dla personelu 2. 
szatnia dla pacjentek3. 
sala badań, z zachowanym udogodnieniem dla 4. 
pacjentki niepełnosprawnej
gabinet zabiegowy5. 
pokój przygotowawczy6. 
gabinet ultrasonografii7. 
gabinet lekarski8. 
pokój socjalny9. 
dyżurka położnych i pokój oddziałowej10. 
pomieszczenie na sprzęt (wózki, łóżka i inne)11. 
brudownik12. 
poczekalnia13. 

KRYTERIA PROCESU:
Położna podczas swojej pracy wykorzystuje metodę 

procesu pielęgnowania według przyjętych standardów. 
Zadania pielęgniarskie są zgodne z pełnionymi funkcjami 
i obejmują:

działania opiekuńczo - terapeutyczne:1. 
ocena stanu ciężarnej• 
ocena zapotrzebowania na opiekę specjalistyczną• 
wykonywanie pomiarów parametrów ciężarnej i ich • 
ocena
wykonywanie zapisu KTG wraz z rozpoznaniem • 
stanu zagrożenia płodu
wykonanie czynności przygotowawczych zgodnych • 
z opinią pacjentki (uwzględnienie lub założenie 
„Karty porodu”)
dokumentowanie podjętych i zakończonych działań• 
pobieranie materiałów do badań• 

wykonywanie zleceń i lekarskich• 
udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowia • 
i życia
współpraca w zespole terapeutycznym• 
udzielanie pomocy w wykonywaniu podstawowych • 
czynności (mycie, ubieranie się, toaleta)
nadzorowanie poruszania/przemieszczania się • 
pacjentki w obrębie całej Izby Przyjęć
informowanie pacjentki o podejmowanych działa-• 
niach, czynnościach i wynikających z nich konse-
kwencjach
współpraca z opiekunem pacjentki• 
działania edukacyjno – wychowawcze:2. 
rozpoznanie zapotrzebowania• 
kształtowanie poczucia odpowiedzialności ciężarnej • 
za swoje zdrowie
propagowanie zachowań sprzyjających zdrowiu• 
podejmowanie działań ograniczających ryzyko • 
wystąpienia zagrożeń zdrowotnych
działanie wspierające obejmujące wsparcie emocjo-• 
nalne, informacyjne, wartościujące i rzeczowe
działania obejmujące funkcje niezależne:3. 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych położnej, • 
poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konfe-
rencjach
ustawiczne kształcenie personelu średniego medycz-• 
nego

KRYTERIA WYNIKU:

W wyniku prowadzonej opieki pielęgniarskiej na Izbie 
Przyjęć,

Ciężarna:
jest przygotowana do przekazania na salę porodową• 
jest zaznajomiona z personelem, Kartą Praw Pacjenta • 
i Kartą Praw Osoby Niepełnosprawnej
poznała topografię Izby Przyjęć oraz system porozu-• 
miewania się z personelem w wypadku zagrożenia
czuje się bezpieczna i jest usatysfakcjonowana profe-• 
sjonalną opieką 
rodzina ciężarnej (opiekun) jest przygotowana do • 
współpracy z ciężarną w warunkach Sali Porodowej

Położna:
spełniła swoją rolę w opiece nad kobietą ciężarną • 
i wypełniła zadania jej podległe
przeprowadziła poprawny schemat pielęgnowania• 
uwzględniła ograniczenia fizyczne lub psychiczne • 
pacjentki w procesie pielęgnowania 
wprowadziła dokumentację zgodną z wymogami • 
postępowania dot. aspektów praktyki zawodowej



27

Pielęgnowanie pacjentki niepełnosprawnej uzależnione 
jest od jej ograniczeń.

Osoba niewidząca lub słabowidząca porusza się i funk-
cjonuje wykorzystując inne zmysły, przede wszystkim: 
słuch i dotyk. Ważną rolę pełni tzw. opiekun, który pomaga 
i nadzoruje tą osobę; coraz częściej też spotkać można 
niewidomych z psem przewodnikiem. Charakterystyczna 
biała laska umożliwia uniknięcie przeszkód, które stają 
na drodze. Do swojej dyspozycji niewidomy ma również 
drugą (wolną) rękę, głos i słuch oraz życzliwość niezna-
jomych osób. Zaburzenie funkcjonowania w otaczającym 
świecie jest olbrzymie. Zwykłe, codzienne czynności, 
wykonywane poza rozpoznanym terenem są niezwykle 
trudne, stanowią wyzwanie i walkę z samym sobą. Wizyta 
u lekarza, zakupy w sklepie, spacer, praca i wiele innych. 
Nieustanne zmagania wywierają różne skutki psychospo-
łeczne. Utrudnione zawieranie kontaktów, trudności przy-
stosowawcze, lęk i obawa przed tym, co obce i nieznane. 
Wielka chęć poznania świata, kolorów i zobaczenia, 
chociaż przez chwilę, tego co otacza każdego z nas, jest 
sprawdzianem wytrwałości i wiary we własne siły.

Narodziny dziecka są bardzo ważnym wydarzeniem dla 
każdej matki. Aby godnie i szczęśliwie przeżyć „cud naro-
dzin”, kobieta potrzebuje wsparcia, pomocy i zrozumienia 
najbliższych jej osób. W szpitalu, w którym przebywa, 
środowiskiem, najbardziej oddziaływującym i wpływa-
jącym na nią, są położne, bezpośrednio ukierunkowane na 
potrzeby pacjentki w holistycznym ujęciu procesu pielęgno-
wania. Jednakowoż w opiece nad kobietą niepełnosprawną 
należy rozszerzyć zadania grupy terapeutycznej w oparciu 
o potrzeby pacjentki wynikające z jej ułomności.

Przedstawiamy się podając swoje imię i nazwisko 1. 
oraz pełnioną funkcję.
Jeżeli osoba niewidoma korzysta z psa przewodnika, 2. 
należy iść po przeciwnej stronie niż pies. 
Wszelkie dokumenty medyczne powinny być prze-3. 
czytane i przedstawione w obecności opiekuna 
pacjentki, wobec jego braku – po dokładnym zapo-
znaniu przez pacjentkę. 
Zapewniamy pacjentce stałą opiekę i pomoc położnej. 4. 
Wobec niemożności sprawowania opieki ciągłej, 
korzystanie z przywołaczy (dzwonek, interkom).
W rozmowie z pacjentką używamy formy wcześniej 5. 
uzgodnionej (pani Zofio, Zofio, pani Nowak).
Zaznajamiamy osobę niewidomą ze wszystkimi 6. 
pracownikami oddziału (sali porodowej, oddziału 
położniczego i innego, w którym obecnie przebywa 

pacjentka) , grupą terapeutyczną i osobami współpra-
cującymi.
Unikamy błędów jatrogennych (szept, nazewnictwo 7. 
medyczne), używamy słów zrozumiałych, dostoso-
wanych do potrzeb pacjentki.
Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa. Zapozna-8. 
jemy z topografią oddziału poprzez oprowadzenie 
pacjentki po wszystkich pomieszczeniach oddziału 
z wykorzystaniem narzędzi poznawczych: dotyku, 
słuchu, opisu miejsca i czasu.
Nawiązujemy efektywną współpracę z pacjentką. 9. 
Unikamy barier komunikacyjnych, związanych np. 
z rozpraszaniem uwagi, obecnością osób trzecich, 
włączeniem radio, rozmową przez telefon i innych.
Obrazowo przedstawiamy istotne rzeczy i dokładnie 10. 
je opisujemy, pozwalamy na ich dotknięcie. Ilustru-
jemy otoczenie i przedmioty w sali, starając się stwo-
rzyć atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
Przedstawiamy przewidywany przebieg porodu 11. 
i wczesnego połogu uwzględniając pytania i wątpli-
wości pacjentki. 
Informujemy pacjentkę o zamiarze wykonania czyn-12. 
ności z nią związanej lub z jej dzieckiem.
Przed nawiązaniem kontaktu fizycznego uprzedzamy 13. 
o tym osobę niewidomą.
Prowadzimy poród z uwzględnieniem ograniczeń 14. 
pacjentki (rzeczowy opis sytuacyjny).
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie 15. 
pacjentki w sali jednoosobowej, jednołóżkowej, 
pozbawionej zbędnych mebli z funkcjonalnym 
dostępem do łóżeczka dziecka oraz zapewnienie 
łatwego dojścia do toalety. 
Położna pomaga prawidłowo przy-16. 
stawić dziecko do piersi, pamiętając  
o zasadzie informacji i współpracy.
Czynności wykonywane przy noworodku powinny 17. 
być nadzorowane lub wykonywane przez pielę-
gniarkę/położną neonatologiczną, najlepiej w obec-
ności pacjentki i jej opiekuna.
Działalność edukacyjna (Szkoła Matek, poradnia 18. 
laktacyjna) położnej powinna być rozszerzona 
o dodatkowe metody nauczania z uwzględnieniem 
niepełnosprawności matki.
Postępowanie położnej winno odbywać się z posza-19. 
nowaniem, życzliwością, wyrozumiałością wobec 
pacjentki i osoby jej towarzyszącej.

POSTĘPOWANIE POŁOŻNEJ WOBEC PACJENTKI NIEWIDOMEJ 
W WARUNKACH SALI PORODOWEJ I ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO
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Zalety pokarmu kobiecego w porównaniu z mlekiem krowim - Dorota Ćwiek, IBCLC

Karmienie piersią jest jedynym właściwym sposobem 
karmienia niemowląt. 12345

W województwie zachodniopomorskim rozpoczyna 
karmienie naturalne ponad 99% kobiet po edukacji w szkole 
rodzenia i 92% bez niej1, jednakże wiele z nich szybko z tego 
rezygnuje. Najczęstszą przyczyną takiego postępowania są 
problemy, jakie pojawiają się w czasie laktacji, a z którymi 
matka nie potrafi sobie poradzić1. Zamiast szukać pomocy 
w poradniach laktacyjnych, łatwiej jest im kupić szeroko 
reklamowaną gotową mieszankę w sklepie i podać dziecku. 
Tymczasem sztuczna żywność dla niemowląt, pomimo że jest 
humanizowana, czyli upodabniana do mleka matki, zawiera 
obcogatunkowe białko, nieodpowiedni skład i sztuczne utrwa-
lacze2,3. Niektóre matki nie są wystarczająco zmotywowane do 
karmienia naturalnego1. Dlatego powinny się one dowiedzieć, 
jakie korzyści płyną dla jej dziecka i jej samej z karmienia 
piersią.  

Kaloryczność mleka kobiecego oraz zawartość wody jest 
taka sama jak mleka krowiego i wynosi 65–70 kcal/100 ml. 
Jednakże różnice występują już w składzie białek. Jego średnia 
ilość w mleku kobiecym wynosi 1,4 g/100 ml pokarmu, 
podczas gdy w mleku modyfikowanym białek jest ponad dwa 
razy więcej - 3,5 g/100 ml. Jest to białko „obcogatunkowe” 
dla organizmu człowieka, zawierające 10 razy więcej kazeiny, 
dlatego ścina się grubokłaczkowo, tworząc duże konglome-
raty białka, stąd jego przyswajalność sięga tylko 83–93%. 
Pokarm matki zawiera 10 razy mniej kazeiny, dlatego białko 
ścina się drobnokłaczkowo, a jego przyswajalność wynosi 
98–100%. Stosunek białek serwatkowych do kazeiny w mleku 
mamy 4–10 dni po porodzie wynosi 90:10, natomiast 11–240 
dni po porodzie 60:40. Odpowiada to okresom rozwojowym 
dziecka i jego możliwości do trawienia białek kazeinowych 2,4. 
W mleku matki występuje alfa-laktoglobulina, natomiast w 
mleku krowim – beta-laktoglobulina, która ma właściwości 
alergizujące. Pokarm mamy zawiera pięć razy więcej wchła-
nianych bezpośrednio wolnych aminokwasów, a dwa z nich 
cysteina i tauryna są niezbędne w rozwoju układu nerwowego 
u dziecka, a nie ma ich w ogóle w mieszankach 2. 

