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Dzisiaj dzień jak każdy inny, 
tak samo słońce wstało, tak samo mocno księżyc świecił, 

jednak jest w nim coś wyjątkowego, 
coś czego nie spotkamy w innym dniu … 

To magia, która towarzyszy nam przy wigilijnym stole. 
To miłość, którą otaczają nas najbliżsi. 

To czar, który odczuwamy przy śpiewaniu kolęd. 
To uśmiech dzieci, które cieszą się z prezentów. 

To radość, którą jesteśmy napełnieni, kiedy widzimy,  
że radują się Ci, którzy znaczą dla nas najwięcej. 

To po prostu święta! 
 

W imieniu  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

 
oraz własnym 

 
życzę wszystkim Państwu takich właśnie  
Świąt Bożego Narodzenia – rodzinnych, 
ciepłych, dających radość i odpoczynek. 

Niechaj świąteczny nastrój odsunie,  
choć na kilka dni troski i kłopoty dnia codziennego. 

 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 
/-/ Izabella Chałaj 
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Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
im. Władysławy Szoc 

Kalendarium kształcenia pielęgniarek i położnych  
w Chełmie od 1947 r. 

 
1947 - podjęcie przez władze województwa lubelskiego i miasta Chełma decyzji o utworzeniu 
szkoły pielęgniarskiej w Chełmie. Pierwsza oficjalna konferencja z udziałem władz wojewódz-
kich, miejskich oraz Władysławy Szoc mianowanej przez Ministerstwo Zdrowia na stanowisko 
dyrektora szkoły. 

6.XI.1948 - rozpoczęcie nauki w Wojewódzkiej Szkole Pielęgniarsko - Położniczej w Chełmie 
przez 32 uczennice l Kursu. 

12.XII.1949 - zmiana podporządkowania i nazwy szkoły. Przyjęto nazwę – Państwowa Szkoła 
Pielęgniarstwa  w Chełmie. 

21.I.1950 - dołączenie do uczniów szkoły chełmskiej jednej 5-osobowej grupy dziewcząt 
z Krakowskiej Szkoły Pielęgniarstwa. 

25.X.1950 - pierwszy w dziejach szkoły egzamin dyplomowy. 

28.X.1950 - pierwsze dyplomy ukończenia szkoły, uzyskanie tytułu pielęgniarki dyplomowanej 
przez 32 uczennice l kursu. Dyplom z Nr 1 otrzymała Aurelia Adamczyk- Fałkowska. 

1.III.1959 - odejście W. Szoc ze stanowiska dyrektora szkoły (Pani Szoc podejmuje pracę 
w Bydgoszczy) przejęcie obowiązków dyrektora szkoły przez Annę Lizer. 

1.IX.1959 - utworzenie 4-letniego Liceum Pielęgniarstwa na podbudowie 9 klasy liceum  
ogólnokształcącego, powierzenie obowiązków dyrektora szkoły Krystynie Łysakowskiej. 

1.IX.1965 - kolejna reorganizacja kształcenia - utworzenie 5-letniego Liceum Medycznego  
Pielęgniarstwa na podbudowie szkoły podstawowej. 

1.IX.1966 - powierzenie obowiązków dyrektora szkoły Janowi Łabędzkiemu. 

1.IX.1976 - utworzenie Medycznego Studium Zawodowego - Wydział Pielęgniarstwa  
o 2-letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły średniej. 

1.IX.1977 - kolejna reorganizacja - decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie szkoła 
otrzymała nazwę Zespół Szkół Medycznych. (5-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa;  
2-letnie Medyczne Studium Zawodowe - Wydział Pielęgniarstwa.) 

X.1978 - powierzenie obowiązków dyrektora szkoły Elżbiecie Zając. 

18.XI.1978 - ufundowanie przez Radę Rodziców Sztandaru Szkoły, utworzenie Izby Tradycji 
Szkoły. 

1981 - zajęcie l miejsca w XIV Krajowej Olimpiadzie Pielęgniarstwa przez uczennicę Liceum  
Medycznego — Monikę Januszek. 

1.IX.1983 - rozpoczęcie kształcenia położnych w 2,5 letnim cyklu kształcenia na podbudowie 
Liceum Ogólnokształcącego; zajęcie II miejsca w XVI Krajowej Olimpiadzie Pielęgniarstwa przez 
uczennicę Liceum Medycznego -Małgorzatę Plisikiewicz. 
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1986 - zajęcie V miejsca w Krajowej Olimpiadzie Położnych przez uczennicę Elżbietę Burcan. 

I.1988 - przyjęcie Zespołu Szkół Medycznych w Chełmie do Klubu Szkół Przodujących, jako  
jedynej szkoły medycznej w kraju. 

18.XI.1988 - nadanie Szkole imienia jej pierwszej Dyrektorki Władysławy Szoc; ustanowienie 
uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 18 listopada Dniem Patrona - Świętem Szkoły. 

1989 - zajęcie l miejsca w Krajowej Olimpiadzie Położnych przez uczennicę Bożenę Andruszczuk. 

IV. 1990 - zakończenie kształcenia położnych. 

IX. 1991 - powierzenie obowiązków dyrektora szkoły Krystynie Szpak-Lipińskiej - rozpoczęcie 
próbnego wdrażania programu 2,5 letniej szkoły pielęgniarskiej/wspólnie ze szkołą szczeciń-
ską jako dwie pierwsze szkoły w kraju/. 

III.1995 - zajęcie III miejsca w Krajowej Olimpiadzie Pielęgniarstwa przez uczennicę Liceum 
Medycznego - Bożenę Fedoniuk. 

VI.1995 - zakończenie kształcenia pielęgniarek w liceum i przejście wyłącznie na policealny 
system kształcenia. 

1.IX.1996 - rozpoczęcie, jako innowacji pedagogicznej, wdrażania dokumentacji programowej 
3-letniej szkoły pielęgniarskiej, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i porozumieniem  
europejskim w sprawie kształcenia pielęgniarek, podpisanym przez nasz kraj, podpisanie 
współpracy z Telemark College w Skien w Norwegii. 

18.XI.1996 - nadanie pracowni pielęgniarstwa imienia zasłużonej nauczycielki pielęgniarstwa 
Marianny Kimak. 

6–8.XI.1998 - Jubileusz 50-lecia Szkoły, l Zjazd Absolwentów i Wychowawców. 

1.IX.1998 - rozpoczęcie kształcenia pielęgniarek w 2,5 letnim cyklu kształcenia. 

VI.2000 - zakończenie kształcenia pielęgniarek 3 letnim cyklu kształcenia w Medycznym  
Studium Zawodowym. 

I.2001 - zakończenie kształcenia pielęgniarek w 2,5 letnim cyklu kształcenia. 

IX.2001 - utworzenie Collegium Zamiejscowego w Chełmie Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk  
o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. 

1.IX.2003 - Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 czerwca 2003 roku Zespół Szkół Medycz-
nych im. W. Szoc w Chełmie z dniem 1 września 2003 roku przyjmuje nową nazwę Medyczne 
Studium Zawodowe im. W. Szoc w Chełmie. 

VI.2005 - zakończenie kształcenia pielęgniarek w Collegium Zamiejscowym w Chełmie  
na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. 

25.XI.2009 - przekazanie sztandaru Medycznemu Studium Zawodowemu im. W. Szoc przez 
Zarząd Chełmskiego Stowarzyszenia Medycznego „Zdrowie i Edukacja”. 

31.08.2017 - odejście Pani dr Krystyny Szpak-Lipińskiej ze stanowiska dyrektora szkoły 
(przejście na emeryturę). Powierzenie obowiązków dyrektora szkoły pani mgr Małgorzacie 
Szyszkowskiej - Absolwentce Liceum Medycznego w Chełmie w 1984r. 
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20.11.2017 - Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego zmieniająca nazwę szkoły na Szkoła 
Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie.  

Nadal -  

Prowadzone jest kształcenie w zawodach medycznych: opiekun medyczny, technik dentystycz-
ny, technik masażysta, technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca, higienistka stomatolo-
giczna, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, asystent osoby niepełnosprawnej, 
opiekun osoby niepełnosprawnej, technik elektroniki i informatyki medycznej, asystentka sto-
matologiczna oraz zawodach administracyjno-usługowych: technik usług kosmetycznych  

Szkoła udostępnia sale wykładowe i pracownie specjalistyczne dla potrzeb doskonalenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zakładach leczniczych i placówkach 
ochrony zdrowia.  

Ze zbiorów Izby Tradycji SP - MSZ w Chełmie 
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mgr Małgorzata Sitarz 
Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej 
województwo lubelskie 
 
 
 W dniu 25 października 2018r.odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek. Temat wiodący 
Konferencji to: 

 
Pielęgniarka jako realizator świadczeń zdrowotnych 

u osób ciężko chorych, niepełnosprawnych w wieku geriatrycznym 
 
 Organizatorem przedsięwzięcia była mgr Małgorzata Sitarz-Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa lubelskiego, we współ-
pracy z dr n. med. Elżbietą Stasiak –wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 Organizator i realizator opieki domowej długoterminowej w Polsce. 
Gospodarzem wydarzenia był Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Chełmie we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Chełmie,  
Przewodniczącą Izabellą Chałaj, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Zamościu,  
Przewodniczącą mgr Danutą Kusiak, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białej Podla-
skiej, Przewodniczącą mgr Elżbietą Celmer vel Domańską, Okręgową Izbą Pielęgniarek  
i Położnych w Lublinie, Przewodniczący mgr Andrzej Tytuła. 
Honorowy Patronat Konferencji obejmowali:  
 Wojewoda Lubelski dr Przemysław Czarnek 
 Rektor PWSZ w Chełmie prof. nadzw., dr hab. Inż. Arkadiusz Tofil 

 Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej 
 dr n. o zdrowiu Mariola Rybka. 

