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Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,  

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny 

i wiarą w sens życia. 

Pogody w sercu i radości płynącej 

ze Zmartwychwstania Pańskiego. 

Wesołego Alleluja! 

 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Chełmie 

składa 

Przewodnicząca ORPiP 

/-/ Izabella Chałaj 



 

 

ZDJĘCIA Z XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

W CHEŁMIE 
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OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE  

ZAPRASZA 

do wzięcia udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej 

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 

nt. „Agresywne zachowania pacjenta  

a prawa i ochrona personelu medycznego” 

która odbędzie się  

11 maja 2018 r., w Ranczu Budrysa, Strupin Duży 64a  

 

Koszt od uczestnika ok. 40,00 zł 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 27 kwietnia 2018 r.  

w Biurze OIPiP w Chełmie 

RELACJA Z XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

W CHEŁMIE 

W dniu 16 marca 2018 r. w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym 

im. Władysławy Szoc w Chełmie odbył się XXXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek I Położnych 

w Chełmie, który jest najwyższym organem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Chełmie.  

Obrady Okręgowego Zjazdu otworzyła Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych – Izabella Chałaj, a następnie przystąpiono do obrad zgodnie z przyjętym porząd-

kiem obrad. 

Był to zjazd sprawozdawczy, podczas którego zatwierdzono roczne sprawozdania 

z działalności Organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, sprawozdanie  

finansowe, a także dokonano zatwierdzenia budżetu na bieżący rok (2018) i I kwartał roku  

następnego (2019).  

XXXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Chełmie podjął 7 Uchwał.  

Sponsorem XXXIII OZPiP w Chełmie była firma Solpharm, której przedstawiciel zapre-

zentował produkty swojej firmy. Za sponsoring serdecznie dziękujemy. 

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej 

Uroczystość beatyfikacji służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej  

odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00  

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach 
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G R AT U L A C J EG R AT U L A C J E   

„Żyć to działać, rozlewać po świecie talent, 

energię, uczucia,  

pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom 

przyszłym” 

                         Władysław Stanisław Reymont 

 

W związku z objęciem przez Panią Beatę Żółkiewską stanowiska Naczelnej Pielęgniarki  

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, proszę przyjąć  

serdeczne gratulacje i życzenia spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz ambitnych zamierzeń 

na nowym stanowisku. Jestem przekonana, że okres sprawowania przez Panią tej funkcji będzie  

dobrym czasem zarówno dla pracowników, jak i pacjentów. Mając świadomość ciężaru czekających na 

Panią zadań, życzę dużo sił i wytrwałości, a także satysfakcji z wykonywanej pracy. Składam życzenia 

wszelkiej pomyślności osobistej i zawodowej. Niech wytrwałość i konsekwencja w działaniu, a także 

zwykła ludzka życzliwość towarzyszą Pani w codziennej pracy. 

 
W imieniu  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie 

Przewodnicząca ORPiP 
/-/ Izabella Chałaj  

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: 

Certyfikat Akredytacyjny dla Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 

 W dniu 15 lutego 2018 r. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

Izabella Chałaj uczestniczyła w uroczystości wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego przez Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Marka Tombarkiewicza Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie – Piotrowi Matejowi. 

Pani Małgorzata Dudzińska  – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

                SPZOZ w Krasnymstawie 

Pani Jolanta Lipiec-Derkacz  – Oddział Reumatologiczny SPZOZ w Krasnymstawie 

Pani Agnieszka Adamiak    – Oddział Szpitalny Oddział Ratunkowy  

                SPZOZ w Krasnymstawie 

 

Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Chełmie 
/-/ Izabella Chałaj 
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Prewencja wykroczeń zawodowych i zdarzeń niepożądanych 
na stanowisku pielęgniarki i położnej 

W dniu 09 marca 2018 r. w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie, 
odbyło się szkolenie nt. „Prewencja wykroczeń zawodowych i zdarzeń niepożądanych na stanowisku 
pielęgniarki i położnej” zorganizowane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. 

Szkolenie przeprowadziła dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk – Naczelny Rzecznik  
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. 

Udział w szkoleniu wzięły pielęgniarki i położne – członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Chełmie oraz zaproszeni goście /około 90 osób/.  

Sponsor szkolenia: Inter Ubezpieczenia. 

Konferencja „Tajemnica Medyczna  
Praktyczne Dylematy Ochrony Danych Pacjentów” 

 
Dnia 5 marca 2018 r. w Hotelu Marriott w Warszawie miała miejsce Konferencja „Tajemnica 

Medyczna Praktyczne Dylematy Ochrony Danych Pacjentów„”. Konferencja poruszała tematykę  
ochrony danych osobowych m.in. RODO.  

Organizatorami konferencji byli: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba  
Lekarska w Warszawie, Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej. Honorowym Patronatem konferencji był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Przewidziano 3 sesje tematyczne: 
Sesja I „Prawo do prywatności pacjentów – wyzwania w świetle przepisów o ochronie danych” 
Sesja II „Nowe podejście do Ochrony Danych Pacjentów w świetle RODO” 
Sesja III „O granicach tajemnicy medycznej, czyli kiedy osoba wykonująca zawód medyczny może ją naruszyć” 

W konferencji uczestniczyli: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas wzięła udział 
w panelu dyskusyjnym dotyczącym ochrony danych osobowych pacjentów, danych medycznych  
oraz ochrony prywatności, natomiast Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Mariola 
Łodzińska wzięła udział, jako moderator II Sesji konferencji dotyczącej „Nowego podejścia do Ochrony 
Danych Pacjentów w świetle RODO”. 

W konferencji także uczestniczyli: 
Andrzej Sawoni - Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; dr hab. Dorota Karkowska -  
prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; dr hab. Marek Zubik - sędzia  
Trybunału Konstytucyjnego; dr n. prawn. Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatela; dr n. prawn. Edyta Bielak
-Jomaa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; dr hab. n. med.Romuald Krajewski;  
dr n. med. Jarosław Pinkas - Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera; Bartłomiej Łukasz Chmielowiec - Rzecznik 
Praw Pacjenta; dr Arkadiusz Nowak - przedstawiciel Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; Monika 
Krasińska - dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych; Piotr Drobek - zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Mię-
dzynarodowej, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; dr Krzysztof Świtała - Katedra 
Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;  
Piotr Winciunas - Sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego Naczelnej Izby Lekarskiej; Ewa Kiec - prokurator, do-
radca prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. biegłych sądowych. 

Z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie w konferencji uczestniczyła Pani Izabella 
Chałaj - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. 
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Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce 

 W dniu 29 grudnia 2017 r. Zespół ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa 

w Polsce zakończył prace. Przewodnicząca – Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko – przedłożyła Ministrowi 

Zdrowia wypracowany dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. 

 Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo 

i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.  

 W dniu 9 stycznia 2018 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się informacja o zakończeniu prac  

Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. 

 Poniżej prezentujemy odpowiedź Ministra Zdrowia na uwagi do projektu przesłane przez Naczelną Radę 

Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. 
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Spotkanie robocze Przedstawicieli Pielęgniarek i Położnych  
z Ministrem Zdrowia w sprawie Strategii 

W dniu 26 stycznia w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło 

się trójstronne spotkanie robocze, którego tematem przewodnim była „Strategia na rzecz rozwoju Pie-

lęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Ministerstwa Zdrowia Pan 

Minister – prof. Łukasz Szumowski. Ze strony OZZPiP: Przewodnicząca - Pani Krystyna Ptok wraz  

z Wiceprzewodniczącymi i Rzecznikiem Związku oraz ze strony NRPiP - Pani Zofia Małas wraz  

z Wiceprezesem NRPiP. 

W czasie spotkania ustalono, że dokument Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa wy-

maga natychmiastowego wdrożenia. Aktualizacja harmonogramu wdrożenia strategii, a przede wszyst-

kim jego skrócenie znajduje akceptację ze strony Ministerstwa Zdrowia. Poruszono najbardziej palące 

kwestie merytoryczne, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, są to m.in.: 

 Określenie właściwej liczby oraz kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w poszczegól-
nych zakresach świadczeń gwarantowanych – „rozporządzenia koszykowe” 

 Kwestie płac – m.in zablokowania mechanizmów pozwalających na wykorzystywanie środków 
z dodatku 4x400zł do regulowania płacy minimalnej przez podmioty lecznicze 

 Warunki pracy – m.in. jednoosobowe dyżury w oddziałach szpitalnych 

 System kształcenia – zachęty do wchodzenia i pozostania w zawodzie – w tym zwiększenie liczby 
uczelni oferujących studia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz wypracowanie mechani-
zmów skłaniających absolwentów do wejścia do systemu i pozostania w kraju. 

Minister Zdrowia podkreślił, że sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie to obecnie najbardziej 

paląca kwestia w polskiej ochronie zdrowia. Prace muszą znacząco przyspieszyć, w niektórych obsza-

rach efekty powinny być widoczne jeszcze w tym roku, jak chociażby w zakresie zabezpieczenia pacjen-

ta przez kadrę pielęgniarską i położniczą oraz konkretnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie licz-

by szkół wyższych, które będą kształcić w zawodzie, co zwiększy dostępność na terenie poszczególnych 

województw. Dodatkowo powinny pojawić się konkretne propozycje skłaniające absolwentów do pod-

jęcia pracy w zawodzie natychmiast po zakończeniu kształcenia. 

OZZPiP oraz NRPiP podkreślają, że obecna sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie jest dra-

matyczna. Liczba pielęgniarek przypadających na 1000 pacjentów jest u nas najniższa wśród krajów 

Unii Europejskiej, a średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 51 lat. Jedynie natychmiastowe działania ze 

strony Ministerstwa Zdrowia przy wsparciu merytorycznym środowiska opierające się o realizację do-

kumentu Strategii jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa oraz dobrych 

warunków pracy i płacy w zawodach pielęgniarki i położnej. Efektem kolejnych spotkań Ministerstwa 

Zdrowia ze środowiskiem będą już konkretne rozwiązania legislacyjne. 

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. 
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Z PRAC NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

NIPiP-NRPiP-OIE.060.263.2017                              Warszawa, 11 grudnia 2017 r. 
 
 

Pani 
Anna Miszczak 
Dyrektor Departamentu Prawnego  
w Ministerstwie Zdrowia 
 

Szanowna Pani Dyrektor 
 
W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t.Dz.U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.) zwracam się z uprzejmą 
prośbą o przedstawienie Państwa opinii w poniżej przedstawionych kwestiach. 
 