W pokarmie matki występuje wiele enzymów, które wspo-
magają pracę własnych enzymów dziecka. Bardzo ważną rolę 
spełnia alfa1-antytrypsyna, która hamuje trawienie białek 
odpornościowych obecnych w pokarmie matki 5. 

Zawartość tłuszczu w pokarmie matki jest zależna od czasu 
trwania ciąży, okresu laktacji, pory dnia, fazy karmienia i diety 
matki. Jego ilość jest wyższa (4,3g/100 ml) niż w mieszan-
kach (3,8 g/100 ml), dostosowana do potrzeb dziecka, są one 
łatwoprzyswajalne - niemal w 90% i są to głównie długołań-
cuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe. 

W mieszankach mleka krowiego znajdują się głównie 
kwasy nasycone i krótkołańcuchowe, które są gorzej metabo-
lizowane i drażnią błonę śluzową żołądka powodując kolkę 
jelitową u dziecka 3,5. 

Tłuszcze biorą udział w rozwoju komórek nerwowych i siat-
kówki, a cholesterol, którego jest także więcej w mleku matki 

1 Ćwiek D., Czajka R., Grochans E.: Influence of Education at The 
Childbirth School on Breast Feeding. Białystok 2005. Annales Academiae Medicae 
Bialostocensis, Vol. 50/2005, suppl. I: 185 – 188.
2 Nehring-Gugulska M.: Warto karmić piersią. Optima. Warszawa 2005.
3 Mikiel-Kostyra K.: Karmienie piersią: postępowanie. IMiD, Warszawa 
2000.
4 Slusser W., Powers N.G.: Karmienie piersią – część 1. immunologia, 
żywienie, popieranie. Pediatrics in Review. Wydanie Polskie. Vol. 1/5; 1997, 10.
5 Nehring-Gugulska M.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medy-
cyny. KUKP, Warszawa 2002.

powoduje szybszą mielinizację układu nerwowego i zapewnia 
większą sprawność umysłową. Podczas trawienia kwasów 
tłuszczowych powstaje monolauroglicerol - czynnik przeciw-
infekcyjny 5. 6

Ilość węglowodanów w mleku matki wynosi 7,1 g/100 
ml, w mieszankach - 4,7 g/100 ml. Główny węglowodan - 
laktoza stanowi najważniejsze źródło energii i budulec dla 
tkanki nerwowej; zwiększa wchłanianie wapnia, co powo-
duje szybszą mineralizację kości i ich wzrost na długość oraz 
szybszą mielinizację układu nerwowego. Ponadto rozkłada 
się ona wolniej niż laktoza krowia, co stwarza niekorzystne 
warunki do rozwoju bakterii chorobotwórczych, sprzyja 
rozwojowi flory fizjologicznej (Lactobacillus bifidus), a także 
wchłaniając się wolniej niż w mieszankach zapobiega waha-
niom stężenia glukozy we krwi. 

W mleku krowim ilość soli mineralnych jest trzy razy 
większa niż w mleku matki. Powoduje to znaczne przeciążenie 
nerek dziecka, które muszą tę nadwyżkę soli mineralnych 
wydalić. Badania wykazały, że dzieci karmione mieszankami 
częściej zapadają na choroby nerek 4. 

Wapń z mleka kobiecego jest dobrze przyswajany; jego 
biodostępność wynosi 75% (w mieszance 50%) [4]. Jego 
poziom w pokarmie jest niski, ale pozostaje na względnie 
stałym poziomie nawet przy niedoborach żywieniowych 
u matki [6]. Lepiej jest także przyswajalny cynk - 41% 
w porównaniu z mieszankami z mleka krowiego -31% 4. 

Dziecku karmionemu piersią nie grozi niedokrwistość. 
Żelazo wchłaniane jest w 50–70%, podczas gdy z mleka 
krowiego tylko w 4–10% 4,5,6. Żelazo pochodzące z  karmu 
kobiecego szybciej jest transportowane do miejsc produkcji 
erytrocytów ze względu na obecność laktoferryny. Obecna 
w pokarmie kobaltofilina wiąże kwas foliowy i witaminę 
B12 oraz zmniejsza dostępność bakterii do żelaza. Mleko 
krowie niweczy działanie laktoferryny i kobaltofiliny. Ponadto 
w siarze jest dużo więcej magnezu, miedzi i cynku, a także są 
one łatwiej przyswajalne 2,4. 

Mleko kobiece zapewnia konieczną ochronę immunolo-
giczną w czasie, gdy układ immunologiczny dziecka dopiero 
dojrzewa. Niemowlę rozpoczyna wydzielanie IgA w 4. 
miesiącu życia, ale dojrzałość w tym względzie osiąga dopiero 
w 12. miesiącu. Produkcja wszystkich przeciwciał jest w pełni 
wykształcona dopiero około 24. miesiąca życia, lizozynu 
w wieku 1–2 lat, podobnie jak komórek pamięci T 4. 

W pokarmie matki jest bardzo dużo substancji odporno-
ściowych, których pozbawione jest mleko krowie, a mających 
działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i immunomodu-
lacyjne. Ogromne znaczenie mają makrofagi i limfocyty B i T, 
których największe stężenie występuje w siarze. Obecny jest 
także lizozyn, który ma właściwości bakteriobójcze, a który 
znajduje się np. we łzach, chroniąc oczy. Ogromne znaczenie 
mają także immunoglobuliny, głównie z grupy SIgA, które 
„uszczelniają” przewód pokarmowy poprzez wiązanie się z 
alergenami i drobnoustrojami powodując nieprzenikanie ich 
przez śluzówkę jelita do krążenia oraz chroniąc przed aler-
giami i infekcjami. Niemowlę karmione wyłącznie piersią 
otrzymuje dziennie 0,5–1 g SIgA 4.

Antymikrobiologiczność mleka kobiecego jest ogromna. 
Posiada ono mnóstwo swoistych przeciwciał przeciwko 
chorobom, z którymi kontakt miała matka lub przeciwko 
którym była zaszczepiona. Są to między innymi przeciw-
ciała przeciwko tężcowi, błonicy, gronkowcowi złocistemu, 
6 Nehring-Gugulska M.: Warto karmić piersią. Optima, Warszawa 2005.
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pałeczce okrężnicy, enterowirusom (polio 1, 2, 3; coksackie 
A, B; echo), odrze, grypie, opryszczce, drożdżom i in. Ponadto 
w mleku matki znajduje się tzw. czynnik wzrostowy dla 
bakterii Lactobacillus bifidus w przewodzie pokarmowym. 
Przyspiesza on wzrost pałeczek kwasu mlekowego, które są 
naturalną florą bakteryjną dzieci karmionych wyłącznie piersią. 
Chronią one niemowlęta przed biegunkami 7. Obecność lipazy 
przyspiesza proces wzrostu i dojrzewania nabłonka przewodu 
pokarmowego. Ponadto tłuszcze niszczą otoczki wirusów 4. 
Tak więc wyłączne karmienie piersią chroni przed alergiami i 
infekcjami ze strony przewodu pokarmowego.

Pokarm matki zawiera naturalne witaminy A, B, C, D i E 
w ilości potrzebnej dziecku. Mleko krowie zawiera witaminy 
sztuczne, trudniej przyswajalne 2,7,8. 8

Karmienie piersią ma szereg innych zalet nie tylko zwią-
zanych z dostarczaniem dziecku odpowiednich skład-
ników pokarmowych. Inne korzyści dla dziecka wynikające 
z karmienia naturalnego to 3,5,7:

Zapobiega wadom zgryzu. Podczas ssania smoczka szczęka 
jest ustawiona nieprawidłowo, a język cofnięty do tyłu. Sprzyja 
to przodozgryzowi i wadom szkliwa. 

Rzadziej występuje próchnica zębów. Stomatolodzy biją na 
alarm z powodu tzw. próchnicy butelkowej.

Lepszy jest rozwój mowy i artykulacji. U dzieci karmio-
nych butelką pracuje tylko kilka mięśni, u dzieci ssących pierś 
mamy - kilkadziesiąt.

Szybszy jest rozwój społeczny i psychomotoryczny. 
Niemowlę karmione piersią ma zmienianą pozycję, widzi 
twarz matki z różnych stron, pod różnymi kątami. Stymuluje 
to mięśnie gałek ocznych i rozwój ruchowy. Dziecko takie 
jest bardziej ciekawe świata, bardziej spostrzegawcze,  łatwiej 
nawiązuje kontakty z otoczeniem. U dzieci karmionych 
butelką nazywa się to nieograniczonym zespołem opóźnio-
nego rozwoju (NZOR) 7.  

Dłuższe i częstsze jest przebywanie matki z dzieckiem, co 
wpływa na interakcję miedzy nimi.

Zmniejszone jest ryzyko zapadalności na biegunki zakaźne, 
zwężenie odźwiernika, zakażenia dróg oddechowych, zapa-
lenia ucha, zapalenie układu moczowego, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych

Rzadziej występuje refluks żołądkowo-przełykowy ze 
względu na szybsze trawienie i krótsze zaleganie pokarmu 
w żołądku dziecka. 

 Rzadziej w życiu dorosłym występuje otyłość - mniej jest 
komórek tucznych u dzieci karmionych piersią. 

Rzadziej w życiu dorosłym występuje cukrzyca, choroby 
naczyń wieńcowych, nadciśnienie tętnicze, stwardnienie 
rozsiane, wrzodziejące zapalenie jelit, choroba Crohna (immu-
nomodulacyjna rola cytokin, alfatokoferolu, beta-kazomorfiny 
i prolaktyny), choroby atopowe.

Trzy razy rzadziej występuje zespół nagłej śmierci łóżecz-
kowej (SIDS). Jednym z czynników ryzyka SIDS jest właśnie 
karmienie sztuczne dziecka. 

Wyższy jest iloraz inteligencji. Dzieci otrzymujące pokarm 
kobiecy dostarczane mają białka i cholesterol, które przyspie-

7 Mikiel-Kostyra K.: Odległe skutki zdrowotne sposobu żywienia 
niemowląt. Med. Wieku. Rozw., 2003, 4, 605-615.
8 Przewodnik nauczania o karmieniu piersią. San Diego: Wellstart 
International 
oraz University Of California. Warszawa; 2002.

szają mielinizację połączeń nerwowych, a tym samym przy-
spieszają rozwój układu nerwowego. 

Mleko jest zawsze gotowe do podania, zawsze ciepłe, 
o odpowiedniej temperaturze, jałowe, tanie i ekonomiczne.

Karmienie naturalne ma także wymierne korzyści dla 
mamy 3,5,6,9:9

Mniejsze jest ryzyko krwotoków poporodowych oraz 
anemii. Ssanie piersi przez noworodka powoduje wydzielanie 
oksytocyny, co powoduje lepsze i szybsze obkurczanie się 
macicy i mniejszą utratę krwi w okresie połogu. 

Szybsza jest utrata zbędnych kilogramów. 
Poprzez wyłączenie funkcji jajnika na okres kilku miesięcy 

zmniejsza się ryzyko zachorowanie na nowotwory estrogeno-
zależne: mniej jest zachorowań na raka jajnika i na raka sutka. 
Im dłuższe i im częstsze karmienie piersią, tym działanie 
protekcyjne jest większe.

Ochrona przed następną ciążą - niepłodność laktacyjna. 
Ryzyko zajścia w ciążę kobiet nie miesiączkujących, karmią-
cych wyłącznie piersią nie przekracza 2%. 

Mniejsze jest ryzyko wystąpienia osteoporozy i złamań 
biodra w okresie starości.

Wysoki poziom prolaktyny (podczas karmienia wzrasta na 
początku nawet 10–20 razy) przyspiesza rozwój uczuć macie-
rzyńskich, matka jest łagodniejsza, spokojniejsza i czulsza dla 
dziecka, używa wobec niego mniej zakazów i nakazów.