 Prezes Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych mgr Grażyna Aksamit. 
 Patronat Medialny -Radio Bon Ton oraz  Super Tydzień Chełmski. 

 
 Uroczystego otwarcia Konferencji oraz przywitania zaproszonych gości, uczestników 
Konferencji dokonała mgr Małgorzata Sitarz. 
 Następnie głos zabrał Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie dr n. med.  
Hubert Słodziński. 
 Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście w osobach:  
 Pani prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, członek Rady Naukowej Forum Opieki Długo-

terminowej MEDI, autorka publikacji z dziedziny pielęgniarstwa środowiskowego i opieki 
w domu. Prekursorka stylu w działaniach pielęgniarskich w środowisku domowym.  

 Prezes Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych mgr Grażyna Aksamit.  
 Dyrektor PANACEUM mgr Dorota Czajka.  
 Przedstawiciel Lubelskiego Oddziału NFZ Urszula Teodorowicz oraz delegatury w Chełmie. 
 w imieniu Rzecznika Praw Pacjenta w wydarzeniu wziął udział Pan Jacek Jaworski, specja-

lista w Departamencie Zdrowia Psychicznego, pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta w 
województwie lubelskim. 

 Pielęgniarka Naczelna SPWSZS w Chełmie mgr Beata Żółkiewska. 
 Przewodnicząca MOZZZPiP przy SPWSZS w Chełmie Iwona Domańska. 
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 Po przedstawieniu gości Małgorzata Sitarz odczytała list gratulacyjny nadesłany od 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie opieki długoterminowej dr n. o zdrowiu Marioli Rybka.  
W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście.  

 Wykład inauguracyjny ,,Emocjonalny kontekst starości w relacjach społecznych’’  
wygłosiła  Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska- Butrym. Prekursorka stylu w działaniach pielę-
gniarskich w środowisku domowym. 

 Podczas Konferencji swoje tematyczne wystąpienia prezentowali:  
 ,,Pielęgnacja dostępu do przewodu pokarmowego oraz rola leczenia żywieniowego 
w procesie gojenia  ran’’ mgr Anna Goździewska SPSK4 Lublin. 
 ,,Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia opieki długoterminowej na terenie 
województwa lubelskiego’’ przedstawiła mgr Małgorzata Sitarz- Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.  
 Kolejno prezentowany temat dotyczący,, Komunikacji z pacjentem i rodziną- warunek 
czy dodatek do profesjonalnych świadczeń zdrowotnych’’ mgr inż. Agnieszka Walczak-
Skałecka.  
 ,,Praktyczne zastosowanie e-dokumentacji w realizacji świadczeń zdrowotnych  
u osób objętych pielęgniarską opieką w miejscu zamieszkania’’ mgr Dorota Czajka Dyrektor 
Panaceum. 
 Prezes Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych mgr Grażyna Aksamit omówi-
ła ,,Stan zdrowia osób objętych opieką długoterminową’’. 
 Duże zainteresowanie wzbudził wykład dotyczący ,,Starzenia się układu immunolo-
gicznego’’, wygłoszony przez dr n. med. Huberta Słodzińskiego. 
 Znaczny problem w opiece długoterminowej to problem cukrzycy u osób starszych.  
,,Najnowsze Wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiej Federacji 
Edukacji w Diabetologii’’ przedstawiła dr n. med. Ewa Kostrzewa –Zabłocka, Edukator  
ds. Diabetologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Poradnia Diabetologiczna SPWSZS  
w Chełmie. 
 Wśród tematów nie zabrakło prezentacji wyrobów medycznych oraz opatrunków  
specjalistycznych służących do specjalistycznej metody pielęgnacji skóry pacjentów ciężko 
chorych, niepełnosprawnych, oraz opatrunków specjalistycznych do terapii odleżyn. Przed-
stawiono ,,Standard postępowania z ranami przewlekłymi’’ Barbara Szulecka 
(ConvaTec). 
 Dr n. med. Elżbieta Stasiak przedstawiła temat: ,,Pielęgniarka opieki długoterminowej  
domowej realizująca  świadczenia zdrowotne jako ratujące życie i zdrowie osób ciężko 
chorych i niepełnosprawnych. 
 W programie Konferencji prezentowano również wielochorobowość wśród pacjentów 
OPD, miedzy innymi ,,ZZSK-charakterystyka, leczenie i profilaktyka’’ dr n. med. Katarzyna 
Piasecka. 
Niezmiernie ważny jest problem dotyczący pielęgnacji stóp u osób chorujących na cukrzycę. 
Emanuela Kędracka specjalista podologii i pielęgnacji stóp przedstawiła: ,,Praktyczne zasto-
sowanie podologii w pielęgnacji stóp u osób starszych w opiece długoterminowej  
i w DPS’’. 
 W trakcie Konferencji firmy medyczne, które były partnerem w organizacji Konferencji  
przedstawiały swoje oferty produktowe. Były to: STASIAK medical team, Abena, Nutricia, 
ConvaTec, INTER Polska, Essity Poland, Studio JSG, URGO MEDICAL 
 Konferencja była miejscem szerokiej dyskusji związanej z odpowiedzialną opieką nad 
osobami niesamodzielnymi oraz szerokiej dyskusji na temat propozycji ewentualnych zmian 
 w tym zakresie. 



 

 9 BIULETYN 

 Wydarzenie miało walor naukowy oraz dydaktyczny. Był to kolejny krok do podniesienia 
poziomu wiedzy medycznej a wymiana doświadczeń pomiędzy członkami zespołów  
interdyscyplinarnych przyczyni się do skoordynowania działań w opiece długoterminowej. 
Udział wybitnych prelegentów oraz profesjonalizm i zaangażowanie organizatorów sprawiły, 
że Konferencja była doskonałym momentem do dyskusji na temat rozwoju nowych możliwości 
opieki nad osobami przewlekle chorymi, niesłabnącej energii do dalszego działania na rzecz 
stałego podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych. 
 Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska pielęgniarskiego co daje 
motywację dla organizatorów do organizacji kolejnej edycji.  
 Uczestnicy Konferencji otrzymali od Organizatorów imienne Certyfikaty. 
 Rozdano również podziękowania za Honorowy Patronat tej Konferencji. Podziękowania 
zostały skierowane również do prelegentów oraz sponsorów tego wydarzenia.  
 

Planowana III Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej już w 2019r. 
 

Serdecznie Zapraszamy 
Komitet Organizacyjny 

Zdjęcia z konferencji—okładka str. 2 
 

mgr Małgorzata Sitarz 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  

pielęgniarstwa opieki długoterminowej 

dla województwa lubelskiego 

OIPiP-  Chełm 

e-mail malgosiasitarz@wp.pl 

 

 

MAPY POTREB ZDROWOTNYCH 

 
 Mapy potrzeb zdrowotnych to dokumenty określające potrzeby zdrowotne poszcze-

gólnych regionów całego kraju. Zebrane w mapach informacje to: informacje statystyczne 

dotyczące sytuacji demograficznej, epidemiologicznej, wykorzystywanych zasobów oraz rea-

lizowanych świadczeń. Na tej podstawie tworzona jest prognoza, która stanowi ostatnią, 

najważniejszą część mapy. Mapy stanowią narzędzie, które pomaga podejmowaniu decyzji 

zarządczych w ochronie zdrowia- zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Decyzje 

te mogą dotyczyć realizacji inwestycji, zawierania umów z NFZ, tworzenia planu zakupów 

świadczeń  czy  opracowania koszyka świadczeń gwarantowanych. Z map korzystają: Mini-

sterstwo Zdrowia, centrala i oddziały wojewódzkie NFZ, wojewodowie i marszałkowie, 

świadczeniodawcy oraz właściciele i kadra zarządzająca placówek ochrony zdrowia. Mapy 

przygotowywane są na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

mailto:malgosiasitarz@wp.pl
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MAPY DEFINIOWANE NA NOWO 

 Dokumenty mają zawierać przedstawienie głównych problemów i potrzeb zdrowot-

nych występujących w poszczególnych grupach z uwzględnieniem różnic regionalnych 

oraz zawierać rekomendacje potencjalnych zmian w organizacji systemu 

 Podstawowe obszary obejmują kontraktowanie i dostępność świadczeń. 

 Zespół z udziałem DAS MZ. PZH oraz AOTMiT. 

 Do prac będą dopraszani eksperci w poszczególnych dziedzinach oraz inne niezbędne 

instytucje. 

 Dokumenty będą osobno konsultowane z interesariuszami w tym organizacjami pa-

cjentów oraz samorządami. 

KONFERENCJE REGIONALNE 

 Na 2019r. przewidziana jest organizacja konferencji poświęconym poszczególnym  

województwom. 