1. Czy obowiązek uiszczenia opłaty za zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą wynikający z art. 105 ust. 2 ww. ustawy znajduje zastosowanie w przypadku zgłoszenia  
zmiany wpisu dotyczącej zmiany nazwy ulicy, która jest obligatoryjna na mocy zapisów ustawy z dnia  
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz pomniki (Dz. U. poz. 744 ze zm.)? 
 
Należy wskazać, iż obowiązek zmiany nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 
w tym dróg, ulic, mostów i placów wynikający z przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki 
wiąże się z koniecznością zgłoszenia zmiany wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą dotyczącej zmiany nazwy ulicy, a tym samym powodującej zmianę danych adresowych prak-
tyki zawodowej pielęgniarki lub położnej. Jednocześnie art. 5 ust. 1 tej ustawy przewiduje, że pisma 
oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczys-
tych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokona-
nej na podstawie ustawy są wolne od opłat. 
W związku z powyższym powstaje wątpliwość, czy obowiązek uiszczenia opłaty za zmianę wpisu do 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 105 ust. 2 ww. ustawy 
nie jest w takim przypadku zniesiony w oparciu o inne przepisy ustawowe. Wydaje się, że w wyżej opi-
sanym przypadku zgłoszenie zmiany wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
nie powinno być objęte opłatą. Jest to szczególnie istotne w przypadku pielęgniarki, położnej wykonu-
jącej indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umo-
wy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład. Obligatoryjna na gruncie powyższej ustawy 
zmiana nazwy ulicy a więc danych adresowych siedziby podmiotu leczniczego z którym pielęgniarka lub 
położna uprzednio zawarła umowę nie powinna w naszej opinii wiązać się z ponoszeniem przez nią 
kosztów opłaty za zmianę wpisu do rejestru, zwłaszcza biorąc pod uwagę brzmienie art. 5 ust. 1 wyżej 
wskazanej ustawy. 
 
2. Czy pielęgniarka, położna ma obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą dotyczącego przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdza-
jącego zawarcie umowy ubezpieczenia, w szczególności w sytuacji gdy pielęgniarka, położna posiada 
nowy dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia np. w przypadku zawar-
cia umowy ubezpieczenia z dotychczasowym ubezpieczycielem lub z innym ubezpieczycielem na kolej-
ny rok wykonywania działalności leczniczej ? 
 
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 105 ust. 2a ustawy o działalności leczniczej wniosek o zmianę wpisu w 
rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawar-
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cie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat. Tym samym literalna wykładnia ww. przepisu prawa 
może prowadzić do wniosku, iż pielęgniarka, położna powinna złożyć wniosek o zmianę wpisu w reje-
strze podmiotów wykonujących działalność leczniczą za każdym razem gdy posiada nowy dokument 
ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Niemniej jednak w związku ze zmianami 
ustawy o działalności leczniczej wynikającymi z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960), które weszły w życie z dniem 
15 lipca 2016 r. pielęgniarka, położna składając wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą nie jest już zobowiązana do przedstawiania (dołączania) do ww. wniosku doku-
mentów potwierdzających spełnienie przez nią warunków wykonywania działalności leczniczej, a więc 
nie musi aktualnie przedstawiać dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubez-
pieczenia. Składa onajedynie oświadczenie o treści określonej wart. 100 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 
leczniczej. Tym samym powstaje w naszej opinii wątpliwość czy jest zasadne składanie przez pielęgniar-
kę, położną wniosku o zmianę wpisu w rejestrze dotyczącego przedstawienia dokumentu ubezpiecze-
nia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w sytuacji gdy brak jest aktualnie prawnego obo-
wiązku przedstawienia ww. dokumentu w momencie złożenia przez pielęgniarkę, położną wniosku 
o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednocześnie należy wskazać, iż ak-
tualnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowe-
go trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego  
rejestru (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 325 ze zm.) również nie zawiera przepisów przewidujących koniecz-
ność zgłaszania informacji o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przez pielęgniarkę, 
położną. Ww. rozporządzenie nie przewiduje bowiem wskazywania informacji o posiadanym ubezpie-
czeniu odpowiedzialności cywilnej we wniosku o wpis praktyki zawodowej pielęgniarki, położnej do 
rejestru oraz wpisywania takich informacji w księdze rejestrowej praktyki zawodowej pielęgniarki, po-
łożnej. W świetle powyższego wydaje się, iż nie jest jednak zasadne składanie przez pielęgniarkę, położ-
ną wniosku o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą dotyczącego 
przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. Niemniej 
jednak w celu jednolitego stosowania ww. przepisów prawa prosimy o Państwa stanowisko w przed-
miotowej kwestii. 
 
Będziemy bardzo wdzięczni za przedstawienie Państwa opinii w ww. kwestiach, gdyż umożliwi to udzie-
lenie jednoznacznych informacji i wyjaśnienie zgłaszanych wątpliwości. 
 

Z wyrazami szacunku 
/-/Zofia Małas  
Prezes NRPiP 

Ministerstwo Zdrowia  
Departament Prawny 

 
PRL.024.139.2017.MR                                   Warszawa, 04.01.2018 r. 
 
 

Pani 
Zofia Małas 
Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa 

 
 
W związku z pismem z dnia 11 grudnia 2017 r. (znak NIPiP-NRPiP-OIE.060.263.2017) dotyczącym reje-
stru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Departament Prawny w porozumieniu z Departa-
mentem Pielęgniarek i Położnych oraz Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia uprzejmie przed-
stawia następujące stanowisko. 
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Ad. 1. Odnosząc się do kwestii dotyczącej obowiązku uiszczenia opłaty za zmianę wpisu w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynikający z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) w przypadku zgłoszenia zmiany 
wpisu dotyczącego zmiany nazwy ulicy, która to zmiana jest obligatoryjna na mocy przepisów ustawy 
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. poz. 744, z późn. zm. ), należy wskazać, że organ prowadzący 
rejestr na podstawie art. 107 ust. 1a dokonuje zmiany wpisu w zakresie danych dotyczących podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą wynikających z dostosowania treści wpisu do zmian niezależnych 
od tego podmiotu z urzędu. W związku z powyższym wniosek złożony przez podmiot leczniczy uznać 
można za bezprzedmiotowy. 
 
Ad. 2. Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej obowiązku złożenia wniosku o zmianę wpisu 
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przedstawienia dokumentu po-
twierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia należy wskazać, że ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960) został uchylo-
ny przepis art. 106 ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dotyczący 
informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W związku z powyższym od dnia 15 lipca 
2016 r. w księdze rejestrowej nie są wpisywane informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywil-
nej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., w tym dotyczące zmian w zakre-
sie tego ubezpieczenia. 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
Z poważaniem, 

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Prawnego 

Maria Łaniewska 
radca prawny 

Sporządził: Michel Ryba - PRL 

Ministerstwo Zdrowia 
Sekretarz Stanu 
Józefa Szczurek-Żelazko 

PP-WPS.64522.3.2017/TB/MM              Warszawa 29.09.2017 r. 

 

Okręgowe Izby  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych jest bazą danych, która zawiera dane pielęgniarek i położ-
nych posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Zgromadzone dane są aktu-
alizowane na podstawie danych wpisanych do rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady pielęgnia-
rek i położnych. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, izby otrzymują z budżetu 
państwa środki finansowe na prowadzenie rejestrów pielęgniarek i położnych. 

Ponadto na podstawie zapisu art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarki i położne 
wpisane do rejestru „są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielę-
gniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, (...) jednak nie później niż w terminie 14 dni od ich 
powstania". Jednakże z analizy danych wynika, że nie wszystkie pielęgniarki i położne realizują powyż-
szy obowiązek. 

W związku z różnicami występującymi w danych, które dotyczą pielęgniarek i położnych, pochodzących 
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z różnych źródeł, w tym z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, zwracam się z prośbą o wypra-
cowanie przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych strategii działań mających na celu skuteczne 
egzekwowanie zapisu art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, 
„zadaniem samorządu jest w szczególności sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawo-
dów". Powyższy zapis wiąże się jednoznacznie z podejmowaniem przez samorząd starań, zmierzających 
do zwiększenia świadomości pielęgniarek i położnych w zakresie wypełniania obowiązków narzuconych 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, związanych z wykonywaniem obowiązków zawodo-
wych, w tym do wypełniania zapisu art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych. 

Z uwagi na powyższe, aby wykluczyć wszelkie wątpliwości związane z prowadzeniem Centralnego Reje-
stru Pielęgniarek i Położnych, zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie działań zmierzających do 
skuteczniejszej i efektywniejszej aktualizacji danych w okręgowych rejestrach pielęgniarek i położnych. 

Z wyrazami szacunku 

Z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
SEKRETARZ STANU 

Józefa Szczurek-Żelazko 

KWALIFIKACJE PIELĘGNIARKI POZ ORAZ POŁOŻNEJ POZ  
- ZMIANY W PRZEPISACH 

 
Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej wprowadza z dniem 1 grudnia 2017 roku  

istotne zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych dla pielęgniarki POZ oraz położnej POZ. 
 
mgr piel. Jolanta Kubajka-Piotrowska 
Dział merytoryczny w biurze NIPiP 

Przemysław Ośka 
Dział prawny w biurze NIPiP 

W dniu 1 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawo-
wej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217), które określa kwalifikacje pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 

 
Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej 

to pielęgniarka, która: 
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 
 ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 
 odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 
 odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 
 posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa 
– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdro-
wia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez 
świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy. 
 

Pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, jest także 
pielęgniarka, która: 
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowi-
skowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdro-
wia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej albo 
 ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego,  
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środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, 
w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdro-
wia i edukacji zdrowotnej albo 
 odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoter-
minowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowot-
nej albo 
 odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długotermino-
wej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 
– udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem  
31 grudnia 2024 r. 
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy położna podstawowej opieki zdrowotnej to położna, 
która: 
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 
 ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
 odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
 odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
 posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa 
- z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej lub która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdro-
wia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez 
świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy. 
 

Położną podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jest także położ-
na, która: 
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo 
 ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
- udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem  
31 grudnia 2024 r. 
 