Karmienie naturalne jest także korzystne dla społeczeństwa 
i środowiska:

Jest tanie dla społeczeństwa - dzieci karmione piersią 
rzadziej zapadają na choroby, rzadziej są hospitalizowane, 
stąd też mniejsze koszty leczenia. 

Karmienie piersią jest przyjazne dla środowiska. Na wypro-
dukowanie mleka w proszku trzeba uruchomić cały łańcuch 
przemysłowy: począwszy od hodowli, poprzez skup mleka, 
mleczarnię, zakład produkujący opakowania, dystrybutorów, 
hurtownie, sklepy, firmy reklamowe. Do tego dodać należa-
łoby akcesoria niezbędne do karmienia sztucznego: butelki, 
smoczki, podgrzewacze, szczotki do mycia, wyparzacze itp. 
To wszystko pozostawia po każdym etapie produkcji tony 
śmieci, które należy potem zutylizować 3,5,8,9. 

Podsumowanie
Żadna mieszanka mleka krowiego nie zastąpi tego, co może 

dać matka. Choćby była najwyższej jakości, nigdy jej skład 
nie będzie dostosowany do potrzeb niemowlęcia oraz nie 
będzie miał dla niego właściwości ochronnych. Karmienie 
piersią jest jedynym właściwym żywieniem dzieci, gwaran-
tującym im zdrowie i miłość. Dlatego nadal należy promować 
karmienie piersią. 

Adres autorki:
Dorota Ćwiek
Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin
dcwiek@wp.pl

9 Lawrence R.: Breasfeeding. A quite for the medical proffesion. Fifth 
edition. St. Louis, Mo: Mosby-Year Book. Inc., 1999.
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Zachodniopomorski Zespół Pielęgniarek Epidemiolo-
gicznych to nieformalne zgromadzenie najlepszych, najmil-
szych profesjonalistek w tej dziedzinie. Nasza historia 
zaczyna się na początku 1998r. po konferencji „Zakażenia 
szpitalne”, która odbyła się 05.02.1998r. w auli wykładowej 
zorganizowanej przez Komisję Kształcenia Szczecińskiej 
Izby Pielęgniarek i Położnych. Inicjatorką działań była 
pani mgr Bogumiła Markow - ówczesna Przewodnicząca 
Komisji kształcenia oraz pani mgr Ilona Tyczyńska, która 
była prekursorką działań epidemiologicznych na terenie 
województwa. Jednym z wniosków, który zgłoszono na 
konferencji było powołanie Klubu Pielęgniarek Epide-
miologicznych. Zaznaczyć należy, że w szpitalach dopiero 
powoływano pielęgniarki epidemiologiczne. Pierwsze 
spotkanie założycielskie zostało zorganizowane w siedzibie 
SIPiP w dniu 17.03.1998r. Celem spotkania była integracja 
środowiska pielęgniarek epidemiologicznych z terenu 
województwa szczecińskiego (obecnie części zachod-
niopomorskiego), określenie kierunków działania i form 
współpracy oraz wybór lidera klubu. Przybyło wiele kole-
żanek zainteresowanych dziedziną, która stawiała pierwsze 
„epidemiologiczne” kroki. Przewodniczącą naszego Klubu 
została wówczas Pani Małgorzata Karman ze Szpitala 
Klinicznego PAM nr 1 w Szczecinie. 

Początek był trudny, pełen pasji i pomysłów, przy-
jemnie było razem dochodzić do podstaw pielęgniarstwa 
epidemiologicznego, zdobywać kolejne szlify na sympo-
zjach, konferencjach i spotkaniach. W naszych działaniach 
wspierały nas Panie: mgr Ilona Tyczyńska i dr Elżbieta 
Kucharska. Każde spotkanie było formą nauki, opraco-
wywałyśmy tematy z zakresu zakażeń układowych, metod 
zapobiegania.

Po rezygnacji z funkcji Przewodniczącej przez Panią 
Małgorzatę Karman, wybrano moją osobę na Przewod-
niczącą Zachodniopomorskiego Zespołu Pielęgniarek 
Epidemiologicznych. Otwierałyśmy pomału kolejne kartki 

pielęgniarstwa epidemiologicznego, tworząc zapisy nowej 
dziedziny pielęgniarstwa w szpitalach na terenie naszego 
województwa.

Zespół organizuje szkolenia, konferencje, warsztaty 
epidemiologiczne. Forma warsztatów dla pielęgniarek 
województwa epidemiologicznego ma już swoją ośmio-
letnią tradycję, rokrocznie spotykamy się i przez trzy dni 
pogłębiamy swoją wiedzę epidemiologiczną, łącząc poży-
teczne z przyjemnym. Ostatnie warsztaty epidemiologiczne 
miały miejsce w Toruniu we wrześniu 2011 roku. 

Pierwsze specjalistki z Zachodniopomorskiego ukoń-
czyły specjalizację w marcu 2003r.- Pani Alicja Bucz-
kowska i Pani Danuta Skwarek. W marcu 2004r. egzamin 
zdały następne koleżanki: Pani Zofia Strzelecka i Pani 
Iwona Kaczmarek. W 2005 roku w Szczecinie specjali-
zację ukończyła i egzamin zdała cała grupa 30 pielęgniarek 
z Zachodniopomorskiego.

W naszych cyklicznych spotkaniach uczestniczą również 
przedstawiciele firm, współpracujący z naszymi szpitalami; 
zapraszamy wielu specjalistów z mikrobiologii i epidemio-
logii. Zachodniopomorski Zespół Pielęgniarek Epidemio-
logicznych ściśle współpracuje z Państwową Inspekcją 
Sanitarną, wspólnie organizujemy spotkania szkoleniowe 
i wymieniamy doświadczenia. 

W marcu tego roku minie 14 lat naszej działalności, czas 
na podsumowanie … Dla każdej z nas będzie ono inne, 
były to lata, gdzie niejeden raz musiałyśmy podejmować 
wyzwania często ponad naszą wiedzę i siły. Byłyśmy, 
jesteśmy i myślę, że będziemy ze sobą zawsze wtedy, gdy 
tego wymaga sytuacja, dzieląc wspólne radości, szczęcie 
i smutki. Najpiękniejsze jest to, że zawsze możemy na 
siebie liczyć. Nasza rola zawodowa to niekończąca się 
opowieść problemów do rozwiązania, to wyzwania często 
nie dla jednej pary rąk; dobrze, że zawsze możemy liczyć 
na wyciągniętą rękę koleżanki. 

„Żeby chciało się nam chcieć”...

…Te kilka słów to forma podziękowania za lata wspólnie spędzone na rzecz inte-
gracji środowiska pielęgniarek epidemiologicznych oraz szukania prawdy nie tylko 

w działaniu… 
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W epidemiologii paradoksalnie sprawdza się zasada, że 
nie tylko czyste ręce, ale i otwarte dłonie na pomoc i współ-
pracę gwarantują sukces i równowagę.

Nowy Rok przyniósł nam zmiany. Nową Przewodni-
czącą Zespołu Zachodniopomorskiego Pielęgniarek Epide-
miologicznych została Pani Iwona Kaczmarek. Potrzeba 
nam młodej i silnej osobowości do tego, by dźwigać coraz 
to trudniejsze wyzwania. Mam nadzieję, że wybór nasz 
będzie owocny i pozwoli na dalszy rozwój i dobre funk-
cjonowanie zespołu. Pamiętać należy, iż zawsze możecie 
Panie liczyć na wsparcie i współpracę Konsultanta Woje-
wódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicz-
nego, tak jak dotychczas … 

Ważne dla nas jest to „żeby chciało się nam chcieć”, 
wszystko inne przyjdzie z czasem.

Dziękuję wszystkim moim Koleżankom za to, że mogłam 
z Wami pracować, jestem dumna z tego, gdzie dotarłyśmy 
w swojej drodze i bardzo liczę na dalszą współpracę i na 
to, że nadal będziemy się wspierać w zapisywaniu kartek 
historii pielęgniarstwa epidemiologicznego Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Pielęgniarka epidemiologiczna
mgr Bożena Prządka

Od redakcji:
Dodać należy, że Pani mgr Bożena Prządka pełni funkcję 

Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego.

Starość…

Mówi się, że nie udała się Panu Bogu. Pytanie tylko czy On chciał, żeby wyglądała inaczej.
Każdy etap życia ma swoje plusy i minusy. Jeżeli mamy przy sobie bliskich, których kochamy, każdy etap może być 

piękny. Beztroskie dzieciństwo, szalone lata młodzieńcze, brawurowe wchodzenie w dorosłość, potem założenie rodziny 
i radość z każdego wspólnego dnia. 

A starość? No właśnie - nie bardzo nawet wiadomo, jakimi przymiotnikami ją określić.
Nikt nie chce być stary. To wiąże się z ułomnością, chorobą i opuszczeniem. Nadmiarem wolnego czasu, z którym nie 

bardzo wiadomo, co zrobić. Brak zdrowia, pieniędzy, być może i bliskich, bo są poza granicami kraju, w odległym mieście, 
albo po prostu zapomnieli, że jest ktoś, komu są teraz szczególnie potrzebni. Nikt nie chce się zestarzeć. Młodość jest 
piękna i taka świeża. To przecież pierwsza miłość, randki, śluby, narodziny i realizacja swoich marzeń.

Nikt nie chce być stary, ale jednocześnie każdy wie, że czas płynie i nic go nie zatrzyma. Żadne pieniądze, żadne 
błaganie.

Jednak o jednym trzeba pamiętać: wszystko zależy od nas. Jak w całym naszym życiu. To od nas, nieco młodszych 
zależy, jak spędzą swoje ostatnie lata nasi rodzice, dziadkowie. Czy pamiętamy, zabiegani i zatroskani codziennością 
o tych, którym zawdzięczamy cudowne lata dzieciństwa.

Kto przytulał, kiedy rozbiliśmy kolanko, kto otulał kołderką do snu, kto piekł dla nas najsmaczniejsze na świecie pier-
niczki, kto pomagał sklecić pierwszy list do sympatii?...

Nie możemy zapomnieć. To nie jest już kwestia tylko naszej moralności i poczucia obowiązku. Człowiek jest istotą 
skomplikowaną, ale jedno wiadomo na pewno - chce być kochany, bezpieczny i potrzebny. Dlatego nie możemy pozbawiać 
naszych bliskich tych najważniejszych rzeczy.

Okazujmy naszym rodzicom, dziadkom, ciociom czy wujkom, jak bardzo ich kochamy i szanujemy!
Starość jest takim sprawdzianem naszego człowieczeństwa. Sprawdzianem, który niestety nie każdy z nas zdaje na 

piątkę z plusem. Jedno jest pewne, tak jak w szkole - zawsze można poprawić swój stopień! 

Katarzyna Mandes
Specjalistyczny Szpital
im. Alfreda Sokołowskiego 
Szczecin Zdunowo
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Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) oznaczenie osoby udzielającej świad-
czeń opieki zdrowotnej w zakładzie opieki zdrowotnej obejmuje: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjali-
zacje, numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki, położnej oraz podpis. W związku powyż-
szym oznaczenie pielęgniarki dokonującej wpisu w odpowiedniej dokumentacji medycznej powinno zawierać powyższe 
elementy, w tym również posiadany tytuł zawodowy – np. pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa. Analo-
gicznie pielęgniarka, położna udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki prowadzi 
dokumentację indywidualną, zawierającą powyższe oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, które obej-
muje także posiadany tytuł zawodowy (§ 65 ust. 1 powyższego rozporządzenia). 

Należy również podkreślić, iż rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. 
w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wyda-
wanych przez uczelnie (Dz. U. z 2009 Nr 11, poz. 61) w § 3 pkt 6 wskazuje, iż po ukończeniu kierunku pielęgniar-
stwo absolwentom studiów II stopnia nadaje się tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. Natomiast zgodnie z § 3 pkt 8 
powyższego rozporządzenia po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w § 3 pkt 1-7 rozporządzenia absolwentom 
studiów II stopnia nadaje się tytuł zawodowy magistra. 

