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Zdjęcia z Konferencji ,,Stres w pracy pielęgniarki i położnej ”  

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej  
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12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki  

i 8 maja Krajowy Dzień Położnej 

Data 12 maja nie została wybrana przypadkowo. Tego dnia urodziła się Florence Nightingale, 
prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w 1860 roku 
przy szpitalu św. Tomasza w Londynie). 

Czego życzyć pielęgniarkom i położnym z okazji ich święta? 

To niby proste, ale jednak bardzo trudne pytanie!! 

Radość świętowania przeplata smutek z powodu trosk i problemów. 

Dziś pielęgniarki i położne stanowią w Polsce jedną z najliczniejszych grup zawodowych, a praca jaką 
wykonują wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także wyjątkowego poświęcenia i oddania. Jeste-
śmy najbliżej chorego. 

Wiemy najlepiej, jak go pocieszyć i ukoić ból. 

Jesteśmy często powiernikiem jego sekretów. 

Przy tym - zajmujemy się bardzo rozbudowaną dokumentacją – obrazowo i jakże trafnie opisała to  
jedna z naszych koleżanek w prasie branżowej - pisze ona: 

„na oceanie wystawał tylko szczyt góry lodowej, a cała reszta była pod wodą. Tak mniej więcej jest 
z naszą pracą. To, co widzi pacjent, to jest właśnie ten mały szczyt, a wszystko dookoła to przestrzeń 
zalana wodą, przez którą musimy przepłynąć, by dostać się do pacjenta”. 

Inna pisze: 

„Jesteśmy przemęczone, więc bardzo łatwo o niedopatrzenie, popełnienie błędu. 

Mała liczba pielęgniarek i położnych na dyżurach i związane z tym przeciążenie, stres są powodem do 
braku satysfakcji z wykonywanej pracy. 

A my... obojętnie, czy reanimacja trwa pół godziny, czy dwie godziny, ściągamy rękawiczki, myjemy 
ręce, chowamy zwłoki do worka i od razu zajmujemy się kimś, kto jest żywy. 

Nie mamy 15 minut na papierosa, pół godziny na kawę, czy nawet na to, by wyjść, usiąść i ochłonąć. 
U nas tego nie ma ... Nie ma w pogotowiu, na intensywnej, na bloku, w gabinecie w przychodni i w każ-
dym innym obszarze naszej pracy ... 

Nie można tego oswoić . 

... czasami aż trudno opowiedzieć... Większość ludzi od oglądania takiego ogromu cierpienia mogłaby 
ześwirować, więc to, że my wytrzymujemy, to nie jest normalne”. 

Dziś pielęgniarki mają średnio 51 lat. Biorąc pod uwagę, oprócz wieku, poziom stresu 
(odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie), wysiłek fizyczny, pracę nie tylko podczas dnia - to stwa-
rza sytuację, że zaczynamy chorować i nie jesteśmy w stanie być wydolne na oczekiwanym poziomie. 

Trudne warunki pracy wynikające z błędów systemowych, zbyt duże przeciążenie pracą z uwagi na co-
raz większą lukę pokoleniową są obecnie najpoważniejsze i nie można ich ignorować - prędzej czy póź-
niej przełożą się one na poważny problem całego społeczeństwa. 

Brak wykwalifikowanej kadry przy łóżku pacjenta oznacza konkretne ludzkie dramaty, a w niedalekiej 
przyszłości kadrową katastrofę. 

Wracam więc do pytania postawionego na początku- 

czego więc życzyć nam pielęgniarkom i położnym z okazji naszego święta? 
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Na pewno wszystkim zdrowia, poprawy warunków pracy i płacy i tego, by młode pokolenie chciało 
podjąć wyzwanie, jakim jest praca w zawodzie pielęgniarki czy położnej. 

Żebyśmy zostali docenieni przez rządzących i mogli czerpać prawdziwą satysfakcję ze swojej pracy. 

 
Przewodnicząca  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie 

/-/ Izabella Chałaj 

Relacja z konferencji 

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 

na temat: „Stres w pracy pielęgniarki i położnej” 

W dniu 19 maja 2017 r. się odbyła Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  
i Dnia Położnej na temat „Stres w pracy pielęgniarki i położnej”, zorganizowana przez Okręgową  
Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie wspólnie z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowym Sądem Pielęgniarek i Położnych. 

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Chełmie - Izabella Chałaj.  

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście w osobach: Marcin Łopacki – Kierownik Filii  
w Chełmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Ewa Gajewska- Naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Joanna Walewander - Sekre-
tarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Lucyna Dargiewicz - Przewodnicząca Zarządu Krajowego 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Danuta Kusiak - Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, Wiesław Godzisz - Przewodniczący Delegatury 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Chełmie, Beata Żółkiewska - Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicz-
nego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, Teresa Basińska - Naczelna Pielęgniarka 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Mariusz Żabiński - Z-ca Dy-
rektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Bożena Głaz - 
p.o. Przełożona Pielęgniarek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Chełmie, Tomasz Kazimierczak - Dyrektor Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ, Anetta 
Szepel - Pielęgniarka Koordynująca Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ, Krystyna Szpak-
Lipińska - Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie, Ewa Siwek - Naczelna Pielęgniarka 
NZOZ Centrum Kardiologii w Chełmie, Iwona Domańska - Przewodnicząca Międzyzakładowej Organiza-
cji Związkowej OZZPiP przy SPWSzS w Chełmie, Bogumiła Gnaś - Przewodnicząca Zakładowej Organiza-
cji Związkowej OZZPiP w MSPZOZ w Chełmie, Małgorzata Sitarz - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych. 

Głównym prelegentem Konferencji była Pani dr n. med. Aneta Libera - Asystent naukowy  
i wykładowca w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Specjalista psychologa w SPSK nr 4 w Lublinie. 
Wygłosiła ona dwa wykłady na temat: 
- „Niepowodzenia położnicze – trauma w przeżyciu pacjentek oddziałów ginekologiczno-położniczych” 
- „Stres w pracy pielęgniarki i położnej – zespół wypalenia zawodowego”. 

Podczas konferencji swoje wystąpienie zaprezentowała Pani mgr Marzanna Niewęgłowska -  
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Chełmie. 

Udział w konferencji wzięły pielęgniarki i położne – członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Chełmie oraz zaproszeni goście /około 150 osób/. 

Po części oficjalnej miała miejsce uroczysta kolacja. 
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Sponsorzy Konferencji: Inter Ubezpieczenia, Nutricia, Diagnosis, Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe „DROKAN” Wojciech Błaszczyk, Kwiaciarnia „KWIATY” Małgorzata Palkowska. 
Za sponsoring serdecznie dziękujemy. 

Poniżej prezentujemy treści wykładów Pani dr n. med. Anety Libery 

Stres w pracy pielęgniarki i położnej 
- zespół wypalenia zawodowego 

dr n. med. Aneta Libera 
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

STRESOGENNY CHARAKTER PRACY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 

„Pielęgniarstwo oznacza przede wszystkim pomoc okazywaną ludziom (zarówno chorym, jak też 
zdrowym) w wykonywaniu czynności przyczyniających się do utrzymania zdrowia lub jego przywracania 
(względnie do spokojnej śmierci), które to czynności dana osoba wykonywałaby sama, gdyby miała 
dość sił, motywacji, czy też miała odpowiednią wiedzę. Do zadań pielęgniarki należą także działania  
i pomoc danemu człowiekowi, aby w jak najkrótszym czasie stał się on od tej pomocy niezależ-
ny” (definicja pielęgniarstwa wg Virginii Henderson w opracowaniu dla Międzynarodowej Rady Pielę-
gniarek). 

Istnieją grupy zawodowe, które szczególnie narażone są na funkcjonowanie w stresie, np. poli-
cjanci, strażacy, ratownicy, a także pracownicy służby zdrowia, jak np. lekarze czy pielęgniarki. Stykają 
się oni na co dzień ze stanem zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, cierpieniem i śmiercią, a rola jaką 
pełnią i zadania z niej wynikające oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności czyni ich pracę wysoce 
stresogenną.  

W kontekście opieki medycznej nad pacjentem właśnie odpowiedzialność bezpośrednio 
za zdrowie i życie ludzkie oraz bezradność w obliczu cierpienia i śmierci są oceniane przez pielęgniarki 
jako czynniki najbardziej stresujące.  

Wśród stresogennych czynników związanych z warunkami  i organizacją pracy najczęściej wy-
mieniane są: nadmiar obowiązków wynikający z nadmiernej liczby pacjentów, presja czasu oraz biu-
rokracja - wiele pielęgniarek chciałoby uproszczenia tych procedur argumentując że natłok papierkowej 
pracy powoduje często niemożność zajęcia się w tym czasie pacjentem. 

Wśród stresogennych czynników związanych ze współpracą w zespole terapeutycznym do naj-
częściej wskazywanych należał utrudniony przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu terapeu-
tycznego  oraz niedostateczne wsparcie ze strony przełożonych (G. Majchrowska, K. Tomkiewicz „Stres 
i wypalenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki  - wyniki  badań pielęgniarek z SOR ZZOZ CIESZYN”, Pie-
lęgniarstwo Polskie nr 3 (57) 2015). 

Cechy nadające pracy pielęgniarki i położnej stresogenny charakter: 

1. cechy związane z treścią pracy (np.: wymuszona koncentracja uwagi, równoległe wykonywanie kilku 
czynności, wymagana długotrwała czujność i bezbłędność);  

2. cechy wynikające z organizacji pracy (np.: sztywne godziny pracy, narzucone tempo, pośpiech,  
presja czasu);  

3. cechy społeczne wynikające z konieczności interakcji  z ludźmi (np.: konieczność rywalizacji, koope-
racji, kompromisu, brak wsparcia ze strony przełożonych);  

4. psychologiczne cechy pracy wynikające z jej relacji do potrzeb i preferencji pracowników  
(np.: niski prestiż społeczny, niskie pobory, dylematy moralne, ograniczona możliwość awansu  
i rozwoju zawodowego);  

5. cechy pracy wywołujące zakłócenia praca – dom  (np.: praca zmianowa, praca „pod telefonem”, 
zmieniający się grafik dyżurów, duża liczba nadgodzin);  

6. fizyczne warunki pracy (np.: niewygodna pozycja, nieprzyjemny zapach, kontakt z wydalinami  
i wydzielinami, niedoposażenie stanowiska pracy). 

(Agnieszka Skorupska-Król, Anna Szabla, Iwona Bodys-Cupak „Opinie pielęgniarek na temat czynników 
stresogennych związanych  z ich środowiskiem pracy”, Pielęgniarstwo XXI wieku , Nr 1 (46)/2014, str.23-26). 
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DEFINICJA ZJAWISKA STRESU 

Stres to „zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które 
zakłócają jego równowagę i wystawiają na poważną próbę lub przekraczają jego zdolność radzenia 
sobie” (Zimbardo PG. Psychologia i życie. Warszawa: PWN; 1999). 

Stres określany jest jako czynnik mobilizujący bądź destrukcyjny w działaniu człowieka, stąd wy-
równiany jest: eustres - stres pozytywny, czyli ten, który mobilizuje do aktywności, motor napędzający 
do poszukiwania wyjścia z trudnych sytuacji; dystres– to stres działający negatywnie, jest reakcją orga-
nizmu na zagrożenie, utrudnienie lub niemożność realizacji, ważnych celów i zadań człowieka, jeśli wy-
stępuje przewlekle wywołuje poczucie dyskomfortu psychicznego, dezorganizuje nasze działania, zabu-
rza funkcjonowanie organizmu (zaburzenia psychofizjologiczne), a w konsekwencji prowadzi do trwa-
łych zmian narządów i może wywołać chorobę psychosomatyczną (psyche – dusza, soma – ciało).  
Charakteryzując wpływ stresu jako stymulatora do działania okazuje się, że najbardziej korzystny jest 
średni poziom stresu, który odpowiada za pozytywne pobudzenie, motywację i aktywność. Zbyt niski 
poziom stresu powoduje marazm, stagnację, frustracje i apatię, a zbyt wysoki odpowiada za rozkoja-
rzenie, wypalenie, brak energii i choroby psychosomatyczne. 

