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Morze �oletu w krokusach zaklęte
raduje serca wszystkich Szczecinian…
Jak każdej wiosny, to wprost niepojęte,
na Jasnych Błoniach rozkwita z nich dywan…
    H.G.
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Te wszystkie cechy mamy w sobie
Jestem pewna tego
Dlatego dla nas wszystkich -
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

Kasia Mandes
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 Maj to miesiąc, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarki i Dzień Położnej. Uznanie tych dwóch dni – 8 i 12 maja 
jako tych, w których obchodzimy nasze święto zawodowe, to okazanie 
wyrazu szacunku zarówno dla nas samych, jak i naszych zawodów. 

Niektórym może wydać się to śmieszne i nieco „myszką trąci”, że co 
roku staramy się w tym dniu spotkać w jak najszerszym gronie, by 
w uroczysty sposób podkreślić wagę tego święta, a co za tym idzie – 
rangę naszych zawodów. Zaproszeni Goście w ciepłych i miłych 
słowach wypowiadają się o nas, naszym poświęceniu, misji 
pielęgniarstwa. Czasem dodają życzenia, abyśmy byli wreszcie 
docenieni �nansowo, bo przecież społeczeństwo postrzega nas 
bardzo pozytywnie i w rankingach zawodów zaufania publicznego 

zajmujemy wysokie noty. Jest to bardzo miłe i sympatyczne, tylko jakoś od lat kończy się na 
życzeniach, a do realizacji ciągle daleko…

Od współczesnej pielęgniarki i położnej wymaga się szeroko pojętej wiedzy, ustawicznego 
doskonalenia zawodowego, znajomości wszelkich przepisów prawnych związanych 
z wykonywaniem zawodów i - co najważniejsze – obejmowania opieką i troską osób 
wymagających naszej pomocy.

Przy tym niestety nie można nie zauważyć, że jest nas coraz mniej, średnia wieku jest coraz wyższa, 
warunki wykonywania pracy są trudne i systematycznie pogarszają się…

Te i wiele, wiele innych czynników powoduje, że młodzi ludzie niechętnie podejmują kształcenie 
na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, a jeśli już, to z zamiarem pracy za granicą po 
ukończeniu studiów.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, co przed nami?... No cóż – na pewno wzrośnie 
średnia wieku, pojawi się „luka pokoleniowa”, a ze względu na starzenie społeczeństwa, zwiększy 
się zapotrzebowanie na świadczenia pielęgniarskie.

Przysłowie mówi, że kropla drąży skałę, więc i my mamy nadzieję, że ustawiczne działania naszego 
samorządu zawodowego na rzecz poprawy i zmiany tego stanu rzeczy przyniosą wreszcie 
pozytywne efekty.

Póki co cieszmy się, że możemy razem świętować i choć na parę godzin zapomnieć o troskach dnia 
codziennego.

Zaś Koleżankom i Kolegom Pielęgniarkom i Położnym „płci obojga” życzę z okazji naszego święta 
przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze, pomyślności i wytrwałości w dążeniu 
do wytyczonych celów, pogody ducha i spełnienia WSZYSTKICH marzeń…

Przewodnicząca Rady - Gabriela Hofman

„Kardiodiabetologia w praktyce pielęgniarki i położnej”
– w foto obiektywie…

Członkowie Komisji ds. piel. diabetologicznego
– od lewej: I. Mikołajewska, E. Salwa, I. Trzepiałowska
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Biuro
Szczecińskiej Izby 
Pielęgniarek i Położnych
70-237 Szczecin, ul. Kusocińskiego 16 LU1
czynne
od poniedziałku do czwartku 
w godz. 8.00 - 16.00

Sekretariat
tel. 91 432 98 61
tel./fax: 91 432 98 68
e-mail:sipip@sipip.szczecin.pl

Specjalista 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. 14.00

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. 14.00 - 16.00
Wizyty proszę umawiać w sekretariacie Izby

Sekretarz Rady
tel. 91 432 98 62

Główna Księgowa
tel. 91 432 98 66 
pn., wt., czw. 8.00 - 16.00

Skarbnik
tel. 91 432 98 67

Dział prawa wykonywania zawodu
tel. 91 432 98 65
poniedziałek, środa, czwartek - 8.00 - 16.00
wtorek - 10.00 - 18.00

Dział Szkoleń
tel. / fax: 91 432 98 64

UWAGA
Wszelkie płatności w formie przelewów bankowych.

Piątek jest dniem bez interesanta

PKO BP
Nr konta:
49 1440 1332 0000 0000 0340 7567

Opłata za szkolenie - nr konta
Alior Bank
Nr konta: 
26 2490 0005 0000 4530 9159 0991

Wysokość składki członkowskiej 
w roku 2017!!!

Składka członkowska dla osób prowadzących 
działalność wynosi 33,03 zł. 
Pozostałe osoby płacą składki zgodnie z tekstem 
jednolitym Uchwał nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w spr. wysokości składki 
członkowskiej oraz zasad jej podziału.

Wydawca: Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
70-237 Szczecin, ul. Kusocińskiego 16 LU1, tel. 91 432 98 61, tel./fax: 91 432 98 68, REGON 810026946
Redaguje zespół: Helena Gąsior, Katarzyna Mandes, Dorota Kalek, Magdalena Zyblewska, Edyta Osiecka, Jarosław Zinkiewicz.
Zdjęcia: ze zbiorów redakcji.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów oraz zmiany tytułów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń. Redakcja przyjmuje i zamieszcza odpłatnie wszelkie ogłoszenia i reklamy.
Nakład: 1600 szt. Druk: Drukarnia Drucker, Ustowo 40d, www.drucker.pl. Druk ukończono: 9.06.2017 r. Do użytku wewnętrznego.
Egzemplarze bezpłatne dla członków SIPiP.

W numerze

XXVI Zjazd Sprawozdawczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek 
i Położnych �������������������������������������������������������������������������� 19
Korespodencja - oświadczenie złożone przez Senatora Grze-
gorza Napieralskiego na 38. Posiedzeniu Senatu w dniu 30 
marca 2017r. ����������������������������������������������������������������������� 40
Odpowiedź J. Szczurek-Żelazko ����������������������������������������� 40
Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 
diabetologicznego o pompach  ������������������������������������������� 42
Wyrwane z kontekstu …KODEKSU… ��������������������������������43
Nowe uprawnienia pielęgniarek/położnych oraz zasady reali-
zacji zleceń lekarskich - wybrane aspekty prawne r. pr. Paweł 
Strzelec ������������������������������������������������������������������������������� 45
Kardiodiabetologia w praktyce pielęgniarki i położnej ��������� 53
„ONE SĄ WŚRÓD NAS” – dzieci z cukrzycą  ��������������������� 54
Kondolencje ������������������������������������������������������������������������ 55

W numerze ���������������������������������������������������������������������������������� 1
Kalendarium �������������������������������������������������������������������������������� 2
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej: spotkania – wspo-
mnienia – życzenia ��������������������������������������������������������������������� 3
Życzenia �������������������������������������������������������������������������������������� 5
Ważne! ���������������������������������������������������������������������������������������� 6
Pismo - korespondencja Ministra Sprawiedliwości do NRPiP ����� 8
Odpowiedź MZ- podawanie leków z listy Lz ������������������������������� 9
Problemy Pielęgniarstwa są problemami całego kraju, dlatego nie 
można ich lekceważyć! ������������������������������������������������������������� 10
Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 30 marca 
2017 r. ��������������������������������������������������������������������������������������� 10
Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe 
w Polsce ������������������������������������������������������������������������������������ 12
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia - opieka długoterminowa ����� 13
Spotkanie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia z przedstawicielami 
środowisk pielęgniarek i położnych ������������������������������������������� 18

Spis treści:



2

20.02.2017
Posiedzenie Komisji ds. pielęgniarstwa diabetologicznego
20-23.02.2017
Konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w SPWSZ
27.02.2017
SPWSZ spotkanie w sprawie połączenia szpitali – udział Gabrieli 
Hofman
28.02.2017
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej w MSWiA SP ZOZ
28.02.2017
Rada ZOW NFZ – udział Marii Matusiak
03.03.2017
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej SP ZOZ 
Choszczno
03.03.2017
Konkurs na Z-cę Dyrektora ds. lecznictwa 109 SW SP ZOZ 
z Przychodnią – udział Gabrieli Hofman
03.03.2017
Spotkanie w Zdunowie w sprawie połączenia szpitali – udział 
Gabrieli Hofman
06.03.2017
Szkolenie członków Komisji medycyny szkolnej w zakresie pomp 
insulinowych organizowane przez Komisję ds. pielęgniarstwa 
diabetologicznego
07.03.2017
Posiedzenie Komisji ds. kształcenia
09.03.2017
Posiedzenie Komisji ds. etyki
10.03.2017
Spotkanie z Konsultantami Wojewódzkimi w siedzibie izby 
w tematyce omówienia możliwości opracowania modelu skoor-
dynowanej opieki pielęgniarskiej pomiędzy lecznictwem stacjo-
narnym a lecznictwem ambulatoryjnym
11.03.2017
Spotkanie edukacyjne organizowane przez Komisję ds. pielę-
gniarstwa chirurgicznego pt. „Opieka nad pacjentem stomijnym 
– wyzwania, doświadczenia, inspiracje, nowe możliwości“
13.03.2017
Spotkanie w Szpitalu w Zdunowie w sprawie połączenia szpitali 
– udział Gabrieli Hofman
13.03.2017
Posiedzenie Komisji ds. nadzoru
14.03.2017
Spotkanie pielęgniarek epidemiologicznych
14.03.2014
Posiedzenie Komisji położnych
14-16.03.2017
NRPIP – udział Gabrieli Hofman i Marii Matusiak

25.03.2017
XXVI Zjazd SIPIP
27.03.2017
Debata w Ministerstwie Zdrowia – udział Gabrieli Hofman
28.03.2017
Posiedzenie Komisji socjalnej
29.03.2017
Posiedzenie Prezydium SIPiP
30.03.2017
Spotkanie z Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinach pielę-
gniarstwa – kontynuacja tematu ze spotkania z dnia 10.03.2017
31.03.2017
Posiedzenie Komisji położnych
31.03. – 02.04.2017
Konferencja organizowana przez SIPiP pt. „Prawne aspekty 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej” - Międzyzdroje
04 - 05.04.2017
Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony 
Zdrowia – udział Gabrieli Hofman i Marii Matusiak
04.04.2017
Posiedzenie Komisji ds. kształcenia
04.04.2017
Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 
i położnej
05.04.2017
Zachodniopomorski Klaster Seniora – Sejmik Województwa – 
udział Marzanny Stanisławskiej
06.04.2017
Forum Menadżerów Służby Zdrowia – Hotel Dana w Szczecinie
12.04.2017
Szkolenie dotyczące Systemu Monitorowania Kształcenia
Spotkanie z Paniami odchodzącymi na emeryturę
13.04.2017
Rada Dialogu Społecznego Zespół problemowy ds. ochrony 
zdrowia – Urząd Marszałkowski – udział Gabrieli Hofman
19.04.2017
Posiedzenie Komisji socjalnej
20.04.2017
Posiedzenie Prezydium SIPiP
24.04.2017
Zespół Opieki Długoterminowej W-wa Krajowy Instytut Gospo-
darki Senioralnej – udział Marii Matusiak
24.04.2017
Warsztaty „Kardiodiabetologia w praktyce pielęgniarki i położnej” 
– organizator Komisja ds. pielęgniarstwa diabetologicznego przy 
SIPiP
25.04.2017
Posiedzenie Komisji ds. położnych

Kalendarium



3

SZCZECIŃSKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, na 
celebrację swojego, corocznego święta wybrała TEATR POLSKI. 
Teatr, to takie miejsce niezwykłe, wyjątkowe, w którym ma prawo 
wydarzyć się wiele niespodziewanych i niecodziennych rzeczy. 
I tak właśnie było! Mam zaszczyt już od dłuższego czasu w ta-
kich świętach uczestniczyć, z różnym wykładami. Przez wiele lat, 
tych wspólnych spotkań, wytworzyły się miedzy nami trwałe wię-
zi przyjaźni, szacunku i radości bycia razem. Za każdym razem 
stojąc na scenie, przed tym szacownym gronem ludzi, którzy na 
jakimś etapie swojego życia podjęli decyzję o ratowaniu życia in-
nych, mam pewien dylemat: „…jak ich pochwalić i jak im podzię-
kować za ich niezwykle trudną, odpowiedzialną i obciążającą 
emocjonalnie pracę?” Ten dylemat nie jest jedynym, jest jeszcze 
inny:” … jak ich zachęcić, aby wciąż tę pracę wykonywali, kiedy 
wiem, że w ślad za ponoszonymi trudami nie podąża finansowa 
gratyfikacja?” Praca zmianowa i nieprzewidywalność mogących 
wystąpić sytuacji trudnych, nie sprzyja wypoczynkowi, relaksacji 
i zapomnieniu o tym, co wydarzyło się na oddziale, nawet wtedy, 
gdy dyżur się skończył. Oczywiście nasz mózg posiada zdolność 
resetowania i segregowania różnych obciążających emocjonal-
nie informacji. Ale czy to jest wystarczające? Szczególnie wtedy 
jest to trudne, gdy pacjent odchodzi, ale nie z powodu zakoń-
czenia procesu leczenia, lecz gdy odchodzi tak NA ZAWSZE. 
Poznaliśmy go, znamy jego historię choroby, jego przyzwyczaje-
nia, obawy, jego bliskich i w pewnym momencie zostaje po nim, 
świeże, równo zasłane łóżko. Ale jego nieobecność pozostaje 
wszędzie. To nie jest pustka, tylko nieobecność, która z pozio-
mu racjonalnego przemieszcza na poziom emocjonalny i tam 
zamienia się w obecność. Wiele razy miałam ochotę zapytać, 
jak sobie z tym personel pielęgniarski radzi, ale nie zapytałam. 
Może z braku odwagi, albo po prostu dlatego, że nie chciałam 
tego wiedzieć. Przecież każdy reaguje inaczej i każdy przypadek 
jest inny, to po co mam pytać(?) Każdy posługuje się własnym 
procesem oswajania, tego, za czym potem chce tęsknić. Pacjent 
zawsze tęskni za tym, aby ktoś go oswoił z jego własnym lękiem, 
niepewnością i bólem. A personel tęskni za tym, aby pacjent 
podpowiedział mu najprostszy i najszybszy sposób oswajania go 
z tym, co się może w najbliższej przyszłości wydarzyć.