Wobec powyższego w sytuacji, gdy osoba wykonuje zawód pielęgniarki, umieszczenie na pieczątce służbowej zapisu 
magistra dotyczącego tytułu zawodowego magistra innego niż pielęgniarstwo kierunku studiów mogłoby wprowadzać 
w błąd pacjentów, gdyż sugerowałoby, iż osoba ta jest magistrem pielęgniarstwa. W związku z powyższym na pieczątce 
służbowej powinien widnieć zapis: imię i nazwisko, pielęgniarka lub pielęgniarka dyplomowana (zgodnie z uzyskanym 
tytułem na świadectwie/dyplomie), prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr….

Opracował:
Przemysław Ośka
asystent ds. prawnych w NIPIP
Zatwierdziła:
Iwona Choromańska
Radca prawny NRPiP

Warszawa, dnia 11 lipca 2011r.

Jaką treść powinna zawierać pieczęć imienna pielęgniarki?

Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.) 
nie zawiera żadnych regulacji dotyczących treści pieczęci, którą może posługiwać się pielęgniarka, położna w swojej 
codziennej pracy zawodowej. Podobnie inne akty prawne nie zawierają takich regulacji. Nie mniej jednak, jak wyka-
zuje praktyka pielęgniarki i położne coraz chętniej korzystają z pieczęci imiennych. Powyższe wynika między innymi 
z konieczności zawarcia w dokumentacji medycznej pacjenta określonych informacji o osobie udzielającej świadczeń 
zdrowotnych. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) dotyczy dokumentacji prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej 
oraz indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, pielęgniarskie, położnicze, które z dniem 1 lipca 2011r. stały się podmio-
tami wykonującymi działalność leczniczą oraz przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę lub higienistkę 
szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych uczniom. 

W myśl § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, który dotyczy wszystkich rodzajów udzielanych świadczeń, bez względu 
na status prawny podmiotu, dokumentacja indywidualna pacjenta powinna zawierać oznaczenie osoby udzielającej świad-
czeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specja-
lizacje, numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,  podpis. 

Tytuł zawodowy uzyskuje pielęgniarka, położna po ukończeniu stosownej szkoły pielęgniarek, położnych. Przepis art. 
7 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.) zawiera 
rodzaje szkół pielęgniarskich i położnych, ukończenie których uprawnia pielęgniarkę, położną do wykonywania zawodu. 
Z uwagi na dokonywane na przestrzeni lat zmiany w zakresie rodzajów i typów szkół kształcących w zawodach pielę-
gniarki, położnej, tytuły zawodowe mogą brzmieć różnie. Absolwenci liceów medycznych uzyskiwali np. tytuł zawodowy 
pielęgniarka lub pielęgniarka dyplomowana, podobnie absolwenci szkół pomaturalnych. 

Opinia w sprawie zakresu danych zawartych na pieczątce służbowej pielęgniarki
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W chwili obecnej kształcenie w zawodach pielęgniarki i położnej prowadzone jest wyłącznie w formie studiów 
wyższych. Zgodnie z § 2 pkt 5 i 6 rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. 
w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wyda-
wanych przez uczelnie (Dz. U. z 2009r. Nr 11, poz. 61 ze zm.), absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł 
zawodowy odpowiednio licencjata pielęgniarstwa, licencjata położnictwa. Natomiast stosownie do treści § 3 pkt 6 i ww. 
rozporządzenia absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe: magistra pielęgniarstwa – po ukoń-
czeniu kierunku pielęgniarstwo, magistra położnictwa – po ukończeniu kierunku położnictwo. 

Zatem, pielęgniarka, położna dokonująca wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, zobowiązana 
jest wpisać posiadany przez siebie tytuł zawodowy w brzmieniu zgodnym z treścią posiadanego dyplomu ukończenia 
szkoły pielęgniarskiej, szkoły położnych. 

Jednakże podkreślić należy, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) obliguje pielęgniarkę, położną do 
zawarcia w dokumentacji medycznej informacji o posiadanym tytule zawodowym. Zatem w sytuacji, gdy np. pielęgniarka 
ukończyła oprócz szkoły pielęgniarskiej np. studia wyższe na kierunku pedagogika, a nie posiada tytułu zawodowego mgr 
pielęgniarstwa, dokonując wpisu w dokumentacji medycznej nie może posługiwać się tytułem magistra, a jedynie tytułem 
zawodowym uzyskanym w wyniku ukończenia szkoły pielęgniarskiej.

W przypadku ukończenia przez pielęgniarkę, położną szkolenia specjalizacyjnego i uzyskania tytułu specjalisty w danej 
dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, o którym stanowi art. 10c ust. 2 ustawy 
przepisu art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 ze 
zm.), zobowiązana jest przy dokonywaniu wpisu w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta do podania informacji 
o uzyskanych specjalizacjach. 

Uwzględniając powyższe wymogi § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21grudnia 2010r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697), najprostszym 
sposobem zamieszczania w dokumentacji medycznej wszystkich niezbędnych informacji, jest posługiwanie się przez 
pielęgniarkę, położną pieczęcią, która w swej treści winna zawierać wszystkie ww. elementy informacji o osobie, która 
udzieliła konkretnego świadczenia zdrowotnego.

Iwona Choromańska
Radca prawny NRPiP

Czy pielęgniarka oddziałowa, przełożona pielęgniarek, pielęgniarka 
naczelna może być zatrudniona w wymiarze 1/8 etatu, a w pozostałej części 
jako pielęgniarka odcinkowa wykonywać zawód w formie indywidualnej 

praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego? 

Odnośnie zatrudnienia pielęgniarki oddziałowej w wymiarze 1/8 etatu, a w pozostałym zakresie zawarcie umowy z tą 
samą osobą na działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego, podnieść należy, iż zastosowanie takiej konstrukcji umownej stanowić będzie oczywiste naruszenie przepisów 
prawa pracy, mające na celu obejście przepisów o czasie pracy. Ponadto w takim przypadku pielęgniarka w niektórych 
sytuacjach mogłaby być przełożoną samej siebie. Podkreślić należy również, że jedynie przepis art. 47 ust. 1 ustawy 
o działalności leczniczej dopuszcza możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych przez kierownika podmiotu leczniczego 
niebędącego przedsiębiorcą, pod warunkiem zawarcia takiego zapisu w umowie oraz określenia w niej warunków udzie-
lania świadczeń zdrowotnych, w tym określenia wymiaru czasu pracy. 

 
Iwona Choromańska 
Radca prawny NRPiP
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MINISTERSTWO ZDROWIA 
DEPARTAMENT PIELĘGNIAREK  
I POŁOŻNYCH

Warszawa, 10 stycznia 2012 r.

 

Komunikat dotyczący powołania Konsultantów 
Krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia 
(Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 419 z późn. zm.), z dniem 20 grudnia 2011 r., Minister Zdrowia powołał do pełnienia funkcji 
Konsultanta Krajowego: 

w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego – Panią dr hab. n. med. Marię Teresę Szewczyk; • 
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej - Panią mgr Izabelę Kaptacz. • 

(-) Beata Cholewka 
Dyrektor 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 1 sierpnia 2011r. 

Czy pielęgniarka oddziałowa, przełożona pielęgniarek 
może pełnić swoją funkcję w formie indywidualnej praktyki 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego? 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) 
w Dziale II rozdziale 3 zawiera szczególne regulacje dotyczące podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 

W myśl przepisu art. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Zatem do samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej stosuje się wprost postanowienia art. 49 ustawy o działalności leczniczej. Stosownie do treści art. 49 
ust. 5 z kandydatem wybranym w drodze konkursu lub w trybie wskazanym w art. 49 ust. 4 kierownik nawiązuje stosunek 
pracy na podstawie umowy o pracę. Powyższa regulacja nie dopuszcza więc innego stosunku prawnego, niż stosunek pracy 
na podstawie umowy o pracę. Niedopuszczalnym jest zawarcie umowy z pielęgniarką prowadzącą indywidualną praktykę 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na wykonywanie zadań pielęgniarki naczelnej, oddziałowej lub prze-
łożonej pielęgniarek.

 
Iwona Choromańska
Radca prawny NRPiP



35

Moja przygoda z pielęgniarstwem w Hiszpanii.

W 2005 roku poznałam specyfikę funkcjonowania 
pielęgniarki w oddziale interny w dużym uniwersyteckim 
szpitalu - Hospital Germans Trias i Pujol w Barcelonie. 
To doświadczenie pozwala mi twierdzić, że pielęgniarka 
w Hiszpanii pełni piękną rolę rzecznika pacjenta oraz jest 
mecenasem zdrowia. Służy ona człowiekowi nie będąc 
stawianą w roli służącej. 

Fot.1. http://www.absolutbadalona.com/wp-content/uploads/2011/04/can-ruti.jpg

 W pierwszym dniu zostałam zaprowadzona przez dyrek-
torkę ds. pielegniarstwa, do oddziału, gdzie mnie przed-
stawiła i zaoferowała swoją pomoc w razie problemów. 
Przydzielono mi pielęgniarkę, która miała mnie wdrożyć 
w specyfikę i organizację pracy.

W oddziale pracowały pielęgniarki na trzy zmiany. Pielę-
gniarka na dyżurze rannym, pełniła funkcję „prowadzącej” 
i była pracownikiem szpitala. Na popołudniu, w nocy oraz 
w święta pracowały pielęgniarki zatrudnione w niezależ-
nych grupach pielęgniarskich. Przy przyjęciu „prowadząca” 
przedstawiała się pacjentowi i jego bliskim, oferowała im 
pomoc w każdej sytuacji, przeprowadzała szczegółowy 
wywiad dotyczący każdej płaszczyzny życia podopiecz-
nego oraz wykonywała badania. Poza tym miała w swoich 
obowiązkach wykonywanie zleceń lekarskich oraz specja-
listycznych czynności pielęgniarskich. Przykładem było 
przeprowadzanie toalety tylko tym pacjentom, którzy mają 
np. odleżyny, które trzeba było zaopatrzyć w sposób profe-
sjonalny. Pielęgniarka „prowadząca” planowała również 
opiekę na całą dobę i zlecała wykonywanie jej elementów 
poszczególnym pielęgniarkom na pozostałych zmianach. 

Zlecenia lekarskie pielęgniarka wykonywała jedynie 
w czasie do tego przeznaczonym. Nie istniała forma 
zlecenia odręcznie pisanego - wszystko, co dotyczyło 
pacjenta musiało być wpisane do komputera i wydruko-
wane. Dotyczyło to wszystkich pracowników np. osoby 
w aptece rozkładały leki dla pacjentów właśnie na tej 
podstawie. 

Pielęgniarka poświęcała większość swojego czasu pracy 
na kontakt z pacjentem i jego rodziną, toteż najwięcej infor-
macji posiadała na temat swoich podopiecznych i wręcz 
była z nimi zaprzyjaźniona. Rodziny chorych przebywały 
w oddziale całymi dniami i nocami. Pacjent w przypadku 

wątpliwości kierował swoje pytania do pielęgniarki, jako 
tej, która była odpowiedzialna za niego oraz utrzymanie 
pozytywnych relacji we wszystkich kierunkach i która 
stanowiła kluczowy element zespołu terapeutycznego. 
Organizacja pracy w oddziale była przyjazna dla pacjenta. 
Zmiana nocna ok. 7-mej rano pobierała krew. Około 
9-tej rozpoczynała się wizyta lekarska, która przebiegała 
podczas wykonywania toalet, mycia podłóg itd. Lekarze 
w ramach wizyty sami wykonywali pomiary np. ciśnienia 
krwi, mierzenia temperatury itd.

