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 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
najserdeczniejsze życzenia  

zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, 
aby wszystkie dni były tak wyjątkowe 

jak ten Wigilijny wieczór. 
Niech te Święta będą przepełnione  

spokojem, miłością, radością i rodzinną atmosferą,  
a blask choinki niech rozświetli drogę  

do lepszej przyszłości i spełnienia 
marzeń w Nowym Roku. 

 
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

składa Przewodnicząca ORPiP  
/-/ Izabella Chałaj 
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Obchody Jubileuszu 70-lecia Szkoły  

W dniu 23 listopada 2016 r. Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie odbyły 

się uroczystości z okazji Dnia Patrona w Roku Jubileuszu 70-lecia Szkoły, w których uczestniczyła  

Izabella Chałaj - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie.  

Msza Święta w Kościele pw. Świętej Matki Teresy z Kalkuty poprzedziła uroczystości w szkole, których 

otwarcia dokonała dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska. Powitała wszystkich zaproszonych gości, wśród 

nich syna patronki - Jana Szoca wraz z żoną.  

Następnie wysłuchano wykładu „Człowieczeństwo jako wartość” dr n. hum. Ryszardy Bernackiej  

- absolwentki Szkoły oraz refleksji o Władysławie Szoc „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”.  

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla Medycznego Studium Zawodowego”, 

które m.in. otrzymała Beata Żółkiewska.  

Obchody XXV lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 

13 września 2016 roku w Warszawie odbyły się obchody XXV-lecia funkcjonowania najliczniejszego 
samorządu zawodowego w Polsce – samorządu pielęgniarek i położnych. 

Nie zabrakło wspomnień, serdecznych życzeń, a także ważnych słów dotyczących przyszłości zawodu. 

XXV-lecie było doskonałą okazją do uhonorowania osób najbardziej zasłużonych dla zawodów  
pielęgniarki i położnej. Zaangażowanie działaczek i działaczy, liderek naszego środowiska, ich wiedza  
i determinacja sprawiły, że najliczniejszy wśród zawodów medycznych samorząd zawodowy  
pielęgniarek i położnych obchodzi „Srebrne gody”. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyznała Medal Jubileuszowy za współpracę nad rozwojem 
samorządności środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych oraz podejmowanie wspólnych 
działań zmierzających do profesjonalizmu zawodów dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie. Medal Jubileuszowy z rąk Prezes NRPiP Zofii Małas odebrała Przewodnicząca ORPiP  
Izabella Chałaj. 

Medal indywidualny z okazji XXV-lecia za zasługi dla samorządu zawodowego otrzymała Pani Beata 
Żółkiewska – obecnie Sekretarz ORPiP w Chełmie, który został uroczyście wręczony podczas obrad 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie w dniu 21 września 2016 r. przez Przewodniczą-
cą ORPiP w Chełmie. 
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Informujemy, że w dniu  29.11.2016 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało pismo z otwarcia ofert w sprawie  
II edycja przetarg nieograniczony ZZP-229/16 Części 1÷24  

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych,  
 

w związku z powyższym  

trwa NABÓR na BEZPŁATNE dla 25 osób w każdej edycji,  
szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie: 

 
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek - miejsce szkolenia - CHEŁM  
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla położnych - miejsce szkolenia - CHEŁM 
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek - miejsce szkolenia - CHEŁM  
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek - miejsce szkolenia - ZAMOŚĆ 
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - miejsce szkolenia - ZAMOŚĆ 
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - miejsce szkolenia - ZAMOŚĆ 
 
DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE NA W/W SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE: 
1. wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne - do pobrania na stronie:  
    www.oipip-chelm.pl 
2. zaświadczenie potwierdzające 2 letni staż pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat (od pracodawcy) 
3. kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE PROSIMY PRZESYŁAĆ  
DO DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU NA ADRES: 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Sp. z o.o.  
PLACÓWKA SZKOLENIOWA, UL. 1- GO MAJA 1, 39-400 TARNOBRZEG  

 
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone po 20 grudnia 2016 r.,  

Termin pierwszych zajęć — najpóźniej 31 grudnia 2016 r. 
 

NIŻEJ WYMIENIONE KURSY SĄ WYMAGANE PRZY DANEJ SPECJALIZACJI  
MOŻNA JE ODBYĆ W CZASIE JEJ TRWANIA 

 
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek: 

- wykonanie i interpretacja zapisu EKG,  
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa,  
- wywiad i badanie fizykalne 

Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla położnych: 
- leczenie ran dla położnych  
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka,  
- wywiad i badanie fizykalne 

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek: 
- leczenie ran  
- wywiad i badanie fizykalne 

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek: 
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG,  
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa,  
- wywiad i badanie fizykalne 

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek: 
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG,  
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa,  
- wywiad i badanie fizykalne 

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek: 
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG,  
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa,  
- wywiad i badanie fizykalne 
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08.06.2016 
 

Uzupełniający komunikat w sprawie wymogów kwalifikacyjnych  
dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego  
w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept 

 

W związku z kolejnymi pytaniami, które wpływają do Departamentu Pielęgniarek i Położnych  
w sprawie kwalifikowania pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania 
leków i wypisywania recept, należy przyjąć, że zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistyczne-
go Ordynowanie leków i wypisywanie recept do części I może przystąpić pielęgniarka albo położna,  
o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.: 
 
 pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielę-

gniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które 
ukończyły studia jednolite magisterskie na kierunku pielęgniarstwo); 

 pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 
 
Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 2  
powyższej ustawy tj.: 
 
 pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia,  

na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo; 
 pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 
 
Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania 
leków i wypisywania recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie. 
To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub  
położnictwo. 
 
Ponadto, zgodnie z art. 72 ust. 2 ww. ustawy, do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka 
lub położna, które: 
 
 posiadają prawo wykonywania zawodu; 
 zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Powyższe zostało ujęte w Komunikacie w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpie-
nia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept, zamieszczonym 
na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 
 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że ukończenie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne 
dla pielęgniarek i położnych nie stanowi warunku przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie 
Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych. 
 
Natomiast pielęgniarka i położna, aby samodzielnie ordynować leki musi w pierwszej kolejności 
zgodnie z art. 15b ww. ustawy wykonać badanie fizykalne pacjenta. 
 
Należy przyjąć w myśl opinii Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, zgodnie  
z efektami kształcenia określonymi właściwymi standardami dla kierunku pielęgniarstwo i kierunku 
położnictwo, absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia posiadają uprawnienia do wykony-
wania badania fizykalnego pod warunkiem nabycia tych umiejętności w cyklu kształcenia, począw-
szy od naboru 2012/2013 (I stopień). 
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W związku z powyższym jeżeli pielęgniarka, położna rozpoczęła kształcenie przeddyplomowe przed tą 
datą, aby wykonać badanie fizykalne pacjenta musi uzupełnić wiedzę i umiejętności w tym zakresie  
w ramach kształcenia podyplomowego (kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne).  
Wymóg ten nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które posiadają: 
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub 
 zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical  

Assessment. 
 
 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 

BPK.JK-071(29)-3705/16        Warszawa, dn. 27 października 2016 r. 

 

Pani Zofia Małas 

Prezes 

Naczelnej Rady  

Pielęgniarek i Położnych 

 

Szanowna Pani Prezes, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2016r., znak: NIPiP-NRPiP-OIE.060.333.2016 w sprawie 

wydania opinii o równoważności odbytej przez pielęgniarkę specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, w związku z problemami 

w zawieraniu umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzdrowisko-

wego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przedstawia co następuje. 

 

Dziedzina pielęgniarstwa internistycznego została określona dla specjalizacji i kursu kwalifika-

cyjnego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wykazu dziedzin pielę-

gniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona 

specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz.1562). W kształceniu podyplomowym pielęgniarek i po-

łożnych zastąpiła tym samym dziedzinę pielęgniarstwa zachowawczego. W opinii Centrum ww. dziedzi-

ny pielęgniarstwa należy zatem uznać za równorzędne. 

Jednocześnie Centrum przypomina, że w myśl § 40 obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

(Dz. U. poz.1923), pielęgniarce, położnej, która otrzymała dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu 

specjalisty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów przysługuje tytuł specjalisty w odpo-

wiedniej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 

 

Z poważaniem, 

DYREKTOR 
Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych 
/-/ 

Maria Jolanta Królak 
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Stanowisko Nr 3 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 15 listopada 2016 r. 

 

w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece 

długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej 

 

W związku z napływającymi informacjami od świadczeniodawców realizujących świadczenia 

opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej i opie-

ki  paliatywno-hospicyjnej dotyczące znacznego zróżnicowania od 1 stycznia 2017 r. stawek 

za osobodzień w tych świadczeniach pomimo dokonania ich wyceny przez Agencję Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezydium NRPiP stoi na stanowisku, iż finansowanie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej i opiece 

paliatywno-hospicyjnej powinno być zgodne z aktualnie obowiązującą wyceną osobodnia 

określoną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

 

Wskazujemy, iż zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793)  

„do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prze-

prowadzonego w danym roku, a w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-

nej zawartej na okres dłuższy niż rok, do ustalenia kwoty zobowiązania i warunków finanso-

wych w danym roku stosuje się szczegółowe warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opubli-

kowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Funduszu oraz taryfę świadczeń opubli-

kowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji, do dnia 30 czerwca roku poprzedniego”. 

 

Wobec powyższego Prezydium NRPiP oczekuje, iż Narodowy Fundusz Zdrowia zastosuje 

stawki osobodnia wg wyceny AOTMiT zawarte w obwieszczeniu Prezesa Agencji z dnia  

29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielę-

gnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w którym koszt świadczenia bazo-

wego oszacowano na kwotę 30,08 zł oraz w obwieszczeniu Prezesa Agencji z dnia 29 czerwca 

2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, 

w którym koszt świadczenia bazowego oszacowano na kwotę 56,19 zł. 

 

Wycena świadczeń miała służyć zastosowaniu wycen w praktyce kontraktowania świadczeń. 

Niezrozumiałym są więc propozycje finansowania tych świadczeń przez oddziały wojewódz-

kie NFZ niższe niż dokonana wycena za osobodzień w/w świadczeniach. 

 

Powyższe stanowisko jest podyktowane koniecznością przestrzegania przepisów prawa  

obowiązujących w tym zakresie oraz równego traktowania podmiotów realizujących te same 

świadczenia na terenie całego kraju. 

  

Joanna Walewander       Zofia Małas 

   Sekretarz NRPiP           Prezes NRPiP 
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Narodowy Fundusz Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 
 

Znak: DSOZ.401.2372.2016         Warszawa, 29.11.2016 r. 
2016.9900.KLA 

 
Pan Konstanty Radziwiłł 
Minister Zdrowia 

 
Szanowny Panie Ministrze, 
 W ostatnim okresie obserwuje się niezadowolenie środowiska medycznego realizującego świad-
czenia zdrowotne w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz opieki długoterminowej, które wyni-
ka z błędnej interpretacji określenia „taryfa świadczeń". W opinii wymienionych środowisk pojęcie 
„taryfa świadczeń" jest równoznaczne z pojęciem „cena jednostkowa świadczenia" (cena osobodnia). 
Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 j.t), zwanej dalej „ustawą", taryfa 
świadczeń jest zestawieniem świadczeń gwarantowanych wraz z przypisanymi im wartościami względ-
nymi. Wartości względne (relatywne) wyrażają wartość jednego produktu względem drugiego. Według 
komentarza Krzysztofa Urbana z dnia 01.02.2015 r., do art. 3 ln ustawy - taryfa świadczeń to zestawie-
nie wartości produktów kontraktowych, wyrażonych najczęściej za pomocą punktów. Wynik realizacji 
zadania AOTMiT polegającego na ustaleniu taryfy świadczeń oraz przedstawienie propozycji dotyczą-
cych standardu rachunku kosztów świadczeń zdrowotnych, jest zasadniczym parametrem w prowadze-
niu zarówno procesu kontraktowania, jak i rozliczania świadczeń. 
 Obwieszczenia AOTMiT w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych nie zawierają ceny jednostki 
rozliczeniowej, lecz określają zestawienie świadczeń gwarantowanych wraz z przypisanymi taryfami,  
co zostaje uwzględnione przez Prezesa NFZ, w przepisach zarządzeń w poszczególnych rodzajach  
i zakresach świadczeń. 
 Starając się zrównoważyć z jednej strony potrzeby wynikające z popytu na świadczenia a z dru-
giej możliwości płatnika w świetle ograniczonych środków, AOTMiT w uzasadnieniu propozycji projek-
tów taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospi-
cyjna, rekomendowała sukcesywne podnoszenie wysokości cen jednostek rozliczeniowych w ciągu 
dwóch kolejnych lat tak, aby od 1 stycznia 2018 r. osiągnąć poziom docelowy. 
 Takie rozwiązanie, jako mniej obciążające budżet płatnika, umożliwia Funduszowi utrzymanie 
realizacji świadczeń na dotychczasowym poziomie, pozwoli na większą kontrolę nad budżetem a także 
na dokonanie przez OW NFZ analizy odnośnie możliwości pozyskania środków z innych obszarów finan-
sowania świadczeń zdrowotnych. 
 Jednorazowe zwiększenie ceny za osobodzień, mimo zwiększenia nakładów finansowych, spowo-
dowałoby zmniejszenie liczby zakontraktowanych świadczeń, a tym samym zmniejszenie dostępności 
do przedmiotowych świadczeń. 
 Tak więc docelowe zwiększenie finansowania przedmiotowych świadczeń będzie następowało 
sukcesywnie zgodnie z możliwościami finansowymi poszczególnych oddziałów wojewódzkich Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. 
 W tym miejscu należy podkreślić, że zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej ze świadczeniodawcami, jak również efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami 
finansowymi, zgodnie z przepisami ustawy, należą m.in. do zadań dyrektorów Oddziałów Wojewódz-
kich NFZ. Prezes NFZ nie ma uprawnień do decydowania o wysokości ceny oczekiwanej określanej  
w postępowaniach konkursowych lub rokowaniach, ogłaszanych przez dyrektorów OW NFZ. 
 W związku z powyżej przedstawionym problemem informuję, że w Centrali Funduszu odbyły się 
dwa spotkania: 
1. z przedstawicielami środowiska opieki paliatywnej i hospicyjnej w dniu 16 listopada 2016 r. 
2. z przedstawicielami NIPiP oraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie Przewlekle Chorych i Niepełno-
sprawnych w dniu 21 listopada 2016 r. 
Na spotkaniu w dniu 21 listopada 2016 r. został zgłoszony problem, iż w ramach świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,  
nie została określona przez AOTMiT taryfa dla świadczeń w zakładzie opiekuńczo - leczniczym/  
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   Warszawa, dnia 21 listopada 2016 r. 
 