Przybyłam do teatru w gronie innych zaproszonych gości. 
Tym razem nie miałam wygłaszać inauguracyjnego wykładu. 
Usiadłam w pierwszym rzędzie, bo tam właśnie zarezerwowano 
mi miejsce. Miałam przy sobie niespodziankę dla szacownej pu-
bliczności. Więc i tak czekała mnie wizyta na scenie i kilka zdań 
skierowanych do widzów w celu uzasadnienia mojej wśród nich 

25.04.2017
Posiedzenie Komisji ds. medycyny szkolnej
27.04.2017
Posiedzenie Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego
08.05.2017
Posiedzenie Komisji socjalnej
09.05.2017
Posiedzenie Komisji ds. kształcenia zawodowego pielęgniarek 
i położnych

09.05.2017
Posiedzenie Komisji ds. położnych
10.05.2017
Posiedzenie Prezydium SIPiP
12.05.2017
Uroczystość Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej w Teatrze Polskim

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej: spotkania – wspomnienia – życzenia



4

obecności. Uznałam, że skoro mnie do siebie tyle razy zaprasza-
ją, to mogę się czuć w pełni przez nich oswojona i mam prawo 
przyznać się do tego, że za nimi tęsknię. Ale zanim ja weszłam 
na scenę, odbyło się wiele innych rzeczy. I tak po ceremonii po-
witania, wręczeniu odznaczeń i występie Chóru SIPiP, nastąpiła 
chwila rozlosowania prezentów wśród publiczności. Nie bagate-
la, dziesięciu nagród pieniężnych. Było wiele radości i zabawy, 
szczególnie wtedy, gdy szczęśliwy los trafiał na puste miejsce 
i losowanie trzeba było powtórzyć. Zdarzyło się również i tak, 
że szczęśliwa zdobywczyni nagrody podpisała jej odebranie, ale 
pieniędzy nie zabrała i nawet tego nie zauważyła. Organizatorzy 
dopilnowali, aby koperta dotarła we właściwe ręce. To jednak nie 
jedyne wydarzenie, które rozbawiło wszystkich. Otóż okazało się, 
że jedna z pań pielęgniarek przyjechała w zastępstwie koleżanki, 
która nie mogła być obecna, a szczęśliwy los padł właśnie na 
jej miejsce. Z sali posypały się podpowiedzi, czy należy kopertę 
z całą zawartością przekazać nieobecnej koleżance, czy tylko 
w połowie jej zawartości, a może wcale! Był też moment rozcza-
rowania: kiedy okazało się że los padł na miejsce obok, ale oso-
ba je zajmująca nie zareagowała, bo po odbiór nagrody ruszyła 
osoba siedząca obok. Ale czujni i przygotowani organizatorzy 
wychwycili pomyłkę i natychmiast ją skorygowali. Potem przyszła 
kolej na losowanie moich prezentów. Było to pięć książek mojego 
autorstwa pod tytułem „ DAR DNA”, zawierających podpowiedź: 
„ jak wrócić do szczęścia(?)” Historia powstania tego tekstu była 
niebywała, bo zupełnie przypadkowa. Jest to studium indywidu-
alnego przypadku, którego bohaterką jest Łucja, zmagająca się 
z własnym syndromem bezradności, bezsilności i utraty sensu 
życia. Kiedy w życiu Łucji zaczęło brakować wszystkiego: środ-
ków do życia, płynności finansowej, przyjaciół, rodziny i wsparcia 
ze strony kogokolwiek, na jej drodze pojawiłam się ja. Przyglą-
dałam się dramatowi jej życia z niedowierzaniem, jak na moich 
oczach kurczyło się i powoli zanikało, bez szansy na zmianę. 
Kolejna nieudana próba samobójcza Łucjii uświadomiła mi fakt, 
że skoro do tej pory nikomu nie udało się jej powstrzymać i zła-
godzić ostrość doznawania otaczającej ją rzeczywistości, to i ja 
nie mam na to szansy. Na widowni paliło się lekko przyćmione 
światło, więc mogłam dostrzec widzów, siedzących nawet w dal-
szych rzędach. Panowała cisza. Słuchali. Więc kontynuowałam. 
Chcąc uratować jej życie musiałam rozeznawać się w jej świecie, 
doznaniach, lękach, przestrzeni i zagrożeniach. Zdecydowałam 
się na eksperyment z wykorzystaniem owego DNA, na którym 
się znalazła. Miałam świadomość, że albo w jej życiu coś drgnie 

i poprawi się natychmiast, albo będzie za późno. Zdawałam so-
bie sprawę jeszcze z czegoś, że ja muszę również zejść na owe 
DNO z nią razem. Więc weszłyśmy do tego obcego mi świata 
razem. Podzieliłyśmy się rolami: ja byłam świadkiem, obserwa-
torem i koordynatorem zdarzeń, Łucja było Królową Śmietników, 
Guru Kloszardów, Wolontariuszką na Wysypisku. Po wielu mie-
siącach wędrowania po dnie, nie poległyśmy. Mamy za sobą 
niebywałe i trudne doświadczenia: chwile zwątpienia, ból, łzy 
i rozpacz. Wraz z Łucją zwiedzałam śmietniki w poszukiwaniu 
jedzenia. A jedyne uczucie, które temu towarzyszyło, to LĘK! Gi-
gantyczny LĘK! Jego nie zapomnę nigdy. Moi bliscy, z grubsza 
poinformowani o tym, co ja robię, nie mogąc mnie przed tym po-
wstrzymać, czekali ze strachem i niecierpliwością na sygnał, że 
danego dnia eksperyment już został zakończony, a ja wróciłam 
z DNA do swojego świata. Wysyłałam do nich krótkie i zwarte 
esemesy: „ Wszystko ok! Jestem w domu! Czuję wokół siebie 
smród i nie umiem się go pozbyć, mam zasmrodzony mózg. Mu-
szę się położyć i odpocząć.” Najczęściej odpisywali: „Martwimy 
się o ciebie!” W odpowiedzi otrzymywali tylko dwa zdania:” Nie-
potrzebnie! Obie z Łucją wciąż żyjemy!” Uznawszy, że na temat 
zawartości książki powiedziałam wystarczająco dużo, przystąpi-
liśmy do jej rozlosowania wśród widzów. Jakież było zdziwienie 
obdarowanych szczęśliwców, że wraz z książką otrzymują jesz-
cze kartę „ BOAORDING PASS”, zaczepioną na smyczy. Bowiem 
książka prócz analizy indywidualnego przypadku i skatalogowa-
nia chronologicznych wydarzeń, zawiera również tzw. PAKIETY 
PRACY, które umożliwiają Czytelnikowi zajrzenie w głąb siebie 
i posprzątanie we własnym życiu wszystkiego tego, co trudne, 
ale już nieważne i zbędne. Pierwszy pakiet pracy nazywa się: 
LABIRYNT i to właśnie on jest interaktywny, a poruszanie się 
po nim zabezpiecza owa karta wstępu. Labirynt ma kilkanaście 
komnat, przez które należy przejść i odbarczyć swój umysł od 
tego wszystkiego, co blokuje rozwój, co powoduje ograniczenia, 
co hamuje odczuwanie przyjemności z podążania za własnymi 
celami i spełnieniem. Ceremonia zawieszania na szyi karty wstę-
pu do labiryntu, odbywała się w pełnym skupieniu, oczywiście 
z elementami zaciekawienia. Spotkanie z moimi przyjaciółmi za-
kończyłam stwierdzeniem, że Łucja mnie czegoś nauczyła:” Bie-
da ma słodkawy, mdlący i duszący zapach. Odstrasza i częściej 
wywołuje pogardę, niż współczucie. Ten zapach nie odnosi się 
tylko do biedy. To zapach ludzkiej rozpaczy.” Ratując drugiego 
człowieka, musimy szukać wciąż nowych rozwiązań, bo każde 
życie jest darem, który należy przyjąć z wdzięcznością, rozpako-
wać i obejrzeć, a potem nieustannie wyrażać zachwyt nad jego 
wartością.

Pielęgniarkom i położnym, a także całemu personelowi me-
dycznemu: z podziękowaniem za ich trud ratowania ludzkiego 
życia,

prof. Sławomira Anna Gruszewska

Od redakcji:
Jak można nabyć książkę „Dar dna”: Sklep internetowy: 
splendor24.pl
Trzeba wpisać w rubrykę „Dar dna”, kliknąć szukaj i… już jest! 
Polecamy!!!!
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, lok. 10, Tel.(22) 327 61 61, Fax. (22) 327 61 60

Warszawa, 9 maja 2017r.

Pani
Gabriela Hofman
Przewodnicząca Rady
Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Warszawa, maj 2017r

Szanowna Pani Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

„Największą zdobyczą serca jest – drugie serce „ E. Lipiński

Majowe Święto Pań i Panów Pielęgniarek i Położnych wpisuje się w serce każdego pa-
cjenta i jego rodziny. Każdego, kto doświadczył ciepła wyrozumiałości i profesjonalnej opieki 
w cierpieniu i chorobie.

Pani Przewodnicząca, życzę możliwości realizacji marzeń i wyzwań zawodowych, unij-
nych standardów warunków pracy i wynagrodzenia w najbliższej przyszłości. Tak, aby nie 
trzeba było wyjeżdżać za granicę i opuszczać własnych pacjentów.

Uprzejmie proszę o przekazanie moich życzeń Zarządowi i Waszym Pielęgniarkom i Po-
łożnym.

Z wyrazami szacunku
Barbara Kot-Doniec

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki oraz Dzień Położnej 
przypomina nam wszystkim o ważnej roli, jaką wobec czło-
wieka, społeczeństwa pełnią pielęgniarki i położne. To praca, 
która uczy cierpliwości, wytrwałości, pogody ducha i jakże 
trudnej sztuki nie poddawania się.
Pielęgniarki, położne w swojej praktyce zawodowej, oprócz 
pięknych chwil przynoszących poczucie satysfakcji i speł-
nienia, stykają się z człowiekiem chorym, niepełnosprawnym. 
Jednak niezwykle ważne jest, by mimo chwil zwątpienia, 
zmęczenia wierzyć, że wybór, którego dokonali - jest trafny.

Z okazji majowych świat, wszystkim pielęgniarkom, pielę-
gniarzom, położnym, serdecznie dziękuję za to, że każdego 
dnia otaczacie swoich pacjentów profesjonalną opieką, dzięki 
której mogą mieć poczucie, że w systemie ochrony zdrowia 
to właśnie oni są najważniejsi. Dziękuję, że Wasza troska, 
zaangażowanie i umiejętność niesienia pomocy nie ma gra-
nic. Dziękuję, że jesteście samodzielnymi i niezależnymi 

profesjonalistami w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji. 
Dziękuję, że podejmujecie coraz nowe wyzwania, prezen-
tujecie wciąż nowe umiejętności oraz otwartości na zmiany. 
Dziękuję wreszcie, że umiecie się uśmiechać nawet po wy-
czerpującym dniu pracy.

Na ręce Pani Przewodniczącej, wszystkim pielęgniarkom, 
pielęgniarzom, położnym ze Szczecińskiej Rady Pielęgniarek 
i Położnych życzę zdrowia – bez niego nic nie jest możliwe; 
pracy, która przynosi satysfakcję i spełnienie; szacunku pa-
cjentów – dzięki, któremu mamy przekonanie, że nasza praca 
ma sens oraz dobrych warunków pracy i płacy - dzięki, któ-
rym to wszystko może być możliwe.

Z wyrazami szacunku 
Prezes
Zofia Małas

Życzenia
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„ Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobro drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowany; obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”

12 maja Międzynarodowy dzień Pielęgniarek i Położnych

Drogie Pielęgniarki i Położne, Pielęgniarze i Położni, 
Każdego roku w dniu 12 maja zwracamy uwagę na problemy zdrowotne ludności na całym świecie przez pryzmat roli pielęgniarek 
i położnych w zapewnieniu dostępu do opieki medycznej i profilaktyki. Nikt nie ma wątpliwości, że Wasza służba wymaga szczegól-
nych predyspozycji i wyjątkowego zaangażowania, a także wykształcenia na bardzo wysokim poziomie, a jednak wciąż za mało ceni 
się Waszą pracę, wciąż nie jesteście w pełni zadowoleni z miejsca, jakie zajmujecie w systemie służby zdrowia i największą zapłatą 
staje się poczucie dobrze spełnionego obowiązku i wdzięczność pacjentów. W tym szczególnym dniu składam Wam wyrazy głębo-
kiego szacunku i podziękowania za codzienną służbę, którą pięknie określił Jan Paweł II w cytowanej sentencji.

Z życzeniami wszelkiego spełnienia na wszystkich polach aktywności zawodowej i osobistej.

dr Piotr B. Zientarski
Senator R P
Przewodniczący Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej

Koszalin, 12 maja 2017 r.

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od 1 maja 2017 r.  Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek 
i położnych
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycz-
nych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym 
przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na 
podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie infor-
macji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:

gromadzenie informacji pozwalających na określenie  –
zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określo-
nych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzi-
nach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowni- –
ków medycznych;
monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjne- –
go pracowników medycznych;
wspomaganie procesu zarządzania systemem kształ- –
cenia pracowników medycznych;
wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których  –
mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach mo-
dułu System Informatyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane 
są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 
r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 
2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przepro-
wadzane:

postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specja- –
lizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i do-
kształcającego,
składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu pań- –
stwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:
dostęp do Internetu, –

Ważne!
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adres e-mail, –
zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z naj- –
nowszą aktualizacją,
przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet  –
Explorer (najnowsze wersje).

Założenie konta w SMK.I. 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie zało-
żenie konta w tym systemie.
(szczegóły, jak należy założyć konto podamy wkrótce po urucho-
mieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia).

Potwierdzenie tożsamości.II. 
Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej 
tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:

za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego  –
lub
za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP  –
(szczegółowe informacje na temat profilu zaufane-
go można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/
portal) lub
właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i po- –
łożnych przeprowadzającego kształcenie lub
właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych, do  –
której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych.

III. Weryfikacja uprawnień.III. 
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację 
uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położ-
nych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane 
we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba 
pielęgniarek i położnych.

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA  
PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zmiany dotyczą również organizatorów kształcenia podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych, o których mowa w art. 75 ust. 1 
pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1251 ze zm.), którzy również za pomocą SMK będą składać 
wnioski o wpis, wpis zmiany danych, przesyłać informację 

o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia 
podyplomowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:

dostęp do Internetu, –
adres e-mail, –
zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z naj- –
nowszą aktualizacją,
przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet  –
Explorer (najnowsze wersje).

Założenie konta w SMK.I. 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie zało-
żenie konta w tym systemie.
(szczegóły, jak należy założyć konto podamy wkrótce po urucho-
mieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia).

Potwierdzenie danych podmiotu.II. 
Po założeniu konta konieczne jest potwierdzenie danych 
podmiotu, będzie to możliwe na kilka sposobów:

za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego  –
lub
za pomocą darmowego podpisu potwierdzanego pro- –
filem zaufanym ePUAP (szczegółowe informacje na 
temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://
epuap.gov.pl/wps/portal) lub
za pośrednictwem właściwej okręgowej izby pielęgnia- –
rek i położnych lub Naczelnej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych.

Weryfikacja uprawnień.III. 
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację 
uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych 
za pomocą systemu SMK.

Kierownicy specjalizacji.IV. 
Kierownicy Specjalizacji również będą zobligowani do posia-
dania konta w systemie SMK. W tym przypadku potwierdzenie 
tożsamości będzie odbywać się na zasadach, jak w przypadku 
pielęgniarki i położnej. Natomiast weryfikacji uprawnień doko-
nywać będzie właściwy organizator kształcenia pielęgniarek 
i położnych.

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne wyrazy podziękowania za trud włożony z sprawowanie opieki nad moją Mamą Śp. Krystyną Kołodziejczak 
kieruję do Koleżanek Pielęgniarek, Ordynatora Oddziału oraz całego personelu Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc – III WSZ 
w Szczecinie Zdunowie. 
Dziękuję za profesjonalizm i dobre słowo, które czasem więcej znaczy od lekarstwa…
W imieniu własnym i całej mojej rodziny – poł. Elwira Sienkiewicz
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Pismo - korespondencja Ministra Sprawiedliwości do NRPiP

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa,
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji
Wydział do spraw Służby Więziennej
DWOiP-III-070-22/17
UNP:170323-00375

24 marca 2017 r.

Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78
02-757 Warszawa

Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2017r., znak: NIPiP-NRPiP-DM.002.2.2017 zawierające prośbę o podjęcie działań zmie-

rzających do zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych zatrudnionych w więziennej 
służbie zdrowia w ramach realizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 
2017-2020” (Dz. U z 2016 r. poz. 2176), uprzejmie przedstawiam co następuje.

W ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, zagwa-
rantowane zostały środki na wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników, w tym dla zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia 
pielęgniarek i położnych.

Wspomniana ustawa obejmuje realizację m.in. takich przedsięwzięć, jak: „Wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjo-
nariuszy Służby Więziennej przez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjo-
nariuszy Służby Więziennej” oraz „Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej”.

W ramach realizacji powyższych przedsięwzięć planowane są dwie podwyżki uposażeń Służby Więziennej – od 1 stycznia 2017 r. i od 
1 stycznia 2019 r. Przy wzroście od 1 stycznia 2017 r. wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne wynagrodzenie funkcjonariu-
szy Służby Więziennej o 0,18 (tj. z 3,01 do 3,19) podwyżka wyniesie średnio 253 zł z funduszem nagród uznaniowych i zapomóg.

Obecnie trwa procedura legislacyjna umożliwiająca realizację podwyżki od dnia 1 stycznia 2017 r.
Natomiast podwyżka planowana od 1 stycznia 2019 r. przy wzroście wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne wy-

nagrodzenie funkcjonariuszy Służby Więziennej o 0,22 (tj. z 3,19 do 3,41) wyniesie średnio 309 zł z funduszem nagród uznaniowych 
i zapomóg.

Podkreślić należy, iż przedmiotowe przedsięwzięcia obejmują swoim zakresem również pracowników. Istotnym jest, że pracownicy 
zatrudnieni w służbie więziennej, w tym pracownicy więziennej służby zdrowia otrzymali podwyżkę wynagrodzeń z wyrównaniem od 
01.01.2017 r. średnio o 250 zł na etat.

Kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowany jest od 1 stycznia 2019 r. i wyniesie średnio 300 zł na etat.
Pragnę również nadmienić, że funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni w Służbie Więziennej zostali objęci wzrostem wynagrodzeń 

również 2016 r.

Z poważaniem,

Dyrektor Departamentu
Wykonania Orzeczeń i Probacji
Mirosław Przybylski
sędzia

OGŁOSZENIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni pielęgniarkę do pracy w Poradni Urologicznej. Praca cztery razy w tygodniu 
cztery godzinny dziennie w godzinach od 9-13.Wymagana umiejętność obsługi komputera.
W przypadku zainteresowania proszę o kontakt telefoniczny pod nr 501 09 66 62.
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Odpowiedź MZ- podawanie leków z listy Lz
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Problemy Pielęgniarstwa są problemami całego kraju, dlatego nie można ich lekceważyć!