W trakcie rannego dyżuru, który trwał 7 godzin pielę-
gniarka miała 10-cio minutową przerwę kawową. Kawę 
szykowały pomoce pielęgniarskie z kuchenkową. Kawę 
i ciasteczka dostawałyśmy od pracodawcy. Druga przerwa 
na posiłek rozpoczynała się ok. 12-stej i trwała pół godziny. 
W czasie jej trwania połowa pielęgniarek korzystała z baru 
znajdującego się poza oddziałem. W tym czasie inne kole-
żanki przejmowały ich obowiązki. 

Wielokrotnie zaobserwowałam, że każdy z zespołu miał 
swój ściśle określony zakres obowiązków, który był skru-
pulatnie pilnowany i wykonywany. Nie wykraczało się 
poza niego nawet w wyjątkowych sytuacjach. Do pomocy 
pielęgniarka miała wiele osób, na przykład fachowe 
pomoce, osoby do dźwigania i przemieszczania pacjentów, 
odbierające telefony, umawiające konsultację, rozkładające 
w pierwszym rzucie leki dla pacjentów itd. Każdy w zespole 
terapeutycznym wiedział, jaki ma zakres obowiązków i nie 
budziło to żadnych nieporozumień. Pielęgniarki pracowały 
w komfortowych warunkach i w każdym miejscu dało się 
odczuć dbałość o bezpieczeństwo ich pracy. 

Oddział składał się z 50-ciu sal, a każda mieściła dwóch 
chorych. Każdy pacjent miał przypisane swoje rzeczy 
w oddziale takie jak: miski, baseny, kaczki, fotel, szafkę 
itd. Sale chorych znajdowały się po obu stronach piętra, 
w centrum zaś umieszczone były pomieszczenie centralne, 
zabiegowy, magazyn czysty i brudny itd. W pomieszczeniu 
centralnym swobodnie pracowały wszystkie osoby zespołu 
interdyscyplinarnego. W tym pomieszczeniu znajdowały 
się komputery i dokumentacja oraz miejsce, gdzie praco-
wała osoba odpowiadająca za logistykę pracy oddziału. 
Pielęgniarka „prowadząca” miała pod swoją opieką 5 sal, 
czyli 10-ciu pacjentów. Pomoc pielęgniarska oraz pielę-
gniarki na pozostałych dyżurach pracowały na 7-8 salach. 

Pielęgniarstwo jest w Hiszpanii zawodem zaufania 
społecznego, cieszy się dużym autorytetem i prestiżem 
społecznym. Z sentymentem wspominam życzliwość, tole-
rancję, serdeczność oraz wyrozumiałość Hiszpanów i osób 
innych nacji, z którymi miałam przyjemność pracować 
oraz tych wszystkich, których otaczałam opieką. 

Życzę sobie i koleżankom byśmy w Polsce doczekały 
czasów, co najmniej takich samych warunków pracy i życz-
liwej atmosfery oraz byśmy mogły być dumne z tego, że 
jesteśmy AŻ PIELĘGNIARKAMI!

mgr Jolanta Maria Dynarska
Komisja ds. promowania środowiska pielęgniarek 

i położnych
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OPINIA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PIELĘGNIARKI 
I POŁOŻNEJ NA STANOWISKU MŁODSZEGO ASYSTENTA

Taryfikator kwalifikacyjny, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300) wskazuje stanowiska starszego asystenta, asystenta 
oraz młodszego asystenta. 

Zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi na stanowisku młodszego asystenta 
może być zatrudniona osoba, która posiada wykształcenie wyższe medyczne oraz 1 rok stażu pracy w zawodzie albo 

osoba, która posiada wykształcenie wyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie w działalności podstawowej. 
Oznacza to, że na tym stanowisku może być zatrudniona pielęgniarka, położna która posiada tytuł zawodowy magi-
stra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa albo tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa albo inne 
wykształcenie wyższe mające zastosowanie w działalności podstawowej. 

Natomiast na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada wykształcenie wyższe medyczne 
i specjalizację i stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny albo osoba, która posiada wykształcenie inne wyższe mające 
zastosowanie w działalności podstawowej i odpowiednią specjalizację i stopnia. W związku z tym pielęgniarki, położne 
które posiadają oprócz studiów wyższych magisterskich lub studiów wyższych zawodowych licencjackich i 3-letniego 
stażu pracy w zawodzie, dodatkowo 2-letnią specjalizację w określonej dziedzinie mogą zostać zakwalifikowane do pracy 
na stanowisku asystenta. 

Zaś wymogi kwalifikacyjne dotyczące stanowiska starszego asystenta , oprócz wykształcenia wyższego medycznego 
i odpowiedniej specjalizacji II stopnia lub wykształcenia wyższego mającego zastosowanie przy wykonywaniu zadań na 
określonym stanowisku (decyzja w tej sprawie należy do kierownika zakładu), określają również posiadanie 5-letniego 
stażu pracy w zawodzie. Należy wskazać, iż realizacja specjalizacji dwustopniowej przeznaczonej również dla pielęgniarek 
została zakończona w 2005 roku. Jednakże pielęgniarki, które wówczas ukończyły specjalizację II stopnia kwalifikują się 
do zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta, o ile spełniają pozostałe wymogi niezbędne do zatrudnienia na ww. 
stanowisku. 

W świetle powyższego nie ma przeciwwskazań formalnych do zatrudniania pielęgniarek lub położnych, jeśli posiadają 
kwalifikacje określone właściwymi aktami prawnymi, na stanowisku młodszego asystenta, asystenta i starszego asystenta. 
Jednakże decyzje indywidualne, jak również i ustalenie ogólnego kierunku w sprawie zatrudnienia pielęgniarki lub położnej 
na stanowisku młodszego asystenta, asystenta i starszego asystenta, należą do kierownika zakładu opieki zdrowotnej. 
Ponadto zatrudnianie pielęgniarek lub położnych na wyżej wspomnianych stanowiskach powinno się łączyć z właściwym 
dla danego stanowiska zakresem czynności różnicujących stanowiska asystenta i stanowiska pielęgniarki lub położnej. 

W związku z tym, że za zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi kierownik 
zakładu, który podejmuje decyzję o sprawach kadrowych i on odpowiada za zatrudnienie na danym stanowisku pracy 
osoby posiadającej wymagane przepisami kwalifikacje, które wynikają z zapisów w taryfikatorze kwalifikacyjnym. 

źródło: www.mz.gov.pl, zakładka: pielęgniarki i położne

Alicja Piątek

Spójrz na Florencję inaczej – Nightingale w Internecie.

Internet to fantastyczny wynalazek – źródło informacji 
niemal z każdej dziedizny wiedzy. Choć trudno zaliczyć 
go do naukowych źródeł, to bez wątpienia wpływa na nas 
i zmienia nasze postrzeganie świata. Czy wiecie, że na 
YouTube można usłyszeć głos Florencji nagrany w 1890r.? 
Nie lubiła się fotografować, ale nagrała krótką wypo-
wiedź na fonografie, w której wyraziła nadzieję, że kiedy 
stanie się już „niepamięcią”, tylko nazwiskiem, głos może 
podtrzymać wielkie dzieło jej życia.

Kiedy w szkole „poznawałam” Florencję Nightingale, 
przedstawiono ją jako niedościgły wzór, w każdym calu, 
niemalże świętą, uduchowioną i w ogóle kobietę bez skazy. 
Były to lekcje wzięte żywcem z Gombrowicza w Ferdy-
durke: „A zatem dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt 
i miłość? Dlaczego płaczemy z poetą czytając ten cudny, 
harfowy poemat w Szwajcarii? Dlaczego[…]? Dlatego 

panowie, że Słowacki wielkim poetą był![…] Dlaczego 
zachwyt, miłość, płaczemy, poryw, serce i lecieć, pędzić?[…] 
Dlatego, że wielkim poetą był!1”, a mnie Florencja nie 
zachwycała. Cóż takiego zrobiła? w czasie wojny opieko-
wała się rannymi – a ileż kobiet w czasie II wojny robiło 
to samo? Założyła szkołę – jakbym miała fundusze, może 
też bym założyła? Zwracała uwagę na świeże powietrze, 
urozmaicone jedzenie, krochmalone halki? i cóż w tym 
takiego odkrywczego? Oczywiście nic, jeżeli infromacje 
podawane były bez kontekstu historycznego. Dodatkowo 
ten deficyt wad, o santa simplicitas2. To wręcz nierealne. 
A przecież była człowiekiem, musiała mieć wady i miała… 
o ile łatwiej byłoby mi zaakceptować jej wielkość, gdybym 
wówczas mogła korzystać z dostępnej dzisiaj wiedzy. I tak 
w Wikipedii polskiej możemy już przeczytać, że wracała 
1 Słowacki J., Ferdydurke, s. …
2 łac. o święta naiwności
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Moja podróż do Brukseli…

z Krymu przygnębiona, ponieważ poniosła porażkę. Na 
innej stronie czytamy, że wracała prywatnie na francuskim 
statku i pod przybranym nazwiskiem. To, co przez lata 
przytaczane było jako wielki tryiumf Florencji (obniżenie 
śmiertelności w czasie Wojny Krymskiej) tak naprawdę 
było mitem. W angielskiej wersji Wikipedii podaje się, 
iż pierwsza edycja Dictionary of National Biography – 
1911r. stwierdza spadek śmiertelności, ale druga – 2001r. 
już nie. Śmiertelność nie zmalała pod okiem Florencji, 
wręcz przeciwnie. Liczba zgonów była najwyższa ze 
wszystkich szpitali w regionie. Florencja nie tylko nie 
przyznała się do porażki, ale zamieniła ją w sukces. To 
się nazywa PR. Przewartościowała swoje twierdzenia 
i do złego odżywania i zaopatrzenia dodała (post factum) 
warunki sanitarne. O czym to świadczy? Była inteligentna 
i umiała korzystać z doświadczenia. Kiedy przyjechała do 
Scutari, z wolontariuszkami musiała stawić opór męskiej, 
wojskowej hierearchii. W czasach wiktoriańskich rola 
kobiety ograniczona była do zadań żony i matki, więc nie 
było to proste. Nie jestem nawet w stanie sobie wyobrazić, 
jakim przeciwnościom musiała stawić czoło. Ale poradziła 
sobie z tym, o czym świadczą listy jednego z zagorzałych 
wrogów Nightingale na Krymie – Sir Johna Hall’a. Pisał 
on: „Wpływy z rodzinnego domu – koneksja (F.N.) – mają 
rzucić nas całkowicie w cień (historii), gdyż obecnie pomija 
się wszystkie nasze ustalenia, które są dobre i korzystne 
dla szpitali, a przypisywane są przez większą część prasy 
i własnych wędrownych pochwalnych mówców tylko jej (F. 
N.) przewodniemu geniuszowi”3.

„Ona po prostu zignorowała jego władzę. Nie chciała 
porozumienia z nim w sprawie pielęgniarek tak, jak 
nie zasięgłaby opinii męża, gdyby go miała, w sprawie 
zatrudnienia pokojówki”4, powiedział Richard Aspin, szef 
archiwum i rękopisów w Wellcome Trust, który nabył listy 
Sir Johna. Ambitna, nieugięta kobieta wykorzystująca 

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale

media i koneksje dla swoich celów. Och losie – gdybyśmy 
miały taką (chociaż jedną) pielęgniarkę w Sejmie RP, 
nikomu nawet nie zakiełkowałaby myśl lekceważenia 
naszej grupy zawodowej. Florencja miała ogromne wpływy 
w ówczesnej Anglii. Była najważniejszą kobietą czasów 
wiktoriańskich (zaraz po królowej). Mało kto wie, że była 
pierwszą kobietą przyjętą do Królewskiego Towarzystwa 
Statystycznego. Nieważne jest dla mnie, czy diagramy 
kołowe, którymi się posługiwała były jej autorstwa, czy 
też wykorzystała wiedzę nabytą w Aleksandrii, Egipcie, 
Tebach. Umiała posłużyć się zdobytą wiedza i to świadczy 
o jej wielkości.