 Celem konferencji będzie dyskusja nad potencjalnymi zmianami w organizacji opieki  

w województwie z uwzględnieniem wniosków płynących z map potrzeb zdrowotnych. 

 Przekrojowo dla wszystkich rodzajów świadczeń. 

BEZPOŚREDNI WPŁYW NA SYSTEM- PLANOWANE ANALIZY 

 Planowanie i wdrażanie poziomów referencyjnych poszczególnych rodzajów świadczeń 

– analiza potencjałów podmiotów leczniczych. 

 Modelowanie zapotrzebowania i dostępności  do nowych technologii medycznych  

- rozmieszczenie przy uwzględnieniu kryteriów populacyjno-geograficznych. 

 Ocena wpływu wielochorobowości pacjenta na kosztochłonność świadczeń i modyfika-

cję zasad taryfikacji świadczeń. 

 Analiza kosztów pośrednich chorób. 

PRZYSZŁOŚĆ OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH 

 Poprawa danych dotyczących chorobowości i śmiertelności. 

 Społeczna ocena potrzeb zdrowotnych. 

 Pogłębiona zaspokajania analiza potrzeb zdrowotnych. 

 Ocena kondycji finansowej podmiotów leczniczych. 

 Analiza struktury wydatków prywatnych na ochronę zdrowia. 

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 

 Konieczne przyjęcie perspektywy wspólnej opieki zdrowotnej i społecznej. 

 Trwają zaawansowane rozmowy na temat roboczej współpracy i wymiany narzędzi  

 z Ministerstwem  Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej. 

 

mgr Małgorzata Sitarz 
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R e l a c j a  z e  s z k o l e n i a  d l a  p o ł o ż n y c h  

W dniu 26 listopada 2018 r. w Szkole Policealnej - Medyczne Studium Zawodowe 

im. Władysławy Szoc w Chełmie odbyło się bezpłatne szkolenie dla położnych w zakresie: 

„Standard organizacyjny opieki okołoporodowej  

– kierunki zmian”. 

Szkolenie przeprowadziła dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus, Prodziekan  

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Konsultant Wojewódzki 

w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego województwa lubelskiego. 

Szkolenie zostało zorganizowane w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 

2019 r., Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki około-

porodowej (Dz. U. 2018, poz. 1756). 

W szkoleniu udział wzięło 88 położnych. 

Współorganizatorami szkolenia byli: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 

w Chełmie i Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Spe-

cjalistycznego w Chełmie. 

Zdjęcia z konferencji—okładka str. 27 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

 
w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej 

 
Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Określa się standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących dzia-
łalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej, 
stanowiący załącznik do rozporządzenia. 
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów  
części XIII ust. 3 pkt 8 załącznika do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 
01 stycznia 2022 r.  
 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 
 

Załącznik do Rozporządzenia dostępny na stronie:  
www.oipip-chelm.pl w zakładkach: aktualności i wykonywanie zawodu. 
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Zadania pielęgniarki  
wynikające z respektowania praw pacjenta  

a odpowiedzialność zawodowa 
 

Wprowadzenie pojęcia praw pacjenta spowodowało szereg zmian w tradycyjnych rela-
cjach lekarz- pacjent, pielęgniarka – pacjent. Wpłynęło to w znacznym stopniu na tradycyjny 
model opieki medycznej, wprowadziło szereg nowych powinności pracowników medycznych, 
w tym pielęgniarek wobec pacjentów. Aktualnie nie jest możliwe rozpatrywanie jakichkolwiek 
kwestii rozwoju metod leczenia i wprowadzenia ich do praktyki bez rozważenia praw pacjenta. 

Prawa pacjenta stanowią konkretyzację praw człowieka w określonych sytuacjach zwią-
zanych z korzystaniem ze świadczeń medycznych. Procesy zachodzące w medycynie, rozwój 
nauk, technologii medycznych oraz poczucia zagrożenia praw godności człowieka w procesie 
leczenia spowodowały konieczność określenia praw pacjenta. Chronią one pacjenta przed: 
a) uzależnieniem od pracowników i instytucji służby zdrowia 
b) możliwością nadużyć w procesie diagnozowania i leczenia 
c) instrumentalnym wykorzystaniem pacjentów np.: w zakresie testowania nowych leków 
d) możliwością niewłaściwego zastosowania osiągnięć biologii, medycyny (eksperymenty 

medyczne) 
W Polsce w związku z pojawieniem się problematyki praw pacjenta w standardach 

światowych uległy zmianie regulacje prawne oraz kodeksy etyki zawodowej pracowników  
medycznych. 

Koncentrują się one wokół takich kategorii etycznych (zasad) jak: autonomia, godność, 
prawo do prywatności, prawo do integralności. 

Prawa pacjenta można odnaleźć w następujących dokumentach polskich: 
- Konstytucja RP, 
- Kodeks Cywilny, 
- Kodeks Karny,  
- Ustawa o działalności leczniczej, 
- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, 
- Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, 
- Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, 
- Kodeks Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej, 
- Kodeks Etyki Lekarskiej, 
- Kodeks Etyki Aptekarskiej. 

Wskazane akty prawne określają, że pacjent ma prawo do: 
- rzetelnego leczenia i pielęgnowania, 
- informacji, 
- prywatności, 
- samostanowienia o sobie, 
- poszanowanie godności i wolności osobistej. 
Gwarancję przestrzegania praw pacjenta dają Kodeksy etyki pracowników medycznych. 
Kodeks Etyki Zawodowej Polskie Pielęgniarki i Polskiej zawiera wskazania i normy 

etyczne obowiązujące przedstawicieli tych zawodów w czasie wykonywania czynności zawo-
dowych. Zagadnienia te dotyczą zarówno relacji pielęgniarka/położna – pacjent, jak i zasad 
postępowania wobec przedstawicieli własnej grupy zawodowej oraz samego zawodu. 

Analizując ww. dokumenty można wyłonić obowiązki pielęgniarki/położnej związane 
z prawami pacjenta. 
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Pielęgniarka/położna ma obowiązek: 
1) Realizowania opieki na możliwie najwyższym poziomie i zastosowaniem właściwych  

metod. Działając na rzecz zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa pacjenta  
pielęgniarka ma obowiązek podejmowania właściwych decyzji i realizacji planu działania 
(pielęgnowania) zgodnie z potrzebami pacjenta oraz standardami postępowania zawodo-
wego. Odpowiedzialność za wysoką jakość opieki pielęgniarskiej obliguje pielęgniarki do 
posiadania wiedzy odpowiedniej do aktualnego zakresu opieki pielęgniarskiej, zmieniają-
cych się problemów i obszarów opieki medycznej i pielęgniarskiej, pojęć, zasad etycznych 
oraz praw pacjenta. 

2) Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta. Realizując zadania na rzecz pacjenta,  
pielęgniarka musi ze szczególną uwagę obserwować i podejmować odpowiednie działa-
nia wobec bezprawnych czy nieetycznych praktyk ze strony jakiegokolwiek członka  
zespołu terapeutycznego, czy systemu opieki zdrowotnej lub innych osób stanowiących 
zagrożenie dla praw czy interesów pacjenta. Aby działanie w tym zakresie było skutecz-
ne, musi znać działalność i politykę zakładu, standardy pracy pielęgniarki, kodeks etyczny 
i przepisy dotyczące organizacji i wykonywania pracy oraz postępowania w przypadku 
stwierdzania działań naruszających prawa pacjenta. 

3) Informowania pacjenta o obecnie realizowanej opiece pielęgniarskiej. Obowiązkiem  
pielęgniarki jest zapewnienie pacjentowi niezbędnych informacji na temat czynności  
pielęgnacyjnych oraz uzyskanie świadomej i niewymuszonej zgody na te zabiegi. Treść  
i zakres informacji nie może przekraczać kompetencji pielęgniarki i powinna być dostoso-
wana do możliwości psychicznych i intelektualnych pacjenta. 

4) Uzyskania zgody pacjenta na proponowany program pielęgnowania. Przed uzyskaniem 
zgody na działania pielęgniarka musi dostarczyć pacjentowi informacje, które pozwolą 
mu na podjęcie decyzji. Pacjenci powinni w miarę swoich możliwości uczestniczyć w pla-
nowaniu i realizacji opieki pielęgniarskiej dotyczącej ich samych. Mają moralne prawo 
decydowania o tym, co będzie się z nimi działo. 

5) Zapewnienia pacjentowi w czasie pielęgnowania warunków zachowania intymności  
poszanowania wolności i godności osobistej. Prawo do intymności jest niezbywalnym 
prawem człowieka. Pacjent jest przekonany, że pielęgniarka nie naruszy tego prawa  
w trakcie realizacji świadczeń. Szczególnie istotna jest ochrona intymności i poszanowa-
nie godności osobistej pacjentów wtedy, gdy sami nie są zdolni do tego ze względu  
na brak możliwości lub gdy znajdują się w sytuacji zależności od pracownika medycznego 
związanej z wykonywaniem badania czy zabiegu. 

6) Zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowie się o pacjencie w trakcie leczenia 
i sprawowania opieki (tajemnica zawodowa). Pielęgniarka zobowiązana jest do przestrze-
gania zasady tajemnicy zawodowej nie tylko podczas sprawowania opieki nad pacjen-
tem, ale również wówczas gdy pacjent nie przebywa w zakładzie opieki zdrowotnej lub 
korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej w innych miejscach. 