Notatka ze spotkania przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ 
 
W dniu 21 listopada 2016r. na wniosek NRPiP odbyło się spotkanie przedstawicieli NRPiP oraz Konsul-

tanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych z Prezesem NFZ. 

W trakcie spotkania przedstawiono: 

1) Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej 

opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno- hospicyjnej, 

2) informacje o zmniejszającej się liczbie uczniów w szkołach i wynikających konsekwencji finanso-

wych w tym zakresie dla pielęgniarek kontraktujących świadczenia zdrowotne w środowisku naucza-

nia i wychowania, 

3) informacje związane ze sprawozdawczością z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej  

domowej, 

4) nieprawidłowości związanej z brakiem przestrzegania przez niektórych świadczeniodawców wypisy-

wania zleceń lekarskich zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ dla pacjentów do realizacji przez pielę-

gniarki POZ, 

5) informacje nt. braku przekazywania pielęgniarkom przez niektóre podmioty lecznicze podwyższenia 

wynagrodzeń zgodnie z OWU, 

6) wnioskowano o jak najszybsze rozpoczęcie prac przez AOTMiT w zakresie świadczeń pielęgnacyj-

nych i opiekuńczych w opiece stacjonarnej. 

Prezes NFZ wyjaśnił: 

 

Ad. 1 W sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej  

domowej oraz opiece paliatywno- hospicyjnej wg wyceny AOTMiT zawarte w obwieszczeniu Prezesa 

Agencji z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadcze-

nia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w którym koszt świadczenia bazowe-

go oszacowano na kwotę 30,08 zł oraz w obwieszczeniu Prezesa Agencji z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w którym koszt 

świadczenia bazowego oszacowano na kwotę 56,19 zł obecny stan prawny nie daje takiej możliwości 

interpretacyjnej aby ujednolicić stawkę na poziomie wyliczonej ceny we wszystkich oddziałach. Prezes 

NFZ wyjaśnił że w obwieszczeniu może zostać zamieszczona, jedynie ustalona taryfa, która jest elemen-

tem branym pod uwagę przez NFZ. Ponadto podkreślił, że taryfa świadczeń to jest zestawienie świad-

czeń gwarantowanych wraz z przypisanymi im wartościami względnymi z wyłączeniem świadczeń  

gwarantowanych, których zasady finansowania określa ustawa o refundacji. Ponadto Prezes Jacyna  

pielęgnacyjne - opiekuńczym. Średnia cena w kraju za osobodzień pobytu pacjenta w ZOL lub ZPO,  
wynosi zaledwie 76 zł. Koszt świadczenia bazowego, oszacowany   przez AOTMiT przy ustalaniu taryfy 
dla świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej wynosi 30,08 zł. Takie zróżnicowanie 
ceny produktów kontraktowych w opiece stacjonarnej i domowej wskazuje na niedoszacowanie świad-
czeń realizowanych w stacjonarnych zakładach opiekuńczych. 
 Mając powyższe na względzie zwracam się do Pana Ministra z prośbą, aby ustalanie taryfy przez 
AOTMiT obejmowało wszystkie świadczenia gwarantowane z danego zakresu, a nie dokonywane było 
wybiórczo dla wybranego produktu kontraktowego. Proponowane ustalanie taryf zapewne przyczyni 
się do zmniejszenia dysproporcji cenowych między świadczeniami w danym zakresie świadczeń  
gwarantowanych. 
 
Z poważaniem, 

Narodowy Fundusz Zdrowia 
Zastępca Prezesa ds. Medycznych 

Andrzej Jacyna 
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zobowiązał się do sprawdzenia tych oddziałów wojewódzkich NFZ gdzie rażąco została obniżona staw-

ka. NFZ poinformował iż decyzje o wycenie świadczeń o których mowa powyżej są również uzależnio-

ne od planów finansowych poszczególnych oddziałów. Zalecono aby wojewódzkie oddziały NFZ  

na podstawie wyceny przez AOITM do 2018 roku osiągnęły poziom kontraktowania świadczeń równy  

z wyceną. Ponadto NFZ poinformował, iż zalecono aby stawka za osobodzień została skorygowana  

wobec tych świadczeniodawców którzy w poprzednim postępowaniu konkursowym rażąco zaniżyli 

stawki. Takie postępowanie w ocenie NFZ pozwoli na równe potraktowanie świadczeniodawców. 

Ad. 2 NFZ na podstawie zebranych informacji od świadczeniodawców oszacował iż średnio w skali 

kraju o 5% zmniejszyła się liczba uczniów co ma znaczny wpływ na sytuację finansową niektórych 

podmiotów. NFZ podejmie działania zmierzające do podwyższenia stawki na ucznia od 2017 roku  

z wyrównaniem od września 2016 roku. 

Ad. 3 Wg NFZ kwestie sprawozdawania i rejestru świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoter-

minowej domowej są wystarczające, natomiast jeżeli w ocenie świadczeniodawców sprawozdawczość 

wymaga poszerzenia to należy przygotować poprawki do aktów prawnych regulujących te kwestie. 

Ad. 4 NFZ proponuje aby Naczelna Rada Lekarska i Naczelna Rada Pielęgniarek i Położonych podjęła 

wspólne działania w sprawie prawidłowości wypełniania załącznika nr 5 (skierowanie na realizację  

zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, Położnej POZ Pielęgniarki Szkolnej)  

do Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków  

zawarcia i realizacji umów o udzielanie opieki zdrowotnej w zakresie POZ. 

Ad. 5 NFZ nie posiada uprawnień do kontroli czy dana pielęgniarka/położna otrzymała podwyżkę  

w ramach OWU natomiast wskazał iż właściwym organem do sprawdzenia niezgodności w tym zakre-

sie jest Państwowa Inspekcja Pracy a nie NFZ. 

Prezes NRPiP 

Zofia Małas 

Ministerstwo Zdrowia  
Departament Pielęgniarek i Położnych 

 
PPK.0762.18.2016.JS          Warszawa, 28.10.2016 

Pani 
Halina Nowik 
Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
ul. Gustawa Morcinka 10 B 
82-300 Elbląg 

 
Szanowna Pani Przewodnicząca! 
W związku z pismem Pani Przewodniczącej, znak L. dz. XIX/763/2016, z dnia 6 października 2016 r.,  
w sprawie interpretacji zapisów aktów prawnych regulujących pracę pielęgniarek zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz w bloku operacyjnym w sytuacji 
zatrudnienia do pracy w tych oddziałach ratowników medycznych, Departament Pielęgniarek i Położ-
nych uprzejmie informuję w przedmiotowej sprawie. 
Zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego są odrębnymi zawodami medycznymi, w związku  
z tym dla każdego z tych zawodów określony został inny zakres uprawnień i kwalifikacji, a przede 
wszystkim inne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego niezbędne do wykonywania danego za-
wodu medycznego. Ponadto, zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego określają odrębne re-
gulacje prawne. Jedynie w ramach tzw. systemu ratownictwa medycznego ratownicy medyczni i pielę-
gniarki systemu posiadają równorzędne uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunko-
wych i mogą się nawzajem zastępować. Dotyczy to medycznych czynności ratunkowych realizowanych 
przez zespoły ratownictwa medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym  
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.). 
Zakres świadczeń zdrowotnych możliwych do wykonywania przez ratownika medycznego samodzielnie,  
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pod  nadzorem  lub  na  zlecenie został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  
20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż 
medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 
587). Ratownik medyczny wykonujący zawód w oddziałach szpitalnych jest uprawniony do udzielania 
świadczeń zdrowotnych wymienionych w załączniku nr 3 - samodzielnie i na zlecenie w załączniku nr 4 
do rozporządzenia. Powyższe wynika z treści art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym stanowiącym, iż ratownik medyczny wykonuje zadania zawo-
dowe poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 
ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618, z późn. zm.). 
W świetle powyższych regulacji zawód ratownika medycznego i zawód pielęgniarki nie mogą być trak-
towane zamiennie. Dlatego też ratownik medyczny nie może być zatrudniony do wykonywania czyn-
ności będących w kompetencjach pielęgniarek lub położnych. Ratownik medyczny może realizować 
zadania zgodnie z kompetencjami i kwalifikacjami przewidzianymi dla tego zawodu. 
Odnosząc się do kwestii zatrudniania ratownika medycznego do realizacji świadczeń zdrowotnych na 
oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, Departament nadmienia, że rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpital-
nego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, z późn. zm.) określa szczegółowe warunki, jakie powinni spełnić świad-
czeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji plano-
wej, wskazując że warunkiem realizacji świadczeń w zakresie Anestezjologii i intensywnej terapii/ Ane-
stezjologii i intensywnej terapii dla dzieci jest m.in. zapewnienie personelu medycznego: 
1) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniar-
stwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 
2) lekarze - równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) - specjalista w dzie-
dzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii oraz Aneste-
zjologii i intensywnej terapii/ Anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci drugi poziom referencyjny: 
1) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2,22 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii, w tym 
równoważnik co najmniej 4 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki,  
2) lekarze - równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) - specjalista w dzie-
dzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii. 
Ponadto rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępo-
wania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 15), określa m. in. osoby uprawnione do realizacji świadczeń w 
tym zakresie. Zatem ww. regulacje nie wskazują ratownika medycznego do realizacji świadczeń w za-
kresie anestezjologii i intensywnej terapii. 
Odnosząc się do dokumentacji medycznej, należy wskazać, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących prowadzenia doku-
mentacji medycznej przez ratownika medycznego w szpitalu, zatem zastosowanie mają odpowiednio 
zasady ogólne. Obowiązkiem podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych jest prowadzenie doku-
mentacji medycznej, zawierającej informacje o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach 
zdrowotnych. Wpisów w dokumentacji medycznej dokonuje osoba udzielająca świadczeń zdrowot-
nych, niezwłocznie po udzieleniu świadczenia, czytelnie i w porządku chronologicznym. Każdy wpis 
powinien być opatrzony oznaczeniem tej osoby, tzn. zawierać jej nazwisko i imię, tytuł zawodowy, 
uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, lekarza dentysty, 
pielęgniarki, położnej, felczera i starszego felczera, podpis. Natomiast Księga raportów pielęgniarskich 
jest dokumentacją medyczną, do wypełniania której uprawniona jest tylko i wyłącznie pielęgniarka lub 
położna, a nie ratownik medyczny. Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Księga raportów pielęgniarskich 
zawiera m.in: treść raportu, z uwzględnieniem imienia i nazwiska, a w razie potrzeby innej informacji 
pozwalającej na zidentyfikowanie pacjenta, opisu zdarzenia, jego okoliczności i podjętych działań,  
jak też oznaczenie pielęgniarki lub położnej dokonującej wpisu - nazwisko i imię, tytuł zawodowy,  
uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu. 
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Jednocześnie należy nadmienić, że odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi  
kierownik, który podejmuje decyzję o sprawach kadrowych i on odpowiada za zatrudnienie na danym 
stanowisku pracy osoby posiadającej wymagane przepisami kwalifikacje, co reguluje art. 46 ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie 
lub statucie danego podmiotu leczniczego, powinien określać regulamin organizacyjny ustalony przez 
kierownika, co wskazuje art. 23 ww. ustawy. Dlatego też w każdym podmiocie leczniczym powinny być 
opracowane zakresy obowiązków i opisy stanowisk pracy dla poszczególnych pracowników, z uwzględ-
nieniem kwalifikacji i uprawnień, jakie powinny posiadać osoby zatrudnione na tych stanowiskach,  
w tym też ratowników medycznych. 
Reasumując, wszystkie wątpliwości i problemy związane z wykonywaniem zadań przez ratowników me-
dycznych w jednostkach organizacyjnych danego podmiotu leczniczego powinny zostać rozstrzygnięte 
w tym podmiocie. Zakresy zadań i obowiązków poszczególnych pracowników powinny uwzględniać 
uprawnienia i kompetencje uzyskane przez te osoby w trakcie kształcenia zawodowego przed dyplomo-
wego i podyplomowego, ponadto ważnym elementem dobrej organizacji pracy i zapewnienia jakości 
udzielanych świadczeń zdrowotnych jest przejrzyste określenie podległości i nadzoru merytorycznego  
i służbowego dla danego stanowiska. 
 