W dniu 30 marca 2017r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa 
dotycząca projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, 
w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia 
(Podsekretarz Stanu Zbigniew Król i Dyrektor Departamentu 
Organizacji Ochrony Zdrowia Beata Rorant), Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych (Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska, 
Przewodnicząca Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej 
NRPiP Alicja Stanikowska, członek NRPiP Teresa Kuziara), 
Naczelnej Izby Lekarskiej, Kolegium Pielęgniarek i Położnych 
Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych w Polsce, Federacji Związków Pracodawców 
Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Porozumienie 
Pracodawców Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Lekarzy, Fundacji My Pacjenci, Konsul-
tant Krajowy Medycyny Rodzinnej.
Pani Dyrektor Beata Rorant omówiła nową propozycję projektu 
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, która zawiera koordy-
nowaną opiekę nad pacjentem. Poinformowała też o  wdrożeniu  
programu pilotażowego dla projektowanej ustawy od 01.07.2017 
do 31.12.2019 roku oraz wyjaśniła sposób finansowania świad-
czeń w poz, w którym utrzymana pozostaje  stawka kapitacyjna 
i wprowadzone finansowanie dodatkowe poprzez dodatek zada-
niowy (tj. za opiekę profilaktyczną), dodatek motywacyjny (za 
jakość opieki), budżet powierzony- po pilotażu (na koordynacje 
opieki nad pacjentem - od 01.01.2020 do 31.12.2022 roku). 
W omawianym projekcie  Zespół poz tworzą lekarz (koordy-
nator), pielęgniarka poz, położna poz,  natomiast pielęgniarki 

w środowisku nauczania i wychowania do czasu przyjęcia nowej 
ustawy dotyczącej zdrowia dziecka, będą udzielały świadczeń 
na obecnych zasadach kontraktowania i finansowania.
Docelowo ma powstać Zespół poz na wzór pakietu onkologicz-
nego i ma współpracować na wspólnej liście pacjentów, zasady 
tworzenia takich list mają wypracować świadczeniodawcy, nieza-
leżnie od formy organizacyjnej w jakiej udzielają i kontraktują 
świadczenia.
Podczas konferencji zostało potwierdzone uwzględnienie 
w nowym projekcie ustawy propozycji NRPiP dotyczącej 
wolnego wyboru przez pacjenta świadczeniodawców na obec-
nych zasadach, samodzielnego kontraktowania świadczeń 
w poszczególnych zakresach, wprowadzenia zmian dotyczą-
cych kwalifikacji pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece 
zdrowotnej z zachowaniem praw nabytych. Propozycja NRPiP 
wprowadzenia do ustawy o poz  pielęgniarki gabinetu zabiego-
wego i punktu szczepień nie została uwzględniona w projekcie 
ustawy  lecz rozważa się  umieszczenie w rozporządzeniach 
regulujących zapisy ustawy o poz  lub  w tzw. rozporządzeniu 
koszykowym.
Pani Dyrektor B. Rorant poinformowała, że Ministerstwo Zdrowia 
zrezygnowało z opieki zintegrowanej nad pacjentami przewlekle 
chorymi.
Uczestnicy konferencji uzyskali zapewnienie, iż będą zaproszeni 
do kontynuacji prac nad aktami wykonawczymi procedowanej 
ustawy.

Źródło: NRPiP

27 marca 2017 roku odbyła się debata poświęcona proble-
mom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, 
zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych 
Ministerstwa Zdrowia, przy współudziale Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, a także Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Celem spotkania było przedsta-
wienie kierunku działań oraz możliwości promocji zawodu, 
a także projektów zmian w tzw. „Rozporządzeniu koszyko-
wym”. 
Strategia kluczowych problemów wg Ministerstwa Zdrowia 
Debatę otworzył Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który już 
na samym początku zaznaczył, iż problemy pielęgniarstwa są 
problemami całego kraju, dlatego nie można ich lekceważyć. 
Ministerstwo Zdrowia widzi potrzebę określenia strategii, 
z uwzględnieniem kluczowych problemów, na podstawie której 
będą planowane działania poprawiające status pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce. Jednym z najważniejszych problemów 
według Ministra jest zbyt mała liczba pielęgniarek i położnych 
w systemie zdrowia. Obecnie w szpitalach, przez niedobór kadry, 
na jednej zmianie pracują najczęściej dwie pielęgniarki, zdecy-

dowanie za mało, by zapewnić pacjentom należytą, bezpieczną 
opiekę. Kolejny problem dotyczy społecznego postrzegania tych 
zawodów. Zamiarem Ministerstwa jest wzmocnienie prestiżu 
poprzez zaproszenie różnych środowisk medycznych do prowa-
dzenia wspólnej kampanii społecznej. Problem stanowi również 
nadmierna biurokracja w środowisku medycznym, zabierająca 
zbyt dużo czasu pielęgniarkom i położnym. W debacie udział 
wziął również Wicepremier Jarosław Gowin, który zapewnił 
oficjalnie, że nie przewiduje zmian w kształceniu przeddyplo-
mowym, czyli tworzeniu szkół branżowych jako antidotum na 
braki pielęgniarek i położnych.
Koncepcja stworzenia zawodu pomocniczego dla pielęgnia-
rek i położnych
Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas debaty przez 
wszystkich jej uczestników była koncepcja stworzenia zawodu 
pomocniczego dla pielęgniarek i położnych. Celem kształcenia 
osób w tym kierunku byłaby przede wszystkim możliwość uzupeł-
niania brakującej siły w szpitalach oraz możliwość zastępowania 
pielęgniarek i położnych w czynnościach, które nie wymagają ich 
profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. Dzięki temu będą mogły 
poświęcać więcej czasu pacjentom, którzy naprawdę potrze-
bują ich pomocy. Irena Wrońska, Przewodnicząca Krajowej 

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 30 marca 2017 r.
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Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych zazna-
czyła, iż pomocnik/asystent nie musi mieć ukończonych studiów 
wyższych, edukacja na poziomie szkoły policealnej/pomatu-
ralnej będzie wystarczająca. Izabela Pyra, Dyrektor Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Rzeszowie, dodaje: – Szkoły policealne mają znakomitą bazę 
oraz kadrę, dlatego warto właśnie tam kształcić asystentów pielę-
gniarskich. Na uniwersytetach kształćmy pielęgniarki i położne, 
natomiast pomocników w szkołach pomaturalnych.
Godne warunki pracy dla pielęgniarek i położnych w Polsce 
Każdy z prelegentów zgodził się, iż polskie pielęgniarki i położne 
są bardzo dobrze wykształcone. Jednak warunki pracy, z którymi 
zmagają się na co dzień oraz zbyt niskie płace, często są 
powodem ich emigracji. Pielęgniarka zarabia brutto: w Skandy-
nawii średnio 4 300 euro, a w Niemczech 2 800 euro. Natomiast 

średnia pensja polskiej pielęgniarki to jedynie brutto 800 euro 
brutto. Zawód ten jest zawodem publicznego zaufania, dlatego 
powinien być odpowiednio opłacany. Jest to jednym z głównych 
powodów, przez który młode kobiety go nie wybierają, a jeśli 
absolwentki ukończyły tak trudny i kosztowny zawód to decydują 
się na wyjazd zagranicę zamiast pracować w Polsce.
– Z tegorocznego raportu NIPiP wynika, że obecnie na rynku 
funkcjonuje jedynie 2% osób do 30. roku życia, co jest stanowczo 
za mało. Trzeba zwiększyć tę liczbę poprzez stworzenie dobrej 
oferty dla absolwentów, by chcieli pozostać i pracować w Polsce, 
ponieważ młodzież jest chętna do studiowania pielęgniarstwa 
czy położnictwa, ale zdaje sobie sprawę, co może czekać ją 
po skończeniu studiów. Dodatkowo średnia wieku pielęgniarek 
i położnych jest coraz wyższa – obecnie wynosi prawie 51 lat, 
natomiast jeszcze w 2015 roku – 48 lat. Aktualnie ponad 42 tys. 
z nich jest uprawnionych do świadczeń emerytalnych, jednak jeśli 
przeszłyby na emeryturę, nie byłoby komu pracować, a najbar-
dziej ucierpieliby na tym pacjenci – uważa Zofia Małas, Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jak wynika z raportu, 
co roku kształconych jest średnio około 5 tysięcy absolwentów, 
natomiast do zawodu przystępuje ok 2-3 tysiące pielęgniarek.
Zawody dużej odpowiedzialności społecznej, a wciąż niedo-
ceniane
Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym jest niski prestiż 
zawodów, z którym wiążą się niskie płace i trudne warunki 
pracy. Młode osoby coraz rzadziej widzą pozytywne strony 
tych profesji, są zniechęcone niskimi zarobkami, rosnącą biuro-
kracją, brakiem wsparcia w środowisku medycznym oraz zbyt 
długimi godzinami pracy. – Pierwszym krokiem powinno być 

ułożenie relacji pomiędzy lekarzami a pielęgniarkami, by lekarze 
w końcu zaakceptowali pielęgniarki jako równoległego partnera. 
Również w promocję tego zawodu warto byłoby zaangażować 
rząd, by wspólnie stworzyć profesjonalną kampanię społeczną, 
ukazującą młodym ludziom jak ważne dla środowiska są pielę-
gniarki i położne – zauważa Grażyna Wójcik, Prezes Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Beata 
Pięta, prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Prezes 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych dodaje: 
– Duża część społeczeństwa nadal nie darzy zaufaniem pielę-
gniarek i położnych, a one same nie zawsze czują przynależ-
ność do zespołu medycznego i odpowiedni szacunek. Dlatego 
potrzebna jest kampania społeczna, która uświadomi ludziom 
potrzebę tych osób w ochronie zdrowia oraz pozwoli określić od 
nowa ich rolę zawodową. Chcąc promować owe zawody należy 
określić ścieżkę kariery zawodowej połączonej z finansową czy 
opracować odpowiednie informatory, które udzielałyby pomocy 
osobom na początku ich kariery zawodowej.
Wykorzystanie nowych technologii do usprawnienia służby 
zdrowia
Istotnym tematem poruszanym podczas debaty była cyfryzacja 
w systemie ochrony zdrowia. Coraz więcej szpitali decyduje się 
na wprowadzenie dokumentacji elektronicznej, co jest ułatwie-
niem zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Dzięki temu w czytelny 
sposób będzie można odczytać zalecenia lekarskie, postawioną 
diagnozę, przepisane leki oraz dawkę. Dodatkowym atutem 
dokumentacji umieszczonej w tzw. chmurze jest to, iż wiedza 
o stanie zdrowia pacjenta będzie dostępna dla wszystkich 
ekspertów medycznych, niezależnie od przychodni czy nawet 
kraju. – Warto fragmenty dokumentacji zachowywać w chmurze 
(w internecie), gdyż wiadomo, że papierowe dane czy te na 
serwerze mogą zniknąć lub zostać przez przypadek zniszczone 
– uważa Tomasz Krzysztyniak, Członek Prezydium Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. Z pewnością nie należy bać się 
informatyzacji. Jego zadaniem informatyzacja będzie dużym 
ułatwieniem w pracy pielęgniarek i położnych, a nie jej utrudnie-
niem. Dzięki oszczędności pracy będą mogły poświęcić więcej 
czasu dla swoich pacjentów.
Zawód pielęgniarki i położnej powstał po to, by zaopiekować się 
pacjentem, a celem debaty było zaproponowanie polepszenia 
opieki. Ważny jest dialog różnych środowisk medycznych, 
a nie konkurencja, gdyż tylko współpraca zaowocuje poprawą 
warunków i statusu pielęgniarek i położnych. Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych od roku zabiegała o spotkanie różnych 
środowisk, dla których problemy pielęgniarstwa i położnictwa 
są niezwykle ważne. We wspólnym interesie jest znalezienie 
rozwiązań, które następnie zostaną wprowadzone w życie, 
by zapewnić pielęgniarkom i położnym takie warunki zatrud-
nienia, aby coraz więcej młodych osób chciało podejmować 
w Polsce pracę w tych zawodach. Minister Zdrowia Konstanty 
Radziwiłł zadeklarował, że w ciągu trzech miesięcy ma zostać 
opracowana strategia działań. Jej przygotowaniem zajmie się 
specjalnie powołany zespół ds. pielęgniarstwa, na czele z wice-
minister Józefą Szczurek-Żelazko, w skład którego wejdą m.in. 
przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych, prawnicy 
i przedstawiciele rządu.

Źródło: NIPiP
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Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce

Rekomendacje z debaty eksperckiej ODP
Warszawa dnia 09.02.107

Przygotowywane zmiany systemowe w służbie zdrowia będą 
miały istotny wpływ na funkcjonowanie świadczeń oraz dalszy 
rozwój zakładów opieki długoterminowej (OPD). Wobec braku 
debaty publicznej i jasnych priorytetów co do dalszych reguł 
funkcjonowania opieki długoterminowej, kadra zarządzająca 
oraz liderzy zakładów opieki długoterminowej, a także przedsta-
wiciele świata nauki, podjęli inicjatywę wypracowania rekomen-
dacji dotyczących rozwoju opieki długoterminowej w sektorze 
zdrowia� 

Środowisko liderów i dyrektorów opieki długoterminowej 1� 
przekłada się na ręce Ministra Zdrowia deklaracje aktywne-
go zaangażowania w proces określenia dalszych kierunków 
rozwoju i funkcjonowania opieki długoterminowej w Polsce 
w szczególności w odniesieniu do obszaru świadczeń zdro-
wotnych tego sektora
Utrzymujący się od lat brak polityki w zakresie zabezpiczenia 2� 
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki długoterminowej 
skutkuje niedostosowaniem regulacji prawnych i standardów 
udzielenia świadczeń dla pacjentów i poziomu finansowania 
pomiędzy poszczególnymi Oddziałami NFZ (np. rozpiętość 
powyżej 100% pomiędzy województwem śląskim i pomor-
skim na 10000 uprawnionych).
Oczekujemy od Ministra Zdrowia rozpoczęcia prac, które za-3. 
gwarantują jak najszybsze znowelizowanie obowiązujących 
regulacji prawnych definiujących zasady i warunki realizacji 
świadczeń w opiece długoterminowej a w tym w szczegól-
ności: 

Określenia wskaźników zabezpieczenia społeczeństwa  –
w świadczenia opieki długoterminowej (stacjonarnej, 
domowej, dziennej) jako gwaranta bezpieczeństwa dla 
pacjentów wraz, z harmonogramem ich osiągnięcia. 
Uporządkowania zapisów dotyczących finansowania  –
kosztów zakwaterowania i wyżywienia pacjentów prze-
bywających w ZOL/ZPO, w celu ograniczenia strat za-
kładów wynikających z ułomnych regulacji prawnych.
Pilne wdrożenie rekomendowanej przez AOTM wyceny  –
świadczeń w pielęgniarskiej opiece domowej.
Dokonanie wyceny kosztów świadczeń zdrowotnych  –
realizowanych w zakładach stacjonarnych ZPO i ZOL

Wprowadzenia kategoryzacji pakietów świadczeń zdro- –
wotnych w pielęgniarskiej opiece domowej (gwarantuje 
dostępność dla pacjentów o najwyższym stopniu zależ-
ności).
Rozszerzenie wykazu świadczeń/procedur medycz- –
nych objętych dodatkowym finansowaniem poza staw-
ką osobodnia obowiązującą w OPD (leczenie odleżyn, 
leczenie żywieniowe, leczenie zakażeń, płynoterapia, 
tlenoterapia domowa). 
Opracowanie nowych kryteriów kwalifikacji pacjentów  –
do opieki długoterminowej (stacjonarnej i domowej).