Tzw. zespół przystosowania (GAS General Adaptation Syndrome) wg H. Selye’go obejmuje trzy 
stadia stresu jako reakcji organizmu: 
1. stadium reakcji alarmowej - organizm mobilizuje wszelkie dostępne siły (np. wzrost ciśnienia krwi, 

podwyższenie temperatury ciała);   
2. stadium odporności - adaptacji, człowiek względnie dobrze znosi czynniki stresujące, ale słabiej tole-

ruje inne dodatkowe bodźce, które uprzednio były nieszkodliwe;   
3. stadium wyczerpania - pojawia się wtedy, gdy czynniki stresujące działają zbyt intensywnie lub zbyt 

długo. Człowiek zaczyna tracić zdolności obronne, co powoduje rozregulowanie funkcji fizjologicz-
nych, a w efekcie może dojść do trwałych zmian patologicznych, które mogą doprowadzić nawet do 
śmierci. 

WYPALENIE, SYNDROM WYCZERPANIA – DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA 

Wypalenie, syndrom wyczerpania to „stan fizycznego i psychicznego wyczerpania, który po-
wstaje w wyniku działania długotrwałych negatywnych uczuć, pojawiający się w pracy i obrazie wła-
snym człowieka” (Emener W.G., Luck R.S., Gohs F.X. A theoretical investigation of the construct burno-
ut. Journal of Rehabilitation Administration 1982; 6 (4): 188– –196). W samej definicji wskazany jest 
mechanizm powstawania wypalenia, który doskonale oddaje powiedzenie „kropla drąży skałę” - poje-
dyncze obciążenie (ani nagromadzenie wymagań w krótkim czasie) nie jest niczym niezwykłym (mogą 
mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki), natomiast zjawiska obciążające przez dłuższy czas 
mogą stać się zagrożeniem.  

 
Triada zespołu wypalenia zawodowego to:  

1. emocjonalne wyczerpanie - uczucie pustki oraz odpływu sił,objawia się zniechęceniem do pracy, 
coraz mniejszym zainteresowaniem sprawami zawodowymi, obniżoną aktywnością, pesymizmem, 
stałym napięciem psychofizycznym, drażliwością, także zmianami somatycznymi - chronicznym zmę-
czeniem, bólami głowy, bezsennością, zaburzeniami gastrycznymi, częstymi przeziębieniami itp. 

2. depersonalizacja czyli odczłowieczenie - - związana jest z obojętnością, dystansowaniem się i obni-
żeniem wrażliwości wobec problemów pacjentów czy współpracowników powierzchownością, skró-
ceniem czasu i sformalizowaniem kontaktów, obwinianiem innych za niepowodzenia w pracy, cyni-
zmem, objawia się np. stawianiem szybkiej, mechanicznej diagnozy, traktowaniem, pacjentów jako 
„jednostek chorobowych”, 

3. obniżone poczucie dokonań osobistych - jest tendencją do widzenia własnej pracy w negatywnym 

świetle; objawia się niezadowoleniem z osiągnięć w pracy, przeświadczeniem o braku kompetencji, 

utratą wiary we własne możliwości, poczuciem niezrozumienia ze strony przełożonych, utratą zdol-

ności do rozwiązywania problemów, poczuciem marnowania czasu i wysiłku na stanowisku pracy; 

przyjmować może ono skrajne formy zachowań agresywnych (np. agresja werbalna), jak i ucieczko-

wych (absencja w pracy) (Fengler J, Pomaganie męczy, GWP, Gdańsk 2001). 
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Charakterystyczne symptomy wypalenia to: niechęć towarzysząca wychodzeniu do pracy; ciągłe 
skargi na odczuwany brak chęci do pracy bądź przepracowanie; poczucie izolacji od świata; odbieranie 
życia jako ciężkiego, ponurego; wzrastająca ilość negatywnych wzajemnych przeniesień w kontaktach  
z klientami; poirytowanie, negacja, drażliwość i brak cierpliwości w domu; częste choroby bez rozpo-
znawalnych przyczyn; w konsekwencji nawet myśli o ucieczce, o samobójstwie (Kaslow F., Schulman N. 
(1987) How to be sane and happy as a family therapist or reciprocal impact of family therapy teaching 
and practice and therapists personal lives and mental health. In: Journal of TpPchotherapy & the Fami-
ly, 3, 2, 79-96).  

Konsekwencje wypalenia zawodowego w zawodzie medycznym obejmują: 

 okazywanie choremu znużenia i zniecierpliwienia, ignorowanie, skracanie czasu kontaktu, 
 lęk przed podjęciem decyzji diagnostycznej i leczniczej, przerzucanie odpowiedzialności na innych  
 brakiem motywacji do podjęcia wysiłku w celu udzielenia pomocy pacjentowi, 
 poczucie bezsilności i bezradności powodować będzie chęć wycofania się lekarza z roli zawodowej  
(Barański J.: „Ryzyko niepowodzeń w praktyce lekarskiej”. Lekarz Rodzinny, 2005, październik, 10, 1110-1113). 

Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym? Sposoby radzenia sobie ze stresem są różne, 
wśród których należy wymienić dla przykładu: uzyskiwanie wsparcia ze strony otoczenia; dbałość  
o relacje interpersonalne; dystansowanie się wobec klientów; ekonomia i higiena pracy – rozsądna licz-
ba godzin pracy, przerwy w czasie dnia, uśmiech i poczuci humoru; zatrzymywanie myśli automatycz-
nych; realna ocena możliwości; higiena i zdrowy styl życia; zainteresowania, hobby, kultura, sztuka, 
kontakt  
z naturą; techniki  relaksacyjne i aktywizujące. 

„Wszystko zależy od jednostki, poziomu jej samoświadomości – na ile jest w stanie nauczyć się 
rozpoznawać swoje potrzeby, stawiać realne cele, umiejętnie kierować sobą i organizować swoje życie”. 

Niepowodzenia położnicze – trauma w przeżyciu pacjentek 
oddziałów ginekologiczno-położniczych 

dr n. med. Aneta Libera 
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

„Niepowodzeniem położniczym jest sytuacja, w której pacjentka w wyniku ciąży nie zabierze do 
domu zdrowego dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub 
obarczonego letalnymi schorzeniami; jako niepowodzenie położnicze należy traktować także sytuację,  
w której kobieta spodziewa się urodzenia chorego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi” (Dz. U. 
2015, poz. 2007). Z powyższej definicji wynika, że niepowodzeniem położniczym silnie traumatyzującym 
matkę po porodzie są nie tylko sytuacje poronienia lub zgonu dziecka w okresie okołoporodowym, ale 
także sytuacje narodzin dziecka z wadami wrodzonymi (nie letalnymi) oraz wcześniactwa, kiedy zdro-
wie/życie dziecka jest zagrożone i wiąże się ze znacznym ryzykiem niepełnosprawności, a także sytuacje 
stwierdzenia wad letalnych płodu w okresie prenatalnym. Każdą sytuację niepowodzenia położniczego 
należy traktować jako sytuację straty, której towarzyszy zjawisko żałoby. 

Żałoba to „psychiczna reakcja na stratę, rzeczywistą, symboliczną lub wyobrażeniową”, która 
powinna być traktowana jako  normalna ludzka odpowiedź na utratę bliskiej osoby. Typowy przebieg 
żałoby zajmuje około roku i opisywany jest w kilku fazach.: 
1. fazę szoku i negacji (zwana także fazą wstrząsu), 
2. fazę dezorganizacji (zwana także fazą wycofania się lub kurczenia się w sobie), 
3. fazę reorganizacji (zwana fazą akomodacji lub powracania do zdrowia) 

Na formę i przebieg żałoby istotny wpływ mają czynniki: 
1. Rodzaj śmierci dziecka - czy była to śmierć nagła i niespodziewana, czy też poprzedzała ją długa,  

wypełniona cierpieniem choroba. 
2. Przyczyna zgonu – stwierdzenie konkretnych przyczyn utraty; w przypadku poronień stosunkowo 
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często nie można jednoznacznie określić czynnika odpowiedzialnego za utratę, co wpływa na obni-
żenie poczucia bezpieczeństwa i kontroli sytuacji 

3. Możliwość fizycznego pożegnania (urealnienia śmierci) utraconej osoby 
4.  Czas trwania ciąży - determinuje natężenie reakcji przywiązania matki do osoby dziecka 
5. Identyfikowanie się z własnymi dziećmi 
6. Utrata roli rodzica - jednej z najważniejszych ról, jakie człowiek spełnia w swoim życiu. Poczucie 

straty tej części życia uwydatnia się szczególnie wtedy, gdy umiera jedyne dziecko 
7. Intensywne, nieuzasadnione poczucie winy za śmierć dziecka, często trudne do likwidacji, gdyż  

zaspokaja namiastkę potrzeby zrozumienia rzeczywistości i poczucia kontroli nad wydarzeniami 
8. Poczucie „zakłócenia porządku świata” 
9. Brak wsparcia społecznego. 

Obszary oddziaływań personelu w sytuacji straty dziecka: 

 budowanie empatycznej i opartej na zaufaniu relacji 
 okazanie kobiecie zrozumienia i akceptacji jej odczuć, przyzwolenie na wyrażanie negatywnych 

emocji 
 rozmowa na temat śmierci dziecka, pochówku, dylematów związanych z brakiem chrztu oraz jak 

należy rozmawiać o stracie ze starszymi dziećmi 
 zapewnienie warunków zapewniających intymność, odosobnienie 
 umożliwienie kontaktu z osobami najbliższymi 
 umożliwienie pożegnania dziecka poprzez realny/fizyczny kontakt 

Obszary oddziaływań personelu w sytuacji wcześniactwa: 

 udzielanie rodzicom informacji na temat choroby dziecka oraz celu podejmowanych czynności  
w stosunku do dziecka  

 zmniejszanie wśród rodziców poczucia bezradności, wzmacnianie ich kompetencji rodzicielskich 
 tworzenie przyjaznych rodzicom warunków do kontaktowania się z dzieckiem  
 wspieranie wczesnych, dostosowanych do stanu dziecka form kontaktu  
 stworzenie możliwości konsultacji innych specjalistów (pediatra, położnik, genetyk, psycholog)  

Obszary oddziaływań personelu w sytuacji diagnozy wad letalnych dziecka: 

 przekazanie rodzicom pełnej wiedzy na temat choroby dziecka 
 kobieta z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu powinna otrzymać od lekarza prowadzącego 

skierowanie do psychologa (zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2016/DSOZ Prezesa NFZ), dzięki któremu 
już od 21 tygodnia ciąży może uzyskać pomoc psychologiczną 

 kobieta powinna także otrzymać zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 
lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjali-
zację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neona-
tologii (Dz. U. poz. 1860)  

 wstępne omówienie sposobu rozwiązania ciąży (zależnie od stanu zdrowia matki i dziecka);  
 omówienie z rodzicami postępowania medycznego w stosunku do dziecka, w tym leczenia przeciw-

bólowego oraz paliatywnego 
 zapewnienie o intymności i możliwości towarzyszenia partnera po porodzie 
 zapewnienie rodzicom możliwości zobaczenia i pożegnania dziecka (w sytuacji, gdy życie dziecka 

może być bardzo krótkie);  
 przygotowanie do chrztu (jeśli sobie tego życzą), co może wykonać ojciec;  
 po narodzinach najczęściej dziecko jest hospitalizowane w Oddziale Intensywnej Terapii Noworod-

ka, rodzice mają prawo codziennie odwiedzać je i spędzać z nim czas  
 dalsza opieka nad dzieckiem kontynuowana może być albo w domu (przy wsparciu Hospicjum Perin-

atalnego) albo w samym Hospicjum im. Małego Księcia 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki około-
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porodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz 
opieki nad noworodkiem (Dz.U. 2015 poz. 1514) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania me-
dycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu oko-
łoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, po-
łogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowo-
dzeń położniczych (Dz. U. 2015, poz. 2007) 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) 

Zarządzenie Nr 48/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające niektóre zarządzenia 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wada-
mi rozwojowymi płodu 

Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medyczne-
go oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego. Lublin, styczeń 2017 r. 

