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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 

która odbędzie się  

24 maja 2019 r., w Ranczu Budrysa, Strupin Duży 64a  

 

Koszt od uczestnika ok. 40,00 zł 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 maja 2019 r.  

w Biurze OIPiP w Chełmie.  

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 
/Prosimy nie dokonywać wpłat na konto./  

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji opłata nie będzie zwracana. 

RELACJA Z XXXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

W CHEŁMIE 

W dniu 29 marca 2019 r. w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym 

im. Władysławy Szoc w Chełmie odbył się XXXIV 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 (2019) i I kwartał roku  

następnego (2020).  

XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Chełmie podjął 8 Uchwał.  

W ramach prewencji zawodowej, podczas obrad Zjazdu, wystąpienie miała pani  

Marzanna Niewęgłowska – Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

OIPiP w Chełmie. Tematem wykładu były „ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE- KIERUNEK ZMIAN”, któ-

ry umieszczamy w niniejszym Biuletynie. 

Sponsorami XXXIV OZPiP w Chełmie były firmy Solpharm i NZOZ Prof-Med, których 

przedstawicielki zaprezentowały produkty swoich firm. Za sponsoring serdecznie dziękujemy. 
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 Uczmy się na błędach, uczmy się od tych, którzy znaleźli właściwą drogę. Brzmi trochę 
jak zużyty frazes, czy też jest truizmem pozbawionym realnego sensu? 
 Lotnictwo i ochrona zdrowia na pierwszy rzut oka niewiele mają ze sobą wspólnego. 
Otóż nic bardziej mylnego. Tym co łączy te dwie tak odległe dziedziny jest bezpieczeństwo  
ludzi, a więc nas wszystkich. 
Co nas różni? 
 Lotnictwo i ochrona zdrowia mają odmienną psychologię, kulturę i nastawienie do 
zmian, a najbardziej różnimy się w podejściu do niepowodzeń. 
 Lotnictwo stało się najbardziej bezpiecznym środkiem transportu, a przecież funkcjonuje  
najkrócej, bo niespełna sto lat. Dzisiaj samoloty przewożące ponad 500 pasażerów, pilotowane  
są tylko przez dwie doskonale współpracujące ze sobą osoby, a lądowanie może odbywać się 
przy praktycznie zerowej widoczności. 
 Jak tego dokonali? 
 Technicznym rozwiązaniem było wprowadzenie do wyposażenia samolotów rejestrato-
rów parametrów lotu i rozmów w kabinie (czarne skrzynki) dało to możliwość obiektywnej 
oceny przyczyn wypadku. 
 Tak, w ochronie zdrowia nie zastosujemy tego, aczkolwiek mogą to być inne możliwości, 
wszystko przed nami. 
 Badanie wypadku, to tak naprawdę porażka systemu bezpieczeństwa. Pierwszym  
elementem stało się badanie incydentów, czyli zdarzeń, w których doszło do zagrożenia bez-
pieczeństwa (nieomal błąd), lecz zostały wykryte w porę nie doprowadzając do zagrożenia 
(katastrofy). Tak dzieje się nadal. Jest to ciągły proces, jako przeciwwaga dla zagrożeń wywo-
dzących się z postępu. Łatwo sobie wyobrazić, że wyniki takich analiz mogłyby posłużyć  
do działań dyscyplinarnych wobec załóg. W załączniku 13 do Konwencji o międzynarodowym 
lotnictwie cywilnym zapisano, że badanie wypadku lub incydentu nie może być prowadzone  
w celu wykazania winy czy odpowiedzialności, a jego jedynym celem jest poprawa bezpieczeń-
stwa lotów. Stworzono swoistą atmosferę zachęcania do przyznawania się do błędów i polity-
kę niekarania za nie. Incydenty wyjaśniane są  we współpracy z załogami biorącymi w nich 
udział, zaś wyniki tych analiz służą do udoskonalania systemu szkolenia, obsługi technicznej,  
a nawet zarządzania firmą. Piloci stopniowo przekonywali się do nowych zasad, a liczba zgło-
szeń incydentów rosła. 
 Czy to oznacza, że lotnictwo z biegiem lat staje się bardziej niebezpieczne? 
 Nie wzrosła liczba incydentów, ale ich identyfikacja i raportowanie. Jest to wskaźnik do-
brych tendencji w budowaniu bezpieczeństwa opartego na wzajemnym zaufaniu i przyznawa-
niu się do błędów ze świadomością, że możemy uratować ludzkie życie/zdrowie. W wielu przy-
padkach zgłoszenia nie nosiły nawet znamion incydentu, ale w oczach zgłaszających stanowiły 
jakieś zagrożenie, dlatego donosili sami na siebie, że zrobili coś nie do końca dobrze z różnych 
przyczyn i chcieliby poddać to ocenie i weryfikacji. Taka postawa świadczy o wzrastającym zau-
faniu do nierepresyjnego systemu i chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami i wątpliwościa-
mi z innymi. 
 W ochronie zdrowia w 1999 roku amerykański Instytut Medycyny wydał publikację pt.  
„To err is human” - „Mylić się jest rzeczą ludzką”, w której zawarł raport z przełomowego do-
chodzenia, że każdego roku  na skutek możliwych do uniknięcia błędów medycznych umiera 
od 44.000 do 98.000 Amerykanów. Dane te były jeszcze niewystarczająco poznane. Wśród 
przyczyn możliwych do uniknięcia zgonów wymienia się błędne diagnozy, pomyłki w farmako-
terapii, uszkodzenia ciała podczas operacji, pomylona strona ciała, błędy podczas transfuzji, 
upadki, oparzenia, odleżyny, powikłania pooperacyjne i wiele innych. 