Wypracowania modelu koordynowanej opieki dla pacjentów 4� 
korzystających ze świadczeń opieki długoterminowej (opieka 
domowa, stacjonarna, świadczenia odrębnie kontraktowane 
ale także usługi opiekuńcze i inne świadczenia medyczne).
Wprowadzenie nowej procedury związanej z prowadzeniem 5� 
doradztwa i przygotowaniem do nowej sytuacji zdrowotnej 
i rodzinnej dla pacjentów/opiekunów, u których wystąpiła 
utrata samodzielności życiowej połączonej ze stanem zdro-
wia (pacjencji po udarach, zabiegach ortopedycznych lub 
neurochirurgicznych, urazach czy postępujących schorze-
niach demencyjnych). Procedura ta byłaby dedykowana dla 
pielęgniarek rodzinnych, opieki długoterminowej ale także 
pielęgniarek szpitalnych. 
Opracowanie szczegółowych rozwiązań pozwalających 6� 
pielęgniarkom na pełne wykorzystanie nowych kompetencji 
w zakresie ordynacji materiałów medycznych oraz leków 
(odejście od pierwszego zlecenia materiałów medycznych 
przez lekarza, rozstrzygnięcia dotyczące dokumentacji me-
dycznej ordynacji pielęgniarskiej, finansowanie badań zleca-
nych przez pielęgniarki). 
Przygotowanie do wdrożenia opracowania kryteriów zapew-7. 
nienia jakości w opiece długoterminowej i uruchomienia pro-
cesu akredytacji zakładów. 
Jednocześnie w związku z ogłoszonymi przez Oddziały Wo-8. 
jewódzkie NFZ Konkursami na realizację świadczeń w opie-
ce długoterminowej oczekujemy pilnej jednolitej interpretacji 
obowiązujących nowych kryteriów oceny ofert (Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dn. 31.08.2016 r. poz. 1372).
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Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia - opieka długoterminowa

Aktualna sytuacja w której Dyrektorzy Oddziałów NFZ do-9� 
konują niezależnej interpretacji przepisów prawa skutkuje 
bardzo dużym zaburzeniem procesu kontraktowania (szko-
lenia prowadzone dla potencjalnych Świadczeniodawców 
bez odpowiedzi dotyczącej interpretacji kryteriów), a także 
zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania dla dużej grupy 
podmiotów OPD. 
Wyrażamy stanowczy sprzeciw dla działań Ministerstwa 10. 
i NFZ przyzwalających na jawne dyskryminowanie świad-
czeń realizowanych w systemie ochrony zdrowia przez pie-
lęgniarki w odniesieniu do innych rodzajów świadczeń (przy-
kładem może być brak wdrożenia stawek AOTM dla OPD 
przy równoległym dostosowaniu stawek w opiece hospicyj-

nej, warunki ugód za nad wykonania wybrane Oddziały NFZ 
zaproponowany najmniej korzystne dla OPD). 
Wnioskujemy o powołania zespołu rządowego mającego za 11� 
zadanie opracowanie Modelu rozwoju opieki długotermino-
wej w Polsce zawierającego wieloletni plan strategiczny.

W imieniu uczestników Debaty: 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Zofia Małas

Presez Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek
dr n. o. zdr. Grażyna Wójcik
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Spotkanie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia z przedstawicielami środowisk pielęgniarek i położnych

W dniu 12 kwietnia 2017 r. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w osobach Wiceprezes Marioli Łodzińskiej, 
Wiceprezes Ewy Janiuk i Sekretarz Joanny Walewander uczest-
niczyli w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w spotkaniu 
Komisji Ekspertów ds. Zdrowia w celu zdiagnozowania najważ-
niejszych problemów tych grup zawodowych. W spotkaniu wzięli 
udział również przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Konsultant w dzie-
dzinie pielęgniarstwa, oraz członkowie Komisji Ekspertów ds. 
Zdrowia�
Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar na spotkaniu 
i przedstawił dotychczasowe działania i interwencje dotyczące 
zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych wykonujących 
zawód, zwrócił uwagę na obciążenia wykonywanymi zada-
niami, oraz nakładania nowych obowiązków zawodowych bez 
zapewnienia środków do ich realizacji. Przedstawiciele samo-
rządu zawodowego pielęgniarek i położnych przytoczyli dane 
jakie zostały opublikowane w najnowszym raporcie NRPiP stan 
na 31 grudnia 2016 r. zwracając uwagę na liczbę absolwentów 
szkół wyższych, którzy kończąc wydziały pielęgniarstwa tylko 
niewielkim procencie podejmuje pracę w zawodzie. W roku 
2016  średnio na pięć tysięcy absolwentów w okręgowych 
izbach pielęgniarek i położnych zarejestrowało się 3836 osób, 
a pracę w zawodzie podjęło 1157 osób. Powodem, który znie-
chęca absolwentów do pracy w wyuczonym zawodzie są niskie 
płace, nadmiar trudnych obowiązków zawodowych w stosunku 
do liczby pielęgniarek i położnych na dyżurze, brak wytyczonej 
ścieżki kariery zawodowej i finansowej, zbyt duże obciążenie 

pracy czynnościami niemedycznymi, bardzo duża odpowiedzial-
ność zawodowa.
Bardzo poważnym problemem dla polskiego społeczeństwa 
jest narastająca liczba pielęgniarek i położnych, które osiągną 
wiek emerytalny. W ciągu najbliższych czterech lat uprawnienia 
emerytalne nabędzie ok 46 tys. pielęgniarek i ponad 5 tys. 
położnych. Kolejne 4 lata to liczba prawie 47 tys. pielęgniarek 
i ponad 6 tys. położnych. Przy takim deficycie wykwalifikowanej 
kadry nie ma już zastępowalności pokoleń w tym zawodzie. 
Brak wyliczenia faktycznych obsad pielęgniarskich i położni-
czych jest podstawą do intensywnych prac nad dostosowaniem 
prawnym do potrzeb i rzetelnego określenia norm zatrudnienia. 
Jednocześnie stale maleje liczba pielęgniarek w przeliczeniu 
na pacjenta. Według OECD w roku 2016 na 1000 pacjentów 
w Polsce przypadało 5,24 pielęgniarki w porównaniu do Szwaj-
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carii, która posiada 17,56 pielęgniarki przy czym średnia wieku 
pielęgniarek wynosi 50 lat i ciągle rośnie, a tylko około 5%  tej 
kadry to osoby w wielu do 30 lat. Ponadto podnoszono kwestię 
bezpieczeństwa pacjentów gdzie podczas dyżurów na oddziale 
niejednokrotnie pielęgniarka lub położna ma pod opieką 30 
i więcej pacjentów. Zapewne w związku z brakiem pielęgniarek 
i położnych dotkliwym problemem jest brak pomocy w wykony-
waniu prostych czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych czy 
czynności niemedycznych, które mogą wykonywać np. opieku-
nowie medyczni. Jednocześnie z danych pozyskanych z NFZ 
wynika że pielęgniarki i położne zgłoszone są u dwóch i więcej 
pracodawców, i można przypuszczać, że gdyby pracowały tylko 
u jednego pracodawcy to system ochrony zdrowia byłby niewy-
dolny w realizacji świadczeń zdrowotnych wymagających udziału 
pielęgniarki czy położnej. W praktyce nieznana jest rzeczywista 
liczba pielęgniarek i położnych, gdyż władze publiczne stosują 
różne kryteria oceny stanu osobowego tej grupy zawodowej. 
Dlatego istotne byłoby przyjęcie przepisów umożliwiających poli-
czenie wszystkich pielęgniarek i położnych. Zwrócono uwagę na 
kształcenie zawodowe  na wydziałach pielęgniarstwa i położ-
nictwa, które powinno być finansowane ze środków publicznych 
w formie zawodu zamawianego. Absolwenci zawodów powinni 
w momencie opuszczania uczelni znać swoją drogę w zawodzie 
wraz z możliwością awansu i rozwoju finansowego i zawodo-

wego. Pomocna byłaby też wycena w kontraktach z NFZ świad-
czenia usług pielęgniarskich i położniczych.
Z większością tych problemów boryka się środowisko położnych, 
szczególnie w aspekcie braku zastępowalności pokoleń a dodat-
kowo zostały w praktyce sprowadzone do roli podwykonawców 
poleceń lekarskich, co powoduje, że tracą gwarantowaną 
prawnie samodzielność wykonywania zawodu. Ma to wpływ na 
niekorzystny trend medykalizacji porodów fizjologicznych. W tym 
aspekcie choćby pośrednio mogłoby pomóc zastąpienie zwol-
nienia chorobowego z jakich korzystają kobiety w ciąży rodzajem 
urlopu ciążowego, „przedmacieżyńskiego”. Nie chodzi bowiem 
często o ich stan zdrowia, ale brak dostosowania  środowiska 
pracy do potrzeb ciężarnych. W kobietach ciężarnych wywołuje 
to pewne poczucie, że są chore, a ciąża fizjologiczna jest stanem 
fizjologicznym, a nie chorobą.
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podsumowując 
spotkanie zapowiedział podjęcie działań generalnych w ramach 
sygnalizowanych problemów. Wyraził nadzieję, że spotkanie 
jest początkiem współpracy RPO ze środowiskiem zawodowym 
pielęgniarek i położnych.

Źródło: NIPiP
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Korespodencja - oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Napieralskiego na 38. Posiedzeniu 
Senatu w dniu 30 marca 2017r.

Odpowiedź J. Szczurek-Żelazko

Oświadczenie skierowane do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła

Zwracam się z zapytaniem w sprawach leżących w kompetencji ministra zdrowia, a dotyczących dodatkowych środków finansowych 
przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń.
Minister zdrowia rozporządzeniem z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej (Dz. U. poz.1400 z późn. zm.) przeznaczył dodatkowe środki finansowe na wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek, 
położnych oraz higienistek szkolnych. Jest to 4 x 400 zł, poczynając od roku 2015. Corocznie następuje wzrost o kolejne 400 zł. Aktualnie 
jesteśmy w połowie realizacji tego zobowiązania.
Zapowiadana od 1 stycznia 2018r. likwidacja NFZ rodzi niepokój, co z dalszymi wypłatami. Czy, a jeśli tak, to kto przejmie po NFZ (który 
aktualnie jest płatnikiem tych środków) obowiązek dalszego wypłacania kwot wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu?
Bardzo proszę o podjęcie działań, które zapewnią dalszą wypłatę wskazanych kwot.

         Z wyrazami szacunku
         Grzegorz Napieralski

Minister Zdrowia
PP-WPS.070.4.2017/DZ

Warszawa 21.04. 2017r.

Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Napieralskiego podczas 38. Posiedzenia Senatu RP w dniu 30 
marca br., uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Realizując Porozumienie z dnia 23 września 2015r. zawarte pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem NFZ oraz Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych – Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 8 wrze-
śnia 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1146 i 1628), zapew-
niające dodatkowe środki finansowe na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne. W ramach przedmiotowego rozporządzenia 
OWU zapewniono coroczny (do 2019r.) wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie (4 x 
400) oraz wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019r.
Obecnie realizowana jest druga transza podwyżki, czyli 800 zł od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2017r. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem OWU kolejne etapy zapewniające dalszy średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano:

od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2018r. o 1200 zł,1) 
od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019r. o 1600 zł.2) 

Ponadto uprzejmie informuję, że w celu wprowadzenia gwarantowanego (podlegającego ochronie prawnej) poziomu najniższych wyna-
grodzeń zasadniczych oraz wyrównania dysproporcji płacowych pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wyko-
nujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt ten dyskutowany był już społecznie w ramach konsultacji 
publicznych, opiniowania ni uzgodnień, a obecnie znajduje się na etapie prac rządowych.
Przedmiotowy projekt (w wersji przekazanej na Komitet Stały Rady Ministrów) zakłada podział pracowników medycznych na 9 grup 
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zawodowych i określenie dla poszczególnych grup współczynników pracy, wedle których obliczane ma być ich najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze. Wśród wspomnianych grup wyodrębnione zostały trzy grupy pielęgniarek i położnych, podzielone w oparciu o kryterium 
poziomu wykształcenia oraz posiadanej specjalizacji – wymaganych od danego pracownika na zajmowanym stanowisku. Poniżej przed-
stawione zostało porównanie obecnych wynagrodzeń ww. grup do ich planowanych („docelowych”) zgodnie z projektowaną ustawą 
najniższych wynagrodzeń zasadniczych:

Grupa zawodowa Obecne wynagrodzenie zasad-
nicze brutto – średnia dla grupy

Najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze brutto  

do 31 grudnia 2019r.

Najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze brutto w 2021r.

Pielęgniarka/położna z tytułem 
magistra¹ ze specjalizacją 2726 4095 5251

Pielęgniarka/położna ze 
specjalizacją 2579 2847 3651

Pielęgniarka/położna bez 
specjalizacji 2369 2496 3201

¹ na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo

Zgodnie z projektem ustawy zakładany poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego miałby zostać osiągnięty do końca okresu 
przejściowego. W okresie przejściowym podmioty lecznicze (pracodawcy) w wyniku corocznych rozmów będą ustalać ze związkami 
zawodowymi wysokość i tempo wzrostu wynagrodzeń w zakresie przewyższającym określone ustawą obowiązkowe minimalne wzrosty 
– które mogą być dokonywane corocznie.
Co równie istotne, ustalony w wyniku negocjacji sposób podwyższania wynagrodzeń powinien uwzględniać sytuację i możliwości finan-
sowe podmiotu leczniczego oraz zapewniać proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia.
Ponadto sposób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględniać powinien wzrost 
miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany zgodnie z przepisami wydanymi na podst. Art. 137 ust.2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793  
z późn. zm.).
Przepisy projektowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych stanowić zatem będą nie tylko gwarancję stopniowego podwyższania najniższych 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ale również czynić zadość postulatom usankcjonowania w akcie rangi ustawowej wzrostów wyna-
grodzeń pielęgniarek i położnych zawartych obecnie tylko w akcie prawnym rangi rozporządzenia.
Jednocześnie należy podkreślić, że w przygotowywanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, przewidującym utworzenie tzw. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (sieci szpitali), nie ma postanowień zmieniających w zakresie zasad otrzymywania środków na wzrosty wynagrodzeń 
przez pielęgniarki i położne.
Reasumując uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia – Pan Konstanty Radziwiłł wielokrotnie zapewniał, że niezależnie od rodzaju 
płatnika i formy płatności, podwyżki wynikające z rozporządzenia OWU będą realizowane. Natomiast projekt ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych, zakłada uwzględnienie wzrostu miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki i położnej zgodnie z przepisami rozporządzenia 
w sprawie OWU.

Z poważaniem
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek - Żelazko
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Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego o pompach 

Warszawa, 7 kwietnia 2017 r. 

Pani
Gabriela Hofmann 
Przewodnicząca Rady
Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
70-237 Szczecin
ul. Kusocińskiego 16LU 1

W związku z pismem z dnia 31 marca 2017 r., SIPP/VII-1?471/17 dotyczącym prośby o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące:
Kto i na jakiej podstawie obsługuje osobistą pompę insulinową?1� 
Czy pielęgniarka medycyny szkolnej bez przeszkolenia w obsłudze osobistej pompy insulinowej ma obowiązek ją obsługiwać?2� 
Czy pielęgniarka medycyny szkolnej może zmieniać parametry na osobistej pompie insulinowej bez zlecenia lekarskiego?3. 
Czy i jakie są różnice w zasadach obsługi osobistej pompy insulinowej przez pielęgniarki w odniesieniu do różnych miejsc pracy 4� 
(szpital, DPS, szkoła, żłobek, przedszkole, sanatoria, opieka domowa)?

stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego w przedmiotowej sprawie jest następujące:

Kształcenie i wspieranie pacjentów i ich codziennym radzeniu sobie z cukrzycą to ważne cele współczesnej diabetologii. Te cele 
wymagają nie tylko wiedzy medycznej, pedagogicznej, psychologicznej, ale również zdolności komunikowania się miedzy członkami 
zespołu edukacyjnego a pacjentami.

Ciągłość i dostępność to czynniki wpływające na komunikację między personelem medycznym a chorymi. Pacjenci oczekują, że 
edukacja będzie ciągłym procesem znajdującym zastosowanie w praktyce. Pacjenci oczekują dobrych umiejętności medycznych od 
personelu, ponieważ potrzebują wsparcia. 

Leczenie dzieci chorych na cukrzycę jest zadaniem szczególnie trudnym zarówno dla personelu medycznego, samego chorego, jak 
i dla rodziców, którym należy udzielić wiele pomocy i zrozumienia. Szkoła w życiu każdego dziecka jest instytucją znaczącą. Ważne 
jest, żeby personel szkoły został poinformowany o chorobie, miał informację o postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu 
dziecka.

Szkoła staje się dla dziecka drugim domem, dlatego też wszyscy pracownicy szkoły w miarę możliwości powinni przygotować się do tego, 
aby uczeń czuł się w szkole bezpiecznie i miał zapewnioną optymalną opiekę.
Uczestnictwo dziecka z cukrzycą w życiu szkolonym powinno przebiegać tak samo, jak dzieci zdrowych z tą różnicą, że wymaga więk-
szej uwagi i obserwacji ze strony osób zajmujących się dzieckiem w szkole. Dużą rolę odgrywa w tym przypadku współpraca rodziców 
z wychowawcą, nauczycielem i pielęgniarką szkolną. 