Informacje o zmianach w ustawie o działalności leczniczej  

– Przemysław Ośka Dział Prawny NIPiP 
 
15 lipca 2016 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności 
leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960). Nowelizacja wprowadziła m.in, zmiany art. 5 
ust. 2 pkt 2a, art. 19, art. 100 oraz 102 ustawy o działalności leczniczej. 

Przedstawiamy nowe brzmienie przepisów ustawy o działalności leczniczej (podkreśleniem 
i pogrubieniem zaznaczono najistotniejsze zmiany) oraz konkluzje wynikające z wprowadzenia tych 
zmian. 

Art. 5. Wykonywanie zawodu lekarza i pielęgniarki w ramach działalności leczniczej 

1. Lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w  ramach działalności leczniczej na zasadach 
określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100. 

2. Działalność lecznicza (...)  
2) pielęgniarki może być wykonywany w formie: 

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna 
praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielę-
gniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywi-
dualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmio-
tem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki 
wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład. 

Konkluzja: Zastąpiono określenie „indywidualna/indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego” określeniem „indywidualna/indywidualna spe-
cjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem 
leczniczym prowadzącym ten zakład”. 

Art. 19. Warunki prowadzenia działalności leczniczej przez pielęgniarkę 

1. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę jest 
obowiązana spełniać następujące warunki: 

1) posiadać prawo wykonywania zawodu; 
2) (uchylony) 
3) nie może być: 

a) zawieszona w prawie  wykonywania  zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czyn-
ności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów 
o samorządzie pielęgniarek i położnych, 
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b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym  orzeczeniem środka karnego zaka-
zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo-
biegawczym; 

4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat-
nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis; 

5) dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22, wyposażonym 
w aparaturę i sprzęt medyczny; 

6) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
7) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art, 25 ust. 1 

pkt 1. 
2. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną 

praktykę jest obowiązana: 
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1; 
2) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej za-

stosowanie w ochronie zdrowia. 
3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub in-

dywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana: 
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7, oraz, w przypadku indywidualnej specja-

listycznej praktyki, warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2; 
2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu 

zamieszkania lub pobytu pacjenta; 
3) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej. 
4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na 

podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać 
warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7. 

5. W ramach grupowej praktyki pielęgniarki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie 
przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 
lit. b, spełniające warunki określone w ust. 1 albo ust. 2. 

6. Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązana 
spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 oraz w ust. 2 pkt 2. 

Konkluzja: Zastąpiono określenie „indywidualna/indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego” określeniem „indywidualna/indywidualna spe-
cjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem 
leczniczym prowadzącym ten zakład”. Pielęgniarka/położna prowadząca praktykę zawodową (w gabi-
necie) nie musi już składać opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wa-
runków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych (w tym gabinecie). 

Art. 100. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

1. Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako pod miot leczniczy składa organowi 
prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust, 1, wniosek o wpis do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej „rejestrem”, zawierający następujące dane: 

1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę; 
2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania; 
3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 
4) formę organizacyjno-prawną; 
5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
6) nazwą zakładu leczniczego oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działal-

ność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 
7) (uchylony) 
8) numer REGON; 
9) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 
10) dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. 
1a. Nazwa zakładu leczniczego, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka sarna jak oznaczenie 
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podmiotu leczniczego zgodnie z ust. 1 pkt 1. 
2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, że: 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są 

kompletne i zgodne z prawdą; 
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym 

wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 618)”. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera ponadto: 
1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby; 
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska 

oraz pełnionej funkcji. 
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

wykonywania działalności leczniczej, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 3. (uchylony) 
5. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa w art. 22, jest, wydawana w 

drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
(uchylony) 

Art. 102. Wniosek o wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działal-
ności leczniczej 

1. Pielęgniarka, która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej składa organowi 
prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru zawierający 
następujące dane: 

1) imię i nazwisko pielęgniarki; 
2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki; 
3) formą działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań 

i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie 
w miejscu wezwania; 

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 
6) adres do korespondencji; 
7) posiadane specjalizacje; 
8) (uchylony 
2. Pielęgniarki zamierzające wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę 

w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający następujące dane: 
1) listę pielęgniarek stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem 

imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezento-
wania tej spółki; 

2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7; 
3) (uchylony) 
4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz peł-

nionej funkcji. 
3. Przepisy art. 100 ust. 2 13 
Konkluzja: W związku ze zmianą art. 100 ustawy o działalności leczniczej – wykreśleniem ust. 4 i ust. 5 
w tym artykule, które to przepisy przewidywały obowiązek dołączania do wniosku o wpis do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
wykonywania działalności leczniczej, w tym także opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej – zmieniono także zawarte w art, 102 ustawy odesłanie odnoszące się do wniosku o wpis do re-
jestru praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. 
Obecnie art. 102 ustawy o działalności leczniczej odsyła do art. 100 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Tym samym 
pielęgniarka, położna, która składa do okręgowej rady pielęgniarek i położnych wniosek o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących działalność leczniczą (rejestr praktyk) wraz z wnioskiem składa jedynie 
oświadczenie o treści określonej w art, 100 ust. 2 i 3. Nie musi już ona aktualnie dołączać do ww. wnio-
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sku dokumentów potwierdzających spełnienie przez nią warunków wykonywania działalności leczni-
czej, w tym opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, umowy ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej, czy też zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej nr 09/2016 

NOWE ROZPORZĄDZENIE  
W SPRAWIE RODZAJU I ZAKRESU ŚWIADCZEŃ ZAPOBIEGAWCZYCH, DIAGNOSTYCZNYCH, LECZNICZYCH  
I REHABILITACYJNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ALBO POŁOŻNĄ  
SAMODZIELNIE BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 

mgr piel. JOLANTA KUBAJKA-PIOTROWSKA, Dział merytoryczny w biurze NIPiP  
mec. ANDRZEJ RYLSKI, prawnik w biurze NIPiP 

Uprawnienia pielęgniarek i położnych. Zmiany w przepisach 

W dniu 23 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 
2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 497).  

Rozporządzenie określa:  
 rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które 

mogą być udzielane przez pielęgniarkę i położną samo-dzielnie bez zlecenia lekarskiego; 
 wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione 

pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; 
 rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów diagnostycz-

nych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; 
 rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę; 
 wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną. 

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1251, z późn. zm.) i zastąpiło obowiązujące od dnia 29 listo-
pada 2007 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. o tym samym tytule. 

 
W nowym rozporządzeniu zmianie uległa filozofia określenia zakresu czynności, do wykonywania 

których pielęgniarki i położne uprawnione są samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego. Zmiana ta polega 
na tym, że poprzednio obowiązujące rozporządzenie zawierało enumeratywne wyliczenie czynności, do 
wykonywania których pielęgniarki i położne uprawnione są samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego.  
Nowe rozporządzenie natomiast zawiera ogólny przepis, zgodnie z którym pielęgniarka lub położna 
może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po ukończeniu 
szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, z uwzględnieniem § 3 i § 7. 

Jednocześnie wspomniane przepisy § 3 i § 7 rozporządzenia wyliczają świadczenia zapobiegaw-
cze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne, które pielęgniarki i położne mogą udzielać samodzielnie, 
bez zlecenia lekarskiego, jednakże pod warunkiem ukończenia właściwego - wskazanego w tych przepi-
sach - rodzaju kształcenia podyplomowego (kursu specjalistycznego, kwalifikacyjnego lub specjalizacji) 
albo pod warunkiem posiadania tytułu magistra pielęgniarstwa, albo też w sytuacji nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. 

W przypadku, gdy określone świadczenia zdrowotne nie zostały wskazane w przepisach § 3  
(w odniesieniu do pielęgniarek) albo w § 7 (w odniesieniu do położnych), a więc nie są obwarowane 
wymaganiami określonymi w tych przepisach, pielęgniarki i położne mogą samodzielnie udzielać bez 
zlecenia lekarskiego tych świadczeń, jeżeli nabyły wiedzę i umiejętności dotyczące ich wykonywania  
w szkole pielęgniarskiej lub w szkole położnych (w toku kształcenia przeddyplomowego). 
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Obwarowane dodatkowymi wymogami zostały w odniesieniu do pielęgniarki następujące  
czynności (§ 3 rozporządzenia): 

1. świadczenia zapobiegawcze:  

 psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin, jeżeli 
ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub 
posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 

 prowadzenie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny 
lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program 
kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra 
pielęgniarstwa; 

2. świadczenia diagnostyczne: 

 wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjali-
sty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r., lub ukończyła studia pierwszego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013, lub posiada  
zaświadczenie 

 ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, 
 wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie 

cech elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie, 

 wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę założoną uprzednio przez lekarza 
w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu, 

 ocena i monitorowanie poziomu zniesienia pacjenta oraz poziomu zwiotczenia w trakcie znieczu-
lenia ogólnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicz-
nego i intensywnej opieki lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki; 

3. świadczenia lecznicze: 

 dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub  
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obej-
mowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 

 doraźną modyfikację dawki leczniczej produktu leczniczego przeciwbólowego i produktów leczni-
czych stosowanych w celu łagodzenia bólu u osób objętych opieką paliatywną, jeżeli ukończyła 
kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, 

 przygotowanie pacjenta leczonego metodami: Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), 
Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO) i hemodializa oraz hiperalimentacja oraz jego rodziny - 
do współudziału w prowadzonym leczeniu, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifi-
kacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specja-
lizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 

 wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończy-
ła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program  
kursu lub specjalizacji obejmowały treści z tego zakresu, 

 podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnię-
cia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

4. świadczenia rehabilitacyjne obejmujące rehabilitację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli 
ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu 
lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra  
pielęgniarstwa. 
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Natomiast zgodnie z § 7 rozporządzenia następujące czynności wykonywane przez położne 
zostały obwarowane dodatkowymi wymogami: 

1. świadczenia diagnostyczne: 

 wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specja-
listy w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r., lub posiada dyplom ukończenia studiów 
pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 
2012/2013, lub posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advan-
ced Physical Assessment, 

 wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie 
cech elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotne-
go, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie, 

 wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę założoną uprzednio przez leka-
rza w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały 
treści kształcenia z tego zakresu; 

2. świadczenia lecznicze: 

 dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub 
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obej-
mowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra położnictwa, 

 wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończy-
ła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  
w położnictwie i ginekologii, 

 podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnię-
cia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

 modyfikacja doraźnie dawki leku przeciwbólowego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub  
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obej-
mowały treści z tego zakresu. W konsekwencji takiego rozwiązania pielęgniarka oraz położna 
powinna samodzielnie określić, czy nabyła w toku kształcenia przed-dyplomowego umiejętności 
i wiedzę do wykonania określonych czynności. 