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE- KIERUNEK ZMIAN 
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 Doktor Peter Pronovost, światowej sławy klinicysta, profesor Uniwersytetu Johna Hop-
kinsa w oświadczeniu wygłoszonym przed senatem USA zwrócił uwagę, że z praktycznego 
punktu widzenia lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia każdego dnia rozbijają dwa jumbo 
jety pełne pacjentów, raz na dwa miesiące dochodzi do nowego ataku na World Trade Center. 
Inaczej obrazując sytuację błędy medyczne popełniane w szpitalach są trzecią najczęstszą 
przyczyną śmierci Amerykanów i jedynie ustępują nowotworom i chorobom układu krąże-
nia .To są tylko szpitale, a pozostałe placówki? Równie porażające są statystyki brytyjskie 
i  francuskie. 
 Źródłem tego spustoszenia nie jest przecież grupa szalonych, żądnych krwi, czy niekom-
petentnych ludzi. Zwykle popełniają je osoby nie znudzone, leniwe, lub pełne złych intencji, 
lecz profesjonaliści postępujący z uwagą i troską, jakiej oczekuje się od przedstawicieli zawo-
dów medycznych. 
 Dlaczego więc tak się dzieje? 
 Jednym z wytłumaczeń jest złożoność, dlatego łatwo o błąd na każdym etapie diagnozy,  
leczenia, rehabilitacji. Niedobór personelu, z czym boryka się cały świat, przemęczenie, tempo  
podejmowania decyzji i wiele innych. Istnieje jednak coś, co sięga głębiej i oddziałuje bardziej 
subtelnie. Problemem nie jest brak zasobów, a kultura organizacji i społeczeństwa. Okazuje 
się ,że do wielu błędów popełnianych w szpitalach i innych sferach życia prowadzą konkretne 
ścieżki nazywane przez specjalistów badających wypadki sygnaturami. W lotnictwie wprowa-
dzono jawne raporty i szczerą ocenę decyzji, dzięki czemu wykrywa się niedociągnięcia i doko-
nuje reform uniemożliwiających, czy chociażby ograniczających powtarzanie błędów. Każdy 
z nas dobrze wie, że nie jest łatwo przełknąć niepowodzenie. Najeżamy się nawet w trywial-
nych sprawach. Kiedy wytknięty błąd dotyczy sfery dla nas bardzo istotnej uruchamiają się naj-
groźniejsze szkodliwe procesy. Gdy czujemy, że ktoś podaje w wątpliwość nasz profesjonalizm 
odruchowo stawiamy zasieki. Wolimy nie wiedzieć, że nie jesteśmy w czymś niekompetentni, 
czy nieporadni. Dla wysokich rangą lekarzy, spędzających lata na kształceniu, którzy wspięli się 
na szczyt swojej profesji przyznanie się do błędu ma wręcz traumatyczny wymiar. Nasze społe-
czeństwo , jako całość wykazuje nacechowane hipokryzją nastawienie do porażek. Szukamy 
natychmiast wymówek dla własnych słabości, natomiast innym z ochotą przypisujemy  
winę .Charakteryzujemy się również głęboko zakorzenionym instynktem poszukiwania kozłów 
ofiarnych. Tuszujemy pomyłki ze strachu przed innymi, ale też by chronić się przed sobą. Nau-
kowcy dowodzą, że dysponujemy doskonale wykształconą zdolnością obróbki pamięci, usuwa-
my z pamięci nasze wpadki. Zamiast uczyć się na błędach, dbamy o nieskazitelność naszej au-
tobiografii w naszej głowie. Uznawanie przez nas porażek za coś negatywnego, czego samemu 
należy się wstydzić, a co u innych wolno krytykować jest głęboko zakorzenione w kulturze 
i psychologii człowieka. W ochronie zdrowia oczekuje się nieomylności, a w porażkach dostrze-
ga się dowody niekompetencji. To właśnie sprawia, że lekarzy, pielęgniarki i innych przedsta-
wicieli zawodów medycznych przeraża nawet świadomość, że mogą popełnić błąd. Przytoczę 
tutaj słowa brytyjskiego lekarza Davida Hilfikera:”Nierealistyczne oczekiwania pacjentów są 
bez wątpienia , skutkiem opinii, jaką my lekarze mamy sami o sobie, czy też mówiąc bardziej 
konkretnie, skutkiem wizji naszego zawodu, którą łudzimy się od dłuższego czasu. Tymczasem 
nasza nieomylność jest rzecz jasna wielką iluzją, grą luster, w której bierzemy udział.” 
 Każde więc niepowodzenie może okazać się tym, które zaszkodzi ego, co gorsze reputacji 
lekarza i wszystkich innych pracowników ochrony zdrowia, a w tej chwili mówimy o nas -
pielęgniarkach i położnych. 
 Zwyczaj usprawiedliwiania niepowodzeń przed samym sobą w połączeniu z powszechną 
kulturą alergii na porażkę  nieodmiennie przeistacza się w praktycznie nieprzekraczalną barie-
rę dla rozwoju. 
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 Kolejnym problemem  natury psychologicznej jest brak uwzględnienia ograniczeń ludz-
kiej psychiki w sytuacji stresowej, jak też zjawisko ograniczonej asertywności u osób podle-
głych w jakiejkolwiek hierarchii. 
 Jak to rozwiązano w lotnictwie? 
 Wprowadzono szkolenia—Komunikacja interpersonalna, zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Główny nacisk położono na porozumiewanie się drugich pilotów oraz pozostałych niższych 
rangą członków załogi, nauczono ich asertywnej komunikacji. Kapitanowie, którzy przez lata 
odgrywali w samolocie rolę wielkiego wodza, musieli nauczyć się słuchać , przyjmować instruk-
cje i rozwiewać niejasności. Spowodowało to łatwość aktywacji niższych rangą współpracowni-
ków i zwiększyło prawdopodobieństwo, że odważą się zareagować w sytuacji zagrożenia. 
 Czy warto dążyć do zmian? 
 Posłużę się wypowiedzią jednego z pilotów -Sullenbergera:”Cała wiedza, jaką dysponuje-
my w lotnictwie wszystkie punkty regulaminu, wszystkie procedury, które stosujemy, wzięły 
się stąd, że ktoś, kiedyś zginął (....) Odebraliśmy olbrzymim kosztem, dosłownie okupiliśmy 
krwią lekcje, które musimy zachować dla przyszłych pokoleń w postaci fachowej wiedzy. Nie 
możemy sobie pozwolić na moralną porażkę, którą byłoby zapomnieć i uczyć się tego od  
nowa.” 
 Gary Kaplan -dyrektor szpitala Virginia Mason w Seatle w 2002 roku udał się do Japonii
(Zakłady Toyoty). Celem tej wizyty było przeniesienie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa na 
grunt szpitala. Po powrocie stwierdził, że „co prawda samochody mają niewiele wspólnego 
z ludźmi, ale mogliśmy przenieść na grunt szpitala główną zasadę — By kultura organizacji  
zachęcała do przyznawania się do błędów, wtedy wszyscy mogą się na nich uczyć” G. Kaplan 
zreformował szpital poprzez wdrożenie systemu zgłaszania sytuacji zagrażających zdrowiu  
pacjentów (PSA-Patient Safiety Alerts). Kaplan uruchomił na jego potrzeby czynną 24h. /dobę 
linię telefoniczną i internetowy system zgłoszeń. Niestety tak jak wszędzie na pomyłki patrzo-
no krzywym okiem. Poza tym, ze względu na ścisłą hierarchię pielęgniarki i mniej doświadczeni 
lekarze obawiali się zgłaszać niedopatrzenia wyżej postawionych członków personelu. Innowa-
cja Kaplana przegrała w zderzeniu z niesprzyjającą kulturą (niewiele raportów pojawiło się 
w  systemie.) 
 Wypowiedź Cathie Furman, vice dyrektora tegoż szpitala: ” W służbie zdrowia na całym 
świecie zawsze panowała kultura oskarżeń i hierarchii. Z doświadczenia wiemy, że bardzo 
trudno stawić jej czoła.” Przełom nastąpił w 2004 roku po śmierci pacjentki w wyniku zamiany 
środka kontrastującego ze środkiem odkażającym. Gary Kaplan nie uchylał się od odpowie-
dzialności, opublikował szczere, rzeczowe przeprosiny. Krewni pacjentki docenili zarówno po-
stawę, jak też to że pomógł im zrozumieć, dlaczego stracili członka rodziny. Ten przypadek 
sprawił, że 55.000 załoga szpitala nareszcie przejrzała na oczy. Był to trudny okres. Zaczęto  
dostrzegać problem. Nie działo się to ad hoc. Pracownicy odkryli, że jeśli nie chodziło o przy-
padki rażących zaniedbań, to zamiast bać  się kary, mogli liczyć na pochwałę. Dziś ten szpital 
pod kierownictwem Garego Kaplana jest placówką zajmującą czołowe miejsca w światowych 
rankingach bezpieczeństwa. System Kaplana przyniósł sukces, ale wymagało to zmian  
na szczeblu organizacji, jak i mentalności całej kadry. 
 Czego jeszcze powinniśmy się uczyć, na co zwrócić uwagę? 
 Dysonans poznawczy polega na reinterpretacji faktów, albo lekceważeniu informacji 
sprzecznych z własnymi poglądami, tak definiuje to zjawisko psychologia. Inaczej dysonans  
poznawczy to wewnętrzny strach przed obwinianiem, przez który marnujemy wiedzę płynącą  
z porażek. Obwinianie i dysonans są w praktyce konsekwencją tego samego mylnego nasta-
wienia do błędów. Wśród wielu z nas tak desperacko broni się własnych wartości, że nie potra-
fimy przyznać się do omylności. Rzecz w tym, że poczucie własnej wartości to cecha nad wyraz 
przeceniana. Wiele osób woli popaść w stagnację, niż ujawnić chociaż najmniejszą ze swoich 
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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. 