Z poważaniem, 

DYREKTOR 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych 

dr n. o zdrowiu Beata Cholewka 

Minister Zdrowia 
PP-WPS.0762.11.2016/DZ       Warszawa, 17 sierpnia 2016 r. 
 
 

Pani 
Zofia Małas 
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

 
Szanowna Pani Prezes, 
W odpowiedzi na Stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej 
wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie  
do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach, uprzejmie proszę  
o przyjęcie poniższej informacji. 
 
W związku z występującym na rynku brakiem pielęgniarek i niepokojącymi prognozami dotyczącymi 
przyszłości tego zawodu oraz mając na uwadze fakt, że jednym z istotnych problemów ochrony zdrowia 
w Polsce jest niski wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców w bezpośredniej opiece 
nad pacjentem - Ministerstwo Zdrowia w ramach prac nad nową Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju 
planuje rozpoczęcie działań mających na celu zmniejszenie deficytu kadr medycznych, w szczególności 
pielęgniarek i położnych. W celu zapewnienia opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych 
oraz wyzwań demograficznych, Minister Zdrowia rozważa możliwość wprowadzenia zmian systemo-
wych w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek. Zmiany te polegałyby na uruchomieniu drugiej 
ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych oraz ewentualnym uruchomie-
niu kształcenia w zawodzie asystenta pielęgniarki na poziomie średnim, stanowiącego wsparcie dla pa-
cjentów niesamodzielnych oraz personelu pielęgniarskiego. Taki system edukacji na poziomie średnim 
działa w niektórych krajach UE. Jednocześnie podkreślić należy, że kształcenie w systemie szkolnictwa 
wyższego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie studiów pierwszego i drugiego stop-
nia, będzie prowadzone równolegle, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W związku  
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z powyższym w dniu 15 czerwca br. Minister Zdrowia zwrócił się z prośbą do wojewodów o analizę  
zapotrzebowania na kształcenie w zawodach: pielęgniarki i asystenta pielęgniarki w liceach medycz-
nych i medycznych szkołach zawodowych oraz ocenę zainteresowania prowadzeniem tego typu kształ-
cenia w oparciu o istniejącą bazę medycznego średniego szkolnictwa zawodowego. 
Na podstawie przekazanych informacji z 16 województw sformułowano następujące wnioski.  
W 12 województwach, w których przeprowadzono badanie ankietowe stwierdzono zainteresowanie 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształceniem w zawodach pielęgniarki i asystenta 
pielęgniarki na poziomie średnim (w 4 województwach nie przeprowadzono ankiety z uwagi na zakoń-
czenie roku szkolnego). Województwa dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną do kształcenia  
w zawodach pielęgniarki i asystenta pielęgniarki (8 województw przekazało informację o szkołach zain-
teresowanych podjęciem kształcenia w ww. zawodach). Jednostki szkolące podkreślają również coraz 
większe zainteresowanie kształceniem zawodowym na poziomie średnim, ponieważ stworzy ono moż-
liwość szybszego zaspakajania potrzeb rynku pracy. 
Należy jednocześnie podkreślić, że Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa jest za wprowadze-
niem do systemu osób o niższych kwalifikacjach zawodowych np. asystentów pielęgniarek, które wyko-
nywałyby czynności podstawowe i nie pielęgniarskie, aby zmniejszyć obciążenie pracą pielęgniarek  
i poprawić bezpieczeństwo pracy i jakość opieki. Podobne stanowisko wyraził Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, w którego opinii zasadne jest wprowadzenie do systemu 
zawodu asystentki pielęgniarskiej, co poprawiłoby jakość opieki, zwiększyło liczbę osób sprawujących 
opiekę nad pacjentami, wykorzystany byłby potencjał i kompetencje, a koszty działalności byłyby  
zracjonalizowane. 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia prowadzona jest 
szczegółowa analiza dotycząca wprowadzenia przedstawionych powyżej rozwiązań w systemie kształ-
cenia pielęgniarek, a następnie rozważona będzie decyzja w przedmiotowej sprawie. Ponadto prowa-
dzone są konsultacje robocze z Krajowym Koordynatorem do spraw uznawania kwalifikacji zawodo-
wych w celu zapewnienia zgodności proponowanego systemu kształcenia z Dyrektywą Parlamentu  
Europejskiego i Rady 2013/55/EU z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2005/236/WE  
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współ-
pracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym 
(rozporządzenie w sprawie IMI), Podsumowując, prace nad ewentualnymi zmianami w systemie kształ-
cenia trwają, żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, a opinia przedstawicieli środowiska pielę-
gniarek i położnych będzie wzięta pod uwagę w dalszych pracach prowadzonych w przedmiotowym 
zakresie. 
 
Z poważaniem, 

z upoważnienia MINISTRA ZDROWIA  
PODSEKRETARZ STANU 
Marek Tombarkiewicz 

Minister Zdrowia         

NS-ZM.073.42.2016        Warszawa, 21 września 2016 r. 
 

Pani Anna Zalewska  
Minister Edukacji Narodowej 

 
Szanowna Pani Minister, 
W związku z planowanymi zmianami w systemie oświaty, zwracam się z prośbą o uwzględnie-

nie w nich specyfiki medycznego kształcenia zawodowego realizowanego w szkołach policealnych oraz 
rozważenie włączenia do systemu oświaty kształcenia w zawodzie pielęgniarki. 
Pragnę podkreślić, iż kształcenie prowadzone w szkołach policealnych, w zawodach dla których zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z późn. zm.) ministrem właściwym jest  
Minister Zdrowia, stanowi aktualnie optymalną formę profesjonalnego przygotowania zawodowego 
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średniego personelu medycznego. Należy bowiem zaznaczyć, iż edukacja prowadzona w ww. szkołach 
policealnych w oparciu o podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach, pozwala na 
nabycie przede wszystkim umiejętności praktycznych, które są kluczowym elementem wykonywania 
poszczególnych zawodów medycznych w pracy z człowiekiem chorym, niepełnosprawnym i w sytua-
cjach zagrożenia zdrowia i życia. Kształcenie w ww. zawodach medycznych realizowane na poziomie 
szkół policealnych, ma na celu wyposażenie ucznia/słuchacza w takie kompetencje, które będą łączyć 
wiedzę stricte medyczną z wiedzą stanowiącą obszar nauk społecznych, przy równoczesnym zapewnie-
niu właściwego przygotowania praktycznego, poprzez udział w zajęciach odbywających się w miejscach 
określonych w podstawach programowych, takich jak szpitale, przychodnie, oddziały i inne komórki 
organizacyjne podmiotów leczniczych oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Należy mieć 
również na względzie osiągnięty dotychczas dorobek szkolnictwa policealnego, zarówno w zakresie 
kompetentnej kadry pedagogicznej, jak i profesjonalnej bazy dydaktycznej. W tym kontekście także 
zasadnym jest utrzymanie dotychczasowego modelu kształcenia w 13 zawodach medycznych uwzględ-
nionych w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego, tj: asystentka stomatologiczna, higienistka 
stomatologiczna, opiekun medyczny, ortoptystka, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik elek-
troniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, 
technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy, Należy zauważyć, iż na prze-
strzeni lat organy prowadzące tego typu placówki włożyły wiele wysiłku i poniosły wiele wydatków, 
w następstwie czego obecnie wśród 888 szkół realizujących kształcenie w zawodach medycznych (dane 
wg. Systemu Informacji Oświatowej, stan na 30 września 2015 r.) funkcjonują szkoły posiadające bar-
dzo dobrze wyposażone pracownie do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zasoby wysokokwalifiko-
wanej kadry dydaktycznej. 
Ponadto należy mieć na względzie, iż kształcenie w zawodach medycznych w systemie szkolnictwa  
wyższego trwa co najmniej 6 semestrów, zatem w mojej ocenie zdobywanie kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodów medycznych wyłącznie w tym systemie wydłużyłoby czas przygotowania osób uprawnio-
nych do realizacji określonych świadczeń zdrowotnych, a tym samym mogłoby negatywnie wpłynąć na 
dostępność do tych świadczeń i generować wyższe koszty. Jednocześnie należy zauważyć, iż istnieją 
zawody medyczne, takie jak asystentka stomatologiczna czy opiekun medyczny, w których przeniesie-
nie kształcenia na poziom studiów wyższych nie znajduje uzasadnienia. 
W odniesieniu do kwestii dotyczącej kształcenia pielęgniarek oraz mając na względzie planowane zmia-
ny w systemie oświaty, polegające m.in. na zastąpieniu dotychczasowych zasadniczych szkół zawodo-
wych dwustopniowymi szkołami branżowymi (cykl kształcenia 3+2), zwracam się z prośbą o rozważenie 
możliwości uruchomienia drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki, prowadzonego w dwu-
stopniowej szkole branżowej (na podbudowie 3-letniej szkoły asystentek pielęgniarskich), kończącego 
się egzaminem maturalnym i egzaminem dyplomowym, uprawniającym do otrzymania prawa wykony-
wania zawodu pielęgniarki. Proponuję, aby przedmiotowe kształcenie odbywało się w cyklu 3+3  
(lex specialis), tj, po 3 latach kształcenia absolwent szkoły uzyskiwałby tytuł zawodowy asystentki pielę-
gniarskiej, a po kolejnych 3 latach - tytuł zawodowy pielęgniarki dyplomowanej. 
Proponowany model kształcenia pielęgniarek zawiera następujące warunki ogólne:  

 możliwość rozpoczęcia kształcenia po 8-letniej szkole podstawowej,  
 około 2700 godzin kształcenia ogólnego, 
 1500 godzin kształcenia zawodowego w zawodzie asystentka pielęgniarska,  
 łącznie 4600 godzin kształcenia zawodowego (zgodnie z wymaganiami UE) w zawodzie pielę-

gniarki (w całym cyklu kształcenia 3+3, tj. na podbudowie szkoły asystentek pielęgniarskich),  
 możliwość przystąpienia do matury branżowej. 

Schemat modelu kształcenia w cyklu 3+3 przedstawia się następująco: 

 
MATRURA BRANŻOWA 

  Godziny kształcenia 
ogólnego 

Godziny kształcenia 
zawodnego 

Razem Tytuł zawodowy 

(st. 3-letni cykl 
kształcenia 

1410 1500 2910 asystentka 
 pielęgniarska 

(st. 3-letni cykl 
kształcenia 

1290 3100 4390 pielęgniarka 
dyplomowana 

Razem 2700 4600 7300   
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Zaletą przedstawionego modelu kształcenia pielęgniarek, które wymagałoby uprzednio ukończenia 
szkoły asystentek pielęgniarskich, jest wsparcie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia  
asystentkami pielęgniarskimi już po 3 latach, co pozytywnie wpłynie na dostępność do świadczeń opie-
kuńczo - pielęgnacyjnych. Ponadto, kształcenie zawodowe pielęgniarek na poziomie szkoły branżowej 
stworzy możliwość szybszego zaspakajania potrzeb rynku pracy w zakresie kadry pielęgniarskiej i ma 
głównie na celu zapewnienie opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych oraz wyzwań 
demograficznych. 
Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Zdrowia prowadzi konsultacje robocze z Krajowym Koordyna-
torem do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych celem zapewnienia zgodności proponowanego 
systemu kształcenia z Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/55/EU z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2005/236/WE 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współ-
pracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym 
(rozporządzenie w sprawie IMI). 
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż w świetle przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz., 812), Minister Zdrowia kieruje działem admini-
stracji rządowej - zdrowie, obejmującym m.in, sprawy dotyczące zawodów medycznych, zwracam się  
z prośbą o pozostawienie w dotychczasowych typach szkół kształcenia w ww. 13 zawodach medycz-
nych właściwych dla Ministra Zdrowia. Ponadto proszę o rozważenie propozycji wprowadzenia nowej 
ścieżki kształcenia pielęgniarek w dwustopniowej szkole branżowej na podbudowie 3-letniej szkoły  
asystentek pielęgniarskich. 
 
Z poważaniem, 
          Konstanty Radziwiłł 

 

 

 

 

 

Stanowisko 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 18 października 2016 r. 

 

w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zamian systemowych w obszarze 

kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek 

 

Wyrażamy stanowczy sprzeciw w związku z planowanym przez Ministra Zdrowia projektem zmian 

w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek polegającym na powrocie do koncepcji kształcenia 

z okresu powojennego, czyli przywróceniu modelu zawodu pielęgniarki jako pomocniczego, a nie  

samodzielnej profesji medycznej, funkcjonującej zgodnie ze standardami międzynarodowymi.  

Nie wyrażamy zgody na stosowanie przemocy politycznej w odniesieniu do jednej z kluczowych grup 

zawodowych w ochronie zdrowia, tj. ponad trzystutysięcznego środowiska pielęgniarek i położnych 

oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów, jakie planowane zmiany mogą spowodować. 
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Uzasadnienie: 

1. Organizacje pielęgniarskie, reprezentując całe środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce oraz 

działając na rzecz ochrony interesów społeczeństwa, wyraziły swoje zaniepokojenie i sprzeciw  

wobec zamierzeń rządu, które dotyczą zmiany systemu kształcenia przeddyplomowego w zawodzie 

pielęgniarki. Stronie rządowej przedstawiono wspólne Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2016 r., które zostało poparte podczas XIII Kongresu Pielę-

gniarek Polskich w dniu 15 września 2016 r. w Warszawie przez pielęgniarskie towarzystwa specja-

listyczne. Niestety, aktualne działania Ministra Zdrowia są sprzeczne z wskazanym Stanowiskiem. 