Podsumowując:

Osobistą pompę insulinową obsługuje pacjent/opiekun pacjenta/zespół medyczny po przeszkoleniu z technicznej obsługi pompy 1) 
insulinowej. Analogicznie jest z wykonaniem pomiaru glikemii z użyciem glukometru.

Pielęgniarka medycyny szkolnej, jeżeli nie została przeszkolona z technicznej obsługi osobistej pompy insulinowej, nie będzie 2) 
umiała podać leku, jakim jest insulina. 

Rodzic dziecka chorego na cukrzycę powinien dostarczyć pielęgniarce medycyny szkolnej zalecenie lekarza według wzoru do 3) 
załącznika nr 5 do zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19.11.2015 r. W sytuacji, kiedy 
rodzic nie dostarczy zlecenia lekarskiego, pielęgniarka medycyny szkolnej do czasu dostarczenia zlecenia przez rodzica zgodnie 
z zarządzeniem Prezesa NFZ, powinna poprosić rodzica o dostarczenie kserokopii karty informacyjnej z pobytu w szpitalu dziecka 
chorego na cukrzycę oraz przygotowanego przez rodzica dokumentu z rozpisaną godziną i dawką insuliny, którą dziecko ma przyjąć 
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Wyrwane z kontekstu …KODEKSU…

w ciągu pobytu w szkole i dawką insuliny korekcyjnej w przypadku wystąpienia hiperglikemii według ustalonego schematu leczenia 
dziecka. 
Na podstawie karty informacyjnej ze szpitala i przygotowanego przez rodzica wyżej wymienionego dokumentu, pielęgniarka medy-
cyny szkolnej może realizować świadczenie podania iniekcji insuliny do czasu dostarczenia przez rodzica zlecenia lekarskiego 
według zarządzenia nr 77/2015/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19.11.2015 r.

Osobistą pompę insulinową obsługuje zespół medyczny, do którego należą również pielęgniarki, po odbyciu szkolenia z tech-4) 
nicznej obsługi pompy insulinowej, niezależnie w jakim miejscu pracy pielęgniarki pracują. Biorąc pod uwagę, że insulinoterapia 
jest bezwzględnie koniecznym i jedynym leczeniem pacjenta z chorobą przewlekłą, jaką jest cukrzyca, celem utrzymania jego życia 
i zminimalizowania ciężkich powikłań, pielęgniarka wykonująca pracę jest uprawniona do realizowania zleceń lekarskich w procesie 
leczenia według zapisu w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zachęcam również do korzystania z materiałów dotyczących opieki na dzieckiem z cukrzycą w szkole, znajdujących się na stronie Mini-
sterstwa Zdrowia. 
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/dziecko-z-cukrzyca

Z poważaniem,
Alicja Szewczyk
Konsultant krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

Do wiadomości:
1.Pani Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwa Zdrowia

Mając nadzieję, iż tytułowy KODEKS Etyki Zawodowej Pie-
lęgniarki i Położnej, to zapis nadal, mający istotne znaczenie 
dla członków naszego samorządu zawodowego, a przynajmniej 
znacznej jego części, postanowiłam podzielić się z Państwem 
własną interpretacją jego fragmentów. Nie ukrywając, iż po tro-
sze jest to wynikiem poczucia obowiązku przypisanego sprawo-
wanej funkcji, a po trosze wewnętrzną potrzebą „przelania na 
papier” doświadczeń powodowanych, oddawaniu się z lubością, 
zajęciu ciągłej obserwacji otaczającego mnie świata. Jednocze-
śnie pragnę zapewnić, iż zawarte w tytule stwierdzenie „wyrwa-
ne” nie oznacza w tym przypadku całkowitego ich „oderwania” 
od rzeczonego kontekstu, czy jak ma to niekiedy miejsce w prak-
tyce, wyrażania swoich opinii bez jakiegokolwiek poprzedzenia 
ich, najmniejszą choćby refleksją. 

Od jakiegoś już czasu nosiłam się z zamiarem przygotowania 
opracowania, które spełniało by kryterium „działań prewencyj-
nych” członka Organu Rzecznika. Niemniej „wieloaspektowość” 
pojęcia ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ powodowała, 
że nie byłam w stanie wybrać elementu, obecnie najbardziej nur-
tującego środowisko pielęgniarskie. 

Tym samym dokonany wybór w żadnym razie nie jest przy-
padkowy. W największym stopniu przyczyniły się do niego re-
fleksje, które zrodziły się u mnie w czasie tegorocznych zajęć 
seminaryjnych, ze studentami studiów magisterskich na kierun-
kach pielęgniarstwo i położnictwo, dotyczących procesu adapta-
cji społeczno zawodowej.

Zdecydowałam się poddać analizie fragment KODEKSU…, 
artykuł 1, zawarty w części IV. Pielęgniarka/położna a współpra-

cownicy: brzmiący następująco: „Pielęgniarka/położna mająca 
większe doświadczenie zawodowe powinna przekazywać 
młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętno-
ści zawodowe oraz wzorce kultury i poszanowania człowie-
ka. Moralnym obowiązkiem jest kształtowanie poczucia od-
powiedzialności za wykonywaną pracę, nawyku uczciwości, 
rzetelności, pracowitości i dokładności”.

Na wspomnianych zajęciach studenci do wyboru mieli pracę 
indywidualną lub w grupach. W przypadku pracy indywidualnej 
zadaniem studenta było: scharakteryzowanie i ocena własnego 
procesu adaptacji społeczno – zawodowej, z uwzględnieniem 
zarówno jego zalet, jak i wad, w przypadku, których należało 
ponadto wskazać własne propozycje zmian. Natomiast w pra-
cy w grupie zadanie polegało na przygotowaniu wzorcowego 
schematu przebiegu procesu adaptacji społeczno – zawodowej, 
na konkretnym stanowisku pracy, a co za tym idzie i w ściśle 
określonej strukturze organizacyjnej/miejscu. W zdecydowanej 
większości wybór padł na wersję zadania, skutkującą pracą 
w grupach. Jedynie kilka osób, spośród grupy około 90 studen-
tów z trzech grup: pielęgniarstwa oraz położnictwa, studiujących 
w trybie studiów stacjonarnych oraz pielęgniarstwa, studiujących 
w trybie studiów niestacjonarnych, zdecydowało się na opis wła-
snego procesu adaptacyjnego. Czym byłam nieco zaskoczona. 
Niestety w toku zajęć, przysłuchując się dyskusjom towarzyszą-
cym studentów pracujących w grupach, nabierałam przekonania, 
czym było to spowodowane. Momentami było mi po prostu, tak 
po ludzku przykro, że „dziwaczne” okoliczności organizacyjne, 
będące już w wielu miejscach pracy, aktualnie swoistą codzien-
nością naszego środowiska, warunkują zbyt często, a do tego 
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niestety tak skutecznie, odhumanizowanie zachowań prezento-
wanych przez nasze koleżanki i/lub kolegów, legitymujących się 
„większym doświadczeniem”, w tym przypadku, również wobec 
osób już i tak będącym w permanentnym stresie, bo mających 
się „przystosować do nowego środowiska” pracy, nowych pra-
cowników – pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych. W odniesieniu 
do zapisów analizowanego fragmentu KODEKSU, należy pa-
miętać, że procesowi dehumanizacji raczej nie towarzyszą rze-
czywista wiedza i umiejętności zawodowe, ale ten element może 
służyć jako temat na odrębne opracowanie. 

W odniesieniu do procesu adaptacji społeczno – zawodowej 
nowych pracowników, „interesująca”, ale niestety w negatywnym 
jej znaczeniu, jest postawa opisywana powyżej. Przy założeniu, 
że w procesie „adaptacji chodzi głównie o włączenie się nowo 
zatrudnionej pielęgniarki, położnej w system reguł, zachowań 
oraz norm i wartości obowiązujących w danym zakładzie pracy”, 
a „przyjęcie i uznanie za swoje zwyczajów, postaw, poglądów, 
zainteresowań, form i sposobów współżycia przez nowego pra-
cownika oznacza zakończenie procesu adaptacji”, to finalnie, 
należałoby oczekiwać, że osoba adoptująca się, zacznie zacho-
wywać się tak samo!!! A jak okaże się pojętnym uczniem, to 
przerośnie mistrza, czy w tym przypadku „nauczyciela”!!! Pytanie 
czy o taki stan może chodzić osobom, które prezentują tak swo-
bodny stosunek, czy też zupełny brak poczucia odpowiedzialno-
ści zawodowej? Być może uznają one, że adaptacja spontanicz-
na jest wskazana, a „w przypadku, gdy nowy pracownik zostanie 
pozostawiony samemu sobie, prędzej czy później zaaklimatyzu-
je się w zatrudniającej go organizacji”. Jednak nie wiedzą chyba, 
że skuteczność takiego procesu jest zdecydowanie niższa, ani-
żeli adaptacji będącej efektem celowych działań, przebiegającej 
w sposób zorganizowany. Na marginesie nadmienię, że w zde-
cydowanie większym stopniu ciężar pomyślnego finału zorga-
nizowanego procesu adaptacji społeczno – zawodowej, poło-
żony jest po stronie osób odpowiedzialnych za „przyjmowanie” 
nowego pracownika, a nie osobie nowego pracownika. O czym 
również przedstawiciele naszego środowiska, jednocześnie legi-
tymujący się „większym doświadczeniem” zdają się nader często 
w praktyce nie wiedzieć, bądź zapominać. 

Po zajęciach w grupie, w której usłyszałam najwięcej przy-
kładów na to, jak proces adaptacji nowego pracownika nie po-
winien przebiegać, próbowałam sobie odpowiedzieć na pytanie: 
dlaczego tak się dzieje, skoro dla jego pomyślności, ale i sku-
teczności potrzeba tak naprawdę niewiele. Chcąc jednoznacznie 
sklasyfikować te warunki, wypracowałam takie swoje autorskie 
ujęcie procesu adaptacji, metodą trzech „C”:

CZŁOWIEK + CHĘĆ + CZAS

Nawiązuje ono w pełni do omawianego fragmentu KODEKSU…: 
człowiek – pielęgniarka/pielęgniarz/położna (zarówno adop-
tująca/y nowego pracownika, jak i nowa/y pracownik), chęć 
– do wszystkiego, co charakteryzuje profesjonalistę: dzielenia 
się i/lub nabywania nowej wiedzy, umiejętności zawodowych, 
z poczuciem obowiązków i odpowiedzialności na czele, itp., 
czas – charakteryzowany wspomnianym doświadczeniem zawo-
dowym, ale i tym potrzebnym nowemu pracownikowi, do pełnego 
zaadoptowania się w nowym miejscu. 

Nieprzypadkowo człowiek znalazł się na pierwszym miejscu. 
To na tym elemencie w największym stopniu koncentrowały się 

opisy poszczególnych grup studentów, opracowujących „wzorco-
wy schemat przebiegu procesu adaptacji społeczno – zawodo-
wej”. W uzasadnieniu natomiast przywołam kilka opisów osoby/
osób, zaangażowanych w proces adaptacyjny studentek studiów 
niestacjonarnych – autorek prac, indywidualnie opisujących wła-
sne procesy adaptacji zawodowej. Każdorazowo wśród zalet 
w tych opisach pojawiały się charakterystyki właśnie osoby/osób 
wprowadzających: „…pomimo stresującego początku mojej dro-
gi zawodowej, zawsze starała się stworzyć miłą oraz przyjazną 
atmosferę i wykazywała dużo cierpliwości, co było atutem”, „… 
powtarzały mi, że jeśli będę miała jakiekolwiek pytania lub będę 
potrzebowała pomocy, żeby zawsze śmiało zwrócić się do nich 
o pomoc”, „pielęgniarki, które mnie szkoliły są niezwykle życz-
liwymi i doświadczonymi pracownikami. Cierpliwie odpowiadały 
na każde moje pytanie, tłumaczyły czasami wiele razy tę samą 
kwestię i udzielały wsparcia, gdy go potrzebowałam”, „najbar-
dziej pozytywnym aspektem, który przemówił za pozostaniem na 
tym stanowisku, było wyznaczenie mi jednej osoby wprowadza-
jącej, która okazała się być spokojną, wspierającą i ciepłą osobą 
z ogromnym doświadczeniem i wiedzą”. Te pokłady „wiedzy i do-
świadczenia” zazwyczaj przekładają się na „chęć” chociażby do 
tego, by zrozumieć, że „nie od razu Rzym zbudowano”, a zatem 
rozumienia, że tej nowej osobie potrzebny jest także „czas”. 

Wśród prac będących opisem zaistniałych w praktyce indy-
widualnych procesów adaptacyjnych studentów studiów magi-
sterskich, mieszczących się jednocześnie w ramach teoretycz-
nych założeń i uwarunkowań, charakteryzowanych w literaturze 
przedmiotu, na wyróżnienie zasługuje praca Pani Anny Ko-
szal1, studentki studiów stacjonarnych, kierunek pielęgniarstwo. 
Autorka jest pracownikiem Samodzielnego Publicznego Szpi-
tala Klinicznego nr 2 w Szczecinie, Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Transplantacyjnej, która własny proces adaptacji społeczno 
– zawodowej, charakteryzuje w następujący sposób:
„Pierwszego dnia przed rozpoczęciem raportu nastąpiło przed-
stawienie nowej pielęgniarki. Po raporcie zostałam przydzielo-
na do pomocy, do pielęgniarki pracującej na odcinku. W ciągu 
pierwszego dyżuru nastąpiło jeszcze przedstawienie ordynato-
rowi, zespołowi terapeutycznemu. Przeprowadzono mi szkolenie 
BHP... 
Pierwszy miesiąc pracy odbywał się w systemie pracy od ponie-
działku do piątku, w godz. 7.00 – 14.35, codziennie pod okiem 
oddziałowej i/lub przydzielonej do opieki i wprowadzenia w od-
dział, doświadczonej pielęgniarki. Przez ten czas pielęgniarka 
oddziałowa wypytywała mnie o zainteresowania oraz to jak uwa-
żam, czy poradzę sobie w pracy na stanowisku pielęgniarki… 
W kolejnych miesiącach nastąpiła zmiana w godzinach pracy 
(system dyżurów 12 godzinnych). Wówczas również pozwolono 
mi na dużo większą samodzielność… 
Doświadczone pielęgniarki w dalszym ciągu są otwarte i chętne 
do dzielenia się swoim doświadczeniem z nową koleżanką. 
Uważam, ze tak przeprowadzony proces adaptacyjny pozwala 
na wdrożenie się nowego pracownika w rytm pracy na danym od-
dziale. System miesięcznego przychodzenia na poranne zmiany 
nie jest w mojej ocenie najkorzystniejszy, ze względu na codzien-

1 Autorka wyraziła zgodę na publikację tekstu pracy pisemnej, dotyczącej 
opisu własnego procesu adaptacji społeczno – zawodowej, przygotowanej 
w ramach zajęć seminaryjnych z „Zarządzania w pielęgniarstwie”, w roku 
akademickim 2016/2017.
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ną zmianę „mentorki” młodego pracownika, uznając brak stałego 
opiekuna za wadę tego procesu.. Uważam, że mniej chaotycz-
nym byłoby wyznaczenie jednej pielęgniarki, która kolejno przez 
okres 1 miesiąca wdrażałaby nową pielęgniarkę. Pozwoliłoby to 
na pokazanie np. jak wygląda dyżur nocny lub jak funkcjonuje 
oddział po godz. 14.35, gdy pracę kończą pielęgniarka oddziało-
wa, zabiegowa i opatrunkowa. Niemniej zdaję sobie sprawę, że 
praca w systemie jednozmianowym sprzyjała szybszemu pozna-
niu wszystkich pracujących w oddziale pielęgniarek. Warto było-
by również wprowadzić jako zasadę, by pierwszego dnia pracy 
poza zapoznaniem się z zespołem terapeutycznym pielęgniarka 
oddziałowa lub inna wyznaczona do tego pielęgniarka zapozna-
ły nową koleżankę, z obowiązującą w oddziale dokumentacją 
medyczną, w tym pielęgniarką. By wówczas dokładnie wyjaśnić 
w jaki sposób prawidłowo się ją uzupełnia, gdyż nie było to po-
kazane w moim przypadku. Jako mankament można wskazać 
również fakt, swoistej „niechlujności” przedstawienia obowiązu-
jących w oddziale standardów i procedur, zebranych w grubym 
segregatorze z sugestią by „to” po prostu podpisać. Kolejny to 
stres towarzyszący zmianie dotychczasowego systemu pracy na 
system 12-godzinnych dyżurów.
Mimo niewielkich dostrzeganych przeze mnie niedociągnięć 
w przebiegu mojego procesu adaptacji społeczno-zawodowej 
uważam, że miałam szansę na zaadoptowanie się w nowym 
miejscu pracy, w wystarczającym stopniu, by móc sprawnie 
na nim funkcjonować i współpracować z całym zespołem. 
Stworzono mi szansę na sprawdzenie się i poznanie różnych 
stanowisk pracy pielęgniarskiej w oddziale, jednocześnie 
pozwolono mi na dość dużą samodzielność w pracy już po 
pierwszym miesiącu pracy. Ponadto za zaletę uznaję fakt, 
iż personel był poinformowany o tym, że pojawi się w zespole 
nowa osoba, dzięki czemu pracownicy mogli oswoić się z myślą 
i być świadomi tego, ze jest to osoba niedoświadczona zawo-
dowo. Tym samym nie oczekiwać od pierwszych dni by nowa 
pielęgniarka robiła wszystko tak szybko i sprawnie jak pozostali 
pracownicy”. W tym przypadku należałoby pogratulować obu 
stronom tego procesu, który jest niezaprzeczalnie odzwier-
ciedleniem przywołanego powyżej treści artykułu 1, części IV 
KODEKSU Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej.