Pielęgniarka, która posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i analogicznie położna 
z tytułem zawodowym magistra położnictwa nie są obecnie obligowane do posiadania doświadcze-
nia zawodowego w podstawowej opiece zdrowotnej, aby być pielęgniarką POZ/położną POZ. 

 
Ustawa wprowadza także okres przejściowy do 31 grudnia 2024 roku dla pielęgniarek POZ 

i położnych POZ, w którym: 
 pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej może być pielęgniarka, która posiada tytuł specjali-
sty lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, 
środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochro-
nie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edu-
kacji zdrowotnej albo odbywa szkolenie specjalizacyjne lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, oraz która udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku, 
 położną podstawowej opieki zdrowotnej może być położna, która posiada tytuł specjalisty lub 
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego 
oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz która udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu pod-
stawowej opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku. 
 

Oznacza to, iż po tej dacie (tj. 1 stycznia 2025r.) pielęgniarką POZ może być jedynie pielęgniar-
ka, która posiada kwalifikacje określone w art. 7 ust. 1 ustawy, a położną POZ – położna posiadająca 
kwalifikacje określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. 

 
Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej nr 12/2017 
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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, 2018.02.22 

 
 

Opinia w sprawie podawania w warunkach ambulatoryjnych leku Biofuroksym  
lub innych leków zawierających substancję Cefuroximum. 

 
 

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. (Dz.U. 2014 r. poz. 1435 
z późn. zm.) określa zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Zgodnie z zapisem ustawy 
wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym realizacji  
zleceń lekarskich. 

Lekarz, uwzględniając stan pacjenta, decyduje o leczeniu, ordynowaniu leku, jego dawce, dro-
dze podania, czasookresie i częstotliwości podania leku i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność. Pie-
lęgniarka realizuje świadczenie zdrowotne na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego, którego treść 
powinna zawierać dane świadczeniobiorcy, nazwę zleconego leku, dawkowanie, drogę podania, czaso-
okres i częstotliwość wykonania. W przypadku zlecenia podania leku w warunkach domowych zlecenie 
powinno zawierać informację czy lek może być podany w obecności czy bez obecności lekarza. 
Lek BIOFUROKSYM nie jest lekiem zarezerwowanym do stosowania tylko w lecznictwie zamkniętym 
(LZ) i może być stosowany w warunkach ambulatoryjnych. 
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. 
Lek BIOFUROKSYM u osób dorosłych oraz u dzieci ≥ 40kg może być podawany domięśniowo lub do-
żylnie. U niemowląt i dzieci < 40 kg. masy ciała lek może być podawany tylko dożylnie. 
Wobec powyższego u dzieci najbardziej bezpieczną drogą podania leku w warunkach ambulatoryjnych 
jest droga doustna, a w przypadku p/wskazań lub braku możliwości podania doustnego droga dożylna 
w ramach hospitalizacji. 
Jeżeli zlecenie lekarskie jest sprzeczne z zasadami lub informacjami zawartymi w charakterystyce 
produktu leczniczego należy bezzwłocznie poinformować lekarza wydającego zlecenie. 
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014 poz. 1435) określa rów-
nież zasady i prawo do odmowy wykonania zlecenia czy realizacji świadczenia (Art. 12). Odmowę reali-
zacji zlecenia pielęgniarka dokumentuje w formie pisemnej, podając przyczynę odmowy. 
Ponadto podczas realizacji świadczeń pielęgniarka musi być wyposażona w sprzęt, aparaturę medyczną 
i produkty lecznicze, w tym w neseser pielęgniarski zawierający m.in.: zestaw p/wstrząsowy zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016 r. poz.86). 

Ponieważ każdy lek może wywołać niepożądane reakcje, podczas podawania leku należy wni-
kliwie obserwować pacjenta, a w przypadku wystąpienia nietolerancji, czy nadwrażliwości należy na-
tychmiast zaprzestać podawania i poinformować o tym lekarza oraz w razie konieczności podjąć działa-
nia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pielęgniarka ma obowiązek również udokumento-
wać realizowane świadczenia. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określa Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 r. poz.2065). 

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego 

Dorota Suchodół 
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ŻRÓDŁA I PRZYCZYNY ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH 
 

Przyczyny zdarzeń niepożądanych nie mogą być przypisywane wykonawcy czynności medycz-
nych. Przypisywanie całej winy jednej osobie jest anachronizmem. Bezpieczeństwo pacjenta determi-
nowane jest błędami ukrytymi powstającymi zwykle poza systemem opieki zdrowotnej. Dla poprawy 
bezpieczeństwa pacjentów należy wykorzystać zasady ergonomii, dążyć do normalizacji, doskonalenia 
pracy zespołowej oraz podwyższenia obsad lekarskich i pielęgniarskich. Ukierunkowaniu działań inter-
wencyjnych winna służyć analiza nieomal zdarzeń medycznych. Dla poprawy jakości użytkowej i nieza-
wodności urządzeń medycznych konieczne jest przekazywanie wytwórcom informacji zwrotnej użyt-
kownika.  

Początek XXI wieku to z jednej strony ogromny postęp nauk i technologii medycznych, z drugiej 
wzrost zainteresowania problematyką bezpieczeństwa pacjenta, błędu medycznego i zdarzeń niepożą-
danych. Rozwój nauk medycznych i medycznych technologii stworzył nowe możliwości niesienia pomo-
cy pacjentom dotąd nieuleczalnym, z drugiej strony, jak to zwykle bywa niesie ze sobą wysoki stopień 
zagrożeń. „Epidemia” błędów w systemach medycznych jest problemem globalnym , a bezpieczeństwo 
pacjenta jest ciągle niższe od bezpieczeństwa w lotnictwie i w przemyśle. Medyczne zdarzenia niepożą-
dane będące wykładnikiem bezpieczeństwa i jakości w medycynie trafiają się według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) co dziesiątemu pacjentowi hospitalizowanemu. 
W środkach masowego przekazu często pojawiają się informacje o nieszczęśliwych zdarzeniach dotyka-
jących pacjentów, za które winą obarcza się pracowników ochrony zdrowia, a ponadto oskarża się śro-
dowisko medyczne o ukrywanie takich zdarzeń. 

Ministerstwo Zdrowia planuje rozwiązania prawne wprowadzające brak sankcji względem osób 
zgłaszających zdarzenia niepożądane, z wyłączeniem winy umyślnej lub zaniedbania. To posunięcie ma 
pozwolić lepiej uczyć się na błędach i zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta. Ministerstwo Zdrowia przeka-
zało do konsultacji projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie 
pacjenta. Ustawa miałaby wprowadzić m.in. rozwiązania w zakresie systemowego monitorowania zda-
rzeń niepożądanych. 

Zmiany są konieczne, bo - jak przyznają autorzy założeń - widać tendencję do zgłaszania zda-
rzeń, które nie stanowiły zagrożenia dla pacjenta oraz w których personel medyczny nie brał bezpośred-
niego udziału, takich jak upadki pacjentów czy zdarzenia związane z wadliwym funkcjonowaniem sprzę-
tu medycznego. Analizując zakres zgłoszeń należy wskazać na ewidentny brak zdarzeń dotyczących nie-
właściwej farmakoterapii, np. pomylenie leku, pacjenta, dawki, drogi, czasu podania. 

Czarne punkty w szpitalach, jako analogia do czarnych punktów na drogach, będących odzwier-
ciedleniem zdarzeń krytycznych. Kilka lat wstecz, poszukując tematów do prac naukowych profesor  
Michał Marczak wpadł na pomysł, którego nikt przed nim w Polsce nie podjął. O większości zdarzeń  
decyduje czynnik ludzki, a on jest najtrudniejszy do modelowania. 
Profesor Marczak opracował system czarnych punktów. Zastrzega, że szpitalne czarne punkty to nie 
to samo co drogowe: „Nie wskazuję miejsc, gdzie giną ludzie. Czarny punkt to przenośnia. To nie miej-
sce, tylko zdarzenie krytyczne - takie, które często się powtarza i jest niebezpieczne dla pacjentów.  
Czarnymi punktami w danym szpitalu zostają zdarzenia krytyczne powtarzające się najczęściej i wiążące 
się z najwyższym ryzykiem. 
Kolejnym krokiem w rozwiązywaniu problemu, jakim są czarne punkty jest organizowanie zebrań z per-
sonelem i opracowanie procedur służących do rozbrojenia najgroźniejszych niebezpieczeństw. Jeśli oka-
zało się, że na oddziale częstym problemem są upadki z łóżka, zwraca się uwagę na opiekę nad chorymi, 
którym może się to przydarzyć. Czasem trzeba wesprzeć oddział  o dodatkowe etaty pielęgniarskie. 

Atul Gawande, amerykański chirurg i publicysta, były doradca prezydenta Billa Clintona wymie-
niany w rankingach najbardziej wpływowych ludzi świata, w książce „Komplikacje. Zapiski chirurga 
o niedoskonałej nauce” opisał ankietę, którą przeprowadził wśród lekarzy. Zapytał o błędy popełnione 
w pracy: jeden chirurg zostawił w brzuchu pacjenta metalowy instrument, który przebił ścianę jelita; 
inny przeprowadził biopsję piersi w złym miejscu, przez co nowotwór wykryto dużo później; kolejny nie 
zrobił USG pacjentowi skarżącemu się na ból brzucha, bo uznał, że przyczyną dolegliwości jest kamień 
nerkowy. Człowiek miał tętniaka, wkrótce zmarł. Ankietę wypełnili renomowani chirurdzy z najlepszych 
szpitali w USA. To pokazuje - przekonuje Gawande, że „błędy i zaniedbania popełniają nie tylko źli, ale 
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wszyscy lekarze”. I tłumaczy, że „nie ma sensu odbieranie im prawa wykonywania zawodu, bo to nie 
wyeliminuje błędów”. Skuteczne są procedury, które pozwolą uczyć się na błędach. „W amerykańskich 
szpitalach takie zadanie mają zespoły M&M - morbidity & mortality - zajmujące się omawianiem choro-
bowości i śmiertelności. W czasie zebrań M&M lekarze otwarcie mówią o błędach i zastanawiają się, co 
zrobić, by ich uniknąć w przyszłości. Gawande był w grupie ekspertów, która dla Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) stworzyła uniwersalną check-listę. Każdy szpital czy lekarz może z niej skorzystać.  
Dlaczego warto? Bo check-listy przekładają się na lepsze efekty leczenia, sukcesy personelu medyczne-
go i oszczędności liczone w milionach dolarów. 