2. Przedstawiony przez Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 3 października 2016 r. sygn. 

PRL.022.1281.2016.AK projekt zmian w systemie kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek, 

przekazany do Ministra Edukacji wraz z projektem zmian ustawowych, nie był przygotowywany 

w porozumieniu z głównymi adresatami tych zmian, czyli pielęgniarkami. Powstał przy pełnej  

wiedzy Ministra Zdrowia w zakresie braku zgody pielęgniarek na zmiany polegające na deprecjacji 

naszego zawodu. Działania Ministra Zdrowia są w naszej ocenie formą przemocy politycznej, a nie 

działaniem dla dobra pacjentów i pielęgniarek. 

3. Nasze głębokie zaniepokojenie budzi również wykazany w przedłożonym przez Ministra Zdrowia 

projekcie brak rozumienia prawa europejskiego, odnoszącego się do kształcenia pielęgniarek 

i uruchamianie działań, które stanowią jawne pogwałcenie obowiązujących Dyrektyw 2005/36/EC 

oraz 2013/55/EU, które dotyczą wzajemnego uznawania kwalifikacji. 

4. Współczesne pielęgniarstwo to samodzielna profesja medyczna o wysokim poziomie kompetencji  

i szczegółowo regulowanym systemie kształcenia, a jednocześnie zawód zaufania publicznego,  

mający kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Tytuł zawodowy pielęgniar-

ki jest prawnie chroniony i nie może być utożsamiany z grupą zawodową personelu przygotowane-

go do zadań pomocniczych w systemie ochrony zdrowia, czy opieki społecznej. Byłby to powrót  

do definicji zawodu z lat 50. i 70. ubiegłego wieku. 

5. Wyniki badań naukowych jednoznacznie pokazują, że istnieje ścisły związek między poziomem  

wykształcenia pielęgniarek, a bezpieczeństwem pacjentów. Edukacja pielęgniarek na poziomie  

licencjackim, zgodna z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa unijnego, koreluje 

z uzyskiwanymi efektami świadczeń medycznych - powoduje wzrost jakości opieki oraz spadek licz-

by zdarzeń niepożądanych, takich jak: zakażenia, odleżyny, rehospitalizacje, wydłużony pobyt pa-

cjenta w szpitalu, upadki oraz zgony pacjentów. Każdy 10% wzrost zatrudnienia pielęgniarek z tytu-

łem licencjata w oddziale szpitalnym powoduje obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zda-

rzeń niepożądanych o 7% (Aiken et al., 2014, Wójcik-Wieczorek B., 2016). Wyższy poziom kształce-

nia oraz coraz szersze kompetencje pielęgniarek gwarantują bezpieczeństwo pacjenta, co powinno 

być kluczowym kryterium w planowanych zmianach, które dotyczą kadr medycznych. 

6. Odnosząc się do potrzeby pilnego rozwiązania niedoboru personelu opiekuńczego 

i pielęgniarskiego w placówkach ochrony zdrowia, oczekujemy od Ministra Zdrowia zarówno strate-

gii działań w zakresie wzmocnienia i promocji zawodu pielęgniarki w Polsce, jak i długofalowej  

strategii rozwoju zasobów ludzkich w ochronie zdrowia, a nie doraźnych działań prowadzących  

do eskalacji konfliktu w sektorze zdrowia i dalszego pogarszania bezpieczeństwa zdrowotnego  

obywateli. 
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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ  
   Warszawa, 27 października 2016 r. DPPI-WPPiP.400.12.2016.JS 

 
 

Pan 
Konstanty Radziwiłł  
Minister Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

odnosząc się do uwag, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sprawie projektów: usta-
wy - Prawo oświatowe oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (pismo  

nr PRL.022.1281.2016.AK z 3 października 2016 r.), uprzejmie dziękuję za analizę ww. projektów 
i nadesłane uwagi, jednocześnie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 
 

Uprzejmie informuję, że uwagi zgłoszone do projektu ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo oświato-
we w zakresie zmian w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej związanych  
z wprowadzeniem szkoły pielęgniarskiej (trzyletniej branżowej szkoły II stopnia) oraz kształcenia pielę-
gniarek w trzyletniej branżowej szkole II stopnia nie mogą zostać uwzględnione w tym projekcie usta-
wy. Wprowadzenie do systemu oświaty szkoły pielęgniarskiej wymaga przeprowadzenia szczegółowej 
analizy. 
 

W związku z powyższym, nie zostaną uwzględnione uwagi zgłoszone do projektu ustawy Prawo oświa-
towe dotyczące: 

a) zmiany art 18 ust. 1 pkt 2 lit. e polegającej na dodaniu trzyletniej branżowej szkoły II stopnia; 

b) dodania w art. 47 ustępu 2a dotyczącego określenia, w drodze rozporządzenia, przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty 
i wychowania, podstawy programowej oraz ramowego planu nauczania kształcenia w zawodzie 
pielęgniarki; 

c) dodania w art. 165 ustępów 5a-5b dotyczących wpisu do ewidencji szkoły prowadzącej kształce-
nie w zawodzie pielęgniarki; 

d) dodania w art. 173 ustępów 3a-3b dotyczących nadawania uprawnień szkoły publicznej szkole 
prowadzącej kształcenie w zawodzie pielęgniarki; 

e) dodania w art. 176 ustępu 1a dotyczącego cofnięcia uprawnień szkoły publicznej szkole prowa-
dzącej kształcenie w zawodzie pielęgniarki. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że uwzględniona została uwaga polegająca na dodaniu w art. 8 ustę-

pu 10a dotyczącego możliwości zakładania i prowadzenia przez Ministra Zdrowia publicznej  

placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie 

7. W imieniu środowiska pielęgniarskiego żądamy niezwłocznej realizacji rekomendacji zawartych  

w dokumencie „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Reko-

mendacje i ich realizacja", zaakceptowanym przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 

2 września 2015 roku. Niezbędne są konstruktywne, długofalowe działania rządu w zakresie popra-

wy zabezpieczenia dostępności do opieki pielęgniarskiej w naszym kraju. 
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nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której 

mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia. Zgodnie z robo-

czymi uzgodnieniami, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem NS-ZM.073.46.2016 z dnia 

24.10.2016 r. przekazał wkład do Oceny Skutków Regulacji w zakresie wpływu tej zmiany na sektor  

finansów publicznych ze wskazaniem budżetu MZ jako źródła finansowania. 

(…) 
 
Z poważaniem, 
          Anna Zalewska 

Informacja prasowa nr 1 
Wrzesień 2016 

 

Przy NRPiP powstaje zespół ekspertów koordynujący tworzenie rekomendacji  
w zakresie postępowania z pacjentami z NTM 

 
Jest wiele do zrobienia w obszarze poprawy jakości opieki nad pacjentem z nietrzymaniem moczu. Polskie  
pielęgniarki mają do dyspozycji wiele środków pomocniczych, ale nie zawsze wiedzą, jak efektywnie z nich  
korzystać i jakie są między nimi różnice. Dlatego potrzebne jest wprowadzenie standardów postępowania oraz 
kompleksowa edukacja w tym zakresie. Takie wnioski płyną ze zorganizowanej w połowie września w ramach 
XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich sesji „Profilaktyka, diagnostyka, leczenie i higiena pacjenta z NTM”.  
 
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zgodnie z Ustawą z 1 lipca 2011 r., nie tylko sprawuje pieczę nad 
należytym wykonywaniem zawodu ale także m.in. zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych, jako organ samorządu zawodowego, jest więc najwłaściwszym podmiotem  
do wytyczenia standardu praktyki pielęgnowania i opieki nad osobami z NTM.  
- Co jest potrzebne pacjentowi z NTM? – zadała pytanie Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji na Pomoc 
Niesamodzielnym, wieloletnia konsultant kraju w dziedzinie pielęgniarstwa osób przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych. – Żeby  pacjent mógł właściwie funkcjonować, powinien mieć dostęp do sprzętu, produktu i środków 
pielęgnujących, zostać odpowiednio wyedukowany w zakresie ich stosowania przez kompetentne osoby zlecające 
oraz mieć możliwość refundacji tych środków.  
 
Wg Elżbiety Szwałkiewicz, osoba z NTM jest pacjentem szczególnym, ze względu na wymiar psychiczny schorze-
nia. Składają się na niego nieustanny strach przed przeciekaniem i przykrym dla otoczenia zapachem, lęk o brak 
środków na właściwe zabezpieczenie skóry i bielizny osobistej przed zabrudzeniem, codzienne trudności z właści-
wym funkcjonowaniem a także świadomość zależności od opieki zewnętrznej, poczucie wstydu i utrata sfery in-
tymnej. Tym większa jest więc rola pielęgniarki w dotarciu do takich pacjentów i zapewnieniu im właściwej opieki. 
- Bardzo odbiegamy od tego co dzieje się w krajach ościennych, nawet tych biedniejszych – mówiła Elżbieta Szwał-
kiewicz. – W zasadzie dysponujemy tym, co na świecie, tylko nie zawsze mamy wystarczającą wiedzę w tym zakre-
sie. Wiele z nas, pielęgniarek nie rozróżnia produktów chłonnych stosując jedynie nazwę „pampers”!. Tymczasem 
żadna pielęgniarka nie powinna proponować dorosłemu człowiekowi „pampersa”, bo to go po prostu obraża! 
 
Dlatego tak ważna jest edukacja pielęgniarek w tym zakresie. Mówiła o tym podczas swojego wystąpienia Anna 
Sadkowska, dyrektor ds. pielęgniarstwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa Ochota.  
- Sytuacja jest delikatna a problemów dużo. Pacjenci się wstydzą, my czasami też się wstydzimy o tym mówić,  
w gabinetach lekarskich nie ma na to czasu, dlatego cała odpowiedzialność spoczywa na pielęgniarkach, w dobrej 
rozmowie. A żeby potrafić ją przeprowadzić, potrzebne są kursy specjalistyczne i przypominające.  
Anna Sadkowska zwróciła uwagę, że są problemy z delegowaniem pielęgniarek na szkolenia. Zwróciła się więc  
z apelem do osób zarządzających placówkami, by umożliwiać pielęgniarkom edukację, zwłaszcza, że mają zapisa-
ne w ustawie podnoszenie kwalifikacji. - Dobrze, żeby w każdej placówce był taki lider, osoba, do której pacjent 
uda się po poradę. Może powinna to być pielęgniarka epidemiologiczna? Myślę, ze zaczniemy działać w tym  
kierunku, mamy wiele ośrodków, wystarczy napisać program i ruszać.  
Do koncepcji stworzenia szkoleń w zakresie pomocy osobom z NTM odniosła się Mariola Łodzińska, Wiceprezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.  
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– Chcemy stworzyć grupę ekspertów działających przy NRPiP. Mamy nadzieję, że to gremium wypracuje rekomen-
dacje dotyczące jakości opieki nad pacjentem z NTM, w oparciu o które będzie można rozpocząć szkolenia.  Mini-
ster Radziwiłł powiedział niedawno podczas spotkania z nami, że w aspekcie funkcjonowania służby zdrowia widzi 
ogromną rolę pielęgniarki w POZ. My również ją widzimy. Jesteśmy świetnie wykształcone, często i chętnie uczest-
niczymy w kursach i szkoleniach. Dlatego chętnie podniesiemy swoje kwalifikacje także w obszarze opieki nad 
pacjentem z nietrzymaniem moczu.  
 
Wniosek z sesji dotyczącej roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z NTM jest jeszcze jeden – pielęgniarka może 
w zasadniczy sposób wpłynąć na życie chorego. Dzięki właściwemu doradztwu i odpowiedniemu doborowi  
produktów kompensujących utraconą sprawność zwieraczy, może nie tylko reagować na skutki choroby, ale też 
dać szansę osobie niepełnosprawnej z NTM na poprawę jakości życia. Może zmienić diagnozę „niezdolny do sa-
moobsługi…”  na  „zdolny do samoobsługi …”.  
- Pielęgniarka jest jak cudotwórca – podsumowała Elżbieta Szwałkiewicz. - Może zrobić z pacjenta samodzielnego 
i niesamodzielnego, może zamienić los człowieka w normalność albo totalny horror. 
 
Osoba do kontaktu: Mariola Łodzińska, Wiceprezes NRPiP 

NIPiP-NRPiP-DS.015.407.2016.MK                                     Warszawa, dnia 9 listopada 2016 r.  

 
Pani/Pan 
Przewodniczący Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo, 

NRPiP realizując zadania wynikające z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej podjęła uchwałę 

Nr 96/VIl/2016 r. z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia uroczystego stroju zawodowego 

pielęgniarki, położnej, pielęgniarza, położnego oraz zasady jego używania. 

Mając na uwadze wdrożenie i przestrzeganie przez członków samorządu uchwał NRPiP zwracam się 

z prośbą o rozpropagowanie powyższej informacji wśród członków samorządu na terenie działania  

Państwa Izby. 