Powyższe nie dotyczy medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie,  
bez zlecenia lekarskiego, przez pielęgniarkę systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 wrze-
śnia 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz 
świadczeń zapobiegawczych i leczniczych wykonywanych przez pielęgniarkę zatrudnioną lub pełniącą 
służbę w podmiotach leczniczych, będących jednostkami budżetowymi, dla których podmiotem two-
rzącym jest Minister Obrony Narodowej, i jednostkami wojskowymi. W stosunku do wymienionych 
czynności przepisy rozporządzenia (odpowiednio w przepisach § 4 i § 6) zawierają enumeratywne  
katalogi czynności, do wykonywania których pielęgniarki uprawnione są samodzielnie bez zlecenia  
lekarskiego. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi 
zawodami medycznymi - vide art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,  
a wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej możliwe jest po uzyskaniu określonych kwalifikacji 
potwierdzonych dokumentami, o których mowa w art. 28 i 31 tejże ustawy. Samodzielność wykonywa-
nia zawodu wiąże się bowiem ze szczególną odpowiedzialnością za należyte, zgodne ze standardami  
i wiedzą medyczną, ich wykonywanie. Za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących 
wykonywania zawodów pielęgniarki i położne podlegają odpowiedzialności zawodowej, przy czym 
zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, 
poz. 1038, z późn. zm.) postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej toczy się niezależ-
nie od postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, postępowania w sprawie o wykroczenie lub 
postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne 
przewidują takie postępowanie. Równolegle za niewłaściwe wykonanie obowiązków zawodowych pie-
lęgniarka albo położna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej, w szczególności  
w przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu albo życiu pacjenta.  



 

 15 BIULETYN 

Niezależnie od tego, że pielęgniarka i położna są uprawnione do wykonywania określonych świad-
czeń samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, to zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia są one obowią-
zane poinformować bez zbędnej zwłoki lekarza, pod opieką którego znajduje się pacjent, o samo-
dzielnym wykonaniu u tego pacjenta, bez zlecenia lekarskiego, świadczeń oraz o podanych produk-
tach leczniczych i wykonanych badaniach. 

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej nr 05/2017 

System Monitorowania Kształcenia (SMK) 

ZOFIA MAŁAS - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
MIROSŁAW PRZASTEK - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Od maja 2017 roku zaczynają obowiązywać przepisy, które wprowadzają rewolucyjne zmiany 
związane z systemem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Ten termin jest - co warto 
przypomnieć - efektem zeszłorocznej decyzji przesunięcia o rok daty uruchomienia Systemu Monitoro-
wania Kształcenia (SMK). W 2016 roku SMK rozpoczął pracę na rzecz farmaceutów i diagnostów labora-
toryjnych, wkrótce będzie musiał udźwignąć obsługę procesów w systemie kształcenia pielęgniarek, 
położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów. SMK będzie wspomagać proces zarządzania systemem 
kształcenia pracowników medycznych oraz dostarczać decydentom wiedzy o wykorzystaniu zasobów 
ludzkich, pomagać planować, optymalizować itd. 

Z WERSJI PAPIEROWEJ NA CYFROWĄ 

 Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że przepisy, które zaczną obowiązywać 1 maja br., nie wprowadzają 
zmian w samym systemie kształcenia - zmienia się jedynie forma komunikacji uczestników 
(pielęgniarek i położnych) i instytucji zaangażowanych w kształcenie (kierownik specjalizacji, CKPPiP, 
okręgowe izby pielęgniarek i położnych). Tam, gdzie dotychczas obowiązywał dokument papierowy - 
wprowadzony zostanie obowiązek działania elektronicznego. 

 Informatyzacja kształcenia stanowić będzie narzędzie szybkiej komunikacji, szybkiego przepływu 
informacji i decyzji, a także cyfryzacji dokumentów towarzyszących kształceniu. Aby jednak pielęgniar-
ka, położna mogła wykonać jakąkolwiek czynność w SMK, musi być oczywiście przez ten system rozpo-
znana. System musi w sposób wiarygodny uznać, że ma ona prawo wykonać tę czynność (jest do niej 
uprawniona). Na koniec czynność musi być przez pielęgniarkę/położną w sposób wiarygodny elektro-
nicznie potwierdzona (elektronicznie podpisana), co musi zostać przez system zarejestrowane. 

 Artykuł 67, pkt 4b Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej wskazuje, 
że konto w SMK w celu dokonywania w nim czynności zakłada pielęgniarka/położna i kierownik specja-
lizacji. Następny punkt ustawy doprecyzowuje, że warunkiem dokonywania przez te osoby czynności za 
pomocą SMK jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej 
osoby. 

JAK ZORGANIZOWANY JEST WIĘC PROCES POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI?  

 Wykorzystuje się tutaj tzw. profil zaufany (pz), który jest rozwiązaniem informatycznym dostar-
czanym (bezpłatnie) obywatelom naszego kraju przez państwo, a dokładniej przez Ministerstwo Cyfry-
zacji. Każdy obywatel może w kilku krokach zyskać profil zaufany, który ma zastosowanie w wielu sytu-
acjach wymagających kontaktu z administracją (patrz niżej). 

 Krok pierwszy: należy wejść na stronę internetową pz.gov.pl i zarejestrować się (wybrać opcję 
„Zarejestruj się” u góry, z prawej strony ekranu). Wcześniej należy przygotować niezbędne informacje, 
o które system pz będzie pytał:  
 Identyfikator użytkownika - zwykle nazwisko z literą imienia. Będzie to nasz login w systemie. 

 Hasło - dla przypomnienia - im dłuższe i bardziej skomplikowane, tym lepiej (można je potem 
zmienić). 



 

 16 BIULETYN 

 Imię - należy wpisać również drugie imię (o ile się je posiada) ze względu na ryzyko niejedno-
znaczności zapisów w różnych państwowych systemach IT (np. PESEL). 

 Adres e-mail i numer telefonu (komórkowego) - są to oczywiste i bardzo ważne dane kontakto-
we, należy je wpisać bezbłędnie (!). Na adres skrzynki będą wysyłane komunikaty z systemu, natomiast 
na numer telefonu SMS-y umożliwiające potwierdzenie przez nas podjętych decyzji (otrzymamy inicjal-
nie kod autoryzacyjny, którym potwierdzimy naszą decyzję o założeniu konta, jednocześnie potwier-
dzając ten kanał komunikacji). 

 Bieżące posługiwanie się kontem przewiduje różne ratunkowe procedury. Dotyczą one zapo-
mnianego hasła lub loginu (identyfikatora). Mamy też możliwość późniejszej zmiany adresu e mail i nu-
meru telefonu komórkowego oraz hasła (ale musimy znać stare hasło). Reasumując: login i hasło daje 
pełną kontrolę nad kontem i możliwość zmiany różnych danych (nie zmienimy danych, których nie wi-
dzimy na ekranie, m.in. numeru PESEL), a także - w ostateczności - dezaktywacji konta. 

 W tym momencie jesteśmy w połowie drogi do założenia profilu zaufanego. Mamy bowiem zało-
żone konto w systemie i jednocześnie złożony wniosek o profil zaufany. W określonym czasie, podanym 
na ekranie przez system, powinniśmy się udać do tzw. punktu potwierdzającego (lista dostępna jest 
również na ekranie, a są to np. oddziały ZUS). Tam uprawniony urzędnik (osoba potwierdzająca) doko-
na sprawdzenia naszej tożsamości na podstawie dowodu osobistego i potwierdzi w systemie nas/ profil 
zaufany. Od tej chwili w kontaktach z administracją publiczną, w sytuacjach oferowanych przez syste-
my IT administracji, mamy możliwość uwierzytelnienia się, wy kazania swojej tożsamości. System infor-
matyczny w urzędzie „wie", że osoba podająca login (identyfikator użytkownika) i hasło to właśnie my. 
Użytkownik profilu zaufanego w tzw. systemie klienckim, np. ePUAP, w momencie komunikacji z admi-
nistracją ma możliwość podpisania dokumentu profilem zaufanym. Po wskazaniu tej opcji podpisu do-
kumentu powinien otrzymać informację od systemu zewnętrznego, że zostanie przekierowany na stro-
nę logowania profilu zaufanego. Po zalogowaniu (uwierzytelnieniu) do profilu zaufanego użytkownik 
zostaje przekierowany na stronę, gdzie podpisze dokument. Podczas podpisywania dokumentu otrzy-
mujemy na podany przez nas numer telefonu komórkowego (podczas zakładania profilu) kod autoryza-
cyjny i wpisujemy go w podanym na ekranie miejscu. 

WRACAJĄC DO SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA... 

 Za jego pośrednictwem od maja br. będzie m.in. prowadzone postępowanie kwalifikacyjne, 
wskazywany będzie numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty za egzamin państwowy, pielę-
gniarka, położna składać będzie wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego i wiele innych... 
Dlatego namawiamy do jak najszybszego uzyskania profilu zaufanego, dzięki któremu uzyskamy dostęp 
do wielu przydatnych e-usług (np. jeszcze w kwietniu ma być możliwość sprawdzenia online konta kar-
nych punktów otrzymanych przez kierowcę) 

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej nr 03/2017 

 

UWAGA ZMIANA GODZIN PRACY BIURA OIPIP W CHEŁMIE 

Od dnia 01 lipca 2017 r.  

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
będzie czynne w godzinach: 

poniedziałek 07:30 15:30 

wtorek  07:30  15:30 

środa  07:30 17:00 

czwartek  07:30 15:30 

piątek  07:30 15:30 
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SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)  
- informacja dla pielęgniarek i położnych 

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

nego i dokształcającego, 
 składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego. 

Do korzystania z SMK niezbędne będą: 
 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 będzie założenie konta w tym systemie. 
/szczegóły jak należy założyć konto dostępne są na stronie: oipip-chelm.pl w zakładce System Monito-
rowania Kształcenia (SMK) w Podręczniku użytkownika Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowni-
ków Medycznych (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 zaufane-

go 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. 

Firma TestDNA Laboratorium Sp. z o. o. prowadzi Kampanię informacyjno-promocyjną skierowaną  
do Pacjentek znajdujących się pod opieką położnych: kobiet ciężarnych, starających się o dziecko,  
kobiet po poronieniu, młodych mam i innych, które znajdują się pod opieką położnych. Oferowane badania 
mają na celu dostarczenie w szybki i nieskomplikowany sposób odpowiednich informacji, na podstawie  
których można podejmować odpowiednie dalsze działania medyczne.  

Kontakt:  
Martyna Jarząb - Product Manager 
e-mail: martyna.jarzab@testdna.pl 
tel. 796 644 849 
test DNA Services Sp. z o.o. 
ul. Feliksa Bocheńskiego 35, 40-859 Katowice 
tel/fax: + 48 32 445 34 26,    www.testDNA.pl 
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Realizacja świadczeń zdrowotnych oraz współpraca  
w obrębie Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

W związku z różną interpretacją czasookresu podania leku w iniekcji w kilku dawkach na dobę, 

zgłaszanych uwag ze strony pielęgniarek POZ oraz pacjentów, komisja ds. POZ przy OIPiP w Chełmie  

wystąpiła z wnioskiem do Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla  

województwa lubelskiego o wydanie opinii w powyższej sprawie. 

Po zapoznaniu się z opiniami: Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzin-

nego, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Farmakologii Klinicznej oraz w oparciu o akty prawne 

regulujące wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej, określa się iż bardzo ważna jest współpraca 

między świadczeniodawcami w obszarze POZ i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej celem zachowa-

nia ciągłości leczenia i pielęgnacji. 

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki POZ są realizowane od poniedziałku do piątku  

od godz.8.00 do godz.18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w miejscu udzielania 

świadczeń ambulatoryjnych (w gabinecie) oraz w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.  

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są realizowane 

od poniedziałku do piątku od godz.18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne 

dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego pracy  

w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych (w gabinecie) oraz w miejscu zamieszkania świadcze-

niobiorcy.  

Wobec powyższego gwarantowane świadczenia zdrowotne (w tym wykonywanie iniekcji,  

zaopatrzenie ran przewlekłych) są realizowane zarówno w POZ jak i w nocnej i świątecznej opiece zdro-

wotnej. Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę są realizowane na podstawie zlecenia wydanego 

przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości procesu leczenia 

lub pielęgnacji.  

Pisemne zlecenie lekarskie, na podstawie którego pielęgniarka realizuje świadczenie powinno 

zawierać: dane pacjenta, nazwę leku, dawkowanie, drogę podania, czasookres i częstotliwość wykona-

nia oraz wskazywać miejsce udzielania świadczeń.  