Niestety jednym z najczarniejszych punktów w polskich szpitalach jest zamiatanie pod dywan. 
Czarnym punktem są rękawiczki. Przede wszystkim niewystarczająco chronią personel. Dr Dariusz Tim-
ler, szef szpitalnego oddziału ratunkowego w tysiącłóżkowym Szpitalu im. Kopernika w Łodzi opubliko-
wał artykuł o szczelności rękawiczek w trakcie operacji ortopedycznych. Do każdej zużytej pary po za-
biegu wlewano litr wody - okazało się, że kilkadziesiąt procent przeciekało. Gorzej, że nie wszyscy ręka-
wiczki zmieniają przed kolejnym pacjentem. Są nawet tacy, którzy ich nie zakładają! - mówi dr Grze-
siowski. Kolejny czarny punkt to lekarskie fartuchy. - Niestety, kwitnie na nich życie mikrobiologiczne - 
mówi dr Timler. - Bo mało kto zmienia je codzienne. Po trzech dniach pracy w szpitalu fartuch jest 
brudny.  

Dr Timler opowiada o swoim doświadczeniu z fartuchami z zagranicznego wyjazdu. „W wielkim 
szpitalu w Amsterdamie pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to uniformy z krótkim rękawem. 
Spytałem, o co chodzi. Odpowiedzieli, że ich zespół M&M zrobił dochodzenie dotyczące zakażeń. Oka-
zało się, że źródłem większości mogła być odzież personelu i że na rękawach żyło rekordowo dużo bak-
terii. Szpital zarządził noszenie ubrań roboczych z krótkim rękawem. Wybudowano pralnię, każdy lekarz 
codziennie dostaje czysty zestaw odzieży. Ma też prawo do jednego dodatkowego kompletu dziennie. 
Po tych zmianach liczba zakażeń wewnątrzszpitalnych spadła o kilkadziesiąt procent”. 

Badania pokazują, że jeszcze gorsze niż fartuchy są lekarskie słuchawki i krawaty. Słuchawek się 
nie myje, a krawaty to część garderoby, która uchodzi za niebrudzącą się. Nie trzeba jej zmieniać jak 
bielizny. 

Czarnym punktem może być również personel pomocniczy. Dr Dariusz Timler opowiada o jed-
nej z głośniejszych wpadek opisanych w specjalistycznych periodykach. „W jednym z państw afrykań-
skich zauważono, że na OIOM-ie dużo zgonów zdarzało się w piątki po południu, około godz. 18-ej.  
Kolejne dochodzenia kończyły się niczym. Zgony nie zdarzały się na dyżurze konkretnego lekarza, czy 
pielęgniarki. Sprawę wyjaśniono przypadkiem. Ktoś zauważył, że w piątki na oddział wchodziła sprzą-
taczka. Bardzo dokładna. Myła podłogę we wszystkich trudno dostępnych kątach. Jeśli nie mogła się 
gdzieś dostać, odsuwała szafki, na chwilę wyłączała wtyczki z kontaktów. Tylko że to były wtyczki od 
respiratorów. Z lekarzami też bywają problemy, bo hierarchiczny system zarządzania nie pozwala im się 
wychylać. To kolejny czarny punkt. - Jeśli szef coś powie, nikt nie będzie z nim dyskutował” - tłumaczy 
dr Timler. Tak dochodzi do wypadków. Jak to działa, przekonaliśmy się kilkanaście lat temu, kiedy rozbił 
się koreański samolot pasażerski. Cała załoga widziała, że lecą prosto na górę. Nikt się nie odezwał, bo 
wszyscy byli przekonani, że kapitan też ją widzi. A on się zagapił. Po wypadku wprowadzono szkolenia 
ACRM, które sprawdzają się również w medycynie, a promują komunikatywność i współodpowiedzial-
ność w zespołach. 

Tak i tutaj jest miejsce dla polskich zespołów interdyscyplinarnych w jednostkach ochrony zdro-
wia, gdzie każdy członek zespołu powinien aktywnie uczestniczyć we wspólnych szkoleniach. Niezwykle 
istotna jest komunikacja i współodpowiedzialność, ale myślę że przede wszystkim należy zmienić po-
strzeganie przez lekarzy innych grup zawodowych wnoszących ogromny wkład w opiekę nad pacjentem 
i również ponoszących odpowiedzialność. Zła organizacja uderza w seniorów. Wielu przychodzi na ba-
dania, a zostają miesiącami, bo spadają z łóżek, przewracają się i łamią sobie kości. To wynika z braku 
koordynacji i całościowej opieki. To z kolei wynik oszczędności, np. na etatach pielęgniarskich Niebez-
piecznym miejscem wydają się szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Im wyższy będzie poziom świado-
mości polskich absurdów naszej zawodowej codzienności, tym łatwiej będzie nam poszukiwać czarnych 
punktów, by móc uczyć się poprzez konstruktywne rozwiązywanie problemów. Tylko ten się nie myli, 
co nic nie robi. Nie możemy się w ten sposób usprawiedliwiać. Jest oczywiste, że błędów nie wyelimi-
nujemy, ale możemy je redukować. Zasada Heinricha 1-30-300 mówi, że na 1 zdarzenie o tragicznych 
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konsekwencjach przypada zwykle około 30 zdarzeń o mniej poważnych konsekwencjach i 300 „nieomal 
zdarzeń” bez konsekwencji. Zgłaszanie „nieomal zdarzeń” może być anonimowe, a nawet jeżeli nie, nie 
powinno być obciążone obawami o konsekwencje służbowe, czy karne. Jak wynika z zasady Heinricha 
„nieomal zdarzeń” jest znacznie więcej, a zgłaszając je, zwracamy uwagę również na potencjalne przy-
czyny, które jeszcze do zdarzeń niepożądanych nie doprowadziły, ale w każdej chwili mogą doprowa-
dzić. Bezpieczeństwo pacjenta, poprawa wyników leczenia oraz komfort pracy personelu ochrony zdro-
wia., to wartości, o które warto zawalczyć. 

mgr Marzanna Niewęgłowska 
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Chełmie 

NOTATKA ZE SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO CUKRZYCY 
 
 Dnia 25 stycznia 2018 r. odbyło się, w świetlicy Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Przychodnia Nr 1 ul. Wołyńska 11, szkolenie dotyczące cukrzycy.  

 

Organizatorami szkolenia byli: 

- Dyrektor MSP ZOZ w Chełmie lek. med. Lech Błazucki  

- Przełożona Pielęgniarek MSP ZOZ w Chełmie Bożena Głaz 

- dr n.med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka, która jednocześnie była prelegentem szkolenia 

 

 W szkoleniu uczestniczyła Izabella Chałaj -Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-

nych w Chełmie.  

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie była fundatorem certyfikatów dla uczestników 

szkolenia. 

 

Tematyka wykładów: 

- Diagnostyka i wczesne rozpoznanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej i cukrzycy.  

- Stopa cukrzycowa. Edukacja z zakresu prewencji stopy cukrzycowej. 

 

 Pan Michał Orzechowski - przedstawiciel medyczny a jednocześnie sponsor naszego szkolenia, 

przedstawił nam temat „Profesjonalna opieka stopy cukrzycowej” z zastosowaniem maści i kremu  

Flexitol. 

 Panie przedstawicielki medyczne w osobach: Agnieszka Adamczyk i Monika Tokarska, opowie-

działy i zaprezentowały opatrunki zapobiegające infekcjom Sorbact—odpowiednie dla różnych rodza-

jów ran.  

 Pan Wojciech Michałowski przybliżył nam obsługę i zalety używania glukometru, oraz program 

dla kobiet w ciąży z cukrzycą „SŁODKIE MAMY”. 

 W szkoleniu wzięło udział 75 osób wg. załączonej listy uczestników szkolenia.  

Szkolenie miało na celu poprawę jakości opieki diabetologicznej, kierowane było do pracowników służ-

by zdrowia zajmujących się między innymi pacjentami z cukrzycą.  

 Wierzę, że nieocenione doświadczenie Pani dr n.med. Ewy Kostrzewy-Zabłockiej, która świadczy 

profesjonalną specjalistyczną opiekę diabetologiczną, przyczyni się do podniesienia wiedzy uczestników 

szkolenia edukujących pacjenta jak prawidłowo kontrolować chorobę. 

/-/ Bożena Głaz 
Przełożona Pielęgniarek  

MSP ZOZ  
w Chełmie 
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„Pielęgnacja skóry na stopach u osób z cukrzycą” 

 Skóra pełni rolę bariery ochronnej przed wpływem szkodliwych czynników mechanicznych,  
fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Wśród czynników fizycznych, istotne znaczenie ma 
ochrona przed działaniem promieni ultrafioletowych, dzięki obecności warstwy ziarnistej naskórka 
i melaniny. Ochrona przed działaniem bodźców cieplnych i zimnych łączy się z czynnością regulacji wy-
miany ciepła przez skórę w dążeniu do utrzymania stałej temperatury ciała i zapewnieniu przystosowa-
nia się ustroju do zmiennych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Zachodzi to głów-
nie na drodze utraty ciepła przez promieniowanie, parowanie i przewodnictwo. 
Kreatyna naskórka, płaszcz tłuszczowy na jego powierzchni, występowanie potu, wolnych kwasów 
tłuszczowych i aminokwasów, warunkują kwaśne pH powierzchni skóry, stwarzając warunki ochronne 
przed wpływem szkodliwych czynników chemicznych, zwłaszcza alkalicznych. Brak uszkodzeń warstwy 
rogowej, wysychanie powierzchownej warstwy naskórka w połączeniu z niskim pH powierzchni skóry, 
stanowi ochronę przed zakażeniem bakteryjnym. 
 
Problemy skórne w cukrzycy, to przede wszystkim: 
- nadmierna suchość skóry 

- nadmierne rogowacenie skóry 

- podrażnienia, świąd i pieczenie 

- pękanie naskórka, szczególnie w okolicy pięt 

- szorstkość 

- zmiany grzybicze i bakteryjne 

- zmiany paznokciowe 

 Nasilenie suchości skóry oraz pogrubienie warstwy rogowej naskórka, zwiększa ryzyko powstania 
modzeli, które często lokalizują się nad wyroślami kostnymi na stopach, zazwyczaj pod paluchem 
i w śródstopiu. Suchość skóry jest najbardziej odczuwalna w okolicy pięt i palucha. Stosowanie prewen-
cji suchości skóry oraz modzeli może uchronić pacjenta przed ryzykiem rozwoju owrzodzenia. 