Ponadto informuję, iż powyższe stroje można zamawiać w Firmie Altreva Polska Sp. z o.o. 91-402 Łódź 

ul. Pomorska 100 adres e-mail: nowinska@mornow.pl tel. 606 485 063. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Prezes NRPiP  

Zofia Małas 

 

Uchwała Nr 96/VII/2016 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 
  

w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, 
położnego oraz zasady jego używania 

  
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.), uchwala się, co następuje: 
  
§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa uroczysty wzór stroju zawodowego pielęgniarki, 
pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania. 

mailto:nowinska@mornow.pl
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§ 2. Zasady używania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wzór i opis uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 96/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r. 
w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz 
zasady jego używania 

Zasady używania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego 

Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego noszony jest podczas:  
1) uroczystości państwowych i kościelnych, 
2) wręczania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych, 
3) jubileuszy i uroczystych spotkań, 
4) uroczystości w miejscach pamięci narodowej, 
5) innych uroczystości i wystąpień indywidualnych. 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 96/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r. 
w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz 
zasady jego używania 

Wzór i opis uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego  

dostępny jest na internetowej stronie www.oipip-chelm.pl 

Sekretarz NRPiP       Skarbnik NRPiP                         Prezes NRPIP 

Joanna Walewander       Danuta Adamek                         Zofia Małas 

INTERNATIONAL LONG-TERM CARE CONFERENCE  

‘’The family, the community and the institution 

In long-term care’’  

XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej 

Rodzina, środowisko i instytucja w opiece długoterminowej 

TORUŃ 2016 

 

 Jednym z głównych tematów poruszanych na konferencji to sytuacja opieki długoterminowej na 

świecie. Troje z zaproszonych gości przedstawiło realia w swoich miejscach zamieszkania: Szwecji,  

Norwegii i Holandii. To trzy różne systemy, lecz problemy z jakimi się borykają, okazują się bardzo uni-

wersalne. Przedstawiono również dwa głosy w dyskusji o nowoczesnych technologiach. Dynamiczny 

rozwój informatyki i technologii komunikacyjnych rodzi zupełnie nowe wyzwania na przecięciu etyki, 

autonomii, wygody i efektywności opieki. Poszukujemy swojej roli w tej nowej rzeczywistości i sposoby 

na proste wcielenie zdobyczy techniki dla ułatwienia życia opiekunów. Przedstawione zostały efekty 

wdrożenia wytycznych żywieniowych w domach pomocy społecznej autorstwa Anji Saletti i Agnieszki 

Guligowskiej. Żywienie nieustannie pozostaje jednym z najważniejszych aspektów opieki nad osobami 

starszymi i niesamodzielnymi, a problemy z niedożywieniem występują powszechnie. Bardzo obrazowo 

przedstawiony został opis planów pielęgnacji możliwych do stworzenia w aplikacji Seniomat.pl. 
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Rola państwa i rodziny w opiece długoterminowej nad osobami starszymi w Szwecji: 

LENNARTH JOHANSSON 

W każdym kraju istnieje pewna forma systemu opieki nad osobami starszymi, chorymi lub niesamo-

dzielnymi. Odpowiedzialność zwykle jest podzielona między rodzinę, państwo, wolontariat i rynek.  

To w jaki sposób ciężar odpowiedzialności się rozkłada , zależy od tradycji, uwarunkowań prawnych, 

polityki zdrowotnej i społecznej, a także gospodarki kraju.  

Tradycyjnie, rodzina, krewni i znajomi zawsze byli głównym źródłem pomocy i niepisana umowa mię-

dzypokoleniowa gwarantowała wsparcie, jako coś normalnego. Szwecja i pozostałe kraje skandynaw-

skie zastąpiły umowę międzypokoleniową umową społeczną: opieka nad dziećmi, chorymi, niepełno-

sprawnymi i osobami w podeszłym wieku jest odpowiedzialnością społeczną.  

Niemal wszystkie  szwedzkie programy opieki społecznej są oparte na niezależności jednostkowej. Kul-

tura Szwecji kładzie bardzo duży nacisk na osobistą niezależność, a więzy rodzinne powinny być dobro-

wolne, a nie obowiązkowe. Podwaliny stanowi filozofia promująca maksymalna niezależność od rodzi-

ny, nawet jeśli zachodzi potrzeba otrzymywania pomocy w życiu codziennym.  

Szwecja posiada dobrze rozwinięty system opieki społecznej, zapewniający opiekę zdrowotną i usługi 

socjalne, jak również rentę i ochronę socjalną swoim obywatelom w ciągu trwania ich życia. Ogólną 

zasadą opieki długoterminowej jest zapewnienie finansowanej przez państwo, szeroko dostępnej opie-

ki dostosowanej do indywidualnych potrzeb, niezależnie od sytuacji ekonomicznej i rodzinnej, a więc 

zdejmującej z rodziny obciążenie obowiązkiem zapewnienia opieki. Podstawową ideą uniwersalistycz-

nej natury opieki społecznej w Szwecji jest jej powszechna dostępność dla ubogich, przy zachowaniu 

atrakcyjności dla zamożnych.  

Opieka nad osobami starszymi jest w Szwecji publiczną odpowiedzialnością i nie ma żadnych prawnych 

czy ustawowych wymagań określających powinność zapewnienia utrzymania rodzicom przez dzieci. 

Jednakże w przypadku, gdy rodzina wyraża chęć otoczenia opieką jej członka, to należy ich popierać  

i wspierać. Bezpośrednie i pośrednie wsparcie uzupełniają i czasami pokrywają się wzajemnie. Nie jest 

wykluczone, ze osoba niesamodzielna otrzyma zarówno pomoc domową, jak i usługi opiekuńcze. Bez-

pośrednie i pośrednie wsparcie jest oczywiście także zapewnione przez opiekę medyczną, a dodatkowo 

wielu opiekunów otrzymuje pomoc z organizacji wolontariackich.  

Rodzina ma fundamentalną i niezastąpioną rolę w opiece nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi  

i starszymi w Szwecji. Najlepszym wsparciem dla opiekunów jest dostępność szczodrego, przystępnego, 

atrakcyjnego cenowo systemu wsparcia społecznego, o wysokiej jakości dla podopiecznego. A system 

wsparcia bezpośredniego rodzin nie może zrekompensować lub zastąpić braku usług i opieki nad podo-

piecznym. Opieka długoterminowa dla osób starszych musi uwzględniać zarówno bezpośrednie, jak  

i pośrednie wsparcie rodziny i osoby potrzebującej opieki.  

Nieformalna opieka nad osobą niesamodzielną nie została włączona w szwedzką politykę rodzinną. 

Programy wsparcia dla opiekunów mogą być częścią zintegrowanej polityki opieki długoterminowej, 

polityki rodzinnej lub dodatkowej. Poprawiona ustawa w roku 2009, dotycząca wsparcia dla opiekunów 

nieformalnych, wskazuje na zerwanie z tradycyjnym szwedzkim modelem i rewizję istniejącej umowy 

społecznej. Wciąż jest to jednak polityka doklejona, a nie zintegrowana  z innymi systemami prawnymi, 

takimi jak system emerytalny czy prawo pracy. Dlatego kwestie dotyczące opieki nieformalnej musza 

być w pełni włączone w prawo rodzinne. W Szwecji nadal brakuje usług opiekuńczych skupionych na 

osobie i rodzinie- innymi słowy- spójnej polityki rodzinnej. 
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Planowanie i koordynacja pracy społecznej i pielęgniarskiej na poziomie samorządowym 

LIV WERGELAND SORBYE 

W Norwegii, władze samorządowe obejmują około 400 gmin. W każdej gminie pracuje komitet  

Zdrowia i Opieki Społecznej (wybierany politycznie), który jest odpowiedzialny za prace społeczne  

i opiekę pielęgniarską.  

Norweski system opieki społecznej przez długie dekady był modelem opartym o instytucje. Osoby star-

sze, potrzebujące opieki przeprowadzały się do instytucji opieki długoterminowej na ostatnie 2-3 lata 

swojego życia. Dzisiaj, nowoczesne mieszkania pozwalają starym, schorowanym ludziom mieszkać  

u siebie. W Norwegii istnieje dobra infrastruktura i mieszkańcy wierzą, że gminy będą się nimi opieko-

wały. Otrzymają formalną pomoc, nawet jeśli w pobliżu mieszkają członkowie ich rodzin.  

W Polsce najliczniejszą grupą opiekunów osób starszych są ich dzieci (51.1%). Ponad 85 %opiekunów 

mieszka w tym samym gospodarstwie domowym, lub innym, ale położonym blisko. Dla zapewnienia 

funkcji opiekuńczych jak i rodzinnych, potrzebne jest spełnienie określonych warunków mieszkanio-

wych, ich brak może sprawić, że rodzina nie będzie w stanie pokryć potrzeb osób starszych dotyczących 

opieki.  

W Norwegii podobnie jak w Polsce i pozostałej części Europy, populacja w wieku produkcyjnym będzie 

znacznie obciążona pracą na rzecz pozostałych pokoleń. W Norwegii 74% osób pobierających usługi 

opiekuńcze żyje samodzielnie w domach. Zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej istnieje 

spore zainteresowanie ,,innowacjami’’ oraz ,,technologią inteligentnych domów’’. Jednak dla osób  

z demencją, wiele nowoczesnych technologii czyni radzenie sobie z codziennym życiem trudniejszym 

niż dawniej. Aby te nowoczesne technologie mogły działać, opiekunowie rodzinni otrzymują nowe za-

dania i odpowiedzialności. Krytyczny jest brak odpowiednich możliwości, umiejętności i kompetencji 

technologicznych, widoczny u niektórych opiekunów rodzinnych. Ważna jest indywidualna ocena.  

Teleopieka może być pomocną lub przeszkodą, a w każdym przypadku należy brać pod uwagę aspekty 

moralne. Wiele zwykłych narzędzi badania funkcji poznawczych jest w stanie określić zachodzące  

w ciele zmiany. Wczesne symptomy pogorszenia się funkcji myślowych objawiają się potrzebą pomocy 

w zagadnieniach finansowych lub bankowych, lub problemami z przestrzeganiem zaleceń dotyczących 

dawek leków W przypadku wczesnych stadiów demencji, zarówno dana osoba, jak i jej krewni maja 

tendencję do ignorowania objawów, (brak wizyt u lekarza ogólnego).  

W Norwegii istnieje dobra infrastruktura i mieszkańcy wierzą, że gminy będą się nimi opiekowały. 

Otrzymają formalna pomoc, nawet jeśli członkowie ich rodzin nie mieszkają w pobliżu. Każda gmina ma 

swobodę organizowania swoich usług zdrowotnych i społecznych na własny sposób. Jednak , to norwe-

ski rząd ponosi największą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej poprzez 

prawa i wytyczne. Dzisiaj wszyscy Norwegowie wymagający 24-godzinnej opieki powinni zamieszkać  

w domu pomocy społecznej lub domu opieki. Plan Demencja zostanie wprowadzony w roku 2020,  

nakładając na gminy obowiązek zapewnienia zorganizowanej opieki dziennej dla osób z demencją. 

Gminy są zachęcane do budowania zespołów wyspecjalizowanych w opiece nad pacjentami z upośle-

dzeniem poznawczym, indywidualny plan jest efektem pracy zespołowej pomiędzy różnymi specjalista-

mi, pacjentem i jego druga połówką ,,Autorem’’ programu jest zwykle zawodowa pielęgniarka lub pra-

cownik socjalny, w zależności od tego jaka jest główna dolegliwość osoby z otępieniem. Praca koordy-

nacyjna jest długotrwałym procesem, a personel opiekujący się pacjentem wymienia się z czasem. 

Ważne jest, aby pacjent otrzymał wczesną diagnozę i leczenie uzależnione od jego symptomów  
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i potrzeb. Plan zbudowany na dokładnej ocenie geriatrycznej, będzie zawierał upodobania osoby star-

szej oraz zadania wykonywane przez opiekunów formalnych i nieformalnych. Celem takiego planu jest 

koordynacja optymalnej opieki dla pacjenta i zmniejszenie stresu związanego z obciążeniem opieką. 

Gdzie mam mieszkać, gdy będę stary, siwy i zagubiony? 

ESTEER VERVAT 

To może wydawać się dziwne pytanie, ale jest ono często zadawane przez mieszkańców Holandii. 

Zwłaszcza osoby starsze zadają to pytanie regularnie, ponieważ ostatnie zmiany w holenderskim syste-

mie opieki zdrowotnej znacząco na nie wpłynęły. Dawniej bardzo częstym ruchem była przeprowadzka 

do domu spokojnej starości, gdy osiągnięto wiek 65 lat i utrzymano dobry stan zdrowia. Dziś sytuacja 

się zmieniła. 

W wyniku nadchodzących zmian demograficznych i ograniczeń finansowych, system opieki zdrowotnej 

zmienia się. Zmiany te są niezbędne dla zapewnienia dostępności finansowej opieki i jej wydajności, 

bez negatywnego wpływu na jakość. Każdy mieszkaniec Holandii jest zobligowany do posiadania ubez-

pieczenia od wydatków medycznych i każda osoba po przekroczeniu 18 roku życia płaci więcej. Duże 

zmiany w holenderskim systemie opieki zdrowotnej nastąpiły w 2015r.Ustawa Ogólna o Szczególnych 

Kosztach Zdrowotnych została zniesiona. Reforma holenderskiego systemu ochrony zdrowia przyniosła 

za sobą inne podejście do koncepcji opieki. Wymagała nowej perspektywy, z nowymi kluczowymi zasa-

dami: Te nowe kluczowe zasady to: *Decentralizacja *Uczestnictwo *Własna siła, samowystarczalność 

* Współpraca *Ustawa o Wsparciu społecznym *Ustawa o Opiece Medycznej *Ustawa o Opiece Długo-

terminowej. Gdy opieka musi być zapewniona przez całą dobę, zwykle dotyczy pacjentów z poważnymi 

zaburzeniami psychicznymi, pacjentów z poważnymi fizycznymi lub umysłowymi ograniczeniami, lub 

osoby starsze z wielochorobowością i chorobami złożonymi jak zespół Alzheimerowski. Funkcjonują 

Domy Opieki. Warunkiem bycia mieszkańcem domu jest posiadanie skierowania. Centrum Oceny  

Medycznej (COM)wydaje ocenę dotyczącą stanu zdrowia, w której określa ile opieki pacjent wymaga. 