Zachęcam wszystkich do serfowania po Internecie. Ileż 
tam odkryć można dokonać! Kobieta z lampą. Dlaczego 
zawsze sama? Bo po dwudziestej godzinie tylko ona mogła 
dokonywać obchodów. Czyżby nie ufała pielęgniarkom, 
które sama wybrała, kształciła i nad których moralnością 
zawsze czuwała? A może była pewna, że tylko ona nie 
ulegnie syndromowi, przewrotnie nazwanego jej iminie-
niem? Co mogło sprawić, że podjęła decyzję o wybraniu 
„podłego” w ówczesnym czasie zawodu? Co chciała 
udowodnić światu i Bogu? Dlaczego mówiła o sobie 
„człowiek czynu”, „człowiek biznesu”? Czym tak bardzo 
zraziła do siebie rodzinę, że odmówili jej nawet pochówku 
w rodzinnym grobowcu? Jak to możliwe, że nie opuszczając 
Anglii miała wpływ na reformy sanitarne w Indiach? Bez 
wątpienie była wielka, ale jej wielkość należy rozpatrywać 
w innym wymiarze, niż ten „poprawnie szkolny”.

Na koniec przytoczę, jakże aktualną dziś refleksję 
Florencji: „Tak głębokie i powszechne jest przekonanie, że 
podanie leku oznacza, że robi się coś, a raczej wszystko; 
dać powietrze, ciepło, czystość, etc. oznacza, że nie robi 
się nic”5.

5 http://www.victorianweb.org./history/crimea/florrie.html
 http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/REnightingale.htm
 http://digital.library.upenn.edu/women/nightingale/nursing/nursing. 
 html wolne tłumaczenia:google, Alicja Piatek

W dniach 20 – 22 listopada 2011r. na zaproszenie Pana 
Prof. Bogusława Liberadzkiego - Posła do Europarlamentu 
odbyłam wycieczkę do Brukseli. Mieliśmy w tę podróż 
wyjechać wraz ze zdobywcą tytułu Pielęgniarza Roku 
2010, ale w rezultacie byłam jedyną pielęgniarką w gronie 
ok. 50 osób zaproszonych przez Pana Profesora. Już na 
samym początku podróży okazało się, że daleka droga 
odbędzie się w przemiłym towarzystwie. Wśród współto-
warzyszy poczułam się, jakbyśmy się od lat dobrze znali. 
Była to niewątpliwie zasługa opiekunów naszej wycieczki 
– Pana Grzegorza Szczerskiego - asystenta Prof. B. Libe-
radzkiego, Pana Zdzisława Burka – Koordynatora Biur, 
jak i całej grupy. Wyjechaliśmy ze Szczecina o godz. 
8.45. Przed nami była do pokonania niemała odległość 
ponad 1000 km. Pod Hannowerem „wpadliśmy” w niesa-
mowity korek i odległość 10 kilometrów pokonaliśmy 
w 4 godziny! Pan Profesor nieustannie telefonował do 
naszych opiekunów, by sprawdzić, jak wygląda sytuacja. 
Ze względu na to do Brukseli dotarliśmy o godz. 2.00 , po 

17 godz. podróży. W tak miłym towarzystwie nikt jednak 
nie narzekał. Szybko zostaliśmy zakwaterowani w hotelu 
„Albert” przy rue Royale-St-Marie i każdy tylko marzył 
o ciepłym łóżeczku, bo następnego dnia (a w zasadzie ten 
dzień za parę godzin miał się już rozpocząć) plan zwiedzania 
mieliśmy napięty. Rano szybkie i smaczne śniadanko i w 
drogę! Naszym autokarem wraz z przewodniczką – Polką, 
która od wielu lat zamieszkuje w Belgii – wyruszyliśmy 
na zwiedzanie stolicy. Dzielnica turecka, obiekty sakralne, 
pałac królewski, parki, ogród botaniczny, zabytkowa archi-
tektura starych dzielnic. I przeskok – wysokie budowle 
ze szkła i aluminium, metal, ciekawe współczesne formy 
architektoniczne, dzielnica ambasad i banków. Wspa-
niała katedra z amboną misternie wyrzeźbioną w drewnie, 
złocony posąg Archanioła, przed którym zapalano świeczki 
w różnych intencjach. Oczywiście obowiązkowo pojecha-
liśmy zobaczyć słynne Atomium.

Dodać należy, że Bruksela pod koniec listopada powi-
tała nas piękną, prawie wiosenną pogodą, co można było 
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potwierdzić kwitnącymi na trawniku żonkilami na placu 
przed katedrą. Cudowna architektura starej dzielnicy, 
wszechobecnych kawiarenek, restauracyjek, do których 
zapraszają otwarte drzwi i gościnny personel. Zabudowany 
pasaż handlowy z niezliczoną ilością sklepików, wśród 
których prym wiodą te ze słynnymi na cały świat pralinami 
i czekoladkami. Obok zaś na wystawach innych pyszniły 
się finezyjne flamandzkie koronki. 

Po zwiedzaniu miasta autokar zawiózł nas pod kompleks 
budynków Europarlamentu. Niesamowite wrażenie ogromu 
wszystkich budynków tworzących Parlament! W sympa-
tycznej atmosferze obiad z Panem Profesorem i zwie-
dzanie wnętrza. Wspólne zdjęcia na tle flag wszystkich 
państw wchodzących w skład Unii Europejskiej . W ocze-
kiwaniu na wejście na salę obrad, usiedliśmy na chwilę. 
Obok mnie usiadła jedna z uczestniczek naszej eskapady. 
Jak się okazało, siedząca obok niej kobieta była jej siostrą 
bliźniaczką (aczkolwiek wcale niepodobną), która mieszka 
i pracuje w Brukseli. Moje ucho wyłowiło nagle, że jest 
pielęgniarką. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności 
i zapytałam wprost, czy rzeczywiście jest pielęgniarką. 
Pani Maria potwierdziła, a ja poprosiłam o opowieść, jak 
tu dotarła.

Pochodzi z Bydgoszczy, od wielu lat pracowała jako 
pielęgniarka na różnych stanowiskach, w tym również na 
stanowiskach kierowniczych – jako pielęgniarka oddzia-
łowa, brała także udział w przygotowaniu zawodowym 
pielęgniarek. Zawsze jednak była, jak sama stwierdziła 
„tylko pielęgniarką”. Pewnego dnia znalazła ogłoszenie, 
że agencja pośrednictwa pracy poszukuje pielęgniarek do 
pracy w Belgii. Zdecydowała – wyjeżdżam. Początkowo 
zarabiała nieźle, jak na nasze, polskie warunki finansowe. 
Wynajęła mieszkanie, była zadowolona z pracy. Znała swój 
zakres obowiązków, każdy ze współpracowników także 
wiedział, co do niego należy. Potem spotkała koleżankę 
pielęgniarkę, także Polkę, która namówiła ją na zmianę 
pracy i podpisanie umowy bezpośrednio z pracodawcą. 
Poradziła, żeby w rozmowie kwalifikacyjnej podkre-
śliła swój dorobek zawodowy, posiadane kwalifikacje, 
a także swoje oczekiwania finansowe. Jak na nasze polskie 
warunki niesamowite, żeby pielęgniarka mówiła przy-
szłemu ewentualnemu pracodawcy, ile chciałaby zarabiać. 
Udało się! Pani Maria otrzymała pracę i to za pensję dwa 
razy wyższą, niż u poprzedniego pracodawcy. Pomimo, 
że powiedziała mi, ile zarabia, nie zdradzę tego, żeby nie 

denerwować Czytelników. Zapytałam, czy jest zadowolona 
z pracy – odpowiedziała, że bardzo. Czy wróci do Polski?... 
Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. 

Kiedy wreszcie weszliśmy na trybunę Sali Plenarnej 
Parlamentu zdałam sobie sprawę, że oglądanie jej w tele-
wizji nigdy nie odda wielkości. Pomiędzy innymi miej-
scami były także wyznaczone te dla naszych Europosłów. 
Następnie udaliśmy się na prelekcję i spotkanie z Panem 
Profesorem Bogusławem Liberadzkim. Często z naszej 
strony padały trudne czasem pytania, na które brakowało 
prostej odpowiedzi.

Powrót do hotelu, następnie uroczysta kolacja w restau-
racji Chez Leon przy rue De Bouchers w towarzystwie 
Państwa Liberadzkich, która przebiegła w niesamowicie 
sympatycznej atmosferze. Potem spacer powrotny do hotelu, 
zwiedzanie Grand Palace, na którym ustawiano już szopkę 
bożonarodzeniową i instalowano prześliczną choinkę 
oświetloną błękitnymi światełkami. Niesamowity widok 
podświetlonych zabytkowych budowli wokół placu… 
Zmęczeni, ale pełni wrażeń udaliśmy się na spoczynek. 
Następnego dnia poranne śniadanie, cztery godziny czasu 
wolnego na indywidualne zwiedzanie i zakupy. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć spaceru po sklepach ze słynnymi 
czekoladkami, słynnymi w całej Europie! Drobne upominki 
dla bliskich, chwila wytchnienia na Placu Luksemburskim 
i obiad u Pani Basi przy rue de Treves w towarzystwie Pana 
Profesora Liberadzkiego. Po obiedzie w oczekiwaniu na 
przyjazd autokaru ostatnie rozmowy z naszym Gospoda-
rzem. Dla każdego z nas znalazł chwilę czasu na rozmowę, 
zadbał o to, by w drodze powrotnej nie zabrakło nam 
prowiantu. Dziękowaliśmy sobie nawzajem – Pan Profesor 
za to, że zechcieliśmy Go odwiedzić, my zaś, że sprawił 
nam wyjątkową niepowtarzalną okazję poznania się 
nawzajem, zwiedzenia Europarlamentu i Brukseli. O godz. 
15.30 autokar ruszył w drogę powrotną do Polski. 

Do widzenia, Panie Profesorze! Dziękuję raz jeszcze za 
wspaniałą przygodę! Do zobaczenia w Polsce!

Ps. Do Polski szczęśliwie dotarliśmy o godz. 06.00 rano 
we środę. Dziękuję wszystkim uczestnikom wyjazdu za 
wspaniałą atmosferę podróży i pobytu w Brukseli.

Uczestniczka wyjazdu do 
Brukseli w dniach 20-22.11.2011r.
Helena Gąsior

najpiękniejsze marzenia
to sny niewyspane
landrynki w kieszeni
drobiazgi niechciane
rosa na trawie
truskawki w koszyku
tęcza na niebie
kropel deszczu bez liku

gdzie ta mała dziewczynka
co ze stokrotek wianek plecie
gdzie ta naiwność dziecka
że tylko dobro na świecie
gdzie ta młoda kobieta
czy jeszcze dziewczyna
która piękno pierwszej miłości
nie zapomina
gdzie ideały młodości
pocałunki nocą kradzione 
marzenia pragnienia sny
nigdy nie spełnione
dni mijają godziny
przeszłość na barkach niosę
czas nie zawróci biegu
nawet gdy bardzo go o to poproszę

Katarzyna Mandes
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CHRZEST BOJOWY NASZEGO CHÓRU

W dniach 16 i 17 grudnia w gościnnych progach Goleniowskiego Domu Kultury odbyły się eliminacje XVIII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Uczestniczyło w nim wiele zespołów, chórów oraz solistów z województwa zachodniopomorskiego.

W kategorii „chóry” wystąpił nasz – Chór Akademii 50 Plus Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Zajęliśmy 3-cie miejsce – 
po Chórze Logos ze Świnoujścia (chór mieszany) oraz dziewczęcym – także ze Świnoujścia i noszącym tę samą nazwę. 