Lek podaje się pacjentowi w celu uzyskania efektu terapeutycznego. Należy przestrzegać  

schematu dawkowania leków a w szczególności antybiotyków - ma to związek z czasem działania  

pojedynczej dawki antybiotyku. Nieprawidłowe stosowanie antybiotyków np. w skutek skracania czasu 

leczenia, nieprzestrzeganie właściwej częstości dawkowania, obniżenia dawki może skutkować brakiem 

efektu leczenia. Zbyt długie przerwy pomiędzy dawkami mogą powodować rozwój oporności bakterii. 

Jeżeli zlecenie lekarskie stanowi podanie leku 2 x dziennie co 12 godzin, logiczne jest, że jedna 

dawka leku jest podana przez pielęgniarkę POZ, a druga przez pielęgniarkę Nocnej i Świątecznej Opieki 

Zdrowotnej. Potwierdzeniem wykonania iniekcji jest wpisanie na odwrocie zlecenia daty i godziny  

podania leku i złożenie podpisu i pieczęci osoby wykonującej zabieg. 

Poniżej zamieszczono w/w opinie. 

 

Komisja ds.POZ 
Bożena Głaz 

Elżbieta Sokołowska 
Magdalena Aleksandrowska-Chudoba 

Regina Olchowska 
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Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego  
dla województwa lubelskiego 

mgr Dorota Suchodół 

20-090 Lublin ul. Jaczewskiego 2 tel. 81 718 44 10        suchodol.dorota@imw.lublin.pl 

Lublin, 2017.04.20 

Opinia 

w sprawie realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez 

pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowa-

nych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 86) określa wykaz oraz warunki reali-

zacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

 Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane w miej-

scu ich udzielania od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do godz.18.00, z wyłączeniem dni ustawo-

wo wolnych od pracy. Świadczenia realizowane są na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania, 

udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania. Świadczenia pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w domu świadczeniobiorcy, w tym również w domu  

pomocy społecznej, odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem 

opieki. 

 Świadczenia gwarantowane pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są realizowane 

od poniedziałku do piątku, od godz. 18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele 

i inne dni ustawowo wolne od pracy, od godz. 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego,  

w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Świadczenia udzielane 

przez pielęgniarkę realizowane są na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdro-

wotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji. 

Wobec powyższego gwarantowane świadczenia zdrowotne są realizowane zarówno w podstawowej 

opiece zdrowotnej, jak i w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. 

 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014 poz. 1435) określa 

zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, polegającym m.in. na udzielaniu świadczeń zdro-

wotnych w zakresie realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. 

Realizacji zleceń wydanych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie świadczeń gwaranto-

wanych w POZ podlega również podawanie przez pielęgniarki leków (w tym również wlewów kroplo-

wych, antybiotyków) drogą dożylną, domięśniową, etc. 

Lekarz, uwzględniając stan pacjenta, decyduje o leczeniu, ordynowaniu leku, jego dawce, drodze poda-

nia, czasookresie i częstotliwości podania leku. Pielęgniarka realizuje świadczenie zdrowotne na pod-

stawie pisemnego zlecenia lekarskiego, którego treść powinna zawierać dane świadczeniobiorcy, na-
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zwę zleconego leku, dawkowanie, drogę podania, czasookres i częstotliwość wykonania. 

Realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków pielęgniarka ma obowiązek zapoznać się  

z informacjami producenta leku, zamieszczonymi w ulotce jak również w charakterystyce produktu 

leczniczego i stosować zalecenia producenta. Charakterystyka produktu leczniczego określa m.in. zasa-

dy i częstotliwość podawania określonego leku. Przestrzeganie tych zasad dotyczy wszystkich produk-

tów leczniczych, jednak jest szczególnie istotne w stosowaniu antybiotykoterapii.  

Wobec powyższego niejednokrotnie istnieje uzasadniona konieczność wykonywania świadczeń  

(np. zaopatrzenia ran przewlekłych), czy realizacji zlecenia, jako kontynuacji leczenia, poza czasem 

realizacji świadczeń POZ, a więc w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. 

 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014 poz. 1435) określa 

również zasady i prawo do odmowy wykonania zlecenia czy realizacji świadczenia (Art. 12). 

 Zgodnie z przepisami każde świadczenie zdrowotne wymaga udokumentowania. Zasady prowa-

dzenia dokumentacji medycznej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  

(DZ.U. 2015 Poz. 2069). 

WSOZIII.401.1.5.13.2016        Kraków, dnia 10 czerwca 2016 r. 
 
 

Szanowna Pani 

mgr Ewa Kostrz 

Konsultant Wojewódzki 

w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy 

im. św. Ludwika w Krakowie 

ul. Strzelecka 2 

31-503 KRAKÓW 

 

 

Dotyczy: realizacji dwurazowych iniekcji domięśniowych antybiotyków w poz 

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 maja 2016 r., dotyczące wykonywania w ramach podstawo-

wej opieki zdrowotnej dwurazowych iniekcji domięśniowych antybiotyków dla populacji dzieci i mło-

dzieży do ukończenia 18 r.ż., Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krako-

wie informuje, co następuje. 

Pielęgniarka POZ zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi: 

 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowa-

nych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., poz.1248 ze zm.); 
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 zarządzeniem 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r.  

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-

nej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.). 

Sposób zabezpieczenia dostępności do świadczeń pielęgniarki poz określa załącznik nr 2  

do w/w rozporządzenia - „Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdro-

wotnej oraz warunki ich realizacji", zgodnie z którym świadczenia pielęgniarskie mają być realizowane 

od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy w formie świadczeń ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń (w gabinecie pielęgniarki 

POZ) oraz, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, poprzez wizyty domowe (w domu 

świadczeniobiorcy). Dni i godziny przyjęć, w tym czas przeznaczony na realizację świadczeń udzielanych 

w gabinecie pielęgniarki POZ, określa harmonogram pracy pielęgniarki, stanowiący integralną część 

umowy. 

Harmonogram pracy pielęgniarki POZ powinien być opracowany w taki sposób, aby pacjenci 

mieli możliwość skorzystania ze świadczeń pielęgniarskich zarówno w godzinach rannych jak i popołu-

dniowych, zarówno w gabinecie jak i w domu pacjenta. Równocześnie harmonogram pielęgniarki POZ 

tworzącej aktywną listę świadczeniobiorców nie może wskazywać na bariery w dostępności do świad-

czeń. 

Małopolski OW NFZ dokonuje systematycznej analizy harmonogramów pracy pielęgniarek i nie 

akceptuje takich, które wskazują na ograniczenie dostępności do świadczeń (np. niemożność realizacji 

świadczeń dwurazowych z zachowaniem odpowiednich odstępów czasowych). 

Ponadto, uzupełnieniem podstawowej opieki zdrowotnej tzw. dziennej jest nocna i świąteczna 

opieka zdrowotna funkcjonująca w oparciu o w/w rozporządzenie. Świadczenia gwarantowane nocnej  

i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują m.in. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach 

ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, zlecone przez lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji. Świadczenia te reali-

zowane są przez pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego 

oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 danego dnia do 8.00 

dnia następnego. 

Świadczenia ambulatoryjne nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są wszystkim 

zgłaszającym się świadczeniobiorcom  -  również spoza obszaru zabezpieczenia. Świadczenia wyjazdo-

we udzielane są osobom zamieszkałym na właściwym dla danego świadczeniodawcy obszarze  

zabezpieczenia. 

Reasumując: pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązana jest do wykonywania 

iniekcji w domu pacjenta zleconych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli jest to iniekcja, 

która ma być podana w przedziale godzinowym 8.00 - 18.00, wówczas to świadczenie wykonuje pielę-

gniarka poz, z uwagi na zachowanie dostępności do jej świadczeń od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 8.00 - 18.00. Jeżeli jest to iniekcja do wykonania np. co 12 godzin, to druga wieczorna/nocna  

dawka powinna być podana przez pielęgniarkę realizującą świadczenia nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej. Jeżeli zlecenie lekarskie stanowi, iż iniekcję należy wykonać po godzinie 18.00 lub w sobo-

tę, niedzielę i inny dzień ustawowo wolny od pracy, to świadczenie musi wykonać realizator nocnej  

i świątecznej opieki zdrowotnej na danym terenie i nie może odmówić realizacji tego świadczenia. 

 
Z poważaniem, 

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Krakowie 

 
/-/ lek. med. Paweł Pytel 
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NOTATKA ZE SPOTKANIA W OIPIP W POZNANIU W DNIU 30.01.2015r. 

W dniu 30.01.2015r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu odbyło się  
spotkanie, w którym na zaproszenie Przewodniczącej ORPiP udział wzięli: 

- Pani Krystyna Knasiecka - przedstawiciel WOW NFZ 
- Pan Krzysztof Kordel - Prezes Okręgowej Rady Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
- przedstawiciele podmiotów udzielających świadczeń w zakresie nocno-świątecznej opieki zdrowotnej 
- pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne. 

Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy pomiędzy różnymi świadczeniodawcami w obszarze 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
1. Podawanie antybiotyków zlecanych 2 x dziennie. 

Poranną dawkę podaje pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, natomiast wieczorną pielęgniarka opieki 
nocno-świątecznej w odstępie 12-godzin, niezależnie czy pacjentem jest dziecko czy osoba dorosła. 

2. Dokumentowanie wykonanych świadczeń w domu pacjenta. 

Potwierdzenie wykonania np. podania leku w iniekcji następuje na odwrocie skierowania poprzez  
wpisanie daty, godziny i złożenie podpisu. W przypadku, gdy świadczenie realizuje więcej niż jeden pod-
miot pojawia się problem kto zabiera do dokumentacji zlecenie z potwierdzeniem wykonania: pielę-
gniarka środowiskowo-rodzinna czy pielęgniarka opieki nocno-świątecznej. NFZ podczas kontroli żąda 
przedłożenia tego dokumentu. Zdaniem Pani K. Knasieckiej powinny być wystawione dwa druki zlecenia 
na zabiegi. Odmiennego zdania jest Prezes ORWIL. Wystąpimy z zapytaniem do Dyrektora WOW NFZ  
z sugestią, by po wykonaniu zabiegów zlecenie trafiało do dokumentacji pacjenta znajdującej się  
u lekarza rodzinnego lub zlecającego. 

3. Wypisywanie zleceń przez lekarzy powinno być na oryginalnym druku będącym załącznikiem do  
Zarządzenia Prezesa NFZ, a nie na przypadkowych kartkach (np. drukach reklamowych). Druk zlecenia 
jest dokumentem i powinien być wypełniony dokładnie, z podaniem ilości dawek, czasu i miejsca podania. 

4. Karta informacyjna leczenia szpitalnego nie pełni funkcji skierowania (zlecenia) na wykonanie za 
biegu. Jest informacją o stanie pacjenta, stosowanej terapii, itp. Jeżeli zalecone są zabiegi po wypisie 
pacjenta, na ich wykonanie powinno być wydane skierowanie. 

5. Realizacja zleceń z prywatnego gabinetu lekarskiego nie może odbywać się w ramach kontraktu  
z NFZ. 

6. Jeżeli system e-WUŚ nie potwierdza uprawnień świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, a osoba taka potwierdza swoje uprawnienia na podstawie 
dokumentu Ubezpieczenia albo przez złożenia oświadczenia, wpis ważny jest przez 3 miesiące i nie na-
leży świadczeniobiorcy usuwać z listy. 

7. Przedstawiciele organizatorów opieki nocno-świątecznej sugerowali zbyt dużą liczbę zabiegów  
do wykonania w terenie po godz. 18.00. Warunki kontraktowania określają, że na 50 tys. świadczenio-
biorców powinna być zatrudniona minimum 1 pielęgniarka, a od podmiotu zależy czy dotrudni więcej 
gdy jest taka potrzeba. Umowa z NFZ nie ogranicza liczy zatrudnionych. 