Profesjonaliści i opiekunowie nieformalni muszą współpracować, każdy ze swojej perspektywy i eksper-

tyzy, różni lecz sobie równoważni. Dla zawodowców to nowy sposób myślenia i działania. 

Rola informatyki i komunikacji w opiece długoterminowej 

LUCA BRUSATI 

Opieka długoterminowa w Europie jest pod wpływem ważnych trendów, które już teraz ją kształtują, 

 a nawet bardziej radykalne zmiany czekają ją w przyszłości. Zwłaszcza trendy demograficzne pokazują, 

że ludzie żyją dłużej i mają mniej dzieci. Choć oznacza to zwiększone zapotrzebowanie na opiekę długo-

terminową, niekoniecznie potrzeba ta przeistoczy się  w popyt: ze względu na niższe emerytury i mniej-

szą liczebność rodzin mogą one nie mieć środków na usługi, przynajmniej w obecnej formie. Jednocze-

śnie dematerializacja aktywności ekonomicznej przekłada się na wyższą mobilność podatników, co  

z kolei sprzyja konkurencji podatkowej i niższym podatkom. Oznacz to, że rządy będą miały mniejsze 

zasoby, a więc rządowe dopłaty z podatków ogólnych przeznaczone na opiekę długoterminową, także 

zostaną zmniejszone. Obecne kłopoty finansowe, siłą rzeczy pozostaną. Cztery wzajemnie powiązane 

zmienne są składowymi finansowania: poziom usług( jakość i ilość) ceny, dopłaty i produktywność. 

Odejście od jednolitego świadczenia usług stawia pod znakiem zapytania tradycyjną definicję solidar-

ności, ale w praktyce: *Zwiększa dostępność i satysfakcję klienta* Pozwala na finansowanie krzyżowe 

na większą skalę* Jest prawdopodobne, że pomoże ochronić funkcjonalne zdolności podopiecznych 

opieki długoterminowej. 
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Nowe technologie stanowią wielką nadzieję opieki długoterminowej, ponieważ mogą stanowić efek-

tywną kosztowo odpowiedź na niedobór personelu przez zastąpienie lub wspomożenie nadzoru ludz-

kiego. Z drugiej strony mogą być używane jako sposób na podniesienie jakości życia osób wymagają-

cych opieki( w tym osób z otępieniem). Tak liczne zastosowania technologii sprawiły, że stała się popu-

larnym wyborem dla wielu dostawców usług opiekuńczych, skłaniając ich do inwestycji w jej przyszłość. 

Ostatecznie ,,idealne’’ zastosowanie technologii w opiece długoterminowej jest postrzegane jako takie, 

które zachowuje dobra równowagę pomiędzy autonomią i bezpieczeństwem, chociaż obie wartości 

nieuniknienie dążą do konfliktu.  

Wpływ wdrożenia wytycznych żywieniowych na pracę personelu domu opieki i ich efekty kli-

niczne dla mieszkańców 

  ANJA SALETTI-Uniwersytet w UPSALI 

Z powodu dramatycznej zmiany demograficznej , która zaszła w Szwecji, jak i na całym świecie, do roku 

2030 około jednej czwartej populacji Szwecji będą stanowiły osoby powyżej 65 roku życia, a 7% osoby 

w wieku powyżej 80 lat. Ostatnie dane są w pewnym stopniu sprzeczne w kwestii stanu zdrowia  

starszej populacji Thorslund i współautorzy prognozuje poprawę stanu zdrowia z równoległym wzro-

stem liczby problemów związanych ze zdrowiem. Może to mieć związek z ulepszonymi procedurami 

leczenia chorób przewlekłych. Główne wyznaczniki, na których skupiały się badania interwencyjne,  

to między innymi interakcje społeczne między mieszkańcami w porach posiłków, zdolność do samo-

dzielnego jedzenia, otoczenie spożywania posiłków, nastawienie, wiedza i umiejętności personelu,  

odpowiednie pory spożywania a dyspozycyjność personelu, właściwości estetyczne i smakowe posił-

ków, obsługa, logistyka posiłków, wybór i różnorodność pokarmów, w końcu wartość odżywcza. 

Aktywność fizyczna osób starszych w zależności od miejsca zamieszkania 

Tomasz Kostka, Ewa Borowiak, Joanna Kostka 

Starzenie związane jest ze stopniowym obniżaniem się poziomu aktywności fizycznej. Osoby starsze 

rzadziej podejmują jakąkolwiek aktywność i zazwyczaj jest to aktywność o mniejszej intensywności. 

Zmiany związane z z bezczynnością potęgują skutki będące następstwem starzenia organizmu, co 

zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób i doprowadza do stopniowego zmniejszania się sprawności 

funkcjonalnej. Aktywne osoby starsze osiągają lepsze wyniki w testach funkcji poznawczych w porów-

naniu do nieaktywnych , co tłumaczy sią kilkoma możliwymi mechanizmami, takimi jak: zwiększenie 

przepływu mózgowego, zwiększenie metabolizmu mózgowego, redukcja czynników ryzyka chorób ser-

cowo-naczyniowych, stymulacja wzrostu neuronów i ich przetrwania. Poziom aktywności fizycznej mo-

że być dodatkowo determinowany przez środowisko zamieszkania. 

Plany pielęgnacji- co to takiego? 

Robert Kujawa-Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej 

Każdy koordynator zespołu terapeutyczno-opiekuńczego stoi przed wyzwaniem sprawnej i efektywnej 

organizacji pracy  pielęgniarek i opiekunek. To trudne zadanie, w którym należy wykazać się ekwilibry-

styczną  umiejętnością pogodzenia zawsze niewystarczających zasobów ludzkich i wymogów mieszkań-

ców, których dobro jest celem nadrzędnym pracy personelu. Poziom komplikacji zadania podnosi także 

ilość informacji, które należy zbilansować- natłok danych, które należy wziąć pod uwagę potrafi przytło-

czyć lub sprawić, że przetwarzane będą wyłącznie te najważniejsze. Istnieje narzędzie, które jest w sta-

nie pomóc w ustanowieniu standardu pielęgnacji w Domu Pomocy Społecznej. Chodzi o plany pielęgna-
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cji oferowane przez aplikację Seniomat.pl- narzędzie proste w budowie i obsłudze, ale posiadające 

ogromny potencjał. Plany pielęgnacji w programie Seniomat.pl to sposób na zbudowanie standardu  

pielęgnacji w sposób szybki i przejrzysty dla wszystkich pracowników. Plan pielęgnacji jest tabelą, poka-

zującą tydzień opieki. Liczba wierszy odpowiada liczbie zmian personelu-czyli cykli, w których pracują 

opiekunowie. W kolumnach pokazane są dni tygodnia. Użytkownik ma możliwość wypełnienia tabeli 

zgodnie z porządkiem pracy w instytucji, indywidualnie dla każdego podopiecznego, lub zastosowania 

szablonu pielęgnacji- jeżeli większość czynności wykonywanych w instytucji jest taka sama dla wszyst-

kich podopiecznych. Narzędziem przenoszącym plany pielęgnacji z komputera do pracy opiekunów na 

oddziałach są wydruki. Po uzupełnieniu planu powstaje całościowy obraz podopiecznego- o ile wykonu-

je się to rzetelnie. 

Źródło: Materiały konferencyjne         Opracowanie: 

mgr Małgorzata Sitarz 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  

Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych 

mgr Anna Bernaszuk 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 

Przewodnicząca Komisji ds. Epidemiologii przy OIPiP w Lublinie 

Kierownik Działu Nadzoru Sanitarno – Epidemiologicznego 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 

 

Sprawozdanie z konferencji 

 

Spotkania Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej odbywają się regularnie od 

2002 roku. XXVIII konferencja „Epidemiologia jest wyzwaniem” odbyła się  

w Hotelu Sulewski w Hrubieszowie w terminie 14 – 15.10.2016r.  

Konferencja zorganizowana przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epi-

demiologicznego dla województwa lubelskiego oraz Komisję ds. Epidemiologii działającą przy 

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy współpracy z firmami BBRAUN, DR 

WEIGERT, ECOLAB, HENRY KRUSE, MEDIA MED, MEDILAB, MERCATOR, SCHULKE. 

Do udziału w konferencji zaproszone zostały pielęgniarki pracujące w Zespołach Kontroli Zakażeń 

Szpitalnych woj. lubelskiego.  

Wśród zaproszonych osób konferencję zaszczycili swoją obecnością:  

Pani Danuta Kusiak – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu   

Pani Beata Żółkiewska – sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie oraz 

Pan Andrzej Tytuła – przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.  

W konferencji uczestniczyło 38 pielęgniarek / położnych epidemiologicznych. 

Epidemiologia, którą zajmujemy się w naszych placówkach nie jest łatwą i prostą dziedziną, nie ma 

jednoznacznych odpowiedzi, czasami rozwiązań bywa wiele, sztuką jest wybrać to najwłaściwsze. 

Każde nasze spotkanie pomaga w nawiązywaniu kontaktów, pokazuje różne możliwości rozwiązań 

trudnych sytuacji, z którymi, na co dzień musimy się borykać sami. 

Konferencję, w imieniu organizatorów otworzył Pan Andrzej Tytuła, przewodniczący Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 

Program konferencji podzielony został na IV sesje wykładowe. Obejmował tematykę kluczowych 

zagadnień kontroli zakażeń szpitalnych: 
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 Epidemiologia jest wyzwaniem – ewolucja wyzwań – Anna Bernaszuk, Konsultant Woje-

wódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego 

 Wpływ rożnych czynników na poprawę maszynowej dekontaminacji narzędzi – prezentacja 

firmy DR WEIGERT 

 EN16615 standard w określaniu skuteczności preparatów do dezynfekcji powierzchni – pre-

zentacja firmy ECOLAB 

 Walidacja systemu rejestracji zakażeń – doświadczenia własne – Renata Zawiślak, SPWSzS 

Chełm 

 Badania skuteczności działania środków dezynfekcyjnych wobec szczepów wieloopornych 

XRB. Bezpieczeństwo użytkownika, bezpieczeństwo prawne – prezentacja firmy MEDILAB 

 Program higieny rąk wg WHO – doświadczenia własne – Maria Kowalczyk, SPZOZ Krasny-

staw 

 Innowacyjne metody profesjonalnego utrzymania higieny – VILEDA oraz Preparaty do mycia 

i dezynfekcji rąk – NOWOŚĆ – TORK – prezentacja partnerów firmy HENRY KRUSE 

 Nowoczesne rozwiązania w epidemiologii szpitalnej – Dorota Świst, SPZOZ Świdnik 

 Odpowiedni dobór rękawic medycznych do procedur jako element ochrony personelu  

medycznego oraz pacjenta – prezentacja firmy MERCATOR 

 Zakażenie Miejsca Operowanego - ryzyko, zagrożenia, szanse – prezentacja firmy BRAUN 

 VPRO – wadzamy nową jakość w obszarze sterylizacji niskotemperaturowej – prezentacja 

firmy MEDIA MED. 

 Nowe technologie apreturowania tkanin nanocząsteczkami srebra i miedzi w oparciu o bada-

nia własne – Elżbieta Wituń, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Lublin 

 Schulke – Partner w profilaktyce zakażeń szpitalnych – prezentacja firmy SCHULKE 

 Sprawozdanie Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 

za 2016r. – Anna Bernaszuk, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-

logicznego dla województwa lubelskiego 

Rozwój medycyny spowodował, iż w podmiotach leczniczych stosowane są procedury z użyciem 

inwazyjnych narzędzi i sprzętu, ratujące i podtrzymujące życie. Z drugiej strony biologiczne czyn-

niki chorobotwórcze stają się coraz bardziej oporne na działanie antybiotyków, a w konsekwencji 

mamy do czynienia ze zwiększonym ryzykiem występowania zakażeń szpitalnych. Prawo regulują-

ce tematykę zakażeń szpitalnych jest wciąż mało doskonałe – nie ma prostych rozwiązań, jedno-

znacznych odpowiedzi – algorytmu postępowania w każdej sytuacji jaką przynosi nam każdy dzień 

w szpitalu.  

Prezentacja osiągnięć własnych naszych koleżanek była powodem burzliwych dyskusji i wielu  

kuluarowych rozmów, świadczących o ogromnej potrzebie organizacji podobnych konferencji,  

wymiany doświadczeń wspólnie prowadzonych działań przeciwepidemicznych, realizowanych  

projektów. 

Uczestnicy konferencji w ramach edukacji daleko wybiegającej poza granice epidemiologii szpital-

nej, mieli okazję zapoznać się z krótką historią, największymi zabytkami oraz znanymi osobami 

wywodzącymi się z Hrubieszowa – materiały przygotowane przez Ewę Obszyńską, SPZOZ Hrubie-

szów. 