słabości. W rzeczywistości potrzebujemy odporności, czyli zdolności stawiania czoła poraż-
kom i wyciąganiu z nich wniosków. Jeśli zależy nam na wykorzystaniu własnego potencjału 
oraz potencjału naszej organizacji, musimy zmienić sposób postrzegania porażek.  Strach 
przed porażką nie jest wrodzony, ani instynktowny, ale narasta z wiekiem. Małe dzieci nie 
boją się porażki. Próbują nowych rzeczy, świetnie się przy tym bawią, szybko uczą się. Kiedy 
popełnimy błąd, nie ma sensu udawać, że nic się nie stało, albo zrzucać winę na kogoś inne-
go. Tak trwonimy okazję, by dowiedzieć się więcej o swoich brakach, ułomnościach w zakre-
sie umiejętności, doświadczenia, kwalifikacji. Kiedy dostrzeżesz, że mógłbyś coś poprawić 
możesz zacząć działać i zmieniać. To jest właśnie droga do postępu, a nie cofanie się. Trudno 
uznać za udane życie, w którym stale kulimy się ze strachu przed negatywnymi opiniami i uni-
kamy sytuacji, w których moglibyśmy być oceniani. Jest to szlaban, który stawiamy sobie na 
drodze do postępu. Stoimy w miejscu. Dochodząc do rzeczywistych przyczyn, a nie wskazując 
winnego zyskujemy podwójnie. Co oczywiste zyskuje się okazję do nauki i potencjalnie napra-
wia najczęściej błąd systemowy, a jednocześnie buduje zdrową kulturę bezpieczeństwa.  
Wykwalifikowani pracownicy mają zapewnione poczucie, że mogą otwarcie rozmawiać  
o błędach, dzielić się ważnymi informacjami i nie spotkają się z niesprawiedliwą karą. Wów-
czas, kiedy nauczymy się skupiać na prawdzie, szczerości i szacunku do drugiej osoby, stwo-
rzymy zdrową kulturę dla realnej nauki na błędach. 
 W okresie ostatnich 20 lat nastąpiły olbrzymie zmiany w opiece zdrowotnej. Postęp 
i innowacje przyczyniły się pośrednio również do zagrożenia bezpieczeństwa. W tak zmienia-
jących się warunkach często coś może pójść nie tak. Zawsze istnieje możliwość wystąpienia 
zdarzeń niepożądanych. Można nieumyślnie wyrządzić poważną krzywdę pacjentowi podczas 
wykonywania rutynowych czynności w ramach zwykłej praktyki klinicznej lub w wyniku decy-
zji klinicznych. 
 Należy pamiętać, że wszyscy odpowiedzialnie wykonują swoją pracę i nikt nie ma  
zamiaru wyrządzać umyślnej szkody pacjentom. Zdarzenie niepożądane wynika z określonych 
braków lub niedomogów systemowych połączonych z konkretnymi uwarunkowaniami i oko-
licznościami środowiska pracy. 
 Problem ograniczania negatywnych skutków oraz kosztów związanych z występowa-
niem zdarzeń niepożądanych stanowi priorytet wszystkich współczesnych, rozwiniętych sys-
temów opieki zdrowotnej na całym świecie. 
 Uczmy się na błędach, a przede wszystkim wychwytujmy zagrożenia, prowadzące do  
zdarzeń niepożądanych. Przekazujmy je do analizy celem uniknięcia sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu nas wszystkich. Działamy dla wspólnego dobra, nas pracowników i nas pa-
cjentów. 

mgr Marzanna Niewęgłowska 
Zastępca Okręgowego Rzecznika  

Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Chełmie 
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NOTATKA ZE SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK  

„NOWA DOKUMENTACJA MEDYCZNA W POZ” 
 

Dnia 14 lutego 2019 r. w świetlicy Przychodni Nr 1 Miejskiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie ul. Wołyńska 11 odbyło się bezpłatne szkolenie dla 
pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Współorganizatorami szkolenia byli: Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Chełmie i Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Chełmie. 
Szkolenie przeprowadziła Pani mgr Dorota Suchodół – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego dla województwa lubelskiego i dotyczyło nowej dokumentacji 
medycznej w POZ. W szkoleniu uczestniczyły 43 pielęgniarki. 
 
Poniżej zamieszczamy prezentację ze szkolenia. 
 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 
DOKUMENTACJA PIELĘGNIARSKA 

 
Akty prawne: 
* Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 
2217 ), 
* Ustawa z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1510), 
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 86), 
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 r. poz. 20692) 
 
Ustawa określa cele i organizację podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady zapewnienia 
odpowiedniej jakości świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki  
zdrowotnej. 
Podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwszego kontaktu świadczeniobiorcy.  
W POZ jest zapewniony dostęp do profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgna-
cyjnych oraz rehabilitacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  
publicznych. 
 

Cele Podstawowej opieki zdrowotnej: 
1) zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną; 
2) koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia; 
3) ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdra-
żanie działań profilaktycznych; 
4) rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego 
i psychicznego; 
5) zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do 
potrzeb różnych grup społeczeństwa; 
6) zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie 
i kształtowanie świadomości prozdrowotnej. 
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Koordynacja opieki 
Koordynacja opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia polega na 
zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy  
i elementy procesu ich realizacji, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków 
komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem jakości i efektywności udzielanych świadczeń. 
Koordynację, wg ustawy zapewnia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej 
„lekarzem POZ”, we współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, zwaną dalej 
„pielęgniarką POZ”, i położną podstawowej opieki zdrowotnej, zwaną dalej „położną POZ”. 
 
Lekarz POZ w ramach koordynacji inicjuje lub kontynuuje postępowanie diagnostyczne i leczni-
cze, podejmowane w odniesieniu do świadczeniobiorcy przez innego świadczeniodawcę,  
w rozumieniu ustawy o świadczeniach w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie  
z aktualną wiedzą medyczną. 
Pielęgniarka POZ i położna POZ, w ramach współpracy z lekarzem POZ, rozpoznają warunki  
i potrzeby zdrowotne oraz problemy pielęgnacyjne świadczeniobiorcy, planują i sprawują kom-
pleksową opiekę  pielęgniarską, a także kontynuują postępowanie terapeutyczne zlecone 
przez innego świadczeniodawcę, w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z aktu-
alną wiedzą medyczną. 
 