8. Problemem są kroplowe wlewy dożylne zlecane do wykonania w domu pacjenta, gdzie pielęgniarka 
powinna być obecna przez cały czas podawania płynu (najczęściej 1,5 -2 godz.). 

9. Ze względów bezpieczeństwa zdarza się, że do domu pacjenta przychodni pielęgniarka opieki  
nocno-świątecznej wraz z kierowcą. W takim przypadku osoba nie udzielająca świadczeń powinna po-
zostać w innym pomieszczeniu (np. przedpokoju). Należy bezwzględnie przestrzegać prawa pacjenta do 
poszanowania jego intymności i godności. 

10. Pobieranie materiału biologicznego do badań (np. krwi) w domu pacjenta i jego transport do labo-
ratorium będzie przedmiotem do dalszych rozmów i działań. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być 
pobieranie przez diagnostów laboratoryjnych, którzy czynią to w punktach pobrań mając pełne zabez-
pieczenie do transportu tego materiału, zgodnie z przyjętymi standardami. 

Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu 
Teresa Kruczkowska 
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Poznań, dnia 18 maja 2012 r. 
 

Pani 
prof. dr hab. med. Anna Jabłecka 
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Farmakologii Klinicznej 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
Zakład Farmakologii Klinicznej 

 
 W związku z różną interpretacją przez pracowników medycznych czasookresu podawania leków 
zlecanych w kilku dawkach na dobę, zwracam się z zapytaniem czy: 
- lek zlecony 3 x na dobę pielęgniarka /położna może podać w odstępach czasu krótszych niż 8 godzin ? 
- lek zlecony 2 x na dobę pielęgniarka /położna może podać w odstępie 8 godzin ? 
Problem dotyczy głównie podawania antybiotyków (np. Zinacefu) drogą iniekcji domięśniowej, zarówno 
u dorosłych jak i dzieci. 
 Wyrażam nadzieję, że opinia wydana przez Panią Konsultant rozwieje wszelkie wątpliwości w tym 
zakresie i pozwoli na jednoznaczną interpretację i postępowanie personelu medycznego. 
 
Z poważaniem, 

Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Poznaniu 
mgr Teresa Kruczkowska 

Poznań, 5.08.2012r. 
 

Wielce Szanowna Pani 
mgr Teresa Kruczkowska 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Poznaniu 

 
Sprawa: odpowiedź na pismo L. dz. 269/12 dotyczące dawkowania leków. 
 
Szanowna Pani, 
Na wątpliwości zawarte w Pani piśmie odpowiadam. 
Należy ściśle przestrzegać schematu dawkowania leków. 
 
Uzasadnienie; 
 Lek podaje się pacjentowi w celu uzyskania efektu terapeutycznego. Wymaga to wywołania,  
a następnie podtrzymania efektu farmakologicznego, który jest uwarunkowany występowaniem odpo-
wiedniego stężenia leku w miejscu jego działania. 
Prawidłowy efekt farmakologiczny tj. skuteczność działania leku i jego dobra tolerancja zależą  
od prawidłowego sposobu dawkowania leku. Rezultatem stosowanie nieprawidłowych schematów 
dawkowania są: 
- działanie toksyczne (przedawkowanie) 
- brak lub słabe działanie (niedodawkowanie ) 
 W ulotkach informacyjnych leków często znajdujemy wartości jego parametrów farmakokine-
tycznych, takie jak wartość biologicznego okresu półtrwania, biodostępność, szybkość eliminacji czy 
stopień wiązania z białkami krwi. Dane te obrazują rozmiar i czas działania leku w organizmie, a także 
pozwalają ustalić indywidualnie dawkę dla pacjenta. Antybiotyki i inne leki przeciwbakteryjne to prze-
pisywane grupy leków chorym w stanach poważnych infekcji ( w tym krytycznych ), co wymusza szcze-
gólną konieczność stosowania zasad ich dokładnego dawkowania. 
 Celem antybiotykoterapii jest likwidacja mikroorganizmów w miejscu zakażenia, co uzyskuje się 
poprzez osiągnięcie odpowiedniego, efektywnego stężenia antybiotyku przy równoczesnym unikaniu 
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działań niepożądanych. Skuteczne stężenie to takie, które utrzymuje się powyżej minimalnego stężenia 
hamującego (MIC - Minimal Inhibitory Concentration) lub minimalnego stężenia bakteriobójczego 
(MBC - Minimal Bactericidal Concentration). Przy określeniu optymalnej dawki dobowej, czasu i sposo-
bu podawania antybiotyków analizuje się ich właściwości farmakokinetyczne (PK) i farmakodynamiczne 
(PD). Oceniane są zależności pomiędzy wrażliwością czynnika etiologicznego in vitro (MIC), a wskaźni-
kami PK/PD in vivo. Takie postępowanie pomaga w zapobieganiu rozwojowi kolonizacji i szerzeniu się 
wielooporności. 
 PK antybiotyków odnoszą się do ich rozmieszczenia w organizmie oraz opisują profil zależności 
stężenia leku od czasu, podczas gdy PD związane jest ze stężeniem i działaniem przeciwdrobnoustrojo-
wym antybiotyku w jego miejscu docelowym. Antybiotyki są substancjami chemicznymi, potrafiącymi 
zniszczyć bądź zahamować rozwój bakterii. Nieodpowiednie stosowanie antybiotyku może ograniczyć 
jego skuteczność, Skuteczność leczenia przeciwbakteryjnego jest determinowana przede wszystkim 
aktywnością antybiotyku wobec czynnika etiologicznego. Równie istotnym elementem decydującym  
o efektywności terapii jest osiągnięcie odpowiedniego stężenia chemioterapeutyku w ognisku zakaże-
nia i czas kontaktu leku z drobnoustrojem. Stwierdzenie, czy spełniono warunek wrażliwości, jest możli-
we dzięki badaniu mikrobiologicznemu. Określenie wrażliwości może wprawdzie wskazać, jakie stęże-
nie powinien przybrać antybiotyk w ognisku zakażenia, aby był skuteczny, jednak przewidzieć, jakie 
wartości ono przybierze, można tylko po uwzględnieniu jego właściwości farmakokinetycznych. 
 Dlatego podczas leczenia należy pamiętać o najważniejszych zasad bezpiecznego stosowania an-
tybiotyków. Jedną z nich jest ścisłe przestrzeganie schematu dawkowania leku - ma to związek  
z czasem działania pojedynczej dawki antybiotyku. Zbyt długie przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami 
leku, mogą powodować rozwój oporności bakterii na dany antybiotyk i obniżać jego skuteczność. 
 
Reasumując: Przypadki nieprawidłowego stosowania antybiotyków np. w skutek skracania czasu lecze-
nia, obniżania dawki, nieprzestrzegania właściwej częstości dawkowania (niezgodnej z zaleceniami) 
może skutkować, że stężenie leku w organizmie „nie przełoży „ się na oczekiwaną skuteczność. 
 

Prof. dr hab. med. Anna Jabłecka 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 

Farmakologii Klinicznej 

Źródło: www.oipip-poznan.pl 

Informacja dla pielęgniarek i położnych  
uprawnionych do wystawiania recept na leki,  

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  
oraz wyroby medyczne refundowane 

Która pielęgniarka, położna jest uprawniona do samodzielnego ordynowania leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i wypisywania na nie recep-
ty lub zlecenia? 

Przedstawiamy nowe brzmienie przepisów ustawy o działalności leczniczej (podkreśleniem 
i pogrubieniem zaznaczono najistotniejsze zmiany) oraz konkluzje wynikające z wprowadzenia tych 
zmian. 

Zgodnie z art. 15a ust. 1 „ustawy o zawodach", w ramach samodzielnego wykonywania świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarka i położna posia-
dające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo sa-
modzielnie: 
1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających sub-

stancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, 
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2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty 
- jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 
 

W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka  
i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielę-
gniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielę-
gniarstwa mają prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bar-
dzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny  
w tym zakresie (art. 15a ust. 2 „ustawy o zawodach”). 

Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym powyżej, nie dotyczy pielęgniarek i po-
łożnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach 
szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem (art. 15a ust. 7 „ustawy o zawodach”). 

Jaki kurs specjalistyczny uprawnia pielęgniarkę i położną do ordynowania leków i wypisywania recept? 
Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” 

składa się z dwóch części. 
CZĘŚĆ I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest, zgodnie z art. 15a 

ust. 1 „ustawy o zawodach”, dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów 
drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadają-
cych tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świad-
czeń zdrowotnych w zakresie: 
1) samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków za-

wierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w 
tym wystawianie na nie recept; 

2) samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie 
recept; 

3) samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń; 
4) wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabili-

tacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzają-
ce i substancje psychotropowe, oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do 
kontynuacji leczenia; 

5) wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia 
i rehabilitacji na wyroby medyczne; 

6) samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC. 

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest, zgodnie 
z art. 15a ust. 2 „ustawy o zawodach", dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i 
położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świad-
czeń zdrowotnych w zakresie: 
1) wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabili-

tacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzają-
ce i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia; 

2) wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabili-
tacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia; 

3) samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC. 

Organizator kształcenia powinien realizować kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisy-
wanie recept dla pielęgniarek i położnych’ odrębnie dla części I i dla części II programu. Po ukończeniu 
kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pomyślnym organizator kształcenia (odpowiednio dla części I i II) 
wydaje pielęgniarce, położnej zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego, zgodnie ze wzorem 
określonym w przepisach prawa (źródło: www.ckppip.edu.pl). 
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Organizatorem kursu mogą być: 
1) uczelnie, szkoty prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 

oraz podmioty lecznicze; 
2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe. Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właści-
wa dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku okręgowych izb pielęgniarek i położnych 
oraz utworzonych przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały lub akcje 
lub innych utworzonych przez nie podmiotów - Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (art. 75 i 77 
„ustawy o za-wodach”). 

W jaki sposób pielęgniarka, położna może ubiegać się o nadanie numerów identyfikujących recepty? 
Na stronach internetowych 16 oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

Centrali NFZ znajdują się informacje w formie komunikatu bądź instrukcji dla osób uprawnionych do 
wystawiania recept refundowanych. 

Dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w podmiocie leczniczym (u pracodawcy)  
zabezpieczenie puli numerów recept refundowanych należy do tego podmiotu (pracodawcy). 
Pielęgniarki i położne zamierzające wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w trybie indywidualnym (w ramach praktyk zawodo-
wych/ pro familia/pro auctore) powinny zgłosić się do właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkie-
go NFZ w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ. 

W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych osób ubiegających się o uprawnienia do 
pobierania numerów recept konieczne jest jednorazowe osobiste stawiennictwo i potwierdzenie tożsa-
mości w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ lub delegaturze. 

Podstawy prawne 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142). 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.), zwana „ustawą o sozfsp”. 
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-

nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.), zwana 
„ustawą o refundacji”. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zle-
cenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. z 2013 r., poz. 1678). 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
1251), zwana „ustawą o zawodach”. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych 
przez pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1971, Dz. U. z 2016 r., poz. 1360), zwane 
„rozporządzeniem w sprawie recept”. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji 
czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1739). 

Zarządzenie Nr 105/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2015 r. 
w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę. 

Zarządzenie Nr 107/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2015 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę. 

 WAŻNE! 
 Pielęgniarki i położne zamierzające wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w trybie indywidualnym w ramach praktyk  
zawodowych powinny być wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  
we właściwej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych. Wymóg ten nie dotyczy pielęgniarek i położ-
nych, które zamierzają wypisywać recepty tylko pro familia/pro auctore. 
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Zarządzenie Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. 
w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych 
numerów identyfikujących recepty. 

Zarządzenie Nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r, 
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom 
uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty. 

Zarządzenie Nr 50/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 r. 
w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na re-
fundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. 

Zarządzenie Nr 73/2015/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2015 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania 
i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyroby medyczne. 

Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 
2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zarządzenie Nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Wykazy produktów leczniczych 
 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów medycznych i produk-

tów biobójczych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Poleskiej 

 Leki - refundacja, aktualności, zamienniki - http://www.mz.gov.pl/leki/  
 Interakcje między lekami - http://www.dlapacjenta.mz.gov.pI// i http://bil.aptek.pl/servlet/bil/start 

mgr TERESA KUZIARA,  
mgr JOLANTA KUBAJKA-PIOTROWSKA 
Dział merytoryczny w biurze NIPiP 

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej 03/2017 

INFORMUJEMY 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwałą nr 234/VII/2017 z dnia 16 marca 2017 r. 

wprowadziła ujednolicony wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek  

i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogól-

nych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628). 

Wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla  

pielęgniarek i położnych dostępny jest na stronie: www.oipip-chelm.pl w zakładce:  

OPINIOWANIE PODWYŻEK. 

 IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!  

Informujemy, że dysponujemy 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. 

http://www.oipip-chelm.pl
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Dziecko jako pacjent  
wybrane zagadnienia prawne 

KIEDY PACJENTEM JEST DZIECKO, KAŻDA PIELĘGNIARKA  
I POŁOŻNA POWINNA WIEDZIEĆ, CZYJĄ ZGODĘ MUSI  
UZYSKAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UDZIELANIA ŚWIADCZE-
NIA ZDROWOTNEGO - DZIECKA, JEGO PRZEDSTAWICIELA,  
A MOŻE ZARÓWNO JEDNEGO, JAK I DRUGIEGO? 

dr n. med. GRAŻYNA ROGALA-PAWELCZYK, Naczelny 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położ-
nych, Warszawa, prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ im. Jana 
Gródka w Sanoku 

mec. KATARZYNA GAJEWSKA, radca prawny 

Wykonywanie zawodu pielęgniarki obejmuje sze-
reg działań (rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych, 
planowanie i realizację opieki nad pacjentem, samo-
dzielne wykonywanie świadczeń zdrowotnych,, edu-
kowanie, kształcenie, zarządzanie zespołami pielę-
gniarskimi etc). Zadania te realizowane są w stosun-
ku do osób w różnym wieku, o różnorodnych potrze-
bach zdrowotnych, a także w wielu miejscach 
(przebywania, nauki, pracy, zamieszkania, instytu-
cjach opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej). W 
praktyce zawodowej niejednokrotnie zdarza się, że 
pacjentem jest dziecko. W takiej sytuacji każda osoba 
wykonująca zawód pielęgniarki, położnej powinna 
postawić sobie pytanie, czyją zgodę musi uzyskać 
przed przystąpieniem do udzielania świadczenia, 
zdrowotnego - dziecka, jego przedstawiciela, a może 
zarówno jednego, jak i drugiego? 

Kto to jest małoletni? 
Zgodnie z kodeksem cywilnym osobą nie-

pełnoletnią, czyli pacjentem - dzieckiem jest każdy, 
kto nie ukończył osiemnastego roku życia. Jednocze-
śnie warto w tym miejscu podkreślić, że art. 10 ust. 2 
kodeksu cywilnego stanowi, że małoletni przez za-
warcie związku małżeńskiego uzyskuje pełnoletność. 
Oznacza to, że gdy pacjentem jest np. 17-let-nia, za-
mężna kobieta, należy ją traktować jak osobę pełno-
letnią ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwen-
cjami, a w tym także obowiązkiem uzyskania zgody 
na dokonanie zabiegu medycznego. Jak to wielokrot-
nie było już wskazywane, co do zasady świadczenie 
medyczne może być udzielone dopiero po uzyskaniu 
zgody na jego wykonanie. W opisanej sytuacji zamęż-
nej 17-latki to ona, jako osoba pełnoletnia, będzie 
wyłącznie uprawniona do udzielenia takiej zgody. 

Obowiązek uzyskania zgody małoletniego 
Odnosząc się jednak do przypadków, w których 

w praktyce zawodowej pielęgniarki i położne spoty-
kają się z pacjentami małoletnimi, należy przywołać 
art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 
z 2016r., poz. 186): pacjent, w tym małoletni, który 
ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie badania lub udzielenie innych 

świadczeń zdrowotnych przez lekarza. Oczywistym 
jest, że przywołaną regułę zobowiązani są stosować 
wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych, a nie 
tylko lekarze. Niejednokrotnie bowiem sądy po-
wszechne wyjaśniały, iż „Udzielenie świadczeń zdro-
wotnych bez zgody pacjenta jest działaniem bez-
prawnym, naruszającym jego dobra osobiste w po-
staci prawa do poszanowania życia prywatnego. Zgo-
da na określony rodzaj procedury nie oznacza auto-
matycznej zgody na wszelkie (nawet uzasadnione 
medycznie) poczynania lekarza, które mogłyby nastą-
pić po odstąpieniu od pierwotnej objętej zgodą pro-
cedury lub w jej trakcie. Zgoda musi być ujawniona 
w sposób wyraźny i obejmować ściśle określone 
czynności medyczne. Powinna obejmować poszcze-
gólne fazy udzielania świadczenia zdrowotnego: ba-
danie, diagnostykę, leczenie, pielęgnację, rehabilita-
cję i postępowanie po zakończeniu postępowania 
terapeutycznego" (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie - VI Wydział Cywilny z dnia 13 lutego 
2013 r., sygn. VI ACa 1013/12). 

Granica ukończenia 16. roku życia 
Dziecko po ukończeniu 16. roku życia zgodnie 

z wolą ustawodawcy ma prawo uczestnictwa w pro-
cesie samodecydowania o sobie w zakresie dotyczą-
cym wykonywanych względem niego świadczeń opie-
ki zdrowotnej. Z jakich przyczyn prawodawca przyjął 
granicę wieku 16 lat? I czy ta granica nie została usta-
lona zbyt wysoko? Dlaczego 15-la-tek cechujący się 
dojrzałością psychiczną nie może współdecydować 
w tak istotnej kwestii, jaką niewątpliwie są kwestie 
związane ze zdrowiem bądź życiem? Problematyką tą 
zajmował się w swym orzecznictwie Trybunał Konsty-
tucyjny. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka rozstrzy-
gał, czy wspomniana granica wieku nie została w spo-
sób naruszający Konstytucję RP ustalona zbyt wyso-
ko. „We wniosku inicjującym niniejsze postępowanie 
Rzecznik zakwestionował przepisy ustaw regulują-
cych udzielanie świadczeń zdrowotnych, które przy-
znają małoletnim pacjentom prawo do współdecydo-
wania o procesie leczenia po ukończeniu przez nich 
16. roku życia. W ocenie TK, choć wnioskodawca ne-
gatywnie ocenią przyjętą w ustawach dolną granicę 
wieku jako zbyt wysoką, główny zarzut wobec kwe-
stionowanych regulacji dotyczy ich arbitralności 
i automatyzmu w działaniu, ignorujących indywidual-
ną zdolność konkretnego dziecięcego pacjenta do 
świadomego i odpowiedzialnego stanowienia o so-
bie. To, że skarżone regulacje nie respektują zdania 
dziecka w stopniu adekwatnym do jego aktualnych 
kompetencji decyzyjnych, lecz ustanawiają identycz-
ną dla wszystkich, sztywną granicę wieku, narusza - 
w opinii wnioskodawcy - normy wskazane jako wzor-
ce kontroli" (tak: Wyrok TK z dnia 11.10.2011 r.,  
K 16/10). Ostatecznie jednak Trybunał orzekł, że 
„Generalne uzależnienie wymagania osobistej zgody 
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małoletniego pacjenta od poziomu jego rozwoju wią-
załoby się z koniecznością stworzenia instytucjonal-
nej kontroli tego poziomu w każdym indywidualnym 
wypadku. Oznaczałoby to z kolei konieczność zapew-
nienia profesjonalnej służby w każdym niemal zakła-
dzie opieki zdrowotnej. Opóźniałoby także udzielenie 
pomocy lekarskiej. Inna możliwość, tj. pozostawienie 
decyzji w kwestii rozeznania pacjenta swobodzie per-
sonelu medycznego, powołanego do przeprowadze-
nia zasadniczych czynności leczniczych (przyjęcie do 
szpitala, zabieg, badanie), w ocenie Trybunału mo-
głoby prowadzić do znacznie poważniejszych naru-
szeń praw pacjentów, aniżeli te, które-zdaniem wnio-
skodawcy-mają miejsce na gruncie obowiązujących 
przepisów”. Za słuszne wypadałoby uznać stanowi-
sko zaprezentowane w przytoczonym orzeczeniu, że 
uzależnienie konieczności uzyskania zgody od pozio-
mu rozwoju psychicznego dziecka mogłoby prowa-
dzić do wielu komplikacji, a nawet do znacznego 
opóźnienia w udzieleniu świadczenia zdrowotnego. 

Zgoda dla pielęgniarki szkolnej 
Kolejną istotną kwestią związaną z omawianą 

tematyką jest udzielenie zgody przez rodziców na 
objęcie ich dziecka świadczeniami z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej udzielanych przez pielę-
gniarki szkolne. „Działania profilaktyczne w szkołach, 
placówkach oświatowo-wychowawczych muszą być 
realizowane systematycznie i w sposób skoordyno-
wany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy 
rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i wycho-
wawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienist-
ką szkolną. Obejmują one systematyczną akcję 
oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w 
formie ulotek) skierowaną do dzieci i młodzieży oraz 
rodziców. Zapewnienie warunków organizacyjnych 
do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w pla-
cówkach oświatowych i opiekuńczych jest obowiąz-
kiem dyrektora placówki zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/późn.zm.). Należy 
przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką 
(w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę 
lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest 
równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie 
w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry 
głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwa-
nia od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisem-
nej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości gło-
wy u dziecka". Taki pogląd został zaprezentowany 
w Stanowisku Departamentu Matki i Dziecka w Mini-
sterstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalcza-
nia wszawicy u dzieci i młodzieży. Na opinię tę powo-
łał się także Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski 
Oddział Wojewódzki w Krakowie w swym piśmie 
z dnia 28.03.2015 r., znak: WSOZIII.401.1.3.8.2015. 
Podkreślenia przy tym wymaga, że dziecku należy 

zapewnić takie same warunki przeprowadzanego 
badania, jak każdemu innemu pacjentowi. Mając 
powyższe na uwadze, pielęgniarka szkolna powinna 
uszanować prywatność małego pacjenta i przepro-
wadzać np. kontrolę czystości głowy z poszanowa-
niem praw dziecka. Badanie takie powinno odbywać 
się w warunkach umożliwiających zapewnienie dziec-
ku intymności, czyli chociażby bez uczestnictwa przy 
tym zabiegu jego szkolnych kolegów i koleżanek. 

Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na 
udzielenie zabiegu medycznego 

Innym ciekawym zagadnieniem jest możliwość 
udzielenia przez rodzica pełnomocnictwa osobie 
trzeciej na wyrażenie przez nią zgody na wykonanie 
zabiegu medycznego u małoletniego dziecka. Jak 
wiadomo, w sytuacji, w której pacjentem jest dziec-
ko, prawodawca wymaga, aby to przedstawiciel usta-
wowy lub opiekun faktyczny wyraził zgodę na prze-
prowadzenie świadczenia medycznego. Kwestią pod-
daną pod rozstrzygnięcie sądu stało się udzielenie 
przez ojca małoletniego dziecka pełnomocnictwa na 
wyrażenie zgody na udzielenie małoletniej pacjentce 
świadczeń zdrowotnych. W uzasadnieniu swego 
orzeczenia Sąd Najwyższy wyjaśnił, że skoro „zgodę 
na zabieg może wyrazić przedstawiciel ustawowy, to 
czynność nie ma charakteru osobistego. Pełnomocnic-
two do wyrażenia zgody na zabieg lub metodę leczenia 
i diagnostykę, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy 
o zawodzie lekarza, może mieć charakter zarówno 
pełnomocnictwa do poszczególnej czynności, jak 
i pełnomocnictwa rodzajowego w przypadku leczenia 
periodycznego, wymagającego powtarzalnych zabie-
gów lub diagnostyki, z tym że ich charakter musi być 
ściśle określony" (tak: Uchwała Sądu Najwyższego - Izba 
Cywilna z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15). Zgodnie 
z powyższym przyjąć należy, że gdy osoba trzecia 
posiada pełnomocnictwo, w którym w sposób jedno-
znaczny zostało określone, na jaki rodzaj zabiegów 
medycznych może ona wyrazić zgodę w stosunku do 
małoletniego pacjenta, pełnomocnictwo takie należy 
respektować. 