Właściciel Hotelu Sulewski zaserwował uczestnikom zwiedzanie browaru oraz opowieść o warze-

niu piwa. 

Moderator konferencji Anna Bernaszuk podsumowała spotkanie prezentując analizę sytuacji pielę-

gniarstwa epidemiologicznego na terenie województwa lubelskiego oraz przedstawiła wyniki rocz-

nej działalności.  

Uczestnicy uznali wydarzenie za bardzo udane.  
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Zadania koordynatora transplantacyjnego  

w procedurze pobrania narządów od dawcy zmarłego  

i wynikające z nich aspekty w środowisku medycznym (część II) 

 

Temat trzeci z cyklu krótkich streszczeń z części teoretycznej pracy magisterskiej 

 na temat: Ocena wiedzy personelu medycznego na temat roli koordynatora transplantacyjnego  

w świetle aktualnie obowiązujących polskich uregulowań prawnych. 

 
autor: mgr pielęgniarstwa Olga  Watrakiewicz - Hurko 

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego 

koordynator transplantacyjny 
 

 Informacje zgromadzone przez koordynatora na temat stanu dawcy są wskazówką do podejmo-

wania dalszych działań w kierunku przeprowadzenia badań pod kątem określenia przeciwwskazań 

względnych i bezwzględnych klasyfikując lub dyskwalifikując danego dawcę do pobrania. Powyższe 

czynności również są prowadzone od początku wysunięcia podejrzenia śmierci mózgowej. Dlatego  

koordynator szpitalny w porozumieniu z koordynatorem regionalnym i centralnym na każdym etapie 

badań prowadzonych przez lekarzy i laboratorium, a także w nawiązaniu do trwającej procedury orze-

czenia śmierci mózgowej i rozmów z rodziną kwalifikuje bądź nie do pobrania narządów od potencjal-

nego dawcy.  Przeciwwskazania określają również, jakie narządy mogą być pobrane i komu przeszcze-

pione. 

Przeciwwskazania do pobrania narządów: 

HBV – z ang.  Hepatitis B Virus   , HCV – z ang. Hepatitis C Virus , anty-HBc – z ang.  hepatitis B core antibody 
(przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi WZW typu B rdzenia), HIV -   z ang.  Human Immunodeficiency 
Virus (ludzki wirus niedoboru odporności).  
Ryc.1 Przeciwwskazania bezwzględne i względne do pobrania narządów do transplantacji od  dawcy zmarłego. [1] 

 

Bezwzględne Względne 
1 Choroby układowe (kolagenozy, amyloidowa, 
twardzina) 
2 Uogólniona miażdżyca 
3 Wirusowe Zapalenie Wątroby typu  
(obecność antygenu HBV) 
4 Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C 
(obecność przeciwciał HCV) – narząd od daw-
cy ant-HCV(+) można zaproponować biorcy 
HCV(+) i przeszczepić pod warunkiem jego 
zgody. 
5 Posocznica oporna na leczenie lub o niezna-
nej etiologii. 
6 Nowotwór w wywiadzie lub rozpoznany, 
oprócz: 
- nowotworów nieprzerzutujących, 
- nowotworów in situ szyjki macicy. 
7 Dawca HIV(+) w zaostrzonej fazie choroby 

1 Alkoholizm z uwagi na zły stan narządów np.  
wątroby, trzustki 
2 Schorzenia sercowo-naczyniowe np. choroba  
niedokrwienna serca, wylewy do mózgu 
3 Schorzenia związane z zaawansowanym wiekiem 
dawcy(>70lat) 
4 Nadciśnienie tętnicze 
5 Nadużywanie środków farmakologicznych uszka-
dzających niektóre narządy 
6 Cukrzyca leczona od wielu lat i ze skutkami narzą-
dowymi 
7 Dawcy z grupy podwyższonego ryzyka (narkomani, 
prostytutki, alkoholicy, osobnicy ze zmienioną orien-
tacją seksualną) zaleca się wykonanie antygenu HIV 
8 Obecność przeciwciał anty-HBc 
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Rycina powyższa przedstawia przeciwwskazania względne i bezwzględne do pobrania narządów do 

transplantacji. 

  

 Część informacji na temat wyżej przedstawionych schorzeń koordynator transplantacyjny uzy-

skuje od rodziny, personelu medycznego czy badań przeprowadzonych do tej pory  w szpitalu. Jednak 

aby zakwalifikować poszczególne narządy do pobrania każdy zespół pobierający, który planuje pobra-

nie narządu lub narządów wymaga bardziej szczegółowych badań, które są wykonywane przed pobra-

niem w szpitalu dawcy według dokumentów wewnętrznych Poltransplantu. Dokumenty te są obowią-

zujące na terenie całej polski i dla każdego dawcy. Jest to: Karta Koordynacyjna Pobrania Narządów. [2] 

Badania są zlecane przez zespół OIT i jeśli w danym podmiocie leczniczym nie wykonuje się niektórych 

badań to koordynator szpitalny ma obowiązek w porozumieniu z koordynatorem regionalnym zorgani-

zować miejsce i transport na te badania, których brakuje. [1]  

  

 Dokumentacja jest prowadzona na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy transplantacyjnej według 

szczegółowych wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 4 grudnia 2009 r. w spra-

wie szczegółowych warunków pobierania i przeszczepiania komórek tkanek i narządów (§17) [3,4]. 

W rozporządzeniu zawarte są wytyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej dawcy, biorcy,  

narządu lub tkanki przeszczepionej, zespołów transplantacyjnych, zdarzeń niepożądanych, a §18  

zapewnia ochronę danych osobowych, które powinny być przechowywane w formie elektronicznej 

według dyrektywy unijnej (art. 10 pkt. 3b) przez okres 30 lat [4,2]. 

  

 Wszystkie powyższe działania koordynator z zespołami uczestniczącymi w procedurze transplan-

tacyjnej wykonuje po to aby według prawa wybrać jak najlepszą metodę leczenia w przewlekłej niewy-

dolności narządów u każdego biorcyz Krajowej Listy Oczekujących (KLO). Jakość pobranych narządów  

w przyszłości będzie miała wpływ na jakość życia biorcy  z przeszczepionym narządem. Dlatego tak 

ważna jest opieka nad dawcą w OIT z zachowaniem wszystkich wewnętrznych procedur.  

  

 Dyrektywa unijna zawiera zapis w art. 12, który brzmi:  „Państwa członkowskie zapewniają, aby 

personel medyczny bezpośrednio zaangażowany w proces od dawstwa do przeszczepienia lub utyli-

zacji narządów posiadał odpowiednie kwalifikacje lub był wyszkolony i kompetentny w zakresie  

wykonywanych zadań oraz miał możliwość uczestnictwa w odpowiednich szkoleniach, o czym mowa 

w art. 4 ust 3.” [2].Przytaczany art. brzmi: „Ramy jakości i bezpieczeństwa muszą zapewniać,  

aby personel medyczny uczestniczący we wszystkich etapach procesu od dawstwa do przeszczepienia 

lub utylizacji narządu był odpowiednio wykwalifikowany lub wyszkolony i kompetentny oraz przewi-

dują specjalistyczne programy szkoleń dla tego personelu” [2].  Szkolenia dla personelu są organizo-

wane i prowadzone przez Poltransplant,  koordynatora regionalnego i koordynatora szpitalnego  

w zależności od zasięgu (powinny być aktualizowane wraz z rozwojem wiedzy i technik medycznych). 

Wszystkie powyższe aspekty dotyczące personelu medycznego są ważne ze względu na umiejętność 

prowadzenia dawcy. Od tego zależy stan pobieranych narządów.  

  

 Poniżej przedstawiono Rycinę 2, która klarownie przedstawia najważniejsze zagadnienia  

i problemy wynikające u dawcy autoryzowanego (tj. zmarłego potencjalnego dawcy z brakiem sprzeci-

wu w CRS, przyzwalającą opinią prokuratora i akceptacją pobrania przez rodzinę) [5]. 
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OCŻ – ośrodkowe ciśnienie żylne, HAES – preparat koloidowy hydroksyetylowanej skrobi lub inny koloid  ,NA - 
noradrenalina  , NPS – nitroprusydek sodu lek obniżający ciśnienie, SaO2 – wysycenie hemoglobiny tlenem, pO2 – 
poziom tlenu we krwi tętniczej ,PEEP – (positive end-expiratory pressure) dodatnie ciśnienie końcowowydecho-
we , Miniryn – hormon antydiuretyczny.  

Ryc. 2. Schemat opieki nad dawcą narządów w OIT [1]  

 Tak rozległe monitorowanie wynika z nieraz bardzo trudnego utrzymania dawcy narządów  

w homeostazie na tyle, aby doszło do pobrania. (Powyżej przedstawiona rycina w bardzo schematycz-

ny sposób przedstawia problemy związane z utrzymaniem dawcy. Najważniejsza jest tutaj wiedza  

i doświadczenie personelu pielęgniarskiego w OIT, która w bezpośredni sposób przekłada się na pro-

wadzenie dawcy a zatem również na jakość pozyskanych tkanek i narządów dla biorców , a co za tym 

idzie ma pośredni wpływ na jakość życia biorców.) Kaskada procesu umierania wywołuje u dawcy tzw. 

burzę hormonalną, która rozregulowuje podstawowe układy potrzebne do utrzymania narządów daw-

cy. Należy przypomnieć, iż zdysocjowany charakter śmierci postępuje w czasie mimo naszych starań. 

Koordynator pomaga w opiece nad dawcą wykonując wszelkie czynności organizacyjne, a zespół zajmu-

je się medyczną stroną procedury tak, aby na czas były wykonane wszystkie czynności potrzebne do 

przygotowania dawcy do pobrania. Jest to bardzo ważne ze względu na obecność w OIT innych pacjen-

tów, których leczenie nie powinno być zaburzone toczącą się równolegle procedurą dawstwa [1,6]. 

 Ustalenie powyższych danych i przekazanie ich drogą elektroniczną do Poltransplantu powoduje, 

iż w tym momencie poszczególne zespoły transplantacyjne podejmują decyzję, co do kwalifikacji po-

szczególnych narządów do przeszczepu biorąc pod uwagę: grupę krwi, badanie dotyczące zgodności 

tkankowej (HLA – human leukocyte antygen, są to białka znajdujące się na wszystkich tkankach organi-

zmu i dzięki nim układ odpornościowy rozpoznaje je jako swoje – są wysyłane pobrane węzły chłonne 

do pracowni zgodności tkankowej) oraz  parametry ciała dawcy i biorcy z Krajowej Listy Oczekujących 

(KLO) [1,6,7].  

 Kolejnym zadaniem koordynatora ds. donacji jest zorganizowanie pobrania w swojej placówce 

po ustaleniu z koordynatorem regionalnym czasu pobrania   narządów przez zespoły pobierające.  

Ze względu na zazwyczaj pogarszający się z godziny na godzinę stan dawcy najważniejsza na tym etapie 

jest punktualność wszystkich zespołów pobierających jak i przygotowanie sali operacyjnej i sprzętu. 

Dawca na salę operacyjną z OIT jest przewożony po przybyciu wszystkich zespołów, gdyż właśnie  

w drodze na salę operacyjną może nastąpić pogorszenie jego stanu. Po pobraniu poszczególne zespoły 
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transplantacyjne zostawiają swoje protokoły pobrań lub w zależności od umowy i współpracy podpisu-

ją wewnętrzne dokumenty danego podmiotu leczniczego mówiące o pobraniu określonych narządów. 

Dokumentacja ta dotyczy również sekcji zwłok [8]. […] Po pobraniu dawca taki jest określany jako daw-

ca rzeczywisty czyli: zmarły od którego pobrano przynajmniej jeden narząd celem przeszczepienia.  

W momencie przeszczepienia danego narządu dawca tego narządu jest określany jako wykorzystany 

[5]. Pozytywnym gestem zwłaszcza dla rodziny zmarłego i zespołu OIT jest anonimowa informacja 

zwrotna przesyłana przez Poltransplant o przeszczepieniu i przyjęciu się danego narządu lub narządów  

i jak się czuje biorca lub biorcy, ponieważ procedura dawstwa wiąże się jedynie z negatywnymi emocja-

mi, które w pośredni sposób mają wpływ na nasze życie (również pracę).   

 Wszystkie omówione zadania nie kończą pracy koordynatora nierzadko w niektórych podmio-

tach leczniczych to właśnie koordynator sporządza sprawozdanie finansowe z przeprowadzonej proce-

dury. Rozliczenie kosztów jest zawarte w zapisach ustawy transplantacyjnej w art. 3 ust.3, 9, 10 i 12. 

Należy tu podkreślić, iż jest to zwrot kosztów pobrania. W momencie orzeczenia śmierci mózgowej pa-

cjent staje się dawcą i wszelkie czynności przy nim wykonywane jak i badania są pokrywane przez NFZ, 

Poltransplant lub Ministerstwo Zdrowia lub z budżetu podmiotu leczniczego, który dokonał pobrania 

[3]. Szczegółowe koszty osobowe i materiałowe są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Zdro-

wia z dnia 22 marca 2010 r. Należy tu podkreślić, iż polskie ustawodawstwo wyraźnie zaznacza, że nie 

jest to zapłata za pobranie narządów, ponieważ to jest karalne (art.43–46 b ustawy), ale zwrot ponie-

sionych kosztów przy prowadzeniu procedury dawstwa, orzeczeniu śmierci i pobraniu narządów.[…]. 