Pielęgniarka POZ 
Art. 7. 1. Pielęgniarka POZ to pielęgniarka, która: 
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa 
–z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodo-
wy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę. 
Pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która: 
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, śro-
dowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej,  
w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo 
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowe-
go, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długotermino-
wej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo 
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długo-
terminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i eduka-
cji zdrowotnej, albo 
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długotermi-
nowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej – udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
przed dniem 31 grudnia 2024 r. 
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Deklaracje 
Art. 9. 
Świadczeniobiorca, w ramach wyboru wybiera lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ. 
Świadczeniobiorca, w ramach wyboru może wybrać: 
1) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u tego samego świadczeniodawcy albo 
2) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u różnych świadczeniodawców, albo 
3) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ będących świadczeniodawcami – tworzą-
cych zespół POZ. 
* Do dnia 31 grudnia 2024 r. świadczeniobiorca, dokonując wyboru, może wybrać lekarza POZ, 
pielęgniarkę POZ lub położną POZ nietworzących zespołu POZ, o którym mowa w art. 11 ust. 1. 
* Oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, o których mowa 
w  ust. 1, tracą ważność z dniem 31 grudnia 2024 r. 
* Oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, lekarza POZ, pielę-
gniarki POZ i położnej POZ, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują 
ważność. 
* Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 1, złożone do świadczeniodawców, nietworzą-
cych zespołu POZ, o którym mowa w art. 11 ust. 1, oraz art. 33 ust. 1, tracą ważność z dniem 
31 grudnia 2024 r. 
 

Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej 
Art. 11. 1. Zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje zespół podstawowej 
opieki zdrowotnej, zwany dalej „zespołem POZ”. 
2. W skład zespołu POZ wchodzą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. 
3. Pracę zespołu POZ koordynuje lekarz POZ, który rozstrzyga o sposobie planowania i realiza-
cji postępowania diagnostyczno-leczniczego nad świadczeniobiorcą. 
 
Art. 12. 
1. Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą, w zakresie działań 
mających na celu zachowanie zdrowia, profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie chorób 
oraz rehabilitację świadczeniobiorcy. 
2. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą i jego rodzi-
ną, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych. 
Lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ, wybrani przez świadczeniobiorcę, wydają skiero-
wania na realizację zabiegów i procedur medycznych, w zakresie posiadanych kompetencji. 
  

Świadczenia gwarantowane z zakresu POZ 
§ 2. Świadczenia gwarantowane obejmują: 
1) świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 
2) świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej; 
3) świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej; 
4) świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i  wycho-
wania; 
5) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; 
6) transport sanitarny. 
Rozporządzenie określa: wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w §2 pkt 2, oraz warunki ich realizacji są 
określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
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Dokumentacja 
Dokumentacja medyczna jest prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej. 
 
§ 2. 1. Dokumentację stanowi: 
1) dokumentacja indywidualna – dotycząca poszczególnych pacjentów korzystających ze 
świadczeń zdrowotnych; 
2) dokumentacja zbiorcza – dotycząca ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzy-
stających ze świadczeń zdrowotnych.   
 
Dokumentacja indywidualna obejmuje: 
* dokumentację indywidualną wewnętrzną, przeznaczoną na potrzeby podmiotu udzielające-
go świadczeń zdrowotnych, którą stanowią w szczególności: 
1) historia zdrowia i choroby; 
2) historia choroby; 
3) karta noworodka; 
4) karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej; 
5) karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną; 
6) karta wizyty patronażowej; 
7) karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego; 
8) karta uodpornienia. 
* dokumentację indywidualną zewnętrzną, przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystające-
go ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot, którą stanowią w szczególności: 
1) skierowanie do szpitala lub innego podmiotu; 
2) skierowanie na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie; 
3) karta przebiegu ciąży; 
4) książeczka zdrowia dziecka; 
5) karta informacyjna z leczenia szpitalnego; 
6) pisemna informacja lekarza leczącego pacjenta w poradni specjalistycznej dla kierującego 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 
7) książeczka szczepień, 
8) zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska. 
Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, 
skreśla się go i zamieszcza adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonu-
jącej adnotacji, zgodnie z §10 ust. 1 pkt 3. 
 
Strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią chrono-
logicznie uporządkowaną całość. W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowa-
dzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane. 
W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej pierwsza strona dokumentacji 
indywidualnej zawiera oznaczenie pacjenta zgodnie z §10 ust. 1 pkt 2, i zawiera: 
 
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: 
a) nazwisko i imię (imiona), b) datę urodzenia, c) oznaczenie płci, d) adres zamieszkania, 
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przy-
padku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość, 
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub nie-
zdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowe-
go oraz adres jego miejsca zamieszkania; 
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2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń, a kolejne strony –co najmniej imię i nazwi-
sko pacjenta. 
 
Podmiot leczniczy udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych sporządza i prowadzi: 
1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii zdrowia i choroby; 
2) dokumentację indywidualną zewnętrzną, o której mowa w §2 ust. 4 pkt 1–4 i 6–8; 
3) dokumentację zbiorczą w formie: 
a) księgi przyjęć, 
b) księgi pracowni diagnostycznej, 
c) księgi zabiegów, 
d) księgi porad ambulatoryjnych w zakresie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, 
e) listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków pu-
blicznych. 
 
Historia zdrowia i choroby zawiera dane określone w §10 ust. 1 pkt 1–4 oraz informacje doty-
czące: 
1) ogólnego stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych lub urazów; 
2) porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych; 
3) opieki środowiskowej, w tym wizyt patronażowych oraz pielęgniarskiej opieki długotermi-
nowej domowej. 
Historia zdrowia i choroby w części dotyczącej opieki środowiskowej oraz pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej zawiera: 
1) opis warunków zamieszkania; 
2) uzyskane na podstawie wywiadu informacje o warunkach nauczania, wychowania lub pracy; 
3) datę rozpoczęcia i zakończenia opieki pielęgniarskiej; 
4) rodzaj i zakres czynności pielęgniarki lub położnej, w szczególności rozpoznanie problemów 
pielęgnacyjnych i psychospołecznych, plan opieki pielęgniarskiej oraz adnotacje związane 
z wykonywaniem czynności, w tym wynikających ze zleceń lekarskich; 
5) oznaczenie pielęgniarki lub położnej. 
 
Pielęgniarka udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej, z wyłącze-
niem wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmio-
tu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego, prowadzi dokumentację indywidualną: 
1) wewnętrzną w formie: 
a) historii zdrowia i choroby, 
b) karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego, 
c) karty wizyty patronażowej; 
2) zewnętrzną w formie: opinii, zaświadczenia oraz innych dokumentów o podobnym charak-
terze i przeznaczeniu, sporządzanych na wniosek pacjenta lub innych uprawnionych podmiotów. 
Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego albo indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie 
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego dokonuje wpisów w dokumentacji indywidualnej 
i  zbiorczej prowadzonej przez podmiot leczniczy. 
 