Zaśpiewaliśmy 3 stare, piękne polskie kolędy: „W żłobie leży”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Z narodzenia Pana”.
Byliśmy tam bardzo ciepło przyjęci, nagrodzeni gromkimi brawami. w kuluarach gratulowano nam. To jest dla nas nagroda – za 

pracę nad sobą, swoim głosem, za poświęcanie czasu kosztem rodziny i odpoczynku. Ale warto Kochani! Dla takich chwil warto żyć!

P.S. Kochana Izbo – wielkie dzięki za patronat nad naszym chórem! Nasze sukcesy są także sukcesami Izby In gremio!

Teresa Włochal 
Od redakcji:

Jako członek chóru, chciałabym dodać parę słów do powyższego tekstu. Wspaniale jest móc wziąć udział w konkursie, 
lecz większą radość dają nam inne występy. W okresie przed i po Bożym Narodzeniu odwiedziliśmy Domy Pomocy 
Społecznej przy ul. Kruczej i przy ul. Broniewskiego, a także Hospicjum przy ul. Pokoju. Przygotowaliśmy wieczór 
kolęd.

W każdej z tej placówek byliśmy mile widzianymi gośćmi. Nie potrafię ocenić, ile radości dało nam wszystkim 
wspólne kolędowanie. W szarej rzeczywistości dnia codziennego pensjonariuszy tych placówek byliśmy jakąś odskocznią. 
Najpierw był występ chóru, a potem wszyscy razem śpiewaliśmy kolędy; w niejednym oku (naszym też) zakręciła się łza 
wzruszenia. Dziękowaliśmy sobie nawzajem – nasi słuchacze za nasz udział w spotkaniu, my im zaś za to, że chcą nas 
słuchać, razem z nami śpiewać i cieszą się ze spotkania.

Ktoś kiedyś powiedział, że pięknym jest dawać… Cieszmy się zatem, że możemy i chcemy dawać bezinteresownie coś 
innym ludziom, a inni chcą to od nas brać…

(zdjęcia do tekstu – kolorowa wkładka)
Dnia 15 stycznia br. jako jeden z 25 chórów, wzięliśmy udział w Koncercie Bożonarodzeniowym, organizowanym 

przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie, który odbył się w Kościele Garnizonowym św. Wojciecha. 
Przyjechały chóry ze Szczecina, a także z terenu. Mieliśmy możliwość zmierzyć się w repertuarze kolędowym z chórami, 
które mają swoją bogatą historię i dorobek. Nie mamy się czego wstydzić – z każdym miesiącem nabieramy doświad-
czenia, a wkładając w to serce i radość czynienia czegoś, na co sami mamy ochotę sprawia, że stajemy się coraz lepsi. 
Oczywiście – przede wszystkim jest to sukces naszej Dyrygent Pani Agaty Pawłowskiej, która wszystkiego nas uczy, 
przede wszystkim zaś wiary w siebie i w to, co i jak robimy.

Na koniec apel do wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy zechcieliby wstąpić w szeregi naszego chóru. 
Serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy! Nie musisz mieć głosu Marii Callas ani Luciano Pavarottiego – jeśli 
chcesz sprawdzić swoje zdolności – przyjdź do nas!

Próby w każdy poniedziałek w siedzibie Wyższej Szkoły Muzycznej przy ul. Grodzkiej w godz. 18.00 – 20.00. 
Serdecznie zapraszamy!!!

red. naczelny Helena Gąsior

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach  

pilnie zatrudni 10 pielęgniarek do pracy na Oddziale Neonatologicznym.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu.
Kontakt telefoniczny z Naczelną Pielęgniarką Tel. 91 384 20 61 w. 40
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Kondolencje

„Każdy jest aniołem, który ma tylko jedno skrzydło.
Jeżeli chcemy wznieść się ponad Ziemię,
musimy wziąć się w objęcia”.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że odeszła na swój ostatni dyżur nasza Koleżanka –  

Irena Małek.  
Pozostawiła pogrążoną w smutku Rodzinę i nas – współpracowników. 

W swojej pracy zawodowej kierowała się zawsze dobrem pacjenta. 
Życzliwa dla wszystkich, z sercem i oddaniem wykonywała swoje obowiązki. Będzie nam Jej brakować.... 

Żegnaj, Irenko!...

Naczelna Pielęgniarka oraz koleżanki i koledzy ze 109 Szpitala Wojskowego 
z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

„Gdzieś, kiedyś na pewno się spotkamy w innym wymiarze, w innej przestrzeni
i choć do płaczu sił już nie mamy, to pewnych zdarzeń nic już nie zmieni”…

         H.G.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej Koleżanki 

Krystyny Symeli. 
Każda śmierć przychodzi nie w porę, lecz w tym przypadku przyszła o wiele, 

o wiele za wcześnie…
To wielka strata dla Rodziny i nas wszystkich.

Na zawsze pozostaniesz Krysiu w naszych sercach i pamięci…

koleżanki pielęgniarki i położne z SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku

„Żal, że się za mało kochało, że się myślało o 
sobie, że się już nie zdążyło, że było za późno…
…wszystko ju ż potem za mało, choćby się łzy 
wypłakało…”

ks. J. Tawrdowski

Koleżance 

Jolancie Skorupskiej 
wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy 

składają 
koleżanki ze Szpitala 

w Szczecinie Zdunowie.

„Czas przeznaczony każdemu…
Przemierzamy nasze życie, dni, miesiące, lata,
aż wydamy ostatnie tchnienie.
Zatopieni we łzach…”

W. Wharton

Pani 

Zofii Szumowskiej  
najserdeczniejsze wyrazy współczucia powodu 

śmierci Męża

składają 
współpracownicy  z Przychodni Medycyny 

Rodzinnej przy ul. Mickiewicza 128a w Szczecinie
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci 

Pani mgr Ewy Obrzut
byłego Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, 
członka Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 

W pamięci pozostanie jako dobry, serdeczny i życzliwy dla innych Człowiek…
Rodzinie oraz Koleżankom z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych serdeczne wyrazy współczucia

składają Przewodniczaca Rady i członkowie Rady

„Matka nie odchodzi nigdy.
Bez względu na to, co się stało,
stoi blisko, tuż za twoimi plecami.
Tylko nie możesz się do Niej przytulić...”

Pielęgniarce Oddzialowej 

Pani Annie Ogonowskiej 
z serca płynące słowa współczucia z powodu 

śmierci Mamy 

 składają:
koleżanki i koledzy z Oddziału Rehabilitacji 

Kardiologicznej SPSK 2 w Szczecinie

„Życie jest jak płatek śniegu, ginie, gdy ciepło 
dłoni poczuje.
Nie zdołasz odwrócić jego biegu, kiedy w inny 
wymiar już żeglujesz…”

H.G.
Naczelnej Pielęgniarce 

ZOZ MSWiA w Szczecinie 

Pani Barbarze Tomaszyk 
z serca płynące wyrazy współczucia z powodu 

śmierci Ojca
 
składają pielęgniarki i położne ze szpitala MSWiA

„„… Umarłych wieczność dotąd trwa,
Dokąd pamięcią im się płaci…”

Wisława Szymborska

Szczere wyrazy współczucia 
Koleżance 

Elżbiecie Kibitz 
z powodu śmierci Męża 

składają 
koleżanki pielęgniarki i położne 

z WOMP ZCLiP w Szczecinie

„Człowiek nigdy nie umiera, w inny wymiar 
czasu przechodzi
I choć rozpacz serce rozdziera – musisz się z 
tym pogodzić…”
     H.G.

Koleżance 

Elżbiecie Kibitz
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Męża  

 składają 
koleżanki pielęgniarki i położne zrzeszone 

w Zakładowej Organizacji 
Związkowej Pielęgniarek i Położnych przy 

WOMP ZCLiP w Szczecinie

"Życie jest jak płatek śniegu, ginie, gdy ciepło 
dłoni poczuje.
Nie zdołasz odwrócić jego biegu, kiedy w inny 
wymiar już żeglujesz?"
    H.G.

Wobec ciosu, który spadł na Pani Rodzinę, 
niełatwo znaleźć słowa pociechy,

można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, 
który tylko czas może złagodzić.

W tych trudnych chwilach proszę pamiętać, że 
nasze myśli są z Panią...

Koleżance Janinie Janickiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Męża

 składa Naczelny Pielęgniarz  SPS ZOZ 
"Zdroje" Jan Ślęzak



42

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta po zmianach z dnia 28 kwietnia 2011 
roku ( o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) w art. 67 e mówi 
o tworzeniu w/w komisji. Obowiązek powołania komisji spoczął na wojewodach.

Komisja działa w 16 osobowym składzie: 8 członków posiada wykształcenie medyczne, 8 członków posiada wykształ-
cenie prawnicze.

 Wojewoda powołuje 14 członków komisji: 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszo-
nych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, 
4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz 
samorząd radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa, 6 członków stanowią osoby powołane spośród 
kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta. Minister 
właściwy do spraw zdrowia oraz Rzecznik Praw pacjenta powołują po 1 członku. 

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda mająt-
kowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Nasz samorząd zgłosił do komisji jako przedstawiciela środowiska pielęgniarek Kolegę Zygmunta Sitko oraz zabiegał, 
aby zgłosić przedstawiciela położnych w ramach organizacji pozarządowej. Polskie Towarzystwo Położnych Oddział 
Akademicki w Szczecinie dokonał zgłoszenia Koleżanki Gabrieli Hofman, której kandydaturę poparł samorząd. Zależało 
nam na tym, aby kwestie dotyczące naszych zawodów były omawiane przez przedstawicieli poszczególnych zawodów, 
a nie przez osoby merytorycznie do tego nieprzygotowane.

Kadencja wojewódzkiej komisji wynosi 6 lat. 
Postępowanie komisji dotyczy zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpi-

talu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
Komisja orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku, kiedy doszło w szpitalu do:

zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, 1. 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta.   2. 

Należy pamiętać, że zdarzenie to jest następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: (art. 67a.1 ww 
ustawy)

„1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do 
rozwoju choroby,

leczenia, w tym wykonywania zabiegu operacyjnego,3. 
zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego”.4. 

W wyniku takiego zdarzenia medycznego musi nastąpić szkoda majątkowa lub niemajątkowa.
Wojewódzka komisja rozpatruje tylko wnioski dotyczące zdarzeń medycznych, które będą miały miejsce po 1 

stycznia 2012 r.  Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się 
o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, i nie upłynęły 3 lata od dnia, 
w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią 
pacjenta.

Komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku wraz z uzasadnieniem nie później, niż 
w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Dnia 28 grudnia 2011 roku  wojewoda zachodniopomorski powołał Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarze-
niach Medycznych z siedzibą w Szczecinie:

Pani 1. Gabriela Hofman – mgr położnictwa, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Położnych z siedzibą 
w Szczecinie.  
Pani 2. Emilia Kursa–Mędrek – adwokat, rekomendowana przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
z Zespołem Downa „ISKIERKA” z siedzibą w Szczecinie oraz przez Okręgową Radę Adwokacką w Szcze-
cinie.
Pani 3. Marleta Zienkiewicz – dr n. medycznych, rekomendowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie.  
Pani 4. dr Ewa Czerska – dr n. medycznych, rekomendowana przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych 
z siedzibą w Warszawie.  
Pan 5. Zygmunt Sitko – mgr pielęgniarstwa, rekomendowany przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych 
z siedzibą w Szczecinie. 
Pan 6. Wojciech Jankowski – radca prawny, rekomendowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą 
w Koszalinie. 
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Pani 7. Teresa Starzyńska – prof. dr hab. n. med., rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie Chorych na 
Hemofilię.  
Pani 8. Bożena Kowzan-Mickiewicz – lek. med., rekomendowana przez Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Chorobą Alzheimera „Jaskółka” z siedzibą w Szczecinie. 
Pan 9. Jacek Mieszkowski – mgr pielęgniarstwa, rekomendowany przez Stowarzyszenie Użytkowników Psychia-
trycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” z siedzibą w Kołobrzegu.  
Pan 10. Tomasz Wółkiewicz – adwokat, rekomendowany przez Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem 
Onkologicznym „EWA” z siedzibą w Goleniowie oraz przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie.  
Pan 11. Stefan Mazurkiewicz – radca prawny, rekomendowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą 
w Szczecinie.  
Pan 12. Andrzej Pietruszkiewicz – lek. med., rekomendowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie. 
Pan 13. Piotr Dobrołowicz – adwokat, rekomendowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie. 
Pan 14. Mirosław Sankiewicz – adwokat, rekomendowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie.   Osoba 
powołana przez Ministra Zdrowia 
Pani 15. Anna Mielcarzewicz–Rożak – mgr prawa, powołana przez Ministra Zdrowia. 