Koordynator transplantacyjny wykonuje dla Poltransplantu raporty i sprawozdania wg klasyfikacji ICD-

10 wszystkich zgonów szpitalnych związanych z ryzykiem wystąpienia śmierci mózgu, oraz liczbę pa-

cjentów, u których orzeczono śmierć mózgową lub nie i dlaczego, czy też liczbę pobrań [3,6,9]. 

 Koordynatorzy transplantacyjni również mają obowiązek ustawicznego kształcenia, choćby z racji 

etyki czy wykonywanego zawodu pielęgniarki bądź lekarza, aby jak najlepiej wypełniać swoje zadania. 

Przychylność i zrozumienie środowiska medycznego dla pracy koordynatora transplantacyjnego w du-

żej mierze zależy od wiedzy tegoż środowiska na temat transplantologii i roli, jaką w niej pełni koordy-

nator transplantacyjny. Niezrozumienie, nieufność i niepokój budzi zazwyczaj w życiu to, co jest niezna-

ne, dlatego należy rozmawiać o transplantacji. Promocja idei transplantacji w społeczności lokalnej  

wymagana przez zapisy unijne prowadzona jest przez wszystkich koordynatorów, transplantologów  

i osoby związane z transplantologią. W dniu dzisiejszym jest już trochę łatwiejsza dzięki szeroko zakro-

jonej kampanii mediów na ten temat np. „Operacja życie”, spoty reklamowe czy strony internetowe.  

 Powyższy artykuł jest ostatnim z cyklu (bardzo) krótkich streszczeń z części teoretycznej  pracy 

magisterskiej na temat : „Ocena wiedzy personelu medycznego na temat roli koordynatora transplan-

tacyjnego w świetle aktualnie obowiązujących polskich uregulowań prawnych” (obronionej na War-

szawskim Uniwersytecie Medycznym w 2013 roku). Jednak medycyna a w tym i transplantologia rozwi-

jają się dalej. Również polskie prawo transplantacyjne ulega zmianom. Dlatego zachęcam do podejmo-

wania niekończącego się trudu kształcenia ustawicznego z zakresu transplantologii, gdyż w dużej  

mierze wyznacza ona kierunki rozwoju i leczenia w innych działach medycyny.  

 Zachęcam również do zadawania pytań jakie mogły powstać u czytelników po zapoznaniu się  

z tematyką. Pytania i wątpliwości proszę kierować telefonicznie do siedziby OIPIP w Chełmie.  
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PRZYPOMINAMY OD 1 LUTEGO 2016 ROKU  
ZMIANIE ULEGŁA WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
 

Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek  
i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.), każda osoba posiadająca prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu  
zawodowego, która to wiąże się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich. 
Pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu. 
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej od 01 lutego 2016 roku określa  
tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości 
składki członkowskiej oraz zasad jej podziału,  
 
W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być 
naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.  
Składki członkowskie są płatne miesięcznie i przekazuje się je na rachunek właściwej okręgowej izby 
pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.  
  

Uwaga! 

Samodzielne regulowanie kwoty składki w sposób niezgodny z w/w uchwałą Krajowego Zjazdu  
jest równoznaczne z niepłaceniem składki członkowskiej. 

 
Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu  
egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 01 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywil-
nego). 
Składki można odprowadzać samodzielnie, poprzez wpłatę w kasie OIPiP w Chełmie lub na wskazany 
poniżej rachunek bankowy. Osoby zatrudnione mogą upoważnić swojego pracodawcę do potrącania 
1% wynagrodzenia na rzecz OIPiP. 

 
Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:  

Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Chełmie 

nr 51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

Z podaniem w tytule przelewu: imię nazwisko, PESEL, okres za jaki płacona jest składka 
W przypadku wykonywania przelewu przez zakład pracy, obejmującego kilka osób konieczne jest prze-
słanie zestawienia zawierającego:  imię nazwisko, PESEL, kwotę składki ujętych w przelewie osób. 

 
SKARBNIK 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
(-) Jacek Kozioł 

http://www.poltransplant.org.pl
http://isap.sejm.gov.pl
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
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Kto opłaca 
Wysokość miesięcznej 
składki członkowskiej 

1. Pielęgniarki i położne zatrudnione na  
stanowisku pielęgniarki i położnej: 
- umowa o pracę,  
- na podstawie stosunku służbowego,  
- wyłącznie na podstawie umowy zlecenia  
  i nie prowadzące działalności gospodarczej 

1% miesięcznego wynagrodzenia  
zasadniczego brutto 

/wysokość składki jest niezmienna,  
w przypadku  

wynagrodzenia chorobowego, 
czy innych nieobecności obniżających  

wynagrodzenie zasadnicze,  
kwota składki nie ulega zmianie 
np. wynagrodzenie zasadnicze na  

umowie 2.000,00 zł.  
– składka za 1 mc - 20,00 zł./  

2. Pielęgniarki i położne wykonujące zawód  
w ramach działalności gospodarczej – indywidual-
nej bądź grupowej praktyki zawodowej 
  

0,75% przeciętnego miesięcznego  
wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez 
Prezesa GUS za ostatni kwartał  

poprzedniego roku kalendarzowego 
  
  

2016 rok - 32,10 zł. 

3. Pozostałe pielęgniarki i położne: 
-       zobowiązane do opłacania składek nie wymie-

nionych w pkt 1-2 tj. wpisane na listę członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych lecz 
nie wykonujące zawodu, które nie są objęte 
zwolnieniem z opłacania składek; 

-      wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły 
wniosku wykreślenie z rejestru pielęgniarek  
i położnych; 

 
Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne: 

 
1. bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędach Pracy (pod warunkiem przedłożenia  
zaświadczenia  z urzędu pracy); 
2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania  
wykonywania zawodu  w okręgowej izbie, której są członkiem; 
3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu; 
4. przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim; 
5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej 
lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedy-
ne źródło dochodu; 
6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/
położnictwo, które nie  wykonują zawodu; 
7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy; 
8. niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie  
przedemerytalne. 

WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  

OD O1 LUTEGO 2016 ROK 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
informuje, iż w ramach projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” 

w roku 2017 w Chełmie odbędą się  
bezpłatne kursy: 

 kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym  
nowotworów” 

 kurs specjalistyczny „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” 
 kurs specjalistyczny „Wykonanie badania spirometrycznego” 
 kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo geriatryczne” 
 kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo onkologiczne” 
 kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo psychiatryczne” 

Zgłoszenia należy składać: 
 na formularzu zgłoszeniowym "Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje" (do pobrania ze strony 

www.okppip.pl w zakładce „szkolenia - pliki do pobrania”) 
 do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie ul. Obłońska 20 lub kierownika kur-

su p. Ewy Piskały – AIT SPWSzS w Chełmie 
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

 kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej 
 dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/arza lub położnej 

(data sporządzenia nie przekracza 1 miesiąca do dnia złożenia dokumentacji) 
 kopia dyplomu ukończenia szkoły na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo 
 zaświadczenie ukończenia kursów specjalistycznych przy zgłoszeniu na kurs kwalifikacyjny 

„Pielęgniarstwo geriatryczne” – musi być ukończony kurs Leczenie ran dla pielęgniarek/arzy 
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

KOMUNIKAT DLA INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH PRAKTYK 
 

dotyczący aktualizacji obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

 
Pielęgniarki i położne wykonujące zawód w formie indywidualnych, grupowych praktyk zgodnie 
z art. 25 ust. 3 ustawy dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) mają 
obowiązek zgłaszania aktualnego ubezpieczenia OC Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie w ciągu 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia OC. 
 
Wprowadzenie do systemu aktualnych danych ubezpieczeniowych nie podlega opłacie, ale wymaga 
złożenia w formie elektronicznej wniosku o wpis zmian w rejestrze.  
Aby złożyć taki wniosek należy: 

 uzyskać tzw. profil zaufany, konieczny do podpisania wniosku 

 zarejestrować się na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://
www.rpwdl.csioz.gov.pl 

 uzyskać uprawnienia do swojej księgi rejestrowej poprzez wystąpienie z wnioskiem o nadanie 
uprawnień do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. Wniosek dostępny jest po zalogo-
waniu się na stronie https://www.rpwdl.ciosz.gov.pl/ klikając w „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg reje-
strowych”. Poprawnie wypełniony wniosek o nadanie uprawnień należy wysłać do Okręgowej Izby  
Pielęgniarek i Położnych w Chełmie faxem /e-mailem oraz oryginał wniosku pocztą. Po wysłaniu wnio-
sku o nadanie uprawnień OIPiP w Chełmie nadaje uprawnienia do księgi i wówczas w zakładce  
„Nowy wniosek” jest możliwość utworzenia wniosku o zmianę dla księgi. 

 dołączyć do wniosku załączniki: 

 skan polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC  

 skan oświadczenia o składaniu danych kompletnych i zgodnych z prawdą (do pobrania ze strony 
portalowej https://www.rpwdl.ciosz.gov.pl z sekcji „Do pobrania”) 

INSTRUKCJA dla użytkowników Systemu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczni-
czą, która zawiera informacje o sposobie logowania, wypełniania, podpisywania oraz wysyłania  
wniosków dostępna jest na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl w części „częste pytania Podmiotów Lecz-
niczych i Praktyk Zawodowych’’. 

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 82 565 43 73, e-mail: oipipchelm@o2.pl 

http://www.okppip.pl/szkolenia/pliki-do-pobrana
http://www.okppip.pl
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

„Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić,  
bowiem najlepiej wyraża go milczenie”. 
 

Koleżance Reginie Olchowskiej 
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

Z powodu śmierci  
 

Męża 
 

Składają koleżanki i koledzy  
z Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie 

 

„Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”. 
 

Wyrazy współczucia oraz słowa otuchy 
Z powodu śmierci  

Mamy 
 

Koleżance Alinie Rozwałko 
 

Składają koleżanki 
z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
w związku z pytaniami o możliwość zorganizowania  

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie  

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania  
dla pielęgniarek 

informuje, że:  
 

warunkiem zorganizowania kursu w Chełmie jest zebranie grupy min. 20 osób  
Koszt kursu - ok. 1.300 zł 

 
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnianie kart zgłoszeniowych i dostar-
czenie ich do Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie ul. Obłońska 20. 
 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa  
na jednodniową, regionalną Konferencję naukowo-szkoleniową  

„Postępowanie z raną przewlekłą”, 
która odbędzie się w lutym 2017 r. w Chełmie. 

Dokładny termin oraz miejsce Konferencji podamy  
na stronie internetowej OIPIP w Chełmie 

http://www.oipip-chelm.pl/images/dokumenty/k_ksztalcenia/karta%20zgoszenia%202014-po%20zmianach.pdf
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,, Nie umiera ten,  

Kto pozostaje w naszej pamięci” 

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że po wieloletniej chorobie dnia 29 września 2016 r. 

zmarła nasza koleżanka – pielęgniarka, 
 

Ś. P. Jolanta Wójcik 
 

była aktywnie zaangażowana na rzecz samorządu zawodowego:  

Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie II kadencji,  

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Chełmie III kadencji 

 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

oraz koleżanki i koledzy  

z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 

 

 

 

,, Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim 

Najdroższym...” 

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że po ciężkiej chorobie  dnia  18 września 2016 r.  

zmarła nasza koleżanka – pielęgniarka, 
 

Ś. P. Jarosz Barbara 
 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim, 

Najdroższym…” 

 

Koleżance Reginie Olchowskiej 
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

z powodu śmierci  

Męża 
 

Składają Członkowie 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

i Komisji ds. POZ 



 

 



 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

UL. OBŁOŃSKA 20, 22-100 CHEŁM 

TEL./FAX 82 565 43 73  

e-mail:oipipchelm@o2.pl  

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl  

Nr konta: Bank Zachodni WBK Oddział w Chełmie  
51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

BIURO CZYNNE: 

   poniedziałek    od 07.30 do 17.00  

   wtorek    od 07.30 do 15.30  

   środa     od 07.30 do 15.30  

   czwartek    od 07.30 do 15.30 

   piątek    od 07.30 do 15.30 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Chełmie  

Izabelli Chałaj 

 poniedziałek   od 13.00 do 17.00 

 wtorek   od 07.30 do 11.30 

 środa     od 11.00 do 15.00 

 czwartek   od 07.30 do 11.30 

 piątek    od 11.00 do 15.00  

   

Dyżury Wiceprzewodniczących ORPiP w Chełmie  
odbywają się według comiesięcznych ustaleń 

Wiceprzewodnicząca Barbara Kowalik                                  tel. 82 576-21-70 

Wiceprzewodnicząca Ewa Piskała                  tel. 82 562-33-06 

Sekretarz Beata Żółkiewska                     tel. 82 562-32-10 

Redakcja:  

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm  

tel/fax 82 565-43-73 e-mail: oipipchelm@o2.pl 

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl   

Zespół Redakcyjny: Izabella Chałaj, Beata Żółkiewska, Katarzyna Zdolska, Renata Kruk, Pawelec Teresa, 
Jacek Kozioł. 
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Druk: ATTYLA Władysław Kardasz, Jacek Kardasz Sp. J. ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość 

DYŻURY PEŁNIĄ: 

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE  

pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 - 17.00 

trzeci wtorek miesiąca dyżur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00 

tel. 82 565 43 73 lub tel. 82 562 33 88 
 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 12:00 - 14:00  

trzeci czwartek miesiąca w godzinach 14:30 - 15:30  

dyżur telefoniczny tel. 82 565 43 73 lub tel. 82 562 34 36 