Autoryzacja 
Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, 
w  sposób czytelny i w porządku chronologicznym. 
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 Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu, zgodnie 
z §10 ust. 1 pkt 3. 
Oznaczenie zawiera: 
a) nazwisko i imię, 
b) tytuł zawodowy, 
c) uzyskane specjalizacje, 
d) numer prawa wykonywania zawodu (w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, 
położnej felczera i starszego felczera). 
 Dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowa-
dzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym: 
1) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą; 
2) integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wpro-
wadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumento-
wanych procedur; 
3) stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem 
osób nieuprawnionych; 
4) identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych 
i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych  
5) przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji; 
6) udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części do-
kumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu; 
7) eksport całości danych w formacie określonym w przepisach; 
8) funkcjonalność wydruku dokumentacji. 

mgr Dorota Suchodół 
 

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, 2019.02.20 
 

INFORMACJA 
 

W związku z wątpliwościami w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez  
pielęgniarki POZ zleconych przez realizujących świadczenia w gabinetach prywatnych informuję: 
1. Pielęgniarka POZ realizuje świadczenia w ramach zadań, kwalifikacji i kompetencji na pod-
stawie obowiązujących przepisów. 
2. Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych. 
3. Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ określa Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z  zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 
 

Pielęgniarka POZ realizuje świadczenia w zakresie wykonywania zleceń lekarskich na 
podstawie zlecenia wydanego przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 
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(lekarz, lekarz dentysta będący świadczeniodawcą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia  
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, lekarz dentysta, który 
jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdro-
wia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej). 
 

Zlecenie lekarskie wydane przez lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdro-
wotnego nie podlega obowiązkowi realizacji świadczenia przez pielęgniarkę POZ. 
 

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego  

Dorota Suchodół 
 
 
 

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, 2018.01.21 
 
 

Opinia w sprawie  
podawania leków we wstrzyknięciach domięśniowych 

 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami wykonywania iniekcji leki podawane w formie 

iniekcji należy podawać oddzielnie. 
 Realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków pielęgniarka ma obowiązek 
zapoznać się z informacjami producenta leku, zamieszczonymi w ulotce jak również w charak-
terystyce produktu leczniczego i stosować zalecenia producenta. W zdecydowanej większości 
leków charakterystyka produktu leczniczego określa interakcje z wybranymi grupami leków, 
a  ie z konkretną postacią leku. 
 W związku z powyższym nie można przewidzieć interakcji właściwości farmakodyna-
micznych i właściwości farmakokinetycznych wielu leków podanych jednocześnie i skutków 
zachodzących między nimi interakcji, a w szczególności w przypadku podania ich poprzez wy-
konanie iniekcji metodą jednego wkłucia. Nie zawsze interakcje zachodzące pomiędzy lekami 
są widoczne (osad, zmiana konsystencji czy barwy). 
 Ponadto wykonanie iniekcji z zastosowaniem zmiany kierunku podania kolejnego leku 
jest złamaniem zasad prawidłowej techniki wykonywania wstrzyknięć domięśniowych.  

Metoda taka jest metodą nieprawidłową! 
Prawidłowa technika wstrzyknięć domięśniowych zakłada wkłucie igły pod kątem prostym, 
a  więc każdorazowa zmiana kierunku igły skutkuje zmianą kąta wkłucia i jest techniką niewła-
ściwą. Należy podkreślić, że zgodnie z Art. 11 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej pielę-
gniarka wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz 
wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. 
 
 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Rodzinnego 

/-/ Dorota Suchodół 
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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 usta-
wy wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym realiza-
cji zleceń lekarskich. 

Lekarz, uwzględniając stan pacjenta, decyduje o leczeniu, ordynowaniu leku, jego dawce, 
drodze podania, czasookresie i częstotliwości podania leku i w tym zakresie ponosi odpowiedzial-
ność. Pielęgniarka realizuje świadczenie zdrowotne na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego, 
którego treść powinna zawierać dane świadczeniobiorcy, nazwę zleconego leku, dawkowanie, dro-
gę podania, czasookres i częstotliwość wykonania. W przypadku zlecenia podania leku w warun-
kach 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 zamknię-
tym (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 
dożylnie. 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 ambulatoryj-
nych 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 
również zasady i prawo do odmowy wykonania zlecenia czy realizacji świadczenia (Art. 12). Odmo-
wę realizacji zlecenia pielęgniarka dokumentuje w formie pisemnej, podając przyczynę odmowy. 
Ponadto podczas realizacji świadczeń pielęgniarka musi być wyposażona w sprzęt, aparaturę me-
dyczną 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 gwa-
rantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016 r. poz.86). 

Ponieważ każdy lek może wywołać niepożądane reakcje, podczas podawania leku należy 
wnikliwie obserwować pacjenta, a w przypadku wystąpienia nietolerancji, czy nadwrażliwości nale-
ży natychmiast zaprzestać podawania i poinformować o tym lekarza oraz w razie konieczności pod-
jąć działania w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pielęgniarka ma obowiązek również 
udokumentować realizowane świadczenia. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określa 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 r. poz.2065). 

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego 

Dorota Suchodół 
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Krajowy Konsultant ds. EPIDEMIOLOGII 
Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny  
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru  

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa  
e-mail: istankiewicz@pzh.gov.pl, tel. (22) 54-21-204 

 
Warszawa, 15 października 2018 r. 

 

Stanowisko Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii  
na temat obowiązku szczepień 

 

Projekt obywatelski, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych, proponując 
wprowadzenie zasady ich dobrowolności został przekazany do dalszych prac w komisjach zdrowia 
oraz polityki społecznej i rodziny. 
 
Nowe możliwości technologii, głównie Internet przyczyniły się do dużego zamieszania w przekazie 
informacji na temat szczepień. Od kilku lat obserwujemy niepokojący wzrost liczby rodziców 
otwarcie sprzeciwiających się szczepieniom swoich dzieci oraz rodziców mających więcej wątpli-
wości dotyczących szczepień. Niebezpieczne jest jednak to, że rodzice swoje decyzje na temat 
szczepień coraz częściej opierają na niewiarygodnych przekazach na temat szczepień, czy wręcz 
pseudonaukowych mitach. W innych krajach znamy różne formy motywowania rodziców do reali-
zacji programów szczepień. W krajach o wysokiej świadomości prozdrowotnej, takich jak np. kraje 
skandynawskie, pomimo braku obowiązku szczepień, utrzymywane są wysokie stany zaszczepie-
nia całej populacji. W Polsce wysoki stan zaszczepienia utrzymywany jest dzięki obowiązkowi 
szczepień. Niektóre kraje, które do tej pory nie miały obowiązku szczepień lub lista szczepionek 
obowiązkowych była u nich krótka, wprowadzają dodatkowe szczepienia obowiązkowe. Inne - 
wprowadzają kary finansowe za brak szczepień lub zakaz posyłania niezaszczepionych dzieci do 
żłobków i przedszkoli. Polska ma wyjątkową, wypracowaną przez blisko 60 lat tradycję szczepień 
obowiązkowych. Dzięki temu wciąż skutecznie udaje się ograniczyć występowanie wielu niebez-
piecznych chorób zakaźnych. 
 