7) Informowania pacjenta o jego prawach. Obowiązkiem pielęgniarki jest nie tylko poinfor-
mowanie pacjenta o przysługujących mu prawach, ale również reagowanie w sytuacji gdy 
prawa te są naruszane. Przestrzeganie praw pacjenta ma służyć dobru pacjenta oraz pod-
nosić poziom zaufania do pielęgniarek jako profesjonalnych pracowników medycznych 
realizujących swoje zadania z uwzględnieniem potrzeb pacjentów, ich oczekiwań, syste-
mu wartości i preferowanych zasad. 

Za naruszenie praw pacjenta pielęgniarki / położne ponoszą odpowiedzialność przewi-
dzianą w prawie i kodeksie etyki zawodowej. 
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Odpowiedzialność zawodowa. 
 Odpowiedzialność to konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za 
swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji. Może być ona określona przez normy prawne, 
moralne lub zwyczajowe. 

Pielęgniarki i położne ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, 
w tym za sferę realizacji pielęgniarka-pacjent-członkowie zespołu terapeutycznego. Pielęgniar-
ki i położne podlegają regułom prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie na 
zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponoszą odpowiedzialność: 
1) prawną (karną, cywilną, dyscyplinarną, materialną) 
2) zawodową 

Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają: 
 Kodeks Pracy  
 Kodeks Karny 
 Kodeks Cywilny 
 Regulaminy Zakładowe 
 Zakresy obowiązków, upoważnień i odpowiedzialności na stanowisku pracy. 
 Kodeks Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej. 
Odpowiedzialność zawodową ponoszą pielęgniarki i położne przed organami samorządu 

zawodowego pielęgniarek i położnych (rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i sądem 
pielęgniarek i położnych) za:  

 naruszenie przepisów regulujących wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej 
 postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. 

Wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko pielęgniarce / położnej może wnieść 
pokrzywdzony (osoba prawna lub fizyczna lub jego reprezentant) do rzecznika odpowiedzial-
ności zawodowej okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Sprawy w przedmiocie odpowie-
dzialności zawodowej rozpatrują okręgowe sądy pielęgniarek i położnych na wniosek okręgo-
wego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a w II instancji Naczelny Sąd Pielęgniarek  
i Położnych w warszawie. 

Za wykroczenie zawodowe pielęgniarka/położna może być ukarana: art. 60 ust. 1 usta-
wy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych: 

 upomnieniem 
 naganą 
 karą pieniężną 
 zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres  

od 1-5 lat 
 zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres 1-5 lat 
 ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu za okres od 6 m-cy  

do 2 lat 
 zawieszenie prawa wykonywani zawodu na okres od 1-5 lat 
 pozbawienia prawa wykonywania zawodu. 

Rejestr ukaranych pielęgniarek i położnych prowadzony jest w Naczelnej Radzie Pielę-
gniarek i Położnych. 

Zawód pielęgniarki / położnej różni się znacznie od innych zawodów, gdyż przedmio-
tem ich działania są najwyższe wartości, jakie posiada człowiek, tj. jego życie i jego zdrowie. 
Na przestrzeni wieków, wraz z rozwojem społecznym i nauk medycznych zmieniła się definicja 
pielęgniarstwa oraz rola i zadania jakie stały przed osobami wykonującymi czynności pielę-
gniarski. Jednakże reprezentowanie praw pacjenta należeć będzie zawsze do fundamental-
nych standardów wykonywania zawodu pielęgniarki. Pielęgniarki, położne to osoby – personel 
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GRATULACJE 
 
 

 „Nauka jest jak niezmierne morze… 
 im więcej jej pijesz,  
 tym bardziej jesteś spragniony” 

      Stefan Żeromski 
 

Serdeczne gratulacje dla Pani Małgorzaty Dziedzic z okazji obrony pracy doktoranckiej 
oraz życzenia wielu sukcesów, satysfakcji, wspaniałej kariery i wielu osiągnięć, a także 
powodzenia w dalszej drodze edukacyjnej. 

W imieniu  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 
Przewodnicząca 

/-/ Izabella Chałaj 

medyczny pozostający w najczęstszym i bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Odpowiednio 
wysoki poziom wiedzy o prawach pacjenta jest konieczny dla stworzenia warunków ich respek-
towania, kultury ich przestrzegania. Dlatego konieczna jest ustawiczna edukacja personelu  
medycznego (m.in. w formie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych) prowadzona szczególnie  
z inicjatywy kierowników podmiotów leczniczych jak i samorządu zawodowego. Nie można 
bowiem zapominać, że łamanie praw pacjentów skutkuje jak odpowiedzialnością prawną  
i zawodową. 

Zawód pielęgniarki/położnej jest zawodem wolnym oraz samodzielnym, a także wyma-
gającym ciągłego ustawicznego kształcenia. 

Przestrzeganie praw pacjenta stanowi prawny a także czynny obowiązek w codziennej 
pracy pielęgniarek i położnych. 

 
Opracowała:  

Katarzyna Zdolska 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie gratuluję wybranym  
Pielęgniarkom Oddziałowym, życzę satysfakcji w pracy i w życiu osobistym,  
sukcesów zawodowych i wytrwałości w pełnieniu obowiązków: 

Pani Mirosława Chołota  – Oddział Chirurgiczny Ogólny SPZOZ w Krasnymstawie 

Pani Ela Kondrat   – Oddział Neontologiczny SPZOZ w Krasnymstawie 

 

Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Chełmie 
/-/ Izabella Chałaj 
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Problem zakłuć  
- sytuacja w ocenie fachowca i praktyka 

 
Eksperci oceniają, że nadal około 80% pracowników nie zgłasza ekspozycji, obawiając się  
negatywnych konsekwencji ze strony pracodawcy. Czy to efekt lekceważenia problemu i tkwienia 
w przeświadczeniu, że „mnie zakażenie nie dotyczy”? 
 

Przed ukazaniem się Dyrektywy 32/2010 i RMZ z 2013 r. problem zakłuć bywał dość często 
pomijany, przemilczany - wszystko zależało od świadomości i inicjatywy pracodawców i osób  
odpowiedzialnych za kontrolę zakażeń w danym ośrodku. Czy coś się w tej sprawie zmieniło?  
I tak, i nie. Dane szacunkowe nadal mówią, że około 80% pracowników nie zgłasza ekspozycji, 
obawiając się negatywnych konsekwencji ze strony pracodawcy. Poza tym to efekt lekceważenia 
problemu i tkwienia w przeświadczeniu, że „mnie zakażenie nie dotyczy". Zakażenie krwiopo-
chodne w przekonaniu tych osób jest mało prawdopodobne. 
 

W latach 80. i 90., kiedy skaleczenie było wpisane tylko do zeszytu, czysto hipotetycznie 
zakładano, że kiedyś ktoś może z tego powodu zachorować. Zakażenie krwiopochodne typu 
AIDS czy WZW było abstrakcją. Rejestr co prawda byt prowadzony i niektóre osoby dla poczucia 
własnego bezpieczeństwa wpisywały każde zakłucie igłą lub innym ostrym przedmiotem, ale  
wpisy pracowników pozostawały bez jakiegokolwiek dalszego postępowania i konsekwencji. Nie 
dokonywano analizy przyczyn skaleczeń. Co prawda szkolenia wewnątrzoddziałowe były prowa-
dzone regularnie, ale dotyczyły głównie: bezpieczeństwa pacjenta na oddziale, prowadzenia do-
kumentacji, prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej, dyscypliny pracy, diagnozy pie-
lęgniarskiej i realizacji zadań wobec pacjenta, higieny pacjenta, otoczenia i oddziału, odżywiania 
chorych, zasad przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych. Na oddziałach realizowane  
były również tematy dotyczące postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych, ale 
pojawiały się także tematy dotyczące zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym i zasad reżi-
mu sanitarnego, sterylizacji i dezynfekcji, AIDS - aktualnej wiedzy na temat kliniki i profilaktyki,  
 a także zapobiegania WZW. Szkolenia były prowadzone głównie przez lekarzy i pielęgniarki, ale 
także przez mikrobiologa. Sytuacja wyglądała podobnie we wszystkich szpitalach. 

W 2001 r. wprowadziliśmy procedurę postępowania po ekspozycji z narażeniem na zakaże-
nie wirusami krwiopochodnymi typu WZW B, C i wirusem HIV. Procedura objęła wszystkich pra-
cowników, którzy wpisali do zeszytu tzw. mikrouraz (skaleczenie w czasie pracy). Wykonano 
u nich badania w kierunku zakażenia krwiopochodnego i dzięki temu wskazano osoby, które  
mimo szczepień ochronnych nie wytworzyły przeciwciał przeciwko WZW typu B. Pracownicy 
ci zostali zaszczepieni wg schematu. 