W podsumowaniu przywołam opis zdarzenia mającego miej-
sce już jakiś czas temu, gdy w toku dość burzliwie przebiegającej 
dyskusji, jedna z Pań pielęgniarek stwierdziła, że „krytykować, to 
powinnam zacząć od siebie”. Wówczas z pokorą, potraktowałam 
to, jako dobrą radę i zakończyłam dyskusję, by dać sobie czas 
na wspomnianą w skierowanym do mnie stwierdzeniu krytykę. 
Mimo, że zazwyczaj wobec siebie jestem krytyczna i na bieżąco 
dokonuję swoistych „rachunków sumienia”, to przez kilka kolej-
nych dni refleksje te wyraźnie przybrały na sile. Doprowadzając 
mnie wówczas do bardzo zróżnicowanych wniosków. Od tego 
dnia jednak minęło już trochę czasu, więc i bagaż doświadczeń 
mam nieco większy. Przez to też dzisiaj z tamtej sytuacji wy-
krystalizował się jeden wniosek, ale na tyle trwale, że nabrałam 
już wręcz pewności, iż wówczas wypowiedziane słowa, z dobrą 
radą nie miały za wiele wspólnego. Były po prostu oznaką braku 
merytorycznych argumentów pielęgniarki z rzeczonym „więk-
szym doświadczeniem zawodowym”, w toczącej się dyskusji 
i miały spowodować u mnie, jako osoby młodszej, określone 
zachowanie, co wówczas osiągnięto. Niemniej nie traktuję tego 
zdarzenia w kategorii „negatywnych”. Ponieważ sytuacja ta tak 
trwale zapadła mi w pamięci, że w znacznym stopniu rzutuje, czy 
wręcz warunkuje moją obecną opinię, w odniesieniu do wybra-
nego fragmentu KODEKSU, a mianowicie wnioskuję, iż poczu-
cie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nawyk uczciwości, 
rzetelności, pracowitości i dokładności, należy samemu posia-
dać, aby móc kształtować u innych. Ponadto istotne jest „okra-
szenie” ww. elementów, posiadaniem jakiegokolwiek, nawet 
minimalnego poczucia obowiązku, nie tylko moralnego. Czego 
prostym przykładem może być każdorazowe dawanie „dobrych 
rad” innym, zawsze uprzednio zastosowanych wobec siebie. Dla 
każdego człowieka szczególnie ważne, były, są i będą, „rady” 
przekazywane nam w procesie adaptacji społeczno – zawodo-
wej, dlatego nawet jeżeli sami ich nie doświadczyliśmy, to nie 
powielajmy błędów już raz popełnionych. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
Danuta Kunecka
Bibliografia u autorki.

Nowe uprawnienia pielęgniarek/położnych oraz zasady realizacji zleceń lekarskich - wybrane aspekty 
prawne r. pr. Paweł Strzelec

Materiały z konferencji „Prawne aspekty wykonywania za-
wodu pielęgniarki/położnej” Międzyzdroje

Ogólne założenia zmian ustawy o zawodach pielęgniarki 1� 
i położnej.
Nowe uprawnienia w praktyce zawodowej pielęgniarki i po-2� 
łożnej.
Nowe uprawnienia a „stare” zlecenia. 3. 
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki/ położnej.4� 

Ewentualne skutki prawno - finansowe związane z błędami 5� 
w zakresie realizacji nowych uprawnień.
Formy zatrudnienia pielęgniarki / położnej a odpowiedzial-6� 
ność cywilna.

Ogólne założenia zmian ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej wynikające z uzasadnienia projektu
Istotą zmian jest powierzenie pielęgniarkom i położnym ubezpie-
czenia zdrowotnego szerszych uprawnień związanych z możli-
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wością zlecania określonego pakietu badań diagnostycznych, 
leków w kontynuacji schorzeń przewlekłych, jak też samodziel-
nego zlecania wybranej grupy leków. 

Zmiany uzasadnia liczba pielęgniarek i położnych. Łącznie 
pielęgniarki i położne posiadające tytuł licencjata pielęgniarstwa 
i położnictwa oraz tytuł magistra pielęgniarstwa i magistra położ-
nictwa to połowa zarejestrowanych aktywnych zawodowo pielę-
gniarek i położnych. 
Projektowana ustawa ma przede wszystkim na celu poprawę 
dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Ponadto, projektowane zmiany wpłyną na efektywne wyko-
rzystanie czasu pracy członków zespołu terapeutycznego, wy-
korzystanie umiejętności, wiedzy, doświadczenia i poziomu wy-
kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych, zmniejszenie 
obciążenia pracą części personelu medycznego.

Jednocześnie projektowane zmiany przyczynią się do popra-
wy statusu zawodowego pielęgniarek i położnych potwierdzone-
go uzyskaniem szerszych uprawnień i kompetencji zawodowych, 
jako potwierdzenie poziomu wykształcenia, zdobytej wiedzy i do-
świadczenia zawodowego.
W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń pielę-
gniarka/położna posiadająca dyplom ukończenia studiów 
drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo oraz 
pielęgniarka/położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub położnictwa ma prawo samodzielnie (jeżeli 
ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie):

ordynować leki zawierające określone substancje czynne, • 
z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo sil-
nie działające, środki odurzające i substancje psychotro-
powe oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,
ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać • 
na nie zlecenia albo recepty.

Pielęgniarka/położna wykonuje wskazane czynności zawodowe 
po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta.

W ramach realizacji zleceń lekarskich pielęgniarka/ położ-• 

na posiadająca dyplom ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnic-
two ma prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem 
leków zawierających substancje bardzo silnie działające, 
środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środ-
ki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs 
specjalistyczny w tym zakresie.
Pielęgniarka/położna posiadająca tytuł specjalisty w dzie-• 
dzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 
lub położnictwo ma prawo wystawiać skierowania na 
wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym 
medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań 
wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwa-
rzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.
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Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego (upraw-• 
niającego do nowego zakresu omawianych kompeten-
cji), nie dotyczy pielęgniarek/ położnych, które w ramach 
kształcenia w szkołach lub w ramach szkolenia specjaliza-
cyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem.

Art. 96 a ust. 4 (Ustawa prawo farmaceutyczne) 

Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta 
jednorazowo maksymalnie, podając dawkowanie:

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego spe-• 
cjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu me-
dycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu 
stosowania wyliczonego na podstawie określonego na 
recepcie sposobu dawkowania;
2) ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego prze-• 
znaczoną do 60-dniowego stosowania - wyłącznie w ra-
mach kontynuacji zlecenia lekarskiego.
5. Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na • 
następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczają-
ce łącznie 120 dni

*Osoba wystawiająca receptę może przepisać dla jednego 
pacjenta jednorazowo maksymalnie:

bez podawania na recepcie sposobu dawkowania:1) 
ilość leku, środka spożywczego specjalnego prze-a) 
znaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego 
odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom:

w przypadku recept na refundowane leki, środki spo- –
żywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 
wyroby medyczne, wymienione w tym wykazie,
w przypadku recept na leki niepodlegające refundacji  –
wystawionych dla pacjentów posiadających uprawnie-
nia m.in. inwalidów wojennych

100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z igłami,b) 
100 sztuk pasków diagnostycznych;c) 

*§ 9. 1. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 paździer-
nika 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki 
i położne

Poprawki na recepcie
Poprawki na recepcie mogą być dokonywane wyłącznie przez 
osobę wystawiającą receptę.
Wyjątki- sytuacje, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. (dopisuje 
farmaceuta):
 a - kod uprawnień dodatkowych pacjenta
 e-  poświadczenie o uprawnieniach w ramach koordynacji
 g - wiek, w przypadku pacjenta do 18 roku życia, 
 pkt 2 - numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawia-
jącej receptę, ewentualnie dane dotyczące osoby uprawnionej 
albo świadczeniodawcy

Każda poprawka wymaga dodatkowego złożenia własnoręcz-
nego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę 
przy poprawianej informacji.
*§ 31. 1. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 października 
2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
W przypadku wystawiania recept na leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne 
określone w wykazach, pielęgniarka/położna jest obowiązana 
do odnotowania na recepcie, odpłatności, jeżeli lek, środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób 
medyczny występuje w tych wykazach w co najmniej dwóch 
odpłatnościach
Art. 6 ust 2. (Ustawy o refundacji) Lek, środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, dla 
którego wydana została decyzja administracyjna o objęciu refun-
dacją w zakresie nadanej kategorii dostępności refundacyjnej, 
jest wydawany świadczeniobiorcy:

bezpłatnie,1) 
za odpłatnością ryczałtową,2) 
za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu 3) 

finansowania
Art. 44 ust. 2(ustawy o refundacji) Osoba wydająca leki, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie 
świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego 
cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na 
recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona 
umieściła odpowiedni wpis w recepcie - w przypadku recepty 
w postaci elektronicznej, lub adnotację na druku recepty - w przy-
padku recepty w postaci papierowej, wskazując na niemożność 
dokonania zamiany przepisanego leku.

UWAGA !
Pielęgniarka/położna wystawiając receptę jest obowiązana do 
szczegółowego uzasadnienia w dokumentacji medycznej przy-
czyn dokonania adnotacji zakazującej zamiany leku na inny 
(tańszy).
Przy ordynacji leków pielęgniarki i położne powinny korzystać z:

WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZO-1� 
NYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPO-
LITEJ POLSKIEJ, stanowiącego załącznik do obwieszcze-
nia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie 
ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu 
W przypadku wystawienia recepty na lek refundowany z ak-2� 
tualnie obowiązującego tekstu OBWIESZCZENIA MINISTRA 
ZDROWIA W SPRAWIE WYKAZU REFUNDOWANYCH 
LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO 
PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Pielęgniarka/ położna może, bez dokonania osobistego badania 
pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia 
oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest 
to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym 
w dokumentacji medycznej.
Recepty lub zlecenia mogą być w tym przypadku przekazane

osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub • 
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zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzie-• 
lającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia 
mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowe-
go określania tych osób.
Upoważnienie lub oświadczenie, odnotowuje się w doku-• 
mentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej doku-
mentacji.
Informację o wystawieniu recepty lub zlecenia, zamiesz-• 
cza się w dokumentacji medycznej pacjenta. 
Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub • 
zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pa-
cjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

Kontrola recept - zakres
Kontrola wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne obej-
muje badanie i ocenę działań osoby wystawiającej receptę 
w zakresie:

zgodności danych zamieszczonych na recepcie z pro-1) 
wadzoną dokumentacją medyczną;

prawidłowości wystawienia recepty oraz zgodności jej 2) 
wystawienia z przepisami prawa.*

*§ 31. 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 
października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielę-
gniarki i położne

Możliwe błędy
brak adnotacji o wystawieniu recepty w dokumentacji me-• 
dycznej 
brak danych w dokumentacji na temat ilości leku oraz • 
schematu stosowania 
przepisanie leku w ilości przekraczającej 4 miesięczną • 
terapię 
brak medycznych wskazań do wystawienia leku (np. wysta-• 
wienie leku na prośbę pacjenta dla członka jego rodziny) 
pomyłka przy wpisaniu danych pacjenta lub nazwy leku na • 
receptę, błąd w numerze pesel
 zamienne korzystanie z recept szpitalnych i indywidualnej • 
praktyki 
nieuzasadnione wpisanie uprawnień szczególnych lub brak • 
weryfikacji dokumentu potwierdzającego uprawnienia 
brak weryfikacji aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego • 

Kary - zwrot refundacji
Podmiot w którym wypisano receptę jest obowiązany do zwrotu 
Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji 
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania 
refundacji, w przypadku:

wypisania recepty w okresie pozbawienia prawa wystawia-1� 
nia recept,
wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi 2� 
względami medycznymi;
wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy;3. 
wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi 4� 
w obwieszczeniach *

*art. 48 ust. 7a Ustawy o refundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych
Lekarze krytyczni
„Samodzielne ordynowanie leków jest końcowym etapem 
leczenia, poprzedzonym wywiadem, badaniem przedmiotowym, 
analizą zleconych badan dodatkowych i innych uzyskanych infor-
macji. Lekarz, lekarz dentysta musi dokonać interpretacji badań 
dodatkowych, mieć wiedzę o chorobach towarzyszących, prze-
prowadzić diagnostykę różnicową oraz posiadać wiedzę o dzia-
łaniu leków i o interakcjach w czasie równoczesnego stosowania 
różnych leków. W okresie trwania choroby, nawet w chorobach 
przewlekłych, często istnieje konieczność weryfikacji ordynowa-
nego leku, ewentualnie zmiany jego dawki, postaci.”*
*Stanowisko NR 2/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 maja 
2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Pola zagrożeń 
Rozszerzenie dotychczasowych uprawnień pielęgniarek i położ-
nych niesie za sobą określone ryzyka m.in:

Błędy na etapie badania fizykalnego (UWAŻAJ NA!):1� 
szczegółowy wywiad z pacjentem a) 
zasady informowania pacjenta b) 

Prowadzenie dokumentacji medycznej2� 
Rozliczenia i sprawozdawczość, w tym kwestia określenia 3. 
stopnia refundacji leku lub wyrobu medycznego. 
Dotyczące uszczerbku na zdrowiu pacjenta oraz naruszeniu 4� 
jego praw (związane np. z doborem rodzaju oraz dawkowa-
nia leku ).

Nowe uprawnienia - „stare” zlecenia – bezpieczeństwo 
prawne pielęgniarki i położnej

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki • 
i położnej.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i leka-• 
rza dentysty.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta • 
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu 
jej przetwarzania.

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
Zgodnie ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej:

wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej polega na • 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 
realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji 
pielęgniarka i położna • wykonują zawód, z należytą staran-
nością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszano-
waniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, 
wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej 
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Zlecenia - forma pisemna !
Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie • 
zapisane w dokumentacji medycznej (art.15 ust.1) - to 
obowiązek pielęgniarki, ale i lekarza!
Zlecenie powinno być:• 

zapisane czytelnie  –
zawierać wszystkie dane i wskazania  –

(datę sporządzenia zlecenia, nazwę leku, postać leku, dawkę, 
drogę podania, czas podania, podpis osoby zlecającej itp.) 
niezbędne do jego wykonania/Zlecenia - wyjątkowo ustne!
Zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 1, nie 
dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego.
Większość pacjentów w szpitalu jest w stanie nagłego zagro-
żenia zdrowotnego - NIE !
Domagając się restrykcyjnie zleceń pisemnych idę „na wojnę” 
z lekarzami - BYĆ MOŻE.

ALE W PRZYPADKU SZKODY PO STRONIE PACJENTA UNI-
KASZ SPOTKANIA Z PROKURATOREM

Kodeks etyki - jeszcze wyższa poprzeczka
Pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać zleceń lekarskich 
bez wyraźnego polecenia na piśmie umożliwiającego identyfi-
kację lekarza i pacjenta z wyjątkiem sytuacji nagłych, stanowią-
cych zagrożenie życia pacjenta.
Wątpliwości - pytaj !

W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka • 
i położna mają prawo domagać się od lekarza, który wydał 
zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania (art.15 
ust.3).
Jeżeli pisemne zlecenie wydane przez lekarza, jest nie-• 
zrozumiałe, budzi wątpliwości lub nie zawiera wszystkich 
danych koniecznych do jego wykonania:

-pielęgniarka/położna jest zobowiązana porozumieć się 
w tej sprawie z lekarzem wydającym powyższe zlecenie i ustalić 
sposób postępowania, który powinien być określony pisemnie 
w karcie zleceń.