Dla środowiska medycznego ocena wartości i zasadności szczepień jest jednoznaczna. Dostępne 
dowody związane z bezpieczeństwem i skutecznością szczepień oparte na medycynie opartej na 
faktach (EBM) jednoznacznie przemawiają za oceną szczepień jako jednego z największych dobro-
dziejstw współczesnej medycyny. Lekarze, którzy swoją wiedzę opierają na faktach naukowych i 
badaniach poprawnych pod względem metodologicznym oraz opublikowanych w uznanych czaso-
pismach naukowych przez duże zespoły badawcze z różnych krajów, nie mają wątpliwości co do 
zasadności szczepień. Zgromadzone na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat wyniki prawidłowo 
metodologicznie przeprowadzonych badań klinicznych i epidemiologicznych oraz nasza wiedza 
związana z prowadzonym monitorowaniem bezpieczeństwa szczepień, restrykcyjne wymagania 
dotyczące kontroli oraz grupa instytucji zaangażowanych w kontrolę szczepionek, pozwala nam z 
pełnym przekonaniem twierdzić, że na rynku dostępne są szczepionki o potwierdzonym profilu 
bezpieczeństwa oraz tak wysokiej jak to możliwe skuteczności. 
 
Ocena sytuacji związana z realnym powrotem chorób zakaźnych w przypadku zaniechania dobrze 
realizowanych programów szczepień powinna nas dopingować do poszukiwań najlepszych sposo-
bów dotarcia do rodziców z wiarygodnym przekazem na temat szczepień. Utrzymanie obowiązku 
szczepień oraz podjęcie konkretnych działań edukacyjnych oraz informacyjnych na poziomie róż-
nych środowiskach wydaje się obecnie koniecznością. 
 

Krajowy Konsultant ds. EPIDEMIOLOGII 
Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz 
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NIPIP-NRPiP-OIE.060.254.2018               Warszawa, 19 listopada 2018 r. 
 

Pani  Beata Cholewka 
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  
w Ministerstwie Zdrowia 

 
 
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawie-
nie Państwa opinii w kwestii zasad postępowania w przypadku przyznawania prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki cudzoziemcowi, który nie posiada zezwolenia na pobyt stały. 
 
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki  
i położnej (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 123 ze zm.) okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przy-
znać prawo wykonywania zawodu na czas określony cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia 
na pobyt stały, który spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2-8 ww. ustawy. Ww. zapis ustawy 
umożliwia zatem przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki cudzoziemcowi, który nie 
posiada zezwolenia na pobyt stały pod warunkiem spełnienia przez niego pozostałych warunków 
określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2-8 przedmiotowej ustawy. Na gruncie powyższej regulacji są zgła-
szane uzasadnione wątpliwości przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych dotyczące zasad po-
stępowania w przypadku przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki cudzoziemcowi, 
który nie posiada zezwolenia na pobyt stały. OlPiP wskazują na przypadki, gdy cudzoziemiec 
(spełniający pozostałe warunki wskazane w art. 35 ust. 1 pkt 2-8 ww. ustawy) ubiegający się o 
przyznanie PWZ pielęgniarki informuje OlPiP, iż posiada przykładowo wizę, której czas obowiązy-
wania dobiega końca lub już upłynął oraz jednocześnie przedkłada do OlPiP zaświadczenie, że zło-
żył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy 
bądź przedkłada kopię złożonego wniosku do Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy. W powyższej sytuacji powstaje istotny problem jak oznaczyć czas 
określony na który może być przyznane prawo wykonywania zawodu pielęgniarki takiemu cudzo-
ziemcowi. Należy bowiem wskazać, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 
r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.), jeżeli termin na złożenie wniosku o 
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera 
braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie pobyt cudzoziemca na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym 
decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. W świetle po-
wyższego przepisu należałoby uwzględniać zatem fakt prawidłowego złożenia wniosku o udzielenie 
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, gdyż skutkuje to tym, iż pobyt cudzoziemca jest le-
galny w Polsce od dnia złożenia wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czaso-
wy. Nie rozwiązuje to jednak problemu jaki przyjąć końcowy termin legalności pobytu cudzoziem-
ca w sytuacji, gdy nie jest znany termin, w którym decyzja wojewody w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. Termin ten byłby de facto terminem do upływu któ-
rego Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych przyznawałaby prawo wykonywania zawodu pielę-
gniarki cudzoziemcowi przed uzyskaniem przez niego zezwolenia na pobyt czasowy. W dokumen-
tach przedkładanych przez cudzoziemców z Urzędów Wojewódzkich przedstawiana jest natomiast 
jedynie informacja, iż rozpoznanie sprawy (wniosku cudzoziemca o udzielenie pobytu czasowego) 
nastąpi w określonym dniu lub decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do określonego dnia. W 
związku z powyższym powstaje pytanie, czy uzasadnionym w powyższej sytuacji będzie przyjmo-
wanie przez ORPiP daty rozpoznania sprawy (wniosku cudzoziemca o udzielenie pobytu czasowe-
go)/wydania decyzji wyznaczonej przez Urząd Wojewódzki za termin końcowy przyznania prawa 
wykonywania zawodu na czas określony cudzoziemcowi przed uzyskaniem przez niego zezwolenia 
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na pobyt czasowy? W dacie tej bowiem zostanie zapewne podjęta bądź decyzja w sprawie udzie-
lenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy bądź decyzja o odmowie udzielenia cudzo-
ziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Niemniej jednak decyzja taka nie będzie decyzją osta-
teczną. Czy też może w Państwa opinii Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych powinna 
uwzględniać wyłącznie dokumenty pobytowe pozwalające precyzyjnie określić czas legalnego po-
bytu cudzoziemca w RP- a więc jednocześnie czas oznaczony na który może być przyznane PWZ - 
takie jak np. wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pracę na czas określony? 
 
Przedstawienie Państwa opinii w powyższej kwestii jest szczególnie istotne z uwagi na brak wska-
zania w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej na jaki czas określony może być przyznane 
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki cudzoziemcowi nie posiadającemu zezwolenia na pobyt 
stały oraz brak jakiegokolwiek odwołania pozwalającego określić do jakiego czasu prawo to może 
być przyznane. 
 
W związku z powyższym w celu wyjaśnienia powyższych wątpliwości oraz ustalenia jednolitej 
praktyki postępowania w przypadku rozpatrywania wniosków o przyznanie prawa wykonywania 
zawodu cudzoziemcom nie posiadającym zezwolenia na pobyt stały uprzejmie wnoszę o przeka-
zanie Państwa stanowiska w ww. kwestiach. 
 
Z uwagi na pilny charakter ww. sprawy uprzejmie prosimy o możliwie najszybsze udzielenie odpo-
wiedzi. 
 
Z wyrazami szacunku 

Zofia Małas—Prezes NRPiP 
 

 

Ministerstwo Zdrowia       Warszawa, 02 stycznia 2019 r. 
Departament Pielęgniarek i Położnych 
 
PPP.024.83.2018.RJ 
 

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 

 
 
W związku z pismem z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przestawienia opinii w kwestii zasad 
postępowania w przypadku przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki cudzoziemco-
wi, który nie posiada zezwolenia na pobyt stały, uprzejmie wyjaśniam. 
 