Na szkoleniach zachęcamy do zgłaszania skaleczeń i zapewniamy o braku konsekwencji 
z  ego powodu. Wszyscy pracownicy, którzy ulegają ekspozycji wpisują się do rejestru i wypełnia-
ją protokół, który jest przekazywany do pielęgniarki epidemiologicznej. Odbywają wizytę u leka-
rza, który zleca wykonanie badań zarówno pracownikowi, jak i pacjentowi. W szpitalu zatrudnio-
nych jest około 400 osób, które mogą być narażone na zranienie ostrym sprzętem. W latach 
2007-2011 rejestrowaliśmy po 25 przypadków ekspozycji rocznie, w roku 2012 i 2013 po około 
10. Wszystkie osoby były badane w kierunku uodpornienia i ewentualnego zakażenia. Do corocz-
nego planu szkoleń wprowadzone zostały tematy dotyczące zapobiegania zakażeniom krwiopo-
chodnym i bezpiecznego postępowania z ostrymi odpadami. Poza tym na szkoleniach omawiane 
były przyczyny zranień. Zespoły kontroli zakażeń i lekarz medycyny pracy skupili się na szybkim 
wykryciu zakażeń krwiopochodnych u osób, które uległy ekspozycji, monitorując pracowników 
przez kolejne 6 miesięcy, a nawet rok. Przyniosło to efekty - otrzymaliśmy informacje o odporno-
ści poszczepiennej - wykryto osoby, które z powodów zdrowotnych czy zaniedbań nie wykonały 
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pełnego schematu szczepienia. W trakcie badań kontrolnych okazało się, że jedna osoba po upły-
wie 6 miesięcy od ekspozycji z narażeniem na czynniki zakaźne ma przeciwciała anty-HCV.  
To uświadomiło wszystkim rozmiar ryzyka. 

Rozmawiając z pielęgniarkami epidemiologicznymi z województwa mazowieckiego  
i całej Polski, otrzymywałam podobne informacje w trakcie wykładów na specjalizacjach i kursach 
kwalifikacyjnych, a także spotkaniach Zarządu PSPE i zebraniach konsultantów wojewódzkich  
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. W 2010 r. na corocznym zebraniu konsultantów 
wojewódzkich z konsultantem krajowym ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego zostały wytyczone 
kierunki działania. Firmy produkujące bezpieczny sprzęt dokonały prezentacji swoich produktów. 
Konsekwencją tego były przeprowadzone we wszystkich województwach szkolenia dotyczące  
zapobieganiu zakłuciom kaniulami dożylnymi i bezpiecznej płynoterapii bez narażania pielęgniarki  
i położnej na możliwość zakłucia. 

Po ukazaniu się w czerwcu 2013 r. Roz-porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzę-
dziami w szpitalach powstały komisje ds. BHP. Miałam informację od koleżanek  
z innych szpitali, że inspektorzy BHP nie chcą się zmierzyć z tematem i całą odpowiedzialność za 
wprowadzenie i realizację Rozporządzenia zrzucają na zespoły kontroli zakażeń. Niestety,  
w szpitalach pracują inspektorzy, którzy nie mają wykształcenia medycznego. Znają temat  
z literatury i Rozporządzenia MZ, ale w praktyce jest on im obcy. 

Sytuacja w szpitalach jest różna i wypracowane są różne procedury postępowania po  
ekspozycji. W wielu placówkach były nadzorowane przez zespoły kontroli zakażeń, które prowa-
dziły rejestr pracowników i przekazywały informację w formie protokołu do lekarza sprawującego 
opiekę profilaktyczną nad pracownikiem. Lekarz oceniał stan uodpornienia lub zakażenia pracow-
nika w chwili zranienia i stosował dalsze postępowanie. Rozporządzenie nie wymienia takich struk-
tur, dlatego w niektórych szpitalach odbywała się swoista „przepychanka”, kto ma te zadania  
wykonać. 

Wykluczenie udziału zespołu kontroli zakażeń wiąże się z ryzykiem utraty prawidłowego 
obiegu informacji. W raporcie o bezpieczeństwie i higienie pracy nie ma informacji o osobie, która 
uległa ekspozycji. Postępowanie pracownika, po uzyskaniu porady i wykonaniu badań, może nie 
podlegać kontroli. Może nie zgłosić się do lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną i 
przedłużyć czas właściwego postępowania po ekspozycji. Procedury dotyczące tego tematu powin-
ny być napisane w sposób jasny dla pracowników i uwzględniać rozwiązania, które będą najlepiej 
funkcjonowały w danym szpitalu i innym zakładzie opieki zdrowotnej. 
 
DANE SZACUNKOWE NADAL MÓWIĄ, ŻE OKOŁO 80% PRACOWNIKÓW NIE ZGŁASZA EKSPOZYCJI, 
OBAWIAJĄC SIĘ NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI ZE STRONY PRACODAWCY. POZA TYM TO 
EFEKT LEKCEWAŻENIA PROBLEMU I TKWIENIA W PRZEŚWIADCZENIU, ŻE „MNIE ZAKAŻENIE 
NIE DOTYCZY”. 
  
Rozporządzenie MZ tak naprawdę jest pierwszym dokumentem, który przedstawia  
wytyczne dla pracodawców i pracowników. W przypadku zranień występują 3 etapy zdarzenia 
dotyczące pracownika: 
1. OKOLICZNOŚCI ZRANIENIA - pracodawca opracowuje procedury postępowania: 
Pracownik - ma zakaz ponownego zakładania osłonek na ostre narzędzia - wytyczne  
nie uwzględniają informacji, które dostarcza praktyka i analiza przyczyn zakłuć, np. techniki wrzu-
cania ostrych narzędzi do pojemników, a ważne jest wrzucanie ich ostrzem w dół. 
 Pracodawca - zapewnia ostre narzędzia zawierające rozwiązania chroniące przed zranieniem 

- nie wszystkie propozycje takich narzędzi spełniają oczekiwania pielęgniarek, są trudniejsze  
w użyciu, a dla niektórych pacjentów zupełnie niedostosowane ze względu na stan naczyń  
obwodowych. 
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- Kierownik - organizuje miejsca udzielania świadczeń w sposób pozwalający na uniknięcie lub zmi-
nimalizowanie narażenia - miejscem udzielania świadczeń poza szpitalem czy poradnią  
może być również karetka pogotowia, dom pacjenta. Udzielanie świadczeń w takich okoliczno-
ściach niesie ze sobą większe ryzyko zranienia. Personel pracujący w takich warunkach musi być 
bardzo świadomy odpowiedzialności za zranienie siebie, ale także innej osoby w przypadku niepra-
widłowego postępowania z ostrymi narzędziami. Kierownik zapewnia pojemniki łatwo dostępne, 
bezpieczne i oznakowane. W miarę możliwości umieszczone w pobliżu miejsc używania lub  
przechowywania ostrych narzędzi. 
2.POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE ZE ZDARZENIEM - pracodawca opracowuje i wdraża procedurę  
postępowania poekspozycyjnego, umożliwiającą poszkodowanemu niezwłoczne udzielenie pomo-
cy medycznej oraz zapobieganie skutkom narażenia, a także objęcie go profilaktyczną opieką zdro-
wotną po narażeniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Potrzebny jest tu udział dwóch lekarzy, 
ponieważ w czasie zdarzenia może nie być możliwości kontaktu z lekarzem sprawującym profilak-
tyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem: np lekarz SOR ocenia ryzyko związane z narażeniem 
i zasady postępowania w przypadku narażenia, następnie lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę 
nad pracownikiem analizuje wyniki badań. 
3.POSTĘPOWANIE PROFILAKTYCZNE - osoby wykonujące zadania służby bezpieczeństwa  
i higieny pracy, oraz sprawujące opiekę nad pracownikiem: 
- Lekarz - sprawdza na podstawie wyników badań zleconych przez lekarza odpowiedzialnego za 
postępowanie bez-pośrednio po ekspozycji uodpornienie pracownika i zaleca w koniecznych przy-
padkach uodpornienie przy użyciu szczepionek, wykonuje badania kontrolne. 
- Inspektor BHP - zgłasza wykaz zranień ostrymi narzędziami, wyniki analiz, bada przyczyny, jeżeli 
to konieczne dokonuje zmian w procedurze bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami, 
informuje pracowników o nowym ryzyku związanym z używaniem ostrego narzędzia, przygotowuje 
zestawienie stosowanych w podmiocie leczniczym rodzajów ostrych narzędzi, analizuje okoliczno-
ści i przyczyny zranień, w tym przyczyny systemowe, wprowadza zmiany w zakresie szkoleń.  
Jednym ze sposobów jest opracowanie przez inspektora BHP procedury, która uwzględnia rejestr 
przyczyn ekspozycji w poszczególnych komórkach szpitala. Procedura powinna mieć powiązanie 
z procedurą postępowania po ekspozycji na materiały potencjalnie zakaźne i standardem segrega-
cji odpadów. 
Piśmiennictwo u autorki. 

mgr ELŻBIETA CZAPSKA 
Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej 

Wydanie specjalne, listopad 2015 

Niewyspana pielęgniarka zakłuwa się częściej 
 

Nietrudno wykazać wpływ pracy zmianowej i pracy na wielu etatach, a co za tym idzie  
- przemęczenia, na występowanie ekspozycji zawodowej. A to nie wszystko... Przeczytajcie! 