Taka procedura przekazywania przez lekarza zleceń pie-• 
lęgniarce/położnej minimalizuje możliwość pomyłki wyni-
kającej z niezrozumienia zlecenia lub niewłaściwej jego 
interpretacji.
Pielęgniarka (położna) nie ma obowiązku pisemnego od-• 
notowywania, że domagała się od lekarza uzasadnienia 
wykonania zlecenia, a lekarz odmówił takiego uzasad-
nienia. Natomiast pisemność odnotowania takiego faktu 
może mieć istotne znaczenie dla udowodnienia docho-
wania należytej staranności, przed podjęciem ostatecznej 
decyzji pielęgniarki (położnej) – tzn. odmowy wykonania 
zlecenia lekarskiego.
Należy zatem uznać za celowe aby każde zgłoszenie, 
niezależnie od formy, było odnotowane w dokumentacji 
medycznej pacjenta. 

Na telefon - „nie mogę wykonać”
Właściwe wypełnianie dokumentacji to również nierealizo-• 
wanie zleceń lekarskich niewpisanych do dokumentacji – 
tzw. zlecenia na telefon, ustne. 
Poza sytuacją nagłą nie powinny być realizowane.• 
Ryzyko pomyłki pacjenta, dawki, drogi, postaci czy spo-• 
sobu podania jest wówczas bardzo duże i konsekwencje 
poniesie osoba wykonująca świadczenie.

Skomplikowana procedura medyczna, trudny pacjent - stosuj 
zasadę 6R’s

right patient- właściwy pacjent• 
right medication-właściwe lekarstwo• 
right dose-właściwa dawka• 
right route-właściwa droga podania• 
right time-właściwy czas• 
right documentation-właściwa dokumentacja• 

SYTUACJA WZORCOWA! Pielęgniarka powinna za każdym 
razem przed podaniem leku „odhaczyć” na checkliście to, że 
sprawdziła każdą z tych pozycji. A potem powinna tę czynność 
powtórzyć jej koleżanka.

Pielęgniarka - prawo do informacji
Przed wykonaniem zlecenia lekarskiego pielęgniarka ma • 
zawsze prawo wglądu do dokumentacji medycznej pa-
cjenta oraz uzyskania od lekarza pełnej informacji 
o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych 
metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych 
i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych 
działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez 
siebie świadczeń zdrowotnych (art. 13 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej). 
Zakres przekazywanych przez lekarza informacji pielę-• 
gniarce nie wymaga zgody pacjenta. Jest to wyjątek od 
obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust. 
2 pkt 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta).

Odmowa wykonania świadczenia
Pielęgniarka (położna) może odmówić wykonania • 
świadczenia udzielanego bez zlecenia lekarskiego, jak 
i wykonania świadczenia zdrowotnego na zlecenie le-
karskie (art. 12 ust. 2 u.z.p.p.). 

Art. 12. 1. Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posia-
danymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy 
w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby 
spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
2. Pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia 
lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego 
niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych 
kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie 
przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą okolicz-
ności, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna 
mają obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego 
przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o takiej 
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odmowie i wskazania realnych możliwości uzyskania tego 
świadczenia u innej pielęgniarki, położnej lub w podmiocie lecz-
niczym.
4� W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowot-
nych z przyczyn, o których mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna 
mają obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji 
medycznej.
Przykłady czynności poza zakresem kwalifikacji

interpretacja i sporządzanie opisów badań USG, RTG, • 
Holter, testy wysiłkowe etc. ,
przepisywanie do kart gorączkowych, wyników badań,• 
wypisywanie recept z nazwą i dawką leków dla pacjentów • 
(wyjątek tzw. nowe uprawnienia),
 wypisywanie skierowań na badania diagnostyczne (wyją-• 
tek tzw. nowe uprawnienia),
komputerowa obsługa programów medycznych w części • 
nie należącej do pielęgniarki
tj. wpisywanie zleceń lekarskich, przepisywanie zleceń le-• 
karskich do systemu
operowanie kodem innych osób w celu zatwierdzenia le-• 
ków i badań,

wypisywanie druków zwolnień lekarskich

Inne sytuacje uniemożliwiające wykonanie zlecenia lekarskiego
narażenie życia i zdrowia pacjenta na skutek realizacji • 
nieprawidłowo wydanego zlecenia lekarskiego np. niepra-
widłowo oznaczone dane pacjenta uniemożliwiające pra-
widłową identyfikację chorego, nieczytelna nazwa leku, 
nieprawidłowa dawka leku lub określona w złych jednost-
kach, niezgodna z zaleceniami producenta droga podania 
leku, nie określone dawkowanie w ciągu doby,
narażenie życia • i zdrowia pacjenta poprzez realizację 
zlecenia niezgodnego ze wskazaniami aktualnej wiedzy 
medycznej lub narażającego pacjenta na niebezpieczeń-
stwo np. w sytuacji, gdy bezpośrednio przed wykonaniem 
iniekcji pacjent zgłasza uczulenie na dany lek. 

naruszenie praw pacjenta w związku z realizacją zlecenia 
lekarskiego np., podanie leku, pobranie materiału biolo-
gicznego do badania przy wyraźnym sprzeciwie pacjenta. 
w sytuacji gdy, wykonanie zlecenia lekarskiego narusza-• 
łoby przepisy dotyczące wykonywania zawodu i łączyłoby 
się z popełnieniem przestępstwa np. udział w aborcjach 
wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, czy też nielegalnych eksperymentach medycz-
nych, fałszowanie dokumentacji medycznej. 
brak podpisu lekarza zlecającego. • 
zlecenie wydane w formie ustnej, w sytuacji gdy, nie ma • 
stanu zagrożenia życia pacjenta. 
zlecenie sporządzone • w formie nieczytelnej, pozbawiające 
pewności co do prawidłowości odczytania

Lekarz w kontakcie ze współpracownikami - wymogi Kodek-
su etyki lekarskiej

Art. 58 KEL stanowi: „Lekarz powinien odnosić się z na-• 

leżnym szacunkiem i w sposób kulturalny do personelu 
medycznego i pomocniczego. 
Art. 53 ust. 2 KEL . Lekarze pełniący funkcje kierownicze • 
powinni traktować swoich pracowników zgodnie z zasa-
dami etyki. 
ust. 3. Lekarze pełniący funkcje kierownicze są zobowią-• 
zani do szczególnej dbałości o dobro chorego oraz o wa-
runki pracy i rozwoju zawodowego podległych im osób. 

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej - ważne źró-
dło obowiązków 

Czynności zawodowe pielęgniarki/położnej nie mogą • 
służyć aktom bezprawnym ani też powodować szkód dla 
zdrowia ludzkiego.
Pielęgniarka/położna posiadająca pełne uprawnienia zawo-• 
dowe ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania.
Pielęgniarka/położna działa zawsze • w interesie swych pa-
cjentów szczególnie tam, gdzie ich życie i zdrowie mogą 
być zagrożone
Pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać zleceń lekar-• 
skich bez wyraźnego polecenia na piśmie umożliwiają-
cego identyfikację lekarza i pacjenta z wyjątkiem sytuacji 
nagłych, stanowiących zagrożenie życia pacjenta.
Pielęgniarka/położna ma prawo dostępu do informacji • 
istotnych dla realizacji czynności zawodowych oraz zwią-
zanych zarówno z bezpieczeństwem osobistym pielę-
gniarki, jak i bezpieczeństwem pacjenta.
Pielęgniarka/położna ma obowiązek dokładnego doku-• 
mentowania swojej działalności zawodowej i zabezpie-
czenia dokumentów.

Pielęgniarka/położna ma prawo odmówić uczestnictwa 
w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, które są 
sprzeczne z uznawanymi przez nią normami etycznymi.
-Pielęgniarka/położna zorientowawszy się, że w postę-
powaniu medycznym został popełniony błąd (zwłaszcza 
w przypadku błędu zagrażającego życiu lub zdrowiu 
pacjenta), niezwłocznie powinna powiadomić o tym odpo-
wiednie osoby z zespołu terapeutycznego.

Podstawa wszczęcia postępowania w sprawie odpowie-
dzialności zawodowej
Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępo-
wanie, jeżeli uzyskał wiarygodną informację o przewinieniu 
z zakresu odpowiedzialności zawodowej.
Źródła informacji:

Skargi pacjentów (ich rodzin, bliskich) !!!1) 
Skargi pracodawców.2) 
nformacje uzyskane z organów samorządu zawodowego.3) 
Informacje organów państwowych i samorządowych.4) 
Informacje prasowe.5) 

Przebieg postepowania
Czynności sprawdzające1� 

Cel - zbadanie okoliczności koniecznych do ustalenia, czy 
istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego 
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(nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego ani czynności 
wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem przesłuchania 
w charakterze świadka osoby składającej skargę na pielęgniarkę 
lub położną).

Postępowanie wyjaśniające2� 
Cel - ustalenie, czy został popełniony czyn mogący stanowić 
przewinienie zawodowe, wyjaśnienie okoliczności sprawy, 
a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego 
- ustalenie osoby obwinionej oraz zebranie, zabezpieczenie 
i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu pielę-
gniarek i położnych.

Postępowanie przed sądem pielęgniarek i położnych3. 
Postępowanie wykonawcze4� 

Przedawnienie
Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowie-1� 
dzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu 
upłynęły 3 lata.
Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika od-2� 
powiedzialności zawodowej.
Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu 3. 
jego popełnienia upłynęło 5 lat.
Jeżeli czyn, stanowi jednocześnie przestępstwo, ustanie ka-4� 
ralności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej 
niż ustanie karalności przestępstwa.

Prawo do składnia wniosków dowodowych
Obwiniony (jego obrońca) możne wnosić (pisemnie lub ustnie do 
protokołu) wnioski o przesłuchanie konkretnych osób, konfron-
tacji świadków, odczytanie dokumentów, okazanie rzeczy itp. 

Prawo do zapoznania się z materiałami postępowania wyja-
śniającego. 
Kończąc postępowania wyjaśniające rzecznik odpowiedzial-
ności zawodowej zawiadamia obwinionego o możliwości zazna-
jomienia z zebranym materiałem oraz przejrzenia akt. 

Do tej pory obwiniony znał tylko treść zarzutu teraz ma możli-
wość poznania wszystkich podstaw jego sformułowania.
Należy koniecznie skorzystać !!!

Tajemnica zawodowa w postępowaniu karnym i zawodowym
W postępowaniu karnym pielęgniarki i położne wezwane • 
do złożenia zeznań, z obowiązku przestrzegania tajem-
nicy zawodowej może zwolnić w postępowaniu przygoto-
wawczym prokurator, zaś w postępowaniu sądowym –sąd 
(art. 180 § 1 k.p.k.). 
Nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej składanie • 
przez pielęgniarkę i położną zeznań lub wyjaśnień w trak-
cie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawo-
dowej (art. 42 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek 
i położnych).

Art. 60. 1.* Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następu-
jące kary:

upomnienie;1) 
naganę;2) 

karę pieniężną (od 1 tyś. do 10 tyś. zł);3) 
zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach 4) 

leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat;
zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorzą-5) 

du na okres od 1 roku do 5 lat;
ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawo-6) 

du na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 7) 

1 roku do 5 lat;
pozbawienie prawa wykonywania zawodu.8) 

*Ustawa z 1 lipca 2011 ro samorządzie pielęgniarek i położnych

Skutki prawno-finansowe związane z nowymi uprawnieniami

Pielęgniarka/położna- samodzielny zawód medyczny
Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami 
medycznymi. (art. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

Konsekwencją tego jest m.in. ponoszenie odpowiedzialności 
pracowniczej, zawodowej, cywilnej a nawet karnej za podejmo-
wane działania.
Skutki prawne błędów popełnionych przez pielęgniarkę/położną

Odpowiedzialność karna• 
Odpowiedzialność cywilna• 
Odpowiedzialność zawodowa• 
Odpowiedzialność pracownicza• 

Przedawnie roszczeń - prawo cywilne
Art. 442 § 1.roszczenie o naprawienie szkody ulega przedaw-
nieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany 
dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej napra-
wienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć 
lat od dnia wystąpienia szkody.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie 
może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, 
w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie 
obowiązanej do jej naprawienia

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie 
szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 
lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności

Formy zatrudnienia pielęgniarki i położnej a odpowiedzial-
ność wobec pracodawcy
Pielęgniarka/położna na etacie

Zasady odpowiedzialności pracowniczej określone są • 
w Kodeksie pracy. 
Pracownikiem jest wyłącznie osoba zatrudniona na pod-• 
stawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 
lub spółdzielczej umowy o pracę. 
W ramach odpowiedzialności pracowniczej występują dwa • 
jej generalne rodzaje, tj.: 

- odpowiedzialność porządkowa 
- odpowiedzialność materialna.
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Odpowiedzialność porządkowa 
Pracodawca może stosować: karę upomnienia lub karę • 
nagany (za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej 
organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożaro-
wych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia 
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności 
w pracy).
Pracodawca może również stosować karę pieniężną.• 

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go 
o ukaraniu wnieść sprzeciw

Odpowiedzialność materialna pielęgniarki/położnej na etacie
Pracownik, który ze swej winy wyrządził pracodawcy szko-• 
dę, ponosi odpowiedzialność materialną. 
W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników • 
każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody, 
stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. 
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynie-• 
nia się poszczególnych pracowników do powstania szko-
dy, odpowiadają oni w częściach równych.

W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez 
niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej (np. 
pacjentowi), zobowiązany do naprawienia szkody jest praco-
dawca - art. 120 k.p.

Odszkodowanie obciążające pracownika ustala się w wysokości 
wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 
trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi 
w dniu wyrządzenia szkody. 

Pracownik, który umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do 
jej naprawienia w pełnej wysokości!

Pielęgniarka na kontrakcie - odpowiedzialność solidarna
Odpowiedzialność podmiotu leczniczego i pielęgniarki za • 
szkody wyrządzone pacjentowi podczas udzielania świad-
czeń ma charakter solidarny.
Każda ze stron kontraktu odpowiada za całą szkodę • 
(w pełnej wysokości). Pacjent jako poszkodowany decy-
duje o tym, czy pociągnie do odpowiedzialności cywilnej 
obydwa podmioty, czy tylko jednego z nich.

Pacjent, może żądać całości lub części świadczenia od wszyst-
kich dłużników łącznie (np. podmiotu leczniczego)

Regres
Ten kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych • 
zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, 
a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim 
przyczyniła się do powstania szkody. 

Zasady dochodzenia regresu powinny być dokładnie okre-• 
ślone w kontrakcie.
Każda ze stron kontraktu odpowiada za całą szkodę • 
(w pełnej wysokości). Pacjent jako poszkodowany decy-
duje o tym, czy pociągnie do odpowiedzialności cywilnej 
obydwa podmioty, czy tylko jednego z nich.
Pacjent, może żądać całości lub części świadczenia od • 
wszystkich dłużników łącznie (np. podmiotu leczniczego 
i lekarza), od kilku z nich lub od każdego z osobna.

Regres - praktyczne rady
W praktyce z roszczeniem regresowym wobec pielęgniarki • 
może (choć nie musi) wystąpić ubezpieczyciel podmiotu 
leczniczego.
Kontrakt może ograniczać wysokość regresu zarówno co • 
do rodzaju dochodzonych roszczeń jak i ich wysokości. 
Należy enumeratywnie wyliczyć okoliczności za które pie-
lęgniarka odpowiada.
W przypadku nie zawarcia w kontrakcie powyższych po-• 
stanowień i przyjęciu ogólnej formuły: „W sprawach nie-
uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie prze-
pisy oraz postanowienia:

1) Kodeksu cywilnego,
2) Ustawy o działalności leczniczej 
3) Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty”
Pielęgniarka/położna odpowiada w pełnej wysokości na powyż-
szych zasadach.

Praktyczne rady 
Polisa ubezpieczenia OC wykupiona przez pielęgniarkę/• 
położną zatrudnioną na kontrakcie powinna być maksy-
malnie „kompatybilna” z postanowieniami kontraktu.
Wykupując polisę należy zwrócić uwagę na:• 

-jej wysokość, 
-zakres ryzyk objętych odpowiedzialnością ubezpieczeniową,
-wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej.

Konkluzje
Osoba zatrudniona na „na etacie”- pozwanym jest placówka 
medyczna (np. przychodnia). Placówce przysługuje jednak 
roszczenie regresowe wobec pracownika- w przypadku winy 
nieumyślnej 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia, oblicza-
nego na podstawie zarobków pobieranych w danym zakładzie 
leczniczym w dniu wyrządzenia szkody (art. 120 k. p.). W przy-
padku gdy po stronie pracownika stwierdzono winę umyślną, 
pracodawca może dochodzić od niego naprawienia szkody 
w całości .