Konieczność objęcia małoletniego ochroną, 
wynikającą zarówno z przysługujących mu - jak każ-
demu innemu człowiekowi - praw pacjenta, jak 
i sprawowaną nad nim władzą rodzicielską sprawiają, 
że kwestia uzyskania zgody na udzielenie świadcze-
nia medycznego pacjentowi małoletniemu jest nie-
zwykle złożona i niejednokrotnie prowadzi do skom-
plikowanych sytuacji w praktyce zawodowej pielę-
gniarki, położnej. Nieznajomość sytuacji prawnej 
w realizacji zadań przez pielęgniarkę wobec dziecka 
może być przyczyną wykroczenia zawodowego 
w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych czy na-
ruszenia praw pacjenta.  

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej, 01-02/2017 
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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 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 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:  

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.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  
OD O1 LUTEGO 2016 ROK 

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 
2017 rok - 33,03 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 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. 
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Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrach prowadzonych 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie przypomina o obowiązku aktualizacji 
danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a także art. 11 
ust. 1 pkt. 5 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, każda pielęgniarka/położna zobo-
wiązana jest niezwłocznie zawiadomić okręgową izbę pielęgniarek i położnych o zmianie da-
nych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania. 

Dane objęte aktualizacją w rejestrze pielęgniarek i położnych: 
- zmiana nazwiska, 
- ukończenie kursów i specjalizacji, 
- ukończenie studiów wyższych, 
- zmiana miejsca zamieszkania, 
- zmiana miejsca zatrudnienia, 
- rozpoczęcia i ustania zatrudnienia, 
- zgubienie lub kradzież dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu, 
- zaprzestanie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. 
 
Zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki i położne wykonujące działal-
ność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowią-
zane są do zgłaszania wszelkich zmian objętych rejestrem, w tym także umów obowiązkowego 
OC praktyki zawodowej na kolejny okres w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 
 
W przypadku niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w ww. terminie podmiot  
prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę pieniężną 
w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
 

Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie negocjowania  
warunków pracy i płacy. 
 
Aktualizacji danych dokonujemy na druku - Arkusz aktualizacyjny danych osobowych, który  
dostępny jest w Biurze OIPiP w Chełmie oraz na stronie internetowej: www.oipip-chelm.pl  
w zakładce dokumenty do pobrania – wnioski do pobrania, osobiście w Biurze Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Chełmie lub pisemnie na adres biura OIPiP w Chełmie 

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O: 
- REFUNDACJĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
- ZAPOMOGĘ FINANSOWĄ 
 

Wnioski o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz wnioski o udziele-
nie zapomogi finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą 
zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnio-
ski nie będą rozpatrywane. 
 
AKTUALIZACJA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH JEST  
WARUNKIEM POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU. 
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Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych  
mgr Małgorzata Sitarz - woj. Lubelskie  
we współpracy z Komisją ds. Opieki Długoterminowej działającą przy Okręgowej Radzie  
Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
oraz dr n. med. Elżbiety Stasiak wykładowcą Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki  
Zdrowotnej UM w Lublinie 

Zaprasza na konferencję: 

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 

NA LUBELSZCZYŹNIE 

DLA PIELĘGNIAREK 

w dniu 12 września 2017r. 

Honorowy patronat - Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek  

Miejsce konferencji: Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
 w Chełmie, ul. Pocztowa 54 a, Budynek C, Sala wykładowa 

Rozpoczęcie konferencji o godz. 9.30, planowane zakończenie o godz. 17.00. 
Uczestnicy otrzymują Certyfikat. 

Podczas spotkania przedstawiane będą problemy dotyczące m.in.:  

 Polityki zdrowotnej z zakresu opieki długoterminowej.  

 Zabezpieczenie w świadczenia opieki długoterminowej w aspekcie starzejącego się społeczeństwa.  

 Obszary i zasady działania Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i nie-
pełnosprawnych.  

 Opieka długoterminowa w świetle obowiązujących aktów prawnych.  

 Żywienie dojelitowe - zasady podaży, profilaktyka powikłań, pielęgnacja stomii.  

 Wycena świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.  

 Czy świadczenia zdrowotne gwarantowane z zakresu opieki domowej długoterminowej powinny być świad-
czeniami limitowanymi? 

 Wpływ systemów jakości a funkcjonowanie podmiotów realizujących świadczenia z zakresu pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej domowej.  

 Nowoczesne technologie i e-Dokumentacja w opiece długoterminowej. 

Na Konferencji będziemy gościć:  
Twórczynię Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w Polsce, Wojewodę lubelskiego, Przedstawicieli NFZ, 
Przedstawiciela Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Przedstawicieli Fundacji Osób Niepełnosprawnych, Prelegentów, 
Komitet Organizacyjno-Naukowy, Organizacje i Związki Pielęgniarskie, Firmy prowadzone przez Pielęgniarki 
oraz innych Uczestników. 

Konferencja skierowana do całego środowiska pielęgniarek  
zwłaszcza do pielęgniarek oddziałów ZOL, ZPO, DPS oraz opieki długoterminowej domowej. 

 

Składanie zgłoszeń na Karcie zgłoszenia na adres e-mail: kw-msitarz@wp.pl. 

Karta zgłoszenia uczestnika Konferencji dostępna na stronie : www.oipip-chelm.pl 
w zakładce Konsultanci. 

Wstęp za odpłatnością: - zgłoszenie do 31 Lipca 2017 r. oplata 60 zł od osoby,  
                                           - zgłoszenie po 31 Lipca 2017 r. opłata 80 zł od osoby. 

Wpłata na konto konferencji:  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm  
nr 91124022231111001055705911  
z dopiskiem Konferencja Opieki Długoterminowej - Chełm 2017 r. 



 

 

 34              BIULETYN 

                                                                         „Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,  
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami” 

 
Serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

MĘŻA 

Koleżance Jadwidze Matuszewskiej  
 

składają 
                                                                          Koleżanki z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  

                                                                                i Poradni „K” SPZOZ w Krasnymstawie 

Aby podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki po ukończeniu stu-
diów na kierunku pielęgniarstwo należy uzyskać stwierdzenie 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki przez właściwą okrę-
gową radę pielęgniarek i położnych oraz wpis do rejestru pie-
lęgniarek prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek 
i położnych. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1251 ze zm.) prawo wykonywania zawodu albo ograni-
czone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek 
osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położ-
nych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywa-
nia zawodu. Z kolei w myśl art. 41 ust. 1 tej ustawy na podsta-
wie uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu 
okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do 
okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydaje doku-
ment "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki". 

Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w Pol-
sce należy spełnić warunki wskazane w art. 28 ww. ustawy. 
Zgodnie z tym przepisem prawo wykonywania zawodu pielę-
gniarki przysługuje osobie: 
1) posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej 
szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż 
państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dy-
plom, pod warunkiem, że dyplom lub świadectwo zostały 
uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świa-
dectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, 
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz,  że spełniają minimalne 
wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Euro-
pejskiej; 
2) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielę-
gniarki; 
4) która wykazuje nienaganną postawę etyczną. 

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
należy złożyć wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania 
zawodu i wpisanie do rejestru w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych na terenie której pielęgniarka zamierza wykony-
wać zawód. Do wniosku należy dołączyć następujące doku-
menty: 
1) arkusz zgłoszeniowy (dostępny w Okręgowej Izbie Pielę-
gniarek i Położnych) 

2) kopia dyplomu ukończenia studiów pielęgniarskich oraz 
suplementu (jeżeli dotyczy) oraz okazać w OIPIP oryginał  
dyplomu do wglądu 
3) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać 
zawód, wydane przez lekarza medycyny pracy 
4) dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm 
5) ksero dowodu osobistego oraz okazać w OIPIP jego oryginał 
do wglądu. 

Po podjęciu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych 
uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki, pielęgniarka zostanie wpisana do okręgowego rejestru 
pielęgniarek i zostanie jej wydany dokument prawa wykony-
wania zawodu pielęgniarki. 
Należy wskazać, iż pielęgniarka staje się członkiem samorządu 
pielęgniarek i położnych z dniem wpisania do okręgowego 
rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową radę 
pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wy-
konywania zawodu. Powyższe wynika z art. 5 ust. 2 ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.). Pielęgniarka od tej chwili 
przynależy do tej okręgowej izby pielęgniarek i położnych - 
właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu pielę-
gniarki. 
Jeżeli pielęgniarka zamierza wykonywać zawód na obszarze 
innej okręgowej izby niż tej, której jest aktualnie członkiem 
(w której jest wpisana do okręgowego rejestru pielęgniarek) 
powinna ona „zmienić” przynależność do OIPiP. W tym celu 
pielęgniarka powinna złożyć do OIPIP wniosek o wykreślenie 
jej z rejestru dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarek 
i położnych wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgo-
wej izby, której chce zostać członkiem. Po otrzymaniu uchwały 
o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby 
pielęgniarka powinna następnie złożyć wniosek o wpis do 
rejestru w wybranej przez siebie okręgowej izbie pielęgniarek 
i położnych. 
Powyższe zasady wynikają z art. 5 ustawy o samorządzie pielę-
gniarek i położnych. 
Należy pamiętać, iż do wniosku o wykreślenie z okręgowego 
rejestru oraz do wniosku o wpis do okręgowego rejestru pielę-
gniarka powinna dołączyć swój dokument prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki w celu dokonania w tym dokumencie 
odpowiedniego wpisu przez OIPIP. 

Pytanie: Jak obecnie wygląda procedura uzyskania prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki?  
 Czy dokonały się jakieś zmiany w uzyskaniu przynależności pielęgniarki do OIPiP? 

Odpowiada: Przemysław Ośka, Dział Obsługi Prawnej Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 



 

 

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 Barbara Stachniuk - Oddział Neonatologii SPWSzS w Chełmie 

Pani Anna Nowosad - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu SPWSzS w Chełmie 

Pani Małgorzata Dworucha - Oddział Dermatologii SPWSzS w Chełmie 

Pani Anna Pazyna – Oddział Udarowy SPZOZ w Krasnymstawie 

Pani Anna Pawelec – Oddział Neurologiczny SPZOZ w Krasnymstawie 

 

 
Przewodnicząca  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie 

/-/ Izabella Chałaj 

Dziewczęta z ulicy Szpitalnej 

był czas dojrzewania 

huśtany na gałęziach akacji 

kwitnącej przy budynku szkoły 

był czas oczekiwania na pierwsze miłości 

były dziewczęta z Medyka 

dla jednych piguły strzykawy 

dla innych młode listki szalejące 

w objęciach wiatru 

moczone deszczem suszone słońcem 

dorastały w murach połyskujących 

bielą i dostojnością czepków 

z ponadczasowymi słowami 

hymnu na ustach 

wciąż niesiemy swe serca gorące... 

cierpiącym przywracamy nadzieję...  

mniej już dziewcząt na ulicy Szpitalnej 

więcej ludzi pędzących do nikąd 

/-/ Iwona Chudoba 



 

 

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 15.30  

   wtorek    od 07.30 do 15.30  

   środa     od 07.30 do 17.00  

   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. 
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  

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 