Edukacja z zakresu prewencji powikłań związanych z nadmierną suchością skóry 

 Celem edukacji jest zmiana zachowań zdrowotnych pacjentów oraz motywacja do przestrzegania 
właściwej higieny i samopielęgnacji skóry na podstawie czynników ryzyka związanych z niewłaściwą 
higieną i samopielęgnacją skóry. Utrzymanie właściwej higieny i odpowiedniego nawilżenia skóry w 
cukrzycy jest jednym z najłatwiejszych sposobów zapobiegania problemom skórnym. Wdrażanie od 
chwili rozpoznania cukrzycy właściwej edukacji, przyczyni się do ograniczenia skórnych powikłań tej 
choroby. Zawartość wody w warstwie rogowej naskórka jest kluczowym elementem zapewniającym 
prawidłowe funkcjonowanie skóry. Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes 
Association, ADA) rekomenduje stosowanie emolientów w profilaktyce świądu i suchości skóry. Postę-
powanie takie opóźnia powstanie późnych powikłań skórnych cukrzycy, takich jak zgrubienia, zesztyw-
nienie, szorstkość, a także zakażenia skóry. 

Zastosowanie emolientów w praktyce 

 Okluzyjne działanie emolientów zapobiega utracie wody. Dzięki zawartości takich elementów, jak 
mocznik, probiotyki, witaminy, składniki odżywcze, preparaty emoliencyjne zatrzymują wodę w naskór-
ku, przyczyniają się do właściwego nawilżenia i redukcji świądu. Właściwa higiena i samo pielęgnacja 
skóry ma ogromny wpływ na jej ogólną kondycję i może zapobiec wielu powikłaniom skórnym.  

Zalecenia dla pacjenta 

- skórę należy utrzymywać w czystości 

- wskazane jest unikanie gorących kąpieli, temperatura wody nie powinna przekraczać 37 stopni Celsjusza 
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- całe ciało i stopy należy myć, ale nie moczyć, najlepiej przez 3-4 minuty. Dla chorych na cukrzycę 
wskazane jest mycie się i kąpiel pod prysznicem 

- środek do mycia stóp powinien mieć pH neutralne dla skóry (około 5,5) gdyż pozwala to zachować 
kwaśny odczyn warstwy ochronnej skóry i nie zaburza jej regularnego odtwarzania. Powinien zawierać 
składnik antyseptyczny, który działa leczniczo na zmiany skórne stóp 

- po każdym myciu należy dokładnie osuszyć całe ciało, szczególnie stopy. Jest to bardzo ważne, ponie-
waż pozostawienie wilgotnej skóry np. między palcami stóp, może sprzyjać grzybicy, a jej leczenie to 
długi proces 

- nie powinno obcinać się paznokci nożyczkami, lecz opiłowywać pilnikiem regularnie, co 4-6 tygodni. 
Można to zrobić pilnikiem jednorazowym na prosto, zachowując kierunek z góry na dół 

- niezbędne jest systematyczne stosowanie preparatów pielęgnacyjnych przeznaczonych dla chorych 
na cukrzycę. Pacjent powinien pamiętać, że tylko ich regularne stosowanie daje efekty terapeutyczne. 
Przy dużej suchości skóry stóp, preparat można stosować 2 razy dziennie, a po uzyskaniu efektów zada-
walających 1 raz dziennie 

- smarować paznokcie środkami pielęgnacyjnymi, ponieważ płytka paznokciowa potrzebuje natłuszcze-
nia tak samo, jak skóra stóp 

- najlepiej używać skarpet, pończoch lub rajstop wykonanych z naturalnych włókien, pozbawionych 
szwów. Należy je zmieniać codziennie, pamiętając by nie były zbyt ciasne, ale też nie za duże 

- należy unikać chodzenia boso i zakładania obuwia na gołe stopy. Sam but powinien być wykonany z 
naturalnych materiałów i odpowiednio szeroki o rozmiar większy od zwykle noszonego, dopasowane 
do istniejących deformacji. Wkładki terapeutyczne powinny być indywidualnie dostosowane do znie-
kształceń stóp. 

- nie zaleca się samodzielnego usuwania wszelkich zrogowaceń na stopach zarówno manualnie, jak i za 
pomocą środków chemicznych z zawartością m.in. kwasu salicylowego, w przypadku trudności z samo-
pielęgnacją stóp zaleca się regularne korzystanie z usług specjalisty pielęgnacji stóp 

- zaopatrywanie mikrourazów oraz małych uszkodzeń skóry w obrębie stóp. Zaleca się posiadanie ap-
teczki zawierającej środek antyseptyczny, jałowe gaziki, w przypadku nawracających owrzodzeń specja-
listyczne opatrunki antybakteryjne, bandaż, plaster. W przypadku owrzodzeń w przebiegu stopy cukrzy-
cowej zaleca się monitorowanie procesu gojenia rany, kontrolę wykonania opatrunku przez pacjenta, 
udzielenie instruktażu z zasad aseptycznego wykonania opatrunku oraz postępowania z raną w warun-
kach domowych. 

Zasadą każdego pielęgnowania skóry, bez względu na rodzaj skóry, jest utrzymanie jej w stanie  
zdrowia, tzn.: 

- prawidłowe oczyszczanie 

- odżywianie 

- ochrona przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, głównie atmosferycznymi. 

 Odpowiednio prowadzona edukacja pacjenta pozwala mu na podniesienie świadomości prozdro-
wotnej i poszerzenie wiedzy z zakresu prawidłowej pielęgnacji ciała i skóry.  

 Bardzo ważne jest przekazanie pacjentowi zaleceń dotyczących codziennego, dokładnego oglą-
dania całego ciała. Pozwoli mu to zachować spokój i mieć pod kontrolą stan swojego ciała i stóp. To 
niezbędny element profilaktyki, o którym nie należy zapominać, bo zależy od tego jego komfort życia. 
Zarówno właściwa samokontrola cukrzycy i dobre jej wyrównanie, jak i samopielęgnacja i odpowiednia 
kontrola skóry mogą nawet opóźnić powstanie przewlekłych powikłań. 

 

dr. n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka 
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XXXIII Międzynarodowym Sympozjum  

Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego 

W dniach 12 - 14 października 2017 r. uczestniczyłam w XXXIII Międzynarodowym Sympozjum 
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, które odbyło się w Krakowie. Przewodniczącą Komitetu 
Naukowego Sympozjum była Pani Profesor Maria Borszewska-Kornacka, która pełni funkcję prezesa 
PTN. Wśród wykładowców znalazły się polskie neonatologiczne z wiodących ośrodków w kraju, a także 
z USA, Austrii, Szwajcarii, Niemiec i Włoch. Wykładowcy prezentowali ważne osiągnięcia w dziedzinie 
neonatologii mające znaczenie dla praktyki klinicznej. Dyskutowano o konieczności zmian w postępo-
waniu lekarskim uwarunkowanym postępem nauk medycznych. Przedstawiono zasady diagnostyki 
i leczenia na bazie aktualnej wiedzy wyjaśniając wątpliwości i przedstawiając kontrowersje. Po każdej 
sesji naukowej odbywały się dyskusje ekspertów z uczestnikami dające możliwość wymiany doświad-
czeń. Zaprezentowano wiele konkretnych problemów praktycznych. Szczególnie urzekł mnie wykład 
Pana Profesora Świetlińskiego - O roli drobiazgów w końcowym wyniku leczenia ekstremalnie niedoj-
rzałego noworodka - przeżycie czy jakość życia? Temat natury etycznej, legislacyjnej. Przedstawiono 
uczestnikom dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania na przyszłość dotyczące szkoleń NLS. 

W murach nowoczesnego hotelu panowała przyjazna, sympatyczna atmosfera. Burzliwe  
dyskusje z sali obrad przenosiły się do kawiarni i restauracji, gdzie podczas smacznych posiłków konty-
nuowano dysputy. 

Liczni sponsorzy zaprezentowali nowoczesny sprzęt medyczny i aparaturę służącą ratowaniu 
najmniejszych pacjentów. 

Sympozjum to nie tylko nauka. Uroczyste kolacje uświetniali znani krakowscy artyści, nie zabra-
kło zabawy i dobrego humoru. Wytrwali, do późnej nocy spacerowali po Starym Mieście lub z okien 
hotelu oglądali Wawel w przepięknej wieczornej iluminacji. 

Barbara Stachniuk 

Relacja z Konferencji nt. „Położna w systemie ochrony zdrowia” 

W dniach 23 - 24 stycznia 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie położnych nt. „Położna 
w systemie ochrony zdrowia” zorganizowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz  
Komisję ds. Położnych działającą przy NRPiP. 

 Na spotkaniu omówione zostały tematy i problemy dotyczące położnych: 
- analiza projektu standardu organizacyjnego w opiece okołoporodowej 
- koordynowana opieka w POZ 
- zmiany w sprawozdawczości z realizacji świadczeń zdrowotnych położnej POZ 
- wymiana doświadczeń i propozycji zmian na temat prowadzenia fizjologicznej ciąży, porodu, połogu 
- bezpieczeństwo prawne w pracy położnej 
- kształcenie położnych 

Moderatorzy Konferencji: 
- Ewa Janiuk – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
- Leokadia Jędrzejewska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 
- Beata Pięta – Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych 
- Anna Widarska – Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia 
- Wiesława Welke- Przewodnicząca Komisji ds. Położnych przy NRPiP 

 W czasie spotkania analizowano dokument „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnic-
twa w Polsce” – Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.  

 Wdrożenie Strategii wiąże się m.in. z zabezpieczeniem społeczeństwa polskiego w opiekę pielę-
gniarską i położniczą w związku z migracjami personelu i zmianą systemu emerytalnego.  
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Główne problemy: 
1. Zbyt mała liczba pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia - określenie właściwej liczby 

oraz kwalifikacji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszczególnych zakresach świadczeń gwaran-
towanych – „rozporządzenia koszykowe” 

2. Kwestia płac – m.in. w kwestii zablokowania mechanizmów pozwalających wykorzystywania środ-
ków z dodatku 4x400 zł do regulowania płacy minimalnej przez podmioty lecznicze 

3. Warunki pracy – m.in. jednoosobowe dyżury w oddziałach szpitalnych 
4. System kształcenia – zachęty do wchodzenia i pozostania w zawodzie w kraju. 
 