Osoba zatrudniona na tzw. kontrakcie odpowiedzialność so-
lidarną z placówką medyczną. Skutek ! Pacjent pozywa placów-
kę lub pracownika kontraktowego. Może pozwać również jed-
nocześnie zarówno placówkę jak i pracownika kontraktowego. 
W przypadku gdy placówka naprawiła szkodę w całości, może 
jej dochodzić od pracownika kontraktowego w pełnej wysokości.
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Kardiodiabetologia w praktyce pielęgniarki i położnej

W dniu 24.04.2017r. w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek 
i Położnych odbyły się kolejne warsztaty edukacyjne zorganizo-
wane przez Komisję ds. pielęgniarstwa diabetologicznego. Tym 
razem tematem naszych warsztatów był „Pacjent z cukrzycą 
na oddziale kardiologicznym”.

Gościem, a zarazem głównym wykładowcą był dr Robert 
Kaliszczak z Kliniki Kardiologii na Pomorzanach. Po bardzo 
ciekawym i wyczerpującym wykładzie uczestniczki warsztatów 
zadały wiele pytań na temat pacjentów z cukrzycą w ramach 
swoich praktyk - w opiece długoterminowej, w środowisku 
domowym oraz pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych. Pytania 
były bardzo profesjonalne i merytoryczne, ale Pan dr Kaliszczak 
odpowiedział nam bardzo wyczerpująco na wszystkie pytania. 

Nasze zawodowe doświadczenia przynoszą coraz więcej przy-
kładów na to, iż cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe dotykają 
tej samej grupy chorych. Wzrasta liczba chorych na cukrzycę 
typu 2, a wraz z tym ilość powikłań sercowo-naczyniowych. 
Chorzy na cukrzycę są bardziej zagrożeni chorobami naczyń, 
w tym także chorobą wieńcową. Uważa się, że jest to jedna 
z bardziej przewlekłych i trudnych do leczenia bolączek współ-
czesnych pacjentów kardiodiabetologicznych. U tych pacjentów 
takie przypadłości, jak zawał serca zdarzają się częściej, niż 
u chorych, którzy cukrzycy nie mają. Cukrzyca jest dużym przy-
śpieszaczem miażdżycy tętnic, jest silnym czynnikiem ryzyka 

choroby niedokrwiennej serca. Kardiolodzy alarmują, iż 60 %, 
albo nawet więcej chorych z cukrzycą będzie miało zawał serca 
lub udar mózgu. Zdrowy tryb życia oraz zdrowe zasady żywienia 
zmniejszają ryzyko chorób serca. Kardiologia i diabetologia 
są więc tymi dziedzinami, które powinny się przenikać już na 
etapie profilaktyki. Badania pokazują, że cukrzycę i choroby 
serca i naczyń coraz częściej należy łączyć w kategorii chorób 
współistniejących. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, wymaga-
jącą stałej opieki lekarskiej oraz edukacji chorego w zakresie 
samodzielnego postępowania w celu zapobiegania wystą-
pieniu ostrych powikłań i zmniejszenie ryzyka powikłań odle-
głych. Fundamentalnym zagadnieniem w leczeniu cukrzycy jest 
kontrola glikemii. W prospektywnych randomizowanych bada-
niach klinicznych wykazano, że odpowiednia kontrola glikemii 
wiąże się z rzadszym występowaniem retinopatii, nefropatii 
i neuropatii, a wyniki badań epidemiologicznych potwierdzają, że 
dzięki intensywnej kontroli glikemii można zmniejszyć częstość 
chorób układu sercowo - naczyniowego.
Końcowym, a zarazem bardzo miłym punktem naszego 
spotkania było wręczenie wszystkim uczestnikom Certyfikatów 
potwierdzających uczestnictwo w warsztatach kardiodiabe-
tologicznych.

W imieniu Komisji ds. pielęgniarstwa diabetologicznego 
Iwona Trzepiałowska
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„ONE SĄ WŚRÓD NAS” – dzieci z cukrzycą 

Na prośbę Koleżanek z komisji ds. medycyny szkolnej zorganizo-
wałyśmy w dniu 06.03.2017 r w siedzibie Izby, warsztaty eduka-
cyjne na temat: „Rola pielęgniarki w opiece nad uczniem 
z cukrzycą leczonym przy pomocy osobistej pompy insu-
linowej”.

Gościem warsztatów, a zarazem głównym wykładowcą była Pani 
mgr Katarzyna Scheffler - specjalista pielęgniarstwa diabetolo-
gicznego, trener pompowy, obecnie pracująca w Poradni Diabe-
tologicznej Specjalistycznej Przychodni Przyklinicznej SPSK 1 
w Szczecinie przy Unii Lubelskiej. Po bardzo ciekawej prezentacji 
Pani Katarzyna zachęciła uczestniczki do dyskusji i do wymiany 
doświadczeń zawodowych związanych z pracą z uczniem-dia-
betykiem. Padło wiele trudnych pytań i odpowiedzi, ale powta-
rzającym się pytaniem do Pani Katarzyny było 

„czy ja jako pielęgniarka szkolna mam prawo i obowiązek 
obsługiwać osobistą pompę insulinową ucznia?”

Pani Katarzyna Scheffler jednoznacznie odpowiedziała, iż na 
dzień dzisiejszy, do obsługi osobistej pompy insulinowej ucznia 
mają uprawnienia tylko rodzice/opiekunowie oraz osoba prze-
szkolona np. trener pompowy. Natomiast rolą pielęgniarki 
szkolnej jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi z cukrzycą, 
poprzez obserwację małego diabetyka, monitorowanie i kontro-
lowanie podejmowanych przez niego w trakcie zajęć szkolnych 

działań z zakresu samokontroli i samoopieki. Ponadto pielę-
gniarka szkolna powinna prowadzić edukację i reedukację 
chorego ucznia, jego bliskich, nauczycieli oraz kolegów z klasy. 
Pielęgniarka dzięki podejmowanym działaniom ma wpływ na 
poprawę jakości życia ucznia z cukrzycą w szkole, na polep-
szenie relacji z rówieśnikami oraz szybszą ocenę zagrożenia 
zdrowia i życia ucznia – diabetyka przy wystąpieniu powikłań 
cukrzycy – np. hipoglikemii. W dyskusji poruszono również 
prawa ucznia z cukrzycą do integracji z klasą, do podejmowania 
działań z zakresu samokontroli i samoopieki pozwalających na 
zachowanie prawidłowej glikemii. Uczeń z cukrzycą nie jest ani 
gorszy od innych, ani uprzywilejowany. Posiada natomiast prawa 
związane z chorobą, o których muszą wiedzieć i respektować je 
nauczyciele.

Podsumowując nasze warsztaty należy jasno powiedzieć, że 
aby działania podejmowane przez pielęgniarkę szkolną przyno-
siły oczekiwany efekt, potrzebna jest dobra komunikacja oraz 
stała współpraca z opiekunami i nauczycielami oraz dyrektorem 
szkoły ucznia chorującego na cukrzycę. 
Bardzo miłym akcentem zakończenia warsztatów były upominki 
dla nas od koleżanek z Komisji ds. medycyny szkolnej - własno-
ręcznie zrobione maskotki. Bardzo dziękujemy.

W imieniu Komisji ds. pielęgniarstwa diabetologicznego 
Iwona Trzepiałowska 
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„Czas przeznaczony każdemu…
Przemierzamy nasze życie, minuty,
godziny, dni, miesiące, lata,
aż wydamy ostatnie tchnienie.
Zatopieni we łzach”.
 W. Wharton

Drogiej Koleżance Joannie Woźnickiej  
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca składają 

Przewodnicząca Rady Gabriela Hofman wraz z członkami 
Rady, Przewodniczący i członkowie organów oraz pracownicy 

Biura SIPiP

„Za wcześnie, nie w porę, nie po naszej myśli,
to życie pisze scenariusz, jakiego nie chcemy.
I choć to, co za nami może się przyśnić, 
to pewnych zdarzeń, nic już nie zmieni...”
 H.G.

Koleżance Joannie Woźnickiej szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Ojca składają

koleżanki z Komisji ds. położnych

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

Drogiej Koleżance Zofii Cerzniewskiej szczere wyrazy  
współczucia z powodu śmierci Mamy składają Przewodnicząca 

Rady Gabriela Hofman wraz z członkami Rady,  
Przewodniczący i członkowie organów oraz pracownicy Biura 

SIPiP

„ Ci, którzy nas opuścili, nie odeszli, 
są nadal z nami, są wciąż obecni, choć niewidzialni...”

Koleżance Joannie Woźnickiej szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Ojca składają

koleżanki i koledzy - pielęgniarki pielęgniarze, położne i położni 
z SPSK 1 w Szczecinie

„Nie płaczcie po mnie
Przecież jeszcze jestem ciągle pośród was
W waszych sercach
W waszych myślach
Szczęśliwa
Uwolniona od cierpień”

Pani mgr Zofii Cerzniewskiej z serca płynące wyrazy współ-
czucia z powodu zgonu Mamy 

składają pielęgniarki oraz cały personel Oddziału V WSZ 
w Zdunowie

„Śmierć nie jest nocą, ale światłem, 
nie jest końcem, ale początkiem,
nie jest nicością, ale wiecznością.”
 W. Hugo

Koleżance Ewie Michałowskiej szczere kondolencje z powodu 
śmierci Syna składają  

koleżanki i koledzy z Hospicjum Św. Jana Ewangelisty  
w Szczecinie

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie,
 jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.”

Koleżance Wiolettcie Wera z serca płynące wyrazy  
współczucia z powodu śmierci Męża składają  

koleżanki i koledzy z Centrum Leczenia Urazów  
Wielonarządowych SPSK1

„Bywa nieraz, ze stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów.”
Jan Paweł II

Koleżance Kazimierze Suchodolskiej szczere kondolencje 
z powodu śmierci Taty składają

Pielęgniarki z Oddziału Chorób Zakaźnych i Transplantacji 
Wątroby SP WSZ przy ul. Arkońskiej

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”

Koleżance Beacie Michalskiej szczere wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Taty

składają Pielęgniarka Oddziałowa oraz koleżanki z Oddziału III 
Psychiatrii SPS ZOZ „ Zdroje”

Kondolencje
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„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia 
i zabiera w nieznane. A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną oso-
bę, przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, które 
przypomina nam stale, jacy jesteśmy wobec niej bezsilni”.

Koleżance Wiolettcie Wera z serca płynące wyrazy  
współczucia z powodu śmierci Męża składają  

Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Murawska wraz  
z pielęgniarkami i personelem  

z Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej SPS ZOZ „ZDROJE”

„Odszedłeś cicho i bez pożegnania,
 jak ten, co nie chce swym odejściem smucić,
jak ten, co wierzy w chwili rozstania, 
że ma niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

Pani Wiolettcie Wera z serca płynące kondolencje 
z powodu śmierci Męża składają 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Jan Ślęzak wraz z Pielęgniarką 
Przełożoną Zofią Fiut z SPS ZOZ „ZDROJE”

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci…”
 W. Szymborska

Koleżance Elżbiecie Chmielczyk wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci Taty składają 

koleżanki i koledzy z Oddziału Onkologii Klinicznej 
ZCO w Szczecinie

„Za wcześnie, nie w porę, nie po naszej myśli,
to życie pisze scenariusz, jakiego nie chcemy.
I choć to, co za nami może się przyśnić,
to pewnych zdarzeń, nic już nie zmieni...”
 H.G.

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że odeszła  
z naszego grona Koleżanka Pielęgniarka Jolanta Jesse�  
Wiele lat pracowała na Oddziale Chorób Wewnętrznych. 

Zawsze obowiązkowa i pracowita… Jolu – będzie nam Ciebie 
brakowało… Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach 

i pamięci…

Naczelna Pielęgniarka wraz z pielęgniarkami i położnymi ze 
Szpitala w Gryficach

„A gdy serce Twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż Twoich nie otarto.”

Koleżance Elwirze Sienkiewicz z serca płynące kondolencje  
z powodu śmierci Mamy składają koleżanki 

z Komisji ds. położnych

Elwirko – w tych trudnych dla Ciebie chwilach myślami jesteśmy 
z Tobą…

„Śmierć nie jest nocą, ale światłem, 
nie jest końcem, ale początkiem,
nie jest nicością, ale wiecznością.”
 W. Hugo

Koleżance Małgorzacie Byczkowskiej – Sowa wyrazy  
głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty składają  
koleżanki pielęgniarki z Oddziału Dziecięcego Szpitala  

w Barlinku.

„Śmierć tych, których kochamy, zawsze jest przedwczesna...”

Drogiej Koleżance Magdalenie Haba głębokie wyrazy  
współczucia z powodu śmierci Taty składają koleżanki  

pielęgniarki i położne ze Szpitala w Barlinku

„ Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią  im się płaci...”
Wisława Szymborska

Drogiej Koleżance Eleonorze Litarowicz szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci Mamy

składają Pielęgniarka Oddziałowa oraz koleżanki  
z Oddziału III Psychiatrii SPS ZOZ „ Zdroje”

„Z niczym przyszedłeś na ten świat, nic nie wziąłeś ze sobą, 
zostawiłeś tylko ślad, aby iść za Tobą…”

Koleżance Żanecie Ciok wyrazy współczucia z powodu śmierci 
Ojczyma składają Pielęgniarka Oddziałowa oraz  

koleżanki z Oddziału III Psychiatrii SPS ZOZ „ Zdroje”



 Maj to miesiąc, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarki i Dzień Położnej. Uznanie tych dwóch dni – 8 i 12 maja 
jako tych, w których obchodzimy nasze święto zawodowe, to okazanie 
wyrazu szacunku zarówno dla nas samych, jak i naszych zawodów. 

Niektórym może wydać się to śmieszne i nieco „myszką trąci”, że co 
roku staramy się w tym dniu spotkać w jak najszerszym gronie, by 
w uroczysty sposób podkreślić wagę tego święta, a co za tym idzie – 
rangę naszych zawodów. Zaproszeni Goście w ciepłych i miłych 
słowach wypowiadają się o nas, naszym poświęceniu, misji 
pielęgniarstwa. Czasem dodają życzenia, abyśmy byli wreszcie 
docenieni �nansowo, bo przecież społeczeństwo postrzega nas 
bardzo pozytywnie i w rankingach zawodów zaufania publicznego 

zajmujemy wysokie noty. Jest to bardzo miłe i sympatyczne, tylko jakoś od lat kończy się na 
życzeniach, a do realizacji ciągle daleko…

Od współczesnej pielęgniarki i położnej wymaga się szeroko pojętej wiedzy, ustawicznego 
doskonalenia zawodowego, znajomości wszelkich przepisów prawnych związanych 
z wykonywaniem zawodów i - co najważniejsze – obejmowania opieką i troską osób 
wymagających naszej pomocy.

Przy tym niestety nie można nie zauważyć, że jest nas coraz mniej, średnia wieku jest coraz wyższa, 
warunki wykonywania pracy są trudne i systematycznie pogarszają się…

Te i wiele, wiele innych czynników powoduje, że młodzi ludzie niechętnie podejmują kształcenie 
na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, a jeśli już, to z zamiarem pracy za granicą po 
ukończeniu studiów.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, co przed nami?... No cóż – na pewno wzrośnie 
średnia wieku, pojawi się „luka pokoleniowa”, a ze względu na starzenie społeczeństwa, zwiększy 
się zapotrzebowanie na świadczenia pielęgniarskie.

Przysłowie mówi, że kropla drąży skałę, więc i my mamy nadzieję, że ustawiczne działania naszego 
samorządu zawodowego na rzecz poprawy i zmiany tego stanu rzeczy przyniosą wreszcie 
pozytywne efekty.

Póki co cieszmy się, że możemy razem świętować i choć na parę godzin zapomnieć o troskach dnia 
codziennego.

Zaś Koleżankom i Kolegom Pielęgniarkom i Położnym „płci obojga” życzę z okazji naszego święta 
przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze, pomyślności i wytrwałości w dążeniu 
do wytyczonych celów, pogody ducha i spełnienia WSZYSTKICH marzeń…

Przewodnicząca Rady - Gabriela Hofman

„Kardiodiabetologia w praktyce pielęgniarki i położnej”
– w foto obiektywie…

Członkowie Komisji ds. piel. diabetologicznego
– od lewej: I. Mikołajewska, E. Salwa, I. Trzepiałowska
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Morze �oletu w krokusach zaklęte
raduje serca wszystkich Szczecinian…
Jak każdej wiosny, to wprost niepojęte,
na Jasnych Błoniach rozkwita z nich dywan…
    H.G.
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WYROZUMI ŁOŚĆ

Te wszystkie cechy mamy w sobie
Jestem pewna tego
Dlatego dla nas wszystkich -
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

Kasia Mandes
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