W opinii Departamentu, podniesiony w piśmie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych problem 
sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii oznaczenia przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i 
położnych czasu, na jaki ma być przyznane prawo wykonywania zawodu na czas określony, cudzo-
ziemcowi nie posiadającemu zezwolenia na pobyt stały, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej okręgowa 
rada pielęgniarek i położnych może przyznać prawo wykonywania zawodu na czas określony cu-
dzoziemcowi, nieposiadającemu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, który spełnia warunki okre-
ślone w ust. 1 pkt 2-8 ww. ustawy. 
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Zarówno ten przepis, jak i pozostałe przepisy ww. ustawy nie określają przesłanek, na podstawie 
których okręgowa rada pielęgniarek i położnych powinna przyznać cudzoziemcowi, na ściśle okre-
ślony czas, prawo wykonywania zawodu na czas określony. 
 
W opinii Departamentu Pielęgniarek i Położnych wydaje się, że w przypadku, gdy cudzoziemiec nie 
posiada zezwolenia na pobyt stały, okręgowa rada, w ramach swoich kompetencji wynikających  
z ww. ustawy, może uwzględnić takie dokumenty pobytowe (np. zezwolenie na pobyt czasowy), 
jak również inne dokumenty wydane przez właściwe organy związane z zatrudnieniem na czas 
określony cudzoziemca na terenie RP, na podstawie których można precyzyjnie określić czas legal-
nego pobytu cudzoziemca na terenie RP, czyli na który może być przyznane prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki i położnej na określony czas. Ponadto, okręgowa rada pielęgniarek i położ-
nych może w konkretnym przypadku, przyznać cudzoziemcowi prawo wykonywania zawodu na 
czas określony w okresie krótszym, niż to wynika z ww. dokumentów wydanych na określony czas. 
 

Greta Kanownik  
Dyrektor 

/dokument podpisany elektronicznie/ 

Ministerstwo Zdrowia        Warszawa, 14 grudnia 2018 r. 
Departament Pielęgniarek i Położnych 
 
PPK.0762.12.2018.JJ 
 

Pani  Zofia Małas 
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

 
Szanowna Pani Prezes 
W związku z tym, że pielęgniarki i położne które nie wykonują zawodu łącznie przez okres 
dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonanie, mają obowią-
zek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie 
dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie, Departament Pielęgniarek i Położnych zwraca się z uprzej-
mą prośbą do Pani Prezes o przypomnienie okręgowym izbom pielęgniarek i położnych o moż-
liwości finansowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy  
i Krajowego Funduszu Szkoleniowego różnych form szkolenia dla tej grupy pielęgniarek i po-
łożnych, zgodnie z poniższymi informacjami. 
 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o promocji zatrudniania", przewiduje 
kilka form pomocy, z których mogłyby skorzystać pielęgniarki i położne zamierzające wrócić na 
rynek pracy, po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu. Bezrobotnym pielęgniarkom i po-
łożnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy mogą być zaoferowane poniższe for-
my aktywizacji, finansowane z Funduszu Pracy. 
1) przygotowanie zawodowe dorosłych - realizowane na podstawie art. 53a ustawy o promo-
cji zatrudniania; pracodawca musi zgłosić do powiatowego urzędu pracy chęć przyjęcia bezro-
botnego na formę aktywizacji. Instrument ten nie przewiduje nawiązania stosunku pracy mię-
dzy osobą bezrobotną a pracodawcą, zatem nie ma możliwości finansowania wynagrodzenia, 
czy też refundowania wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę. Natomiast w okresie 
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aktywizacji uczestnikowi przysługuje stypendium wypłacane z Funduszu Pracy w wysokości 
120% (obecnie 997,4 zł); 
2) przyuczenie do pracy dorosłych, które trwa od 3 do 6 miesięcy. Program przyuczenia 
uzgodniony jest we współpracy między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją egzaminującą. 
Każdy pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych może liczyć na dodatkowe 
wsparcie środkami Funduszu Pracy, tzn.: 
a) refundacji wydatków poniesionych na realizację programu (m.in. materiały, odzież roboczą,  
posiłki regeneracyjne) w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
b) premii, po pomyślnie zdanych egzaminach przez uczestnika; 
3) staż u pracodawcy - realizowanego na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudniania. 
Staż trwa od 3 do 6 miesięcy i jest realizowany według programu uzgodnionego między po-
wiatowym urzędem pracy a pracodawcą. Miejsce stażu zgłasza do powiatowego urzędu pracy 
pracodawca, który może również zawnioskować o przyjęcie na staż konkretnego bezrobotne-
go. Instrument ten nie przewiduje również nawiązania stosunku pracy między stażystą a pra-
codawcą, natomiast stażyści otrzymują stypendium w wysokości 120% zasiłku, finansowanego 
z Funduszu Pracy; 
4) finansowanie z Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świa-
dectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodo-
wych do wysokości przeciętnego wynagrodzenia - na podstawie art. 40 ust. 3a ustawy o pro-
mocji zatrudniania dla pielęgniarek i położnych powracających do zatrudnienia po przerwie 
w  wykonywaniu zawodu, które są zobowiązane złożyć egzamin; 
5) skierowanie na szkolenie - na podstawie art. 40-43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy; bezrobotny może zostać skierowany na 
szkolenie organizowane dla grypy bezrobotnych przez urząd pracy lub sam wnioskować o sfi-
nansowanie szkolenia wybranego z oferty rynkowej. Szkolenia, na które są kierowani bezro-
botni muszą być realizowane przez instytucje szkoleniowe wpisane do właściwego rejestru 
instytucji szkoleniowych. Uczestnikowi przysługuje finansowanie z Funduszu Pracy stypen-
dium w wysokości 120% zasiłku, a także 20% zasiłku na dokończenie szkolenia, jeśli w jego 
trakcie podjął pracę; 
6) szkolenia realizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych; umowa jest zawie-
rana między starostą (w jego imieniu powiatowym urzędem pracy), pracodawcą i instytucją 
szkoleniową, w celu przygotowania bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia na konkretnym 
stanowisku pracy. Bezrobotnemu przysługuje stypendium z Funduszu Pracy w wysokości 
120% zasiłku. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia przeszkolonej osoby na okres co 
najmniej 6 miesięcy; 
7) prace interwencyjne, na podstawie art. 51, 56 i 59 ustawy o promocji zatrudnienia, zorga-
nizowane przez pracodawcę dla skierowanego przez powiatowy urząd pracy bezrobotnego; w 
okresie do 6 miesięcy pracodawca otrzymuje dofinansowanie kosztów zatrudnienia do wyso-
kości kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca jest jednak zobowiązany do utrzymania w 
zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu tej formy 
pomocy; 
8) wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dla pielęgniarek i położnych, które nie 
pracują w zawodzie pielęgniarki lub położnej - pracodawca może ubiegać się o środki na dofi-
nansowanie kosztów szkolenia, egzaminów lub studiów podyplomowych dla pracowników, 
których zatrudnia. Realizatorem tego szkolenia musi być instytucja zewnętrzna działająca na 
runku usług szkoleniowych. 
Z poważaniem, 

Greta Kanowik 
Dyretor Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
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IODO W PRAKTYKACH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
 
Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zwrócił się z zapytaniem do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącym powołania IODO w praktykach pielęgnia-
rek i położnych: 
1. Czy indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych działające na podstawie umowy 

spółki cywilnej lub partnerskiej, są zobowiązane do powoływania i zgłaszania IOD? 
2. Czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (5-6 osób) działające na podstawie umowy spółki 

cywilnej lub spółki partnerskiej, są zobowiązane do powoływania i zgłaszania IOD? 
 