Przedstawiono analizę i średnie zatrudnienie pielęgniarek i położnych: 
- w Polsce – 5,24 na 1.000 pacjentów 
- w Unii Europejskiej – 9,4 na 1.000 pacjentów 
 
Średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce - 51,4 lat. 
Aby utrzymać status quo (5,24) potrzeba zatrudnić 4 tys. pielęgniarek i położnych, a wyszkolić– 132 tys.  
 
 Braki personelu pielęgniarskiego i położniczego wskazują na duże przeciążenie zatrudnionych 
pielęgniarek i położnych pracą, w połączeniu z odpowiedzialnością za życie i zdrowie stanowi zagroże-
nie nie tylko dla nich samych, ale przede wszystkim dla pacjentów pozostających pod ich opieką. 
 Na spotkaniu omawiane były również : sytuacja zawodowa położnych w Polsce oraz perspektywy 
rozwoju zawodowego położnych. 
 
Propozycje zmian – opracowanie standardów w postępowaniu medycznym: 
 edukacja przedporodowa 

- szkolenie położnych w zakresie laktacji 
- porady dla mam karmiących (poradnik) 
- opieka okołoporodowa 

 kontakt z położną środowiskową 
 opieka położnej nad noworodkiem 
 poradnictwo laktacyjne 
 poradnictwo przedkoncepcyjne 
 ujednolicenie dokumentacji medycznej m.in. karty ciąży 

Podczas dyskusji wypłynęły pytania m.in.: 
- Co dalej z „KOC”em? 
- Dlaczego nie ma ujednolicenia we wszystkich Oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia rozliczenia 
wizyt patronażowych u wcześniaków? 
- Co z deklaracjami dla położnych (ważne do 2025 r.)? 

Kolejny dzień konferencji był poświęcony problemom położnych: 
- w POZ 
- w lecznictwie stacjonarnym (szpitalnym) 
- bezpieczeństwo prawne 
oraz współpracy z Komisją ds. Położnych, Zespołem ds. Położnych. 
 Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Kingi Rudnik – adwokat z Kancelarii Adwokackiej nt. 
„Bezpieczeństwo prawne w pracy położnej”. 

Położna może ponosić odpowiedzialność:  KARNĄ,  CYWILNĄ,  ZAWODOWĄ. 
 Wszelką obroną jest dokumentacja medyczna (czego nie wykonano, dlaczego, brak zgody, czasu) 
oraz wpisy fakultatywne do raportu pielęgniarskiego/położniczego (niemy świadek postępowania). 

Należy stwierdzić, że konferencja przebiegła w ciepłej atmosferze a problemy poruszane są  
odzwierciedleniem trudnej sytuacji położnych w Całej Polsce. 
 

/-/ Barbara Kowalik 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Chełmie 
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Jak podawać jednocześnie kilka szczepionek u niemowląt? 

Kontrowersje wokół wyboru miejsca wstrzyknięcia w przypadku jednoczesnego podania kilku szczepionek  
u niemowląt. Proponowany algorytm postępowania 

dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan, dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw. 
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  
 
Skróty: ChPL – charakterystyka produktu leczniczego, DTP – szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, 
DTPw – całokomórkowa szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, Hib – Haemphilus influenzae typu b, 
NOP – niepożądany odczyn poszczepienny, PSO – program szczepień ochronnych 

Streszczenie 
Wybór optymalnej okolicy anatomicznej do podania szczepionek u dzieci w 1. roku życia wzbudza w Polsce wiele 
kontrowersji, które dodatkowo narosły w pierwszych miesiącach 2017 roku po wprowadzeniu obowiązkowego 
szczepienia przeciwko pneumokokom, co automatycznie zwiększyło liczbę wstrzyknięć przewidzianych na wizy-
tach szczepiennych u niemowląt. W artykule dokonano przeglądu aktualnych zaleceń i publikacji dotyczących 
szczepień domięśniowych i podskórnych u niemowląt, a także opisano przykładowe niepożądane odczyny  
poszczepienne związane z wyborem suboptymalnego miejsca wstrzyknięcia szczepionki oparte na własnych  
doświadczeniach. Zaproponowano także schemat wyboru miejsca wstrzyknięcia w przypadku jednoczesnego po-
dawania wielu szczepionek u niemowląt. 

Wprowadzenie 
Na początku stycznia 2017 roku nastąpiła istotna zmiana w obowiązującym w Polsce programie szczepień ochron-
nych (PSO) – wprowadzono od dawna oczekiwane szczepienie przeciwko pneumokokom dla wszystkich niemow-
ląt. Ponieważ jednak PSO nadal opiera się na szczepionkach nieskojarzonych i tzw. starych szczepionkach skoja-
rzonych (całokomórkowa szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi [DTPw]), a szczepionki wysoce sko-
jarzone („5 w 1” lub „6 w 1”) nie są objęte refundacją (za wyjątkiem grup ryzyka w przypadku szczepionki  
5-składnikowej), dodanie dodatkowego szczepienia obowiązkowego zwiększyło liczbę wstrzyknięć przewidzianych 
na jednej wizycie szczepiennej u niemowląt. Zgodnie z nowym programem na pierwszej obowiązkowej wizycie 
szczepiennej należy podać aż 4 szczepionki: DTPw, przeciwko Haemphilus influenzae typu b (Hib), wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B (WZW B) i skoniugowaną szczepionkę przeciwko pneumokokom (PCV); na drugiej rów-
nież 4 szczepionki: DTPw, Hib, inaktywowaną szczepionkę przeciwko poliomyelitis (IPV) i PCV; na trzeciej 3 prepa-
raty: DTPw, Hib i IPV. Zwiększenie liczby iniekcji przewidzianych do podania na jednej wizycie wprowadziło duże 
zamieszanie w kwestii realizacji szczepień w praktyce. Choć zalecenia dotyczące tego zagadnienia są jednoznacz-
ne, praktyka pokazuje, że wiele osób ma wątpliwości odnośnie do tego, czy u niemowląt szczepionki można poda-
wać we wszystkie cztery kończyny, czy też wyłącznie w mięśnie udowe. Wiadomo też, że na niektórych szkole-
niach pielęgniarki uczy się wykonywania szczepień u niemowląt w schemacie udo + udo + ramię (+ ramię), zamiast 
bardziej optymalnego 2 × udo + 1 (2) x udo. Ponadto w niektórych punktach szczepień z różnych powodów szcze-
pienia obowiązkowe rozdziela się na więcej niż przewidziano w PSO wizyt szczepiennych. Prośby o wyjaśnienie 
wątpliwości dotyczących tego zagadnienia napłynęły również do Redakcji „Medycyny Praktycznej – Szczepienia”. 
Zamieszanie wydaje się na tyle duże, że konieczne staje się ustalenie jasnych wytycznych przystosowanych do 
warunków polskich. W niniejszym artykule podjęto próbę jednoznacznego uporządkowania tej kwestii. 

Do napisania tego artykułu autorów skłoniły także niepokojące obserwacje dotyczące występowania niepożąda-
nych odczynów poszczepiennych (NOP) u niemowląt po podaniu szczepionki w niezalecane okolice anatomiczne 
ciała. Dotyczy to przede wszystkim utrzymującej się nadal praktyki wykonywania szczepienia przeciwko błonicy, 
tężcowi i krztuścowi (DTP) przy użyciu szczepionki całokomórkowej (DTPw) w mięsień naramienny zamiast  
korzystniejszego u niemowląt szczepienia w mięsień udowy. Zjawisko to obserwowano jeszcze przed rozszerze-
niem PSO o obowiązkowe szczepienie przeciwko pneumokokom. Można się jednak spodziewać, że zwiększenie 
liczby szczepień obowiązkowych w 1. roku życia dziecka jeszcze bardziej może rozpowszechnić i ugruntować ten 
zwyczaj. 

Materiał i metody 
Zagadnienia dotyczące wyboru optymalnej okolicy anatomicznej do wykonania szczepienia u niemowęcia omó-
wiono na podstawie doświadczenia autorów artykułu nabytego w poradni konsultacyjnej ds. szczepień ochron-
nych, funkcjonującej w ramach Poradni Chorób Zakaźnych przy Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyte-
tu Medycznego we Wrocławiu, rozmów z lekarzami i pielęgniarkami w trakcie szkoleń i konferencji naukowych, 
a także rozmów telefonicznych z personelem medycznym wybranych POZ na Dolnym Śląsku. Dokonano także 
przeglądu piśmiennictwa i wytycznych (baza PubMed, Google, Web of Science) w latach 1980–2017 (zastosowane 
słowa kluczowe: thight, arm, vaccination, infants, DTP, adverse effects, localisation). 
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Z czego wynikają kontrowersje dotyczące miejsca wstrzyknięcia szczepionki DTP u niemowląt? 
Szczepienie DTP jest w Polsce obowiązkowe od wielu dekad – w ramach podstawowego schematu dzieci  
w 1. roku życia otrzymują 3 dawki tego preparatu. Do końca 2016 roku wykonywano je w 6–8-tygodniowych  
odstępach, jednak wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom w schemacie 2+1 pocią-
gnęło za sobą konieczność wydłużenia odstępu pomiędzy pierwszą a drugą wizytą szczepienną do co najmniej 
8 tygodni, natomiast odstęp między drugą a trzecią dawką DTP pozostał bez zmian (6–8 tygodni). Doświadczenia 
autorów artykułu oraz Redakcji „Medycyny Praktycznej – Szczepienia” wskazują, że metody podawania DTP róż-
nią się między poszczególnymi przychodniami i ośrodkami regionalnymi. Wytyczne dotyczące tego zagadnienia są 
różnie interpretowane, co wpływa na bezpieczeństwo szczepień i częstość występowania NOP. 
W charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) DTPw czytamy: „Dawkę 0,5 ml należy podać głęboko podskórnie 
(dla zminimalizowania odczynów miejscowych związanych z obecnością adiuwantu zaleca się również domięśnio-
we podanie szczepionki) w mięsień naramienny lub przednioboczną część uda”. Producent nie precyzuje jednak, 
czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem dziecka a preferowaną okolicą anatomiczną ciała, w którą należy wyko-
nać szczepienie, oraz głębokością wkłucia (podskórne/domięśniowe). Opierając się wyłącznie na ChPL, można 
odnieść wrażenie, że wybór pomiędzy mięśniem naramiennym a udowym jest dowolny i nie zależy od wieku 
dziecka, podobnie jak głębokość podania szczepionki. 