  
Od zawsze nasz cykl dobowy wyznaczały wschody i zachody słońca. Dzisiejszy tryb  

życia sprawia, że coraz więcej osób narażonych jest na zaburzenia rytmów dobowych. Wsta-
jemy wcześnie, kładziemy się późno spać, a większość dnia spędzamy w zamkniętych  
pomieszczeniach. Prowadzi to do niedoboru melatoniny nazywanej „hormonem snu”, gdyż 
odpowiada ona za regulację dobowego cyklu snu i czuwania. Podstawowym regulatorem 
wydzielania melatoniny jest cykl światło-ciemność. W ciągu dnia wytwarzana jest jej niewiel-
ka ilość, w nocy aż 80 proc. Sygnały pochodzące z oka, z fotoreceptorów, które rejestrują 
ilość światła w otoczeniu, docierają do struktur zlokalizowanych w okolicy podwzgórza,  
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a stąd do kolejnych, m.in. do szyszynki. Udział melatoniny w zachowaniu prawidłowego rytmu 
okołodobowego jest znaczący. Wraz z końcem dnia, w nocy, wydziela ona większe ilości mela-
toniny. Szczyt jej stężenia przypada pomiędzy godziną 24.00 a 3.00. Nocny tryb życia narzuco-
ny przez pracę rzutuje oczywiście na wszystkie płaszczyzny życia, włącznie z odżywianiem.  
Zamiana dnia z nocą znacznie utrudnia organizację czasu, ponieważ wymusza działanie prze-
ciwne do naturalnych odczuć i instynktów. 

Grupą szczególnie narażoną na zaburzenia rytmu dobowego i konsekwencji z nimi 
związanych są pielęgniarki i położne - głównie te, które pracują w trybie zmianowym.  
Najbardziej jednak zagrożone są te z nas, które pracują w więcej niż jednym miejscu. Na poniż-
szym schemacie można zauważyć, że w przypadku pracy zmianowej należy mówić nie tyle  
o zaburzeniach rytmu dobowego, ale nawet o braku jakiegokolwiek rytmu. Pierwszy schemat 
dotyczy pielęgniarki pracującej w trybie zmianowym - rozkład dyżurów wg rzeczywistego grafi-
ku pracy. Drugi schemat przedstawia rytm dobowy występujący u personelu pracującego stale 
na jedną zmianę (7:35 godz.). 

Zaburzenia rytmu dobowego związane z pracą zmianową i/lub pracą na wielu etatach 
niosą za sobą wiele problemów zdrowotnych dotyczących zarówno sfery fizycznej, jak  
i psychicznej: trudności w zaśnięciu i utrzymaniu snu, sen nieregenerujący, niemożność  
skupienia uwagi, kłopoty z pamięcią – już w 1924 r. odkryto, że ludzie, którzy śpią dłużej,  
zapamiętują więcej, krańcowe zmęczenie, senność, zaburzenia apetytu i żołądkowo-jelitowe, 
bóle nadbrzusza, zaburzenia perystaltyki jelit, choroba wrzodowa, przyrost masy ciała - zbyt 
mała ilość snu powoduje zmniejszenie wydzielania hormonu obniżającego apetyt - leptyny 
 i stymuluje wydzielanie hormonu zwiększającego apetyt - greliny, cukrzyca - melatonina  
oddziałuje na wydzielanie insuliny - hormonu trzustki, którego zadaniem jest regulacja pozio-
mu glukozy we krwi; stwierdzono że osoby, które pracują na nocną zmianę częściej zapadają 
na cukrzycę typu 2, choroby układu krążenia: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze,  
złe samopoczucie, dezorientacja, drażliwość, ból głowy, depresja, zaburzenia mowy i wzroku - 
długotrwała deprywacja snu obniża nasze zdolności językowe i utrudnia efektywne wyrażanie 
swoich myśli i słów, obniża odporność na infekcje – długotrwały brak snu, a nawet jedna noc 
bezsenności, może obciążać naturalne mechanizmy obronne organizmu przed mikroorgani-
zmami; osoby, które śpią krótko, przeziębiają się prawie 3 razy częściej niż te, które przesypiają 
osiem lub więcej godzin, poczucie izolacji od codziennego życia rodziny i znajomych, brak  
warunków do właściwego wypoczynku po pracy i wiele innych czynników niekorzystnie wpły-
wają na psychikę pracownika, rozpoczynając łańcuch negatywnych konsekwencji pracy zmia-
nowej. U pracowników zmianowych stwierdza się wyższy wskaźnik rozwodów, nadużywania leków. 

Aby wykazać wpływ pracy zmianowej i pracy na wielu etatach, a co za tym idzie - prze-
męczenia, na występowanie ekspozycji zawodowej, przebadano 100 pielęgniarek z woje-
wództwa śląskiego. Badania prowadzone były wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach 
szpitalnych, w okresie 01.2015-03.2015 r. Średnia wieku respondentek wynosiła 42,7 lat. Śred-
nia długość pracy w systemie zmianowym wyniosła 15,9 lat. 

Zdecydowaną większość (67) stanowiły pielęgniarki, które świadczyły usługi w 2 miej-
scach pracy. W jednym miejscu pracowało 21 badanych. Trzy miejsca pracy deklarowało  
12 respondentek. Zgodnie z przewidywaniami, większość pielęgniarek przepracowywała mie-
sięcznie znaczną ilość godzin. Osoby zatrudnione w 2 miejscach pracowały miesięcznie od 204 
do 264 godzin, natomiast osoby, które pracowały w trzech miejscach - od 228 do 348 godzin. 
Średnia ilość godzin przepracowanych przez badane pielęgniarki wynosiła: 1 miejsce pracy - 
151,4 godzin (37,8 godzin/tydzień), 2 miejsca pracy - 236,4 godzin (ok. 60 godzin/tydzień),  
3 miejsca pracy - 291 godzin (ok. 73 godziny/tydzień). 

Badane pielęgniarki przyznawały, że często pracują bez odpoczynku 24 godziny, a nawet 
36 godzin, a co się z tym wiąże - poddawane były deprywacji snu od 24 do 56 godzin. Jaka jest 
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wydajność pielęgniarki i jej bezpieczeństwo na stanowisku pracy, gdy nie śpi przez 24 czy 48 
godzin? 

Skutki braku snu przez 24 godziny: 
Układ immunologiczny zaczyna tracić wydajność. Produkuje coraz mniej białych krwinek, 

wskutek czego gwałtownie wzrasta niebezpieczeństwo zachorowania. Zmniejsza się zdolność 
zapamiętywania (o 40%) - przy dwudziestoczterogodzinnym braku snu może dochodzić do błę-
dów w przetwarzaniu sygnałów. Produkcja glukozy spada o 6-11%. Organizm nie otrzymuje 
przez to dostatecznej ilości energii - czas reakcji ulega podwojeniu. Człowiek ma wrażenie,  
że rzeczywistość przyspiesza. 

Skutki braku snu przez 36 godzin: 
Drastycznie spada szybkość reakcji: organizm jest czterokrotnie wolniejszy niż po prze-

spanej nocy. Mocno wzrasta gotowość do podjęcia ryzyka. Przyczyną tego stanu rzeczy jest 
silniejsze ukrwienie ośrodków nagrody i przetwarzania emocji w mózgu, których nie hamuje 
już centrum kontroli. Światło dnia wydaje się zbyt intensywne, odgłosy brzmią nienaturalnie 
głośno. W tej fazie braku snu występują często nudności. Symptomy są podobne do tych,  
które towarzyszą migrenie. 

Skutki braku snu przez 48 godzin: 
Obraz jest rozmazany, pole widzenia mocno ograniczone, organizm traci panowanie nad 

swoimi procesami, a czas reakcji ulega wydłużeniu. Objawy po 48 godzinach braku snu odpo-
wiadają tym, jakie ma się przy zawartości 1,5 promila alkoholu we krwi. Organizm nie jest już 
w stanie szybko rozkładać kwasów, a mięśnie i stawy przesyłają do mózgu sygnały bólu. Cukier, 
zamiast w energię, często zostaje przez organizm zamieniany w tłuszcz. Dochodzi do wadliwe-
go przetwarzania informacji ze skórnych receptorów zimna. 

Mimo powyższych zatrważających doniesień, aż 24% pielęgniarek pracuje bez przerwy 
24 h, 13% pracuje bez odpoczynku przez 36 h. Jak podają badane pielęgniarki wynika to  
ze zbyt niskich zarobków i konieczności „dorobienia” do pensji. Niestety taki „system pracy" 
przynosi wiele niekorzyści, w tym zwiększoną ilość zdarzeń niepożądanych, np. zakłuć ostrym 
narzędziem. 

 

 
ZABURZENIA RYTMU DOBOWEGO ZWIĄZANE Z PRACĄ ZMIANOWĄ I/LUB PRACY NA  
WIELU ETATACH NIOSĄ ZE SOBĄ WIELE PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH DOTYCZĄCYCH  
ZARÓWNO SFERY FIZYCZNEJ, JAK I PSYCHICZNEJ. 
 

Zapytano respondentki o incydent ekspozycji zawodowej w ostatnich 24 miesiącach. 
Wśród pielęgniarek pracujących na jednym etacie ekspozycji zawodowej uległo 38% bada-
nych, w przypadku osób pracujących w dwóch miejscach - ta liczba uległa podwojeniu. Z grupy 
pracującej w trzech miejscach - wszystkie badane osoby zakłuły się ostrym narzędziem podczas 



 

 21 BIULETYN 

Emocjonalny aspekt zranień ostrymi narzędziami 
 
Gdy dochodzi do ekspozycji, to - według doktora Tomasza Sobierajskiego z Instytutu Stosowanych 
Nauk Społecznych UW, personel medyczny pozostaje bez pomocy psychologicznej. Co więcej, takie 
osoby bywają wykluczane z życia społecznego, między innymi dlatego, że nasze społeczeństwo 
wciąż nie akceptuje osób zarażonych HIV. 
 