Dzięki uprzejmości Pana Przewodniczącego zamieszczamy poniżej odpowiedzi  
do wiadomości zainteresowanych i ewentualnego wykorzystania. 

 
 
                      Urząd Ochrony Danych     Warszawa, 11 grudnia 2018 r. 
Zespół Współpracy z Administratorami Danych 

 
Pan Marek Przybył 
Przewodniczący 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Kaliszu 
 
 

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 sierpnia 2018 r. dotyczące wątpliwości co do powołania 
IOD, informuję że zgodnie z przepisami RODO1 (art. 37 ust. 1) obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych występuje gdy: 
 przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, 
 główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach 

przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego 
i  systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę, 

 główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu 
na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych albo danych osobowych dotyczą-
cych wyroków skazujących i czynów zabronionych. 
 
Sposób sformułowania przepisu określającego obowiązek wyznaczenia inspektora jest mało 

precyzyjny, ale takie sformułowanie zostało użyte celowo, właśnie po to, aby administrator danych 
samodzielnie dokonywał analizy sytuacji i ocenił, czy taki obowiązek w jego przypadku istnieje. Co 
więcej - w Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych (WP 243) 
dostępnych pod linkiem https://uodo.gov.pI/pl/10/7, zaleca się, aby przeprowadzenie oceny 
w  zakresie istnienia bądź braku obowiązku wyznaczenia inspektora udokumentować, a nawet po-
wtarzać taką ocenę w razie potrzeby, co jakiś czas. Sytuacja danego podmiotu może się bowiem 
zmieniać. Na przykład mała przychodnia może stopniowo rozszerzać swoją działalność, obejmując 
nowe usługi i świadczenia i po jakimś czasie stać się dużym podmiotem przetwarzającym dane 
wrażliwe na duża skalę. 

 
W celu ułatwienia administratorowi dokonania oceny, czy jest zobowiązany do wyznaczenia 

IOD, Grupa Robocza art. 29 w powołanych wyżej wytycznych zawarła wskazówki, jak należy rozu-
mieć „główną działalność" czy „dużą skalę", a także wiele praktycznych, konkretnych przykładów 
sytuacji spełniających te kryteria. 

W wytycznych zaznaczono, że w przypadku np. placówek medycznych główną działalnością 
jest wprawdzie zapewnienie opieki zdrowotnej, ale ta działalność nie byłaby możliwa bez przetwa-
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rzania danych w formie dokumentacji medycznej. Jako przykład działalności głównej polegającej 
na przetwarzaniu na dużą skalę wrażliwych danych osobowych jest podana właśnie działalność 
szpitali. 

Innymi przykładami przetwarzania na dużą skalę jest m.in.: 
• przetwarzanie danych klientów przez banki albo ubezpieczycieli w ramach prowadzonej działal-

ności, 
• przetwarzanie danych do celów reklamy behawioralnej przez wyszukiwarki. Jednocześnie 

w  wytycznych przywołuje się następujące przykłady przetwarzania danych niemieszczącego się 
w definicji dużej skali: 

• przetwarzanie danych pacjentów dokonywane przez pojedynczego lekarza, 
• przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa przez adwokata. 
 

Nawet w sytuacji, gdy przepisy RODO nie nakładają wprost obowiązku powołania IOD, 
Grupa Robocza art. 29 w wytycznych zachęca do dobrowolnego wyznaczenia IOD. 

 
Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Elżbieta Rybska Zastępca Dyrektora  
Zespołu Współpracy z Administratorami Danych 

______________________ 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 
23.05.2018, str. 2 

I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ  
„NOWE WYZWANIA PIELĘGNIARSTWA W 2019” 

 
W dniach 7-8 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ 
KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019”. Ponad 450 uczestników miało 
możliwość spotkania się w gronie kadry zarządzającej, wymienienia się doświadczeniem i dowiedzenia 
się, jakie wyzwania stoją przed liderami w obliczu budowania systemu wrażliwego na zmiany otocze-
nia.  
 
Konferencja dedykowana była przywództwu w pielęgniarstwie, o czym dyskutowano podczas debaty 
z  udziałem ekspertów z obszaru praktyki, nauki – w tym działających na poziomie politycznym, zarów-
no na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ideą spotkania było pokazanie zgromadzonym lide-
rom pielęgniarstwa oraz kadrze zarządzającej, jaki wpływ ma przywództwo na jakość opieki oraz budo-
wanie zespołów – kluczowych zasobów, niezbędnych do sprawowania optymalnej i bezpiecznej opieki.  
 
Wykład inauguracyjny „Kompetencje pielęgniarek i położnych – uprawnienia i korzyści dla systemu 
ochrony zdrowia. Dokumentowanie świadczeń pielęgniarskich – e-narzędzia” wygłosiła Pani dr  Greta 
Kanownik Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. W  dalszej części 
konferencji na temat „Przywództwa w pielęgniarstwie opartego na kompetencjach” mówiła Pani dr 
hab. Maria Kózka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.  
W panelu ekspertów „Pielęgniarka jako lider systemu opieki zdrowotnej” udział wzięły:  
Ewa Majsterek – Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia 
Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
Dr Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
Dr Marzena Barton – Prezes Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa 
Dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUM – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierow-
nik Katedry Pielęgniarstwa GUM 
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Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  
Dr Dorota Kilańska – Dyrektor ENRF, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania 
w  Pielęgniarstwie UM w Łodzi 
Dr Beata Wieczorek-Wójcik – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – Szpital Spe-
cjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie  
Iwona Ługowska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Spe-
cjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie  
 
„Kompetencje pielęgniarek to odzwierciedlenie potrzeb systemu ochrony zdrowia, a konkretnie jego 
klientów. Odpowiedzią na skuteczniejszą jakość opieki jest jakość zarządzania kompetentnymi kadrami 
pielęgniarek, zmotywowanymi do wykonywania swojej pracy na 100% możliwości. To dostarczanie 
opieki, jej realizacja w sposób taki, jaki każdy pacjent opiekował się sobą sam, gdyby miał do tego zaso-
by: siłę dla codziennego funkcjonowania, sprawny umysł, sprawne ciało i umiejętność samoopieki.” – 
stwierdziła Dorota Kilańska, dyrektor ENRF, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządza-
nia w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a jednocześnie moderator konferencji.  
 
Drugi dzień konferencji to kontynuacja tematów związanych z zarządzaniem i edukacją personelu pie-
lęgniarskiego w podmiotach leczniczych oraz wykłady z obszaru onkologii, neurologii i chirurgii. Dr hab. 
n. med. Dawid Murawa, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej oraz Barbara Job-
da, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych przybliżyli fakty i mity dotyczące le-
czenia pacjenta onkologicznego, radzenia sobie z zastrzeżeniami oraz żywienia pacjenta jako integral-
nej części leczenia onkologicznego.  
W bloku neurologicznym wykład wygłosiła