Rekomendacje dotyczące okolicy anatomicznej szczepień u niemowląt 
W wytycznych Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) dotyczących ogólnych zasad szczepień 
ochronnych znajdujemy zalecane metody postępowania uwzględniające zależność między wiekiem, sposobem 
wykonania wstrzyknięcia oraz zalecaną do iniekcji okolicą ciała.2 Poniżej zacytowano zapisy uwzględniające zależ-
ność pomiędzy wiekiem, sposobem wykonania wstrzyknięcia oraz zalecaną do wstrzyknięcia okolicą ciała. 

• Zaleca się, aby u dzieci <3. roku życia szczepienia domięśniowe wykonywać w przednioboczną powierzchnię 
uda. (…) Długość igły oraz okolice anatomiczne zalecane do podawania szczepionek domięśniowo: 
– noworodek: 16 mm, przednioboczna powierzchnia uda 
– niemowlę: 25 mm, przednioboczna powierzchnia uda 
– wiek poniemowlęcy (1–2 lat): 25–32 mm, przednioboczna powierzchnia uda; 16–25 mm, mięsień naramienny 
– dzieci i młodzież (3–18 lat): 16–25 mm, mięsień naramienny (miejsce zalecane); 25–32 mm przednioboczna po-
wierzchnia uda. 
• Zaleca się, aby u niemowląt (<12. mż.) szczepionki podskórne podawać w przednioboczną powierzchnię uda. 
(…) Wstrzyknięcia podskórne (…) u niemowląt w wieku <12 miesięcy wykonuje się zazwyczaj w obrębie uda, 
a u pacjentów w wieku ≥12 miesięcy w górno zewnętrzną powierzchnię nad mięśniem trójgłowym ramienia. Jeże-
li istnieje taka konieczność, wstrzyknięcia podskórne u niemowląt można także wykonywać w górno zewnętrzną 
okolicę nad mięśniem trójgłowym ramienia. 
• W przypadku podawania niemowlętom i małym dzieciom podczas jednej wizyty co najmniej 3 szczepionek, 
należy wybrać okolicę udową (ze względu na dużą masę mięśniową). Miejsca wstrzyknięć powinny być od siebie 
na tyle oddalone (co najmniej o 25 mm), aby można było odróżnić źródła objawów i dolegliwości uznawanych za 
ewentualny miejscowy NOP. 

Z powyższych zapisów wynika, że: 
• u dzieci w 1. roku życia szczepionkę DTPw można podać domięśniowo (co zgodnie z ChPL jest zalecane ze 
względu na mniejsze ryzyko powikłań miejscowych) wyłącznie w okolicę udową (niezależnie od długości użytej 
igły) 
• jeśli zdecydujemy się na podanie szczepionki DTPw głęboko podskórnie, to u niemowląt również powinniśmy 
wybrać okolicę udową. Zgodnie z zaleceniami w wyjątkowych sytuacjach szczepienie można wykonać podskórnie 
w okolicę mięśnia trójgłowego ramienia, jednak zapis w ChPL dotyczący możliwości szczepienia DTP w mięsień 
naramienny (który jest zgoła czymś innym niż mięsień trójgłowy) wyklucza możliwość szczepienia niemowlęcia 
w ramię. 

Ryzyko związane ze szczepieniem niemowląt w ramię 
Wnioski z analizy wytycznych jednoznacznie wskazują, że szczepionkę DTPw należy podawać w okolicę udową. 
Jednak w praktyce, w wielu ośrodkach nadal szczepienie to wykonuje się w ramię. Niestety takie postępowanie 
zwiększa ryzyko wystąpienia miejscowych NOP. 

Rycina 1. obrazuje zmiany bliznowate, które wystąpiły po podaniu szczepionki DTP w okolicę mięśnia naramien-
nego. U niemowląt mięsień naramienny nie jest bezpieczną okolicą podania szczepionki, ponieważ nie jest wy-
starczająco rozwinięty (jego objętość jest zbyt mała), aby skutecznie „zaabsorbować” szczepionkę. Dodatkowo 
istnieje ryzyko uszkodzenia nerwu promieniowego, który biegnie blisko powierzchni ramienia. Niezależnie 
od ryzyka NOP związanego z wykonaniem szczepienia w tę okolicę, duże znaczenie dla skuteczności szczepienia 
ma kwestia prawidłowej absorpcji szczepionki – w 1988 roku opisano epizod zachorowania na wściekliznę po  
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pogryzieniu przez dzikie zwierzę mimo zastosowania szczepienia poekspozycyjnego (oraz immunoglobuliny). 
Nieskuteczność szczepienia wiązano z jego podaniem w okolicę pośladkową, w której dystrybucja szczepionki jest 
suboptymalna i nieprzewidywalna (duże ryzyko podania szczepionki w tkankę tłuszczową, a nie mięśniową). 
Obecnie żadna szczepionka nie jest zalecana do podawania w okolicę pośladkową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 1. Dwie blizny po powikłaniach związanych z podaniem 2 dawek DTP w okolicę 
prawego mięśnia naramiennego w 7. i 14. tygodniu życia. Mimo że po pierwszym szcze-
pieniu DTP u dziecka wystąpił duży odczyn miejscowy (obrzęk, zaczerwienienie, następ-
nie ropień jałowy wymagający interwencji chirurgicznej), kolejną dawkę tej szczepionki 
podano również w okolicę mięśnia naramiennego, co wywołało takie same następstwa 
kliniczne. Dziecko skierowano na konsultację do Poradni Chorób Zakaźnych dopiero po 
drugim incydencie NOP (Fot. Agnieszka Matkowska-Kocjan).  
 

Objawy widoczne na rycinie 1. nasuwają także refleksję odnośnie do realizacji szczepień ochronnych: mimo wy-
stąpienia NOP po podaniu DTP w ramię (p. opis do ryc. 1.) nie zmieniono dalszego postępowania i kolejną dawkę 
szczepionki podano w tę samą okolicę, wywołując podobne powikłania. Nie zmieniono też rodzaju preparatu 
(wystąpienie NOP po DTP jest podstawą do zamiany na preparat całokomórkowy). Przeczy to zasadzie indywidua-
lizacji zaleceń dotyczących uodpornienia, którą należy stosować w przypadku złej tolerancji szczepień u dzieci. 
Z kolei rycina 2. przedstawia bliznowca, który stanowił powikłane po podaniu DTP zbyt nisko w stosunku do mię-
śnia naramiennego czy mięśnia trójgłowego ramienia niemowlęcia.  
 

Ryc. 2. Blizna po powikłaniach miejscowych po podaniu DTP 
w okolicę nadłokciową. Trudno uzasadnić wykonanie wstrzyk-
nięcia w takim miejscu – jest ono znacznie oddalone zarówno 
od mięśnia naramiennego, jak i mięśnia trójgłowego ramie-
nia. Niemniej jednak osoby zajmujące się szczepieniem naj-
młodszych dzieci podkreślają, że ramię niemowlęcia jest na 
tyle małe, że gdy się je uchwyci bezpośrednio przed poda-
niem szczepionki, trudno dokładnie określić, czy szczepienie 
jest wykonywane w mięsień czy obok niego. Prawdopodobnie 
do takiej sytuacji doszło w tym przypadku (Fot. Agnieszka 
Matkowska-Kocjan).  

 

Przegląd piśmiennictwa nie pozostawia wątpliwości co do wyboru pomiędzy ramieniem a udem przy wykonywa-
niu szczepień u niemowląt i małych dzieci (z wyjątkiem BCG, którą jako jedyną w 1. rż. podaje się w ramię). Już 
w latach 90. XX wieku zauważono, że szczepionki zawierające komponentę DTP są lepiej tolerowane po podaniu 
w mięsień udowy. Jackson i wsp. przeprowadzili retrospektywną analizę dotyczącą ryzyka wystąpienia NOP po 
podaniu dawki przypominającej DTP (szczepionka bezkomórkowa DTPa) u dzieci w wieku 1–6 lat. Badaniem obję-
to ponad 1,4 miliona dzieci, stwierdzając, że ryzyko powikłań związanych z podaniem DTPa w ramię u dzieci w 2. 
i 3. roku życia jest niemal 2-krotnie (1,88 razy) większe (95% CI: 1,34–2,65) niż w przypadku wykonywania szcze-
pienia w udo. Istotnie większe (1,78 razy; [95% CI: 1,43–2,21]) ryzyko wystąpienia NOP po szczepieniu w ramię, 
w porównaniu ze szczepieniem w udo, stwierdzono także u starszych dzieci (4–6 lat). Należy zwrócić uwagę, że 
oba badania dotyczyły dzieci znacznie starszych niż omawiane w niniejszym artykule niemowlęta, co dowodzi, że 
nawet u starszych dzieci szczepienie w mięsień udowy jest bezpieczniejsze od szczepienia w mięsień naramienny. 
Warto także wspomnień o przeglądzie piśmiennictwa Ajana i wsp. dotyczącym wyboru między domięśniowym 
a podskórnym podaniem preparatów, które zgodnie z ich ChPL można podać na oba sposoby. Jednoznacznie wy-
kazano w nim, że domięśniowe podanie szczepionki jest bezpieczniejsze i charakteryzuje się większą immunogen-
nością, w porównaniu z podaniem podskórnym (choć w niektórych sytuacjach klinicznych [np. zaburzenia krzep-
nięcia] należy wybrać jednak podskórną drogę podania). Celeblioglu i wsp. zauważyli również, że niemowlęta pła-
czą krócej po podaniu szczepionki w mięsień boczny uda niż w mięsień naramienny. 
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Problemy z planowaniem wielu szczepień na jednej wizycie 
Z doświadczenia nabytego w poradni konsultacyjnej, a także z rozmów z lekarzami i pielęgniarkami podczas szko-
leń i konferencji naukowych wynika, że niektóre pielęgniarki obawiają się podawania 2 szczepionek w to samo 
udo podczas jednej wizyty. Jeśli w czasie jednej wizyty planuje się podać co najmniej 3 szczepionki, wstrzyknięcia 
zwykle wykonuje się w obie kończyny dolne oraz w jedno ramię lub oba ramiona (udo + udo + ramię [+ ramię]). 
Jedną z przyczyn opisywanych problemów jest brak możliwości bezpłatnego stosowania do realizacji PSO szcze-
pionek skojarzonych typu „5 w 1” i „6 w 1”, które rozwiązałyby ten problem. Jak już wspomniano, zgodnie z aktu-
alnym PSO na dwóch pierwszych wizytach szczepiennych przewiduje się jednoczesne podanie 4 różnych prepara-
tów. Nie dziwi więc, że sposób rozplanowania wstrzyknięć tych szczepionek może budzić wątpliwości i dezorien-
tację personelu pielęgniarskiego. Mimo iż w razie konieczności jednoczesnego wykonania wielu szczepień u nie-
mowlęcia od lat zaleca się podanie 2 szczepionek w jedno udo w odległości co najmniej 2,5 cm (absolutne  
minimum to 2 cm; w celu zmniejszenia ryzyka nałożenia się miejscowych NOP), wiele pielęgniarek i lekarzy 
nie ufa tym zaleceniom. Niektórzy odwołują się do zapisów ChPL poszczególnych szczepionek: „Różne szczepionki 
należy wstrzykiwać w różne miejsca ciała”, rozumiejąc, że różne miejsca ciała oznaczają różne kończyny.  
Praktyka pokazuje jednak, że wstrzyknięcia wystarczy wykonać w odległości około 2,5 cm, co znalazło również 
odzwierciedlenie w wytycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 3. Proponowany schemat podawania  
szczepień u niemowląt 
 