Jaki jest emocjonalny aspekt zranień ostrymi narzędziami? W praktyce wypadek ten ozna-
cza, że pielęgniarka/położna ponosi ogromny koszt. Obrazują to opisy przypadków ekspozycji  
zawodowej opublikowane w Załączniku do Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
w sprawie implementacji Dyrektywy 32/2010/UE. Poniżej jeden z nich. 

 
Opis przypadku 
Wypadek miał miejsce w 2011 r. Dyżur dzienny (7.00-19.00), sobota, między godziną  

15 i 16 podałam pacjentowi lek domięśniowo, po wykłuciu igły z tkanki pacjenta resztki pozostałe 
w strzykawce dostały się do mojego prawego oka. Nie pamiętam, czy zawartość strzykawki wytry-
snęła samoistnie, czy też był to mój nacisk na tłok strzykawki. Zaniepokoiło mnie to zdarzenie,  
ponieważ płynu wystrzykniętego po iniekcji było dość dużo, myślę, że ok. 1 ml. Zgłosiłam ten fakt 
lekarzowi dyżurnemu i wraz z nim udałam się w miejsce, gdzie przemyto mi oko wodą, a następnie 
kroplami Sulfacetamidum. Wahałam się, czy powinnam jechać w tym momencie do szpitala, gdzie 
zgłasza się takie wypadki, czy też mogę pozwolić sobie na zwłokę i poczekać na wyniki pacjenta. 
Poprosiłam lekarza pracującego w tym dniu na mojej zmianie, aby wydrukował skierowanie na ba-
dania w kierunku WZW typu B i HIV. (...) Następnego dnia poprosiłam lekarza, aby udzielił mi infor-
macji dotyczących wyników badań pacjenta X.Y. Zaniepokojony pytaniem, zaprosił mnie do pokoju 
lekarskiego. Poprosił, abym usiadła i zapytał, dlaczego nie uważam na siebie i nie dbam o zdrowie. 
Następnie oznajmił, że w nocy przyszły pierwsze wyniki badań pacjenta X.Y. i niestety u pacjenta 
wykryto HIV dodatni. Badanie to zostało powtórzone i po raz kolejny wynik był pozytywny. Wpa-
dłam w panikę i histerię. Nie docierało do mnie, co się stało... Nie mogłam się ruszyć z krzesła, 

wykonywania pracy w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Nie bez znaczenia jest tu zmęczenie, które 
nasila się wraz z każdą kolejną godziną pracy - doskonale widać to, gdy pod uwagę weźmiemy 
kolejne dyżury, podczas których doszło do ekspozycji. 

Spośród eksponowanych osób - 20,3% uległo zakłuciu podczas 12-godzinnego dyżuru, 
podczas 24-godzinnego dyżuru - 27,6%. Natomiast aż ponad połowa eksponowanych to pielę-
gniarki pracujące bez odpoczynku przez 36 godzin. 

Problem ekspozycji zawodowej jest bardzo trudnym problemem, gdyż na jego występo-
wanie wpływa wiele czynników, a odpowiedzialność za ekspozycję spoczywa na przedstawicie-
lach wszystkich szczebli systemu opieki zdrowotnej. Począwszy od niskich zarobków, przez za-
niedbania pracodawców: brak bezpiecznego sprzętu i odpowiednich szkoleń personelu, aż po 
samego pracownika i jego nieuwagę, zaniedbania czy brak chęci udziału w szkoleniach i korzy-
stania z bezpiecznego sprzętu. 

Bez względu na aspekty, w których ekspozycję zawodową będziemy rozpatrywać,  
należy pamiętać, że najważniejszy jest człowiek - jego zdrowie i bezpieczeństwo. Ekspozycja 
zawodowa jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

 
mgr piel. ANETA TRZCIŃSKA 

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej 
Wydanie specjalne, listopad 2015 
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 czułam się sparaliżowana. Zapytałam, jak długo żyje się z HIV. Był to dla mnie wyrok, sprawa  
nieodwracalna. Lekarz wytłumaczył mi, iż zarazić się wirusem HIV jest bardzo ciężko i że prawdo-
podobnie wszystko się dobrze zakończy. Powiedział, iż po dyżurze, rano mam sporządzić protokół 
wypadku i udać do szpitala. Zastanawiający jest dla mnie fakt, dlaczego po uzyskaniu przez lekarzy 
informacji o wynikach badań krwi pacjenta, nie poinformowali oni niezwłocznie o tym przebywają-
cego na oddziale personelu pielęgniarskiego. Wyszłam z pokoju lekarskiego oszołomiona, zapłaka-
na, nie wiedząc, co mam ze sobą zrobić. Bardzo pomogły mi moje koleżanki, dyżurujące ze mną 
tego wieczoru. Natychmiast znalazły mi zastępstwo, znalazły dokumenty związane z takimi wypad-
kami, pomogły wypełnić i kiedy lekarze z obu zmian podstemplowali protokół, kazały natychmiast 
udać się do szpitala. Pobrały krew pacjenta za zgodą lekarza dyżurującego, sam pacjent był nie 
logiczny, nieświadomy i niezdający sobie sprawy ze swojego stanu zdrowia i otaczającej go sytua-
cji. Wraz z najbliższymi, którzy przyjechali po mnie do mojego miejsca pracy, pojechaliśmy do ww. 
szpitala. 

Jadąc do szpitala, czułam się okropnie, wręcz jak trędowata, domyślałam się, że otaczające 
mnie środowisko niemedyczne nie zrozumie zaistniałej sytuacji, będzie patrzyło na mnie jak na  
kogoś, od kogo HIV można zarazić się jak grypą. Natomiast nikt nie spojrzy na mnie jak na pielę-
gniarkę, która miała wypadek w pracy. Bałam się śmierci. 

W ciągu 10 minut, tyle trwała jazda do szpitala, przemknęło mi przed oczami całe życie.  
Spotkanie z lekarką nie było dla mnie przyjemne. Widząc mnie po raz pierwszy i słysząc moją  
tragiczną opowieść (tragiczną wg mnie), zapytała, co ja tu robię i w zasadzie nie rozumie,  
dlaczego przyjechałam. Byłam zdruzgotana, przecież przyjechałam do tego szpitala, szukając  
pomocy, wyjaśnień i nadziei. Dopiero kiedy pani doktor zobaczyła ksero wyników chorego X.Y.  
z dwukrotnym HIV dodatnim, oznajmiła, że nie ma wyjścia, poda mi tabletki wedle procedury,  
ale na jej oko jest to zbędne, bo przecież prawdopodobieństwo zarażenia się HIV w moim przypad-
ku jest znikome. Wydano mi 3 tabletki leku o nazwie Combivir (pierwszą miałam zażyć wieczorem, 
a kolejną rano i ewentualnie znowu wieczorem, dnia następnego). Ostrzeżono mnie, że nie wolno 
mi zajść w ciążę przez następne trzy miesiące od zażycia ostatniej tabletki (z trzech), że lek ten ma 
poważne skutki uboczne - począwszy od uszkodzenia szpiku kostnego, wątroby, przez nerki i inne. 
Lekarka była spokojna i opanowana, poprosiła, abym zadzwoniła po konsylium lekarskim, zostanę 
poinformowana o kolejnych krokach. Wyczerpana, roztrzęsiona wróciłam do domu. Szukałam  
informacji na temat HIV. Niewiele z tego pamiętam, jedno utkwiło mi w głowie, jedna tylko infor-
macja - z HIV można żyć bez żadnych objawów nawet 15 lat. Nie mogłam spać, co jakiś czas  
przebudzałam się w nocy, wpadając w histerię. Moje wyniki były negatywne, ale u pacjenta X.Y. 
HIV dodatnie. Z płaczem wbiegłam na oddział. Przywitała mnie przemiła pani doktor, przytuliła jak 
kogoś znajomego. Powiedziała, że musi mnie zabezpieczyć dwoma lekami przez 28 dni, ale praw-
dopodobieństwo, iż zarażę się wirusem HIV wynosi 0,04%. Poinformowała, że ludzie którzy przyj-
mowali Kaletrę i Combivir nie zarazili się tym wirusem. To był początek mojego koszmaru. Po zaży-
ciu tych leków trudno było mi normalnie funkcjonować. Pojawiły się zawroty głowy, senność, nieu-
stające nudności, odruch wymiotny, wstręt do jedzenia i płynów, zaparcia. Po kilkukrotnej próbie 
pójścia do pracy poprosiłam o zwolnienie lekarskie. W tym czasie wielokrotnie bywałam w szpitalu 
im. Biegańskiego u lekarz prowadzącej, która wspierała mnie i pocieszała. Mój koszmar trwał ok. 
1,5 miesiąca. Kiedy przestałam brać tabletki Combivir i Kaletra, dochodziłam do siebie jakieś  
3 tygodnie, ale strach i lęk nie minął. 