Osoba powołana przez Rzecznika Praw Pacjenta 
Pan 16. Krzysztof Szydłowski – radca prawny, powołany przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Dnia 11.01.2012r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szcze-
cinie. Przewodniczącym komisji został wybrany Piotr Dobrołowicz – adwokat, który wyznaczył czteroosobowe 
składy orzekające komisji. Komisja uchwaliła również regulamin, na podstawie którego będzie działać.

Gratulujemy naszej Koleżance i Kolegom, życzymy satysfakcji z ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.
Poniżej podaję adres komisji.

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4 
70 -502 Szczecin

Przewodnicząca Rady SIPiP – mgr Maria Matusiak
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„ Na zdrowie Posłowie”

Naczelna Rada Pielegniarek i Położnych wystąpiła z propozycją zorganizowania heppeningu w Sejmie pod hasłem 
„Na zdrowie posłowie”. Ideą tego przesięwzięcia było pokazanie pielęgniarek i położnych przy pracy, nawiązanie bezpo-
średniego kontaktu z posłami, przedstawienie im naszych postulatów. W trakcie bezpośrednich rozmów próbowaliśmy 
zainteresować parlamentarzystów zagadnieniami związanymi z wykonywaniem naszych zawodów.

Przygotowaliśmy pięć stolików, przy których wykonywane były podstawowe badania diagnostyczne, udzielałyśmy 
porad w zakresie zdrowego stylu życia.

Wszystkie pielęgniarki i położne pracujące przy stolikach były ubrane w mundurki oraz miały założony czepek, co było 
pozytywnie odebrane. 

Obszary, w których były udzielane świadczenia: choroby układu krążenia zwłaszcza nadciśnienie tętnicze – wyko-
nywałyśmy pomiar ciśnienia tętniczego, cukrzyca – pomiar poziomu glikemii, choroby układu oddechowego – przede 
wszystkim POCHP - spirometria, okulistyka -badanie wzroku. Koleżanki położne prezentowały opiekę nad noworodkiem, 
udzielały kobietom informacji na temat badań profilaktycznych.

Udział w heppeningu wzięli przedstawiciele Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych oraz pięciu okręgowych izb z: 
Katowic, Warszawy, Rzeszowa, Lublina i Szczecina.

Szczecińską Izbę Pielegniarek i Położnych reprezentowały: Maria Matusiak – przewodnicząca, Anna Maria Król – 
wiceprzewodnicząca, Wiesława Szadziuk – członek Rady (pracownik SPWSZ w Szczecinie) oraz Izabela Cerzniewska 
– członek SIPiP (pracownik SPSK Nr 2 w Szczecinie). Przygotowałyśmy się do tej akcji solidnie podbudowując wiedzę 
ulotkami na temat problemów kardiologicznych, zdrowego stylu życia.

Uzyskałyśmy wsparcie Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, która podarowała nam gadżety w formie czerwonych 
serduszek. Serduszka cieszyły się dużym powodzeniem.

Ulotki przygotowane przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych zawierały na jednej stronie zalecenia dotyczące 
zdrowego stylu życia, a na drugiej postulaty naszego środowiska.

Przygotowując się do tej akcji mieliśmy obawy, czy posłanki i posłowie będą chcieli skorzystać z naszych świadczeń, 
ale zainteresowanie parlamentarzystów było tak duże, że niestety musieli przypomnieć sobie, że istnieje słowo „kolejka”.

Uważam, że akcja była sukcesem naszego środowiska. Jest to jeden ze sposobów promocji zawodu pielegniarki 
i położnej. Działanie to chcemy przenieść na teren naszej izby i już w tej sprawie przeprowadziłyśmy wstępne rozmowy 
z władzami województwa.

Bardzo dziekuję Koleżankom biorącym udział w heppeningu, ich pracodawcom, którzy umożliwili im udział w heppe-
ninu oraz Panu Jarosławowi Nowakowi Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa za wsparcie.

Przewodnicząca Rady SIPiP – mgr Maria Matusiak

DOWCIPY 

Ordynator pyta pacjenta: 
- Dlaczego uciekł pan z sali operacyjnej? 
- Bo usłyszałem jak pielęgniarka mówi: „Taki zabieg to naprawdę drobnostka, to tak jak zabieg kosmetyczny, nie 

ma się czego bać!” 
- To przecież wszystko prawda! 
- Ja wiem! Ale ona to mówiła do myjącego się do operacji lekarza

Lekarz do budzącego się po operacji pacjenta: 
- Wszystko udało się znakomicie, bez najmniejszych kłopotów. Nie rozumiem tylko, czemu przed zabiegiem był 

pan taki niespokojny, wyrywał się pielęgniarkom, krzyczał i usiłował uciec z sali operacyjnej!? 
- Bo ja przyszedłem tam tylko naprawić kaloryfery!



w Pielęgniarstwie na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
UM w Lublinie.

W swoim wystąpieniu Pani Prezes wskazała na profesjonalizm 
w naszych zawodach, na to, że pragnie samorządu silnego, 
spójnego, podejmującego wyzwania na miarę nowoczesnego 
pielęgniarstwa.

 W drugim dniu dokonano wyboru 30 członków Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, w tym 27 pielęgniarek i 3 położne. 
W skład Rady wchodzą także Przewodniczące Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w liczbie 45.

Członkami organów Naczelnej Rady ze Szczecińskiej Izby 
Pielęgniarek i Położnych zostali:

Członek Naczelnej Rady – Maria Matusiak
Członek Naczelnego Sądu – Wojciech Brzóska

W trakcie zjazdu podjęto szereg apeli, uchwał i stanowisk 
dotyczących między innymi:

wprowadzenia regulacji prawnych, które przeciwdziałać będą 
ustalaniu jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych na 
dyżurach w podmiotach leczniczych nie będących przed-
dsiębiorcami,
konieczności wprowadzenia społecznego ubezpieczenia 
pielęgnacyjnego w celu zabezpieczenia potrzeb pielęgnacyjno - 
opiekuńczych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
eliminowania pielęgniarek  systemu z zespołów ratownictwa 
medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych,
zagrożeń wynikających z ustawy o działalności leczniczej – 
przekształcenia podmiotów leczniczych,
podjęcia działań w celu wprowadzenia obowiązku stosowania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
zakupienia przez Ministerstwo Zdrowia licencji Między-
narodowej Kwalifikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP),
podwyższenia wielu emerytalnego kobiet i mężczyzn,
składek członkowskich.

Zagadnienie to wzbudziło wiele emocji i burzliwą dyskusję. 
W konsekwencji przyjęto uchwałę, która zmienia wysokość składki 
z 0,5% do 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla 
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego 
w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej 
w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź 
grupowej praktyki zawodowej, regulacja ta dotyczy również 
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku 
o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. W przypadku 
uzyskiwania dochodów jednocześnie z wielu  źródeł, składka 
członkowska powinna być naliczona z jednego źródła tego, 
z którego wysokość składki jest wyższa.

Z dokładnymi treściami uchwał, stanowisk i apeli można 
zapoznać się na stronie Naczelnej Izby. Wyrażam przekonanie, że 
nowo wybrani członkowie organów Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych dołożą wszelkich starań, aby postawione przed nimi 
zadania realizować najlepiej, jak potrafią.

Pragnę podziękować byłej Pani Prezes Elżbiecie 
Buczkowskiej oraz Pani Wiceprezes Elżbiecie Garwackiej – 
Czachor za współpracę w minionej kadencji.

Nowej Pani Prezes Grażynie Rogali  – Pawelczyk gratuluję 
i życzę wytrwałości w dążeniu do realizacji postawionych celów. 

Przewodnicząca SIPIP 
mgr Maria Matusiak

Po wyborach na terenie izb 
okręgowych przyszedł czas na 
wybory na szczeblu 
krajowym. W dniach 6-8 
grudnia odbył się VI Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych 
w Jachrance. Krajowy Zjazd 
jest najwyższym organem 
Naczelnej Izby. W trakcie jego 
trwania dokonano wyboru do 
oragnów Naczelnej Izby, 
podjęto wiele uchwał, stano-
wisk. W zjeździe jako delegaci 
uczestniczyło 327 przedsta-

wicieli środowiska pielęgniarek i położnych z terenu całego kraju, 
część po raz pierwszy, inni byli wielokrotnymi uczestnikami poprzed-
nich zjazdów. Zaproszenie na zjazd otrzymali przedstawiciele 
ustępujących organów Naczelnej Izby, którzy nie posiadali mandatu 
delegata. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście 
w osobach: Bartosza Arłukowicza - Ministra Zdrowia, Marka Habera 
- Wiceministra Zdrowia, Beaty Cholewki - Dyrektor Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych, Krystyny B. Kozłowskiej- Rzecznika Praw
 Pacjenta. 

Nasza izba miała 9 mandatów. Delegatami na zjazd byli: Anna 
Maria Król, Zofia Cerzniewska, Maria Smalec, Marzanna 
Stanisławska, Alicja Skwarczyńska, Elżbieta Wrona, Gabriela 
Hofman, Wojciech Brzóska, Zygmunt Sitko. W zjeździe jako członek 
ustępującej rady uczestniczyła jako gość Maria Matusiak, bez 
mandatu delegata.

Obrady zjazdu w dniu 6 grudnia rozpoczęły się wprowadzeniem 
sztandaru i odśpiewaniem Hymnu pielęgniarskiego. Następnie 
ustępująca Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani 
Elżbieta Buczkowska otworzyła obrady Zjazdu. Głos zabierali także 
zaproszeni goście kierując do nas wiele ciepłych słów, deklarując 
chęć współpracy. Pan Minister Bartosz Arłukowicz zaszczycił nas 
swoją obecnością drugiego dnia obrad, jako że były to Pana Ministra 
pierwsze tygodnie urzędowania (ogrom nowych zadań) cieszę się, że 
choć krótko, ale był z nami. W swojej wypowiedzi zapewniał o chęci 
konstruktywnej współpracy z naszym środowiskiem. Zaproponował, 
abyśmy wskazali 2-3 najważniejsze sprawy do rozwiązania 
i wspólnie starali się uzyskać zamierzony efekt.

Następnie rozpoczęły się czynności proceduralne polegające na 
wyborze prezydium Zjazdu, komisji zjazdowych. Ustępujący 
przedstawiciele naczelnych organów przedstawili sprawozdania 
kadencyjne.

 Kolejnym punktem Zjazdu był wybór:
Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, którym została 
Pani Maria Grabowska z Katowic,
Przewodniczcego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
którym została Pani Halina Boniecka z Radomia,
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którym 
została Pani Irena Choma z Katowic.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad dokonano wyboru Prezesa 
Naczelnej Rady.

Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych została 
wybrana dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk.

Pani Prezes od wielu lat jest związana z pracą w samorządzie. 
Pełniła funkcję Wiceprezesa Naczelnej Rady, Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Zastępcy Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. Obszar 
pielęgniarstwa wobec tego jest Pani Prezes dobrze znany zarówno ze 
strony samorządu zawodowego, jak i nauczania zawodu, ponieważ 
jest także adiunktem w Katedrze i Zakładzie Zarządzania 

VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych NA ZDROWIE POSŁOWIE!...
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