 
 
 

Proponowany schemat wstrzyknięć szczepionek w 1. roku życia 
W celu ograniczenia ryzyka pomyłek związanych z jednoczesnym wykonywaniem kilku szczepień, zasadne wydaje 
się postępowanie zgodne z unifikowanymi zasadami szczepień u wszystkich niemowląt. Określenie sztywnych 
reguł dotyczących wyboru okolicy anatomicznej ciała ułatwia również interpretację ewentualnych powikłań  
poszczepiennych. Jeśli pielęgniarka zawsze będzie podawała na przykład szczepionkę przeciwko Hib w dolną 
część mięśnia udowego po lewej stronie, to – w razie wystąpienia miejscowego NOP w tej okolicy – nie będzie 
miała wątpliwości, której szczepionki dotyczyło powikłanie, nawet jeśli w dokumentacji nie odnotuje dokładnego 
miejsca podania. Na rycinie 3. oraz w tabelach 1.–3. przedstawiono propozycję algorytmu postępowania w przy-
padku jednoczesnego podawania wielu szczepionek, który może być pomocny w zapamiętaniu proponowanej 
zasady. Oczywiście przedstawione rozwiązania można dowolnie modyfikować (podawać szczepionki w mięśnie 
udowe w innej kolejności). Nie ma żadnych wytycznych, które stanowiłby na przykład o wyższości szczepienia 
przeciwko pneumokokom w prawe udo nad szczepieniem w udo lewe lub nakazywałyby na przykład szczepienie 
przeciwko Hib i DTP w to samo udo. Korzystne jednak wydaje się ustalenie jednolitej metody planowania szcze-
pień dla wszystkich ośrodków szczepiennych, co poprawiłoby wykonawstwo szczepień (redukcja pomyłek) 
i współpracę między ośrodkami (np. ocena odczynów poszczepiennych w innej jednostce niż ta, w której  
wykonano szczepienie). 
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Tabela 1. Proponowany algorytm planowania szczepień podawanych w mięśnie udowe 

  Prawe udo Lewe udo 

pierwsza wizyta szczepienna 
WZW B (góra) 
pneumokoki (dół) 

DTP (góra) 
Hib (dół) 

druga wizyta szczepienna 
polio (góra) 
pneumokoki (dół) 

trzecia wizyta szczepienna polio (góra) 

Podsumowanie ułatwiające zapamiętanie zasady planowania szczepień: 
1) DTP i Hib podajemy zawsze w lewe udo 
2) pneumokoki i polio podajemy zawsze w prawe udo (zasada „p”) 
3) górna część prawego uda zarezerwowana jest dla szczepionek „zmiennych” – WZW B lub polio 
4) pneumokoki podajemy na końcu, w dolną część prawego uda – na trzeciej wizycie szczepiennej ich nie podaje-
my (chyba że stosujemy schemat „3+1” zalecany dla grup ryzyka) 
5) wszystkie szczepionki wymienione w tabeli u niemowląt powinno się wstrzykiwać domięśniowo. 
Należy pamiętać, że 2 szczepionki można podać w jedno udo w odległości co najmniej 2,5 cm.2 
Proponujemy rozpoczynanie szczepień od stałych składowych – wykonania DTP i Hib w lewe udo, a następnie wy-
konywanie wstrzyknięć zmiennych – w prawe udo. 
Aby uniknąć wykonania szczepienia w przypadkowe miejsce, przed rozpoczęciem iniekcji na ciele dziecka można 
narysować planowane miejsca podania szczepionek (np. okręgi). 

DTP – szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, WZW B – szczepionka przeciwko wirusowemu zapale-
niu wątroby typu B 

Tabela 2. Proponowany algorytm podawania szczepionek z użyciem szczepionki 5-składnikowej (DTPa-IPV-Hib) 

  Prawe udo Lewe udo 

pierwsza wizyta 
WZW B (góra) 
pneumokoki (dół) 

DTPa-IPV-Hib 

druga wizyta pneumokoki DTPa-IPV-Hib 

trzecia wizyta – DTPa-IPV-Hib 

WZW B – szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 

Tabela. 3. Proponowany algorytm podawania szczepionek z użyciem szczepionki DTPa-IPV (Tetraxim) 

  Prawe udo Lewe udo 

pierwsza wizyta 
WZW B (góra) 
pneumokoki (dół) 

DTPa-IPV (góra) 
Hib (dół) 

druga wizyta 
– 
pneumokoki 

DTPa-IPV (góra) 
Hib (dół) 

trzecia wizyta Hib DTPa-IPV 

Hib – Haemphilus influenzae typu b, WZW B – szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 

Rozdzielanie szczepień 
Po kilku miesięcy stosowania PSO na rok 2017 wyraźnie widać, że niektórzy lekarze proponują rodzicom rozdziele-
nie szczepionek zaplanowanych do podania na jednej wizycie (np. na jednej wizycie DTP i Hib, a po tygodniu WZW 
B i pneumokoki). Takie rozwiązanie jest bardzo niekorzystne dla prawidłowej immunizacji dziecka – zwiększenie 
liczby wizyt szczepiennych zmniejsza szansę na realizację PSO w zaplanowanym terminie i zwiększa ryzyko niepo-
wodzenia uodpornienia. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w artykule „Częściowi przeciwnicy szczepień – 
wyzwanie dla lekarza prowadzącego szczepienia niemowląt i małych dzieci” opublikowanego na łamach czasopi-
sma „Medycyna Praktyczna – Szczepienia” 4/2016. 

Podsumowanie 
W dobie powszechnego zmniejszenia zaufania do szczepień ochronnych kwestia bezpieczeństwa uodpornienia 
jest szczególnie istotna. Niestosowanie się do zaleceń opartych na danych naukowych zwiększa ryzyko występo-
wania NOP. Stosowanie się do zaproponowanego schematu podawania szczepionek niemowlętom w 1. roku życia 
może poprawić wyszczepialność dzieci oraz zmniejszyć liczbę pomyłek personelu medycznego, których ryzyko 
zwiększa się wraz ze zwiększeniem liczby dawek szczepionek przewidzianych do jednoczesnego podania. 

Źródło: https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/176079,jak-podawac-jednoczesnie-kilka-
szczepionek-u-niemowlat 
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System Monitorowania Kształcenia /SMK/ 
– obowiązek rejestracji 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek  

i 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 
2018 rok - 35,55 zł 

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

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

-      wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły 
wniosku 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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Z żałobnej karty … 

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
Bo zostawili ślady w naszych sercach…” 

 
 

Koleżance Elżbiecie Kosakowskiej 
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci  

 

SIOSTRY 
 

składają 
 

Koleżanki z Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej  
w Krasnymstawie 

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

 

Koleżance Annie Grochmal 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

z powodu śmierci 
 

SYNA 
 

składają 
 

Koleżanki z Oddziału Laryngologii 
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

w Chełmie  

„A koniec jest początkiem 
i Nową Nadzieją…” 

 
 

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że wieku 64 lat odeszła od nas  
Nasza Koleżanka - pielęgniarka 

 

Ś. P. Joanna Brydiuk 
 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 
 

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie 



 

 

ZDJĘCIA ZE SZKOLENIA NT. „PREWENCJA WYKROCZEŃ ZAWODOWYCH  

I ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ” 

ZDJĘCIA ZE SZKOLENIA W MSPZOZ W CHEŁMIE  

DOTYCZĄCEGO CUKRZYCY 



 

 

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 12.00 do 16.00 

 wtorek   od 07.30 do 11.30 

 środa     od 11.30 do 15.30 

 czwartek   od 07.30 do 11.30 

 piątek    od 11.30 do 15.30 

   

Dyżury Wiceprzewodniczących ORPiP w Chełmie  
odbywają się według comiesięcznych ustaleń 

Wiceprzewodnicząca Barbara Kowalik                                  tel. 82 576-21-70 

Wiceprzewodnicząca Ewa Piskała                  tel. 82 562-33-06 

Sekretarz Beata Żółkiewska                     tel. 82 562-32-10 

Redakcja:  

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

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

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl   

Zespół Redakcyjny: Izabella Chałaj, Beata Żółkiewska, Katarzyna Zdolska, Renata Kruk, Pawelec Teresa, 
Jacek Kozioł, Małgorzata Dworucha, Ewa Kostrzewa-Zabłocka 
Skład komputerowy:  Agnieszka Kowalczuk & Małgorzata Wancerz (OIPiP w Chełmie) 
Druk: ATTYLA Władysław Kardasz, Jacek Kardasz Sp. J. ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość 

DYŻURY PEŁNIĄ: 

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE  

pierwsza środa miesiąca w godzinach 15.00 - 17.00 

trzeci wtorek miesiąca dyżur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00 

tel. 82 565 43 73 
 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

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

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

dyżur telefoniczny tel. 82 565 43 73 