Wpływ i koszt 
Emocjonalny aspekt zranień narzędziami ostrymi jest zawsze poważny i ma długotrwały 

wpływ na psychikę zarówno osoby eksponowanej, jak i jej rodziny - nawet, gdy nie dochodzi do 

Chęć uczestnictwa w szkoleniach z zakresu ekspozycji zawodowej i stosowania bezpiecznego 
sprzętu wyraziło 53% badanych z wykształceniem wyższym i jedynie 26% pielęgniarek ze średnim. 

A  74% pielęgniarek z wykształceniem średnim nie widzi konieczności uczestnictwa w szkoleniach. 
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przeniesienia ciężkiego zakażenia. Pracownicy opieki zdrowotnej oraz ich rodziny w oczekiwaniu 
na informację, czy ulegli potencjalnie śmiertelnemu zakażeniu mogą cierpieć przez  
wiele miesięcy. Jeszcze poważniejsze skutki obserwujemy, gdy dojdzie do zakażenia. 

Pogląd, że stres, określany obecnie najczęściej jako traumatyczny, może powodować  
głębokie i trwałe zmiany funkcjonowania psychologicznego i fizjologicznego jest uzasadniony nie 
tylko teoretycznie, ale i w trakcie badań empirycznych. Krokiem milowym w rozwoju  
badań nad psychologicznymi konsekwencjami skrajnie urazowych przeżyć było ukazanie się  
w 1980 roku publikacji „Diagnostic and statistical manual of mental disorders” (DSM-III; American 
Psychiatric Association, 1980) - systemu klasyfikacji i diagnozy zaburzeń psychicznych opracowa-
nego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wprowadzono wówczas do obowiązujące-
go w USA systemu klasyfikacji zaburzeń psychicznych nową jednostkę chorobową, określoną jako 
zespół stresu pourazowego (post-traumatic stress disorder, PTSD). Coraz więcej wiadomo o moż-
liwych konsekwencjach traumy w postaci długotrwałych fizjologicznych, biochemicznych, a nawet 
anatomicznych zmian w układzie nerwowym. PTSD jest zaburzeniem lękowym spowodowanym 
przez stres o dużej sile, powodującym kryzys psychiczny przekraczający możliwości ludzkiego prze-
żywania. Jest to opóźniona lub przedłużona reakcja. Początek zaburzenia występuje po okresie 
latencji, który może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Przebieg ma charakter zmienny, ale 
w większości przypadków można oczekiwać ustąpienia objawów. U niektórych osób zaburzenie 
może utrzymywać się przez wiele lat i przejść w trwałą zmianę osobowości. 

Objawy stresu pourazowego: przeżywanie na nowo urazowej sytuacji w natrętnych wspo-
mnieniach (reminiscencjach, tzw. flashbacks) i koszmarach sennych, poczucie odrętwienia i przytę-
pienia uczuciowego, odizolowanie od innych ludzi, brak reakcji na otoczenie, niezdolność do prze-
żywania przyjemności, unikanie działań i sytuacji, któreogłyby przypomnieć przebyty uraz, stan 
nadmiernego pobudzenia wegetatywnego z nadmierną czujnością i wzmożoną reaktywnością na 
bodźce oraz bezsennością, lęk, depresja, myśli samobójcze. 

Skutki ekspozycji wiążą się z wysokimi kosztami materialnymi, ale być może jeszcze większy-
mi społecznymi i emocjonalnymi. Dla przypomnienia - rocznie dochodzi do 12-30  
zakłuć na 100 łóżek szpitalnych, 60-80% incydentów nie jest zgłaszanych, ale co dzieje się  
z osobą eksponowaną, która nikomu nie zgłosiła zakłucia i sama zmaga się ze świadomością,  
że być może uległa potencjalnie śmiertelnemu zakażeniu? Wskazane wydaje się obowiązkowe  
zapewnienie przez pracodawcę pomocy psychologicznej osobie eksponowanej. Nie wolno pozo-
stawić jej samej sobie, gdy zmaga się z ogromnym stresem w obliczu zagrożenia zdrowia  
i życia. 

mgr piel. ANETA TRZCIŃSKA 
Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej 

Wydanie specjalne, listopad 2015 
 

IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!  
Informujemy, że został wykupiony dostęp do publikacji na platformie IBUK Libra na  

kolejny 2019 rok . Wydane kody PIN zachowują swoją ważność.  

Ponadto informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi kodami dostępu do wybranych  

publikacji na platformie IBUK LIBRA. Osoby, które chcą korzystać z dostępu muszą złożyć  

w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie wniosek o dostęp  

do platformy IBUK.  

Wniosek dostępny jest w Biurze OIPiP w Chełmie oraz na stronie internetowej:  

www.oipip-chelm.pl w zakładce IBUK. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. 
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System Monitorowania Kształcenia /SMK/ 
– obowiązek rejestracji 

Wszystkie pielęgniarki/położne, które chcą wziąć udział w szkoleniach i kursach  
muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)  
oraz złożyć wnioski na wybrane szkolenie/kurs za jego pośrednictwem.  

BRAK KONTA I ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ SYSTEM SMK  
UNIEMOŻLIWIA UCZESTNICTWO W WYBRANYCH SZKOLENIACH 

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

- postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, 
specjalistycznego i dokształcającego, 

- składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego. 
DO KORZYSTANIA Z SMK NIEZBĘDNE SĄ: 
- dostęp do Internetu, 
- adres e-mail, 
- zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją, 
- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje). 
ZAŁOŻENIE KONTA W SMK 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne jest założenie konta w tym systemie. 
Informacja o założeniu konta dostępna na stronie: oipip-chelm.pl w zakładce System Monitorowania 
Kształcenia (SMK) w Instrukcji dla pielęgniarek i położnych dotyczącej założenia konta w SMK. 
POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI 
Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka  
sposobów: 
- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
- za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na  temat profilu zaufanego 

można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub 
- właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub 
- właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek  

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

Ważne jest aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, 
 które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.  

W przypadku kiedy dane we wniosku o weryfikację uprawnień złożonym przez pielęgniarkę / położną 
do OIPiP w Chełmie za pomocą Systemu SMK nie będą zgadzały się z danymi w rejestrze prowadzonym 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, wniosek o nadanie uprawnień zostanie  
odrzucony. Nadanie uprawnień będzie możliwe po uzupełnieniu danych w ww. rejestrze i ponownym 
złożeniu wniosku w Systemie SMK. 
Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku: 
- nie odmienione w dopełniaczu: imię i nazwisko 
- nie uzupełnione pole: drugie imię 
- nie uzupełnione pole: nazwisko rodowe 
- błędnie wypełniony adres i adres do korespondencji: w przypadku miejscowości nie posiadających ulic 

wypełniamy pole miejscowość a w polu ulica wpisujemy: brak lub wstawiamy znak: „-” 
- błędnie wpisany nr PWZ (nr PWZ zawiera siedem cyfr i literę A lub P) . 
- brak dat uzyskania i nr dyplomów przy wpisanych kursach i szkoleniach 
- pole: tytuł naukowy, uczelnia - należy zostawić puste  
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PRZYPOMINAMY O REGULARNYM OPŁACANIU 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 położ-

nych z dnia 01 lipca 2011 r. t.j. (Dz. U. z 2018, poz. 916), 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. t.j. (Dz.U. z 2018, poz. 916) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego). 

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:  

Santander Bank Polska 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 

„Są chwile, by działać i takie,” 
kiedy należy pogodzić się z tym 
co przynosi los…” 

        Z smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 01 grudnia 2018 r.  
    odeszła od nas na wieczny dyżur w wieku 79 lat nasza Koleżanka 

  

Ś.P. KRYSTYNA WRONA  
 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

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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WYSOKOŚĆ I SPOSÓB  
OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  

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 2.100,00 zł.  
– składka za 1 mc - 21,00 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 
2017 rok - 33,03 zł 
2018 rok - 35,55 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 o 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 wyłącznie 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 jedyne 
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. 



 

 



 

 

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: Santander Bank Polska II Oddział w Chełmie  
51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

BIURO CZYNNE—PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 

   poniedziałek    od 08.00 do 15.00  

   wtorek    od 08.00 do 15.00  

   środa     od 08.00 do 15:00 podczas dyżuru do 16.30  

   czwartek    od 08.00 do 15.00 

   piątek    od 08.00 do 15.00 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Chełmie  

Izabelli Chałaj 

 poniedziałek   od 12.00 do 16.00 

 wtorek   od 07.30 do 11.30 

 środa     od 11.30 do 15.30 

 czwartek   od 07.30 do 11.30 

 piątek    od 11.30 do 15.30 

   

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, Małgorzata Dworucha, Ewa Kostrzewa-Zabłocka 
Skład komputerowy:  Agnieszka Kowalczuk & Małgorzata Wancerz (OIPiP w Chełmie) 
Druk: ATTYLA Władysław Kardasz, Jacek Kardasz Sp. J. ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość 

DYŻURY PEŁNIĄ: 

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE  

pierwsza środa miesiąca w godzinach 15.00 - 16.30 

trzeci wtorek miesiąca dyżur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00 

tel. 82 565 43 73 
 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 13:00 - 14:00  

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

dyżur telefoniczny tel. 82 565 43 73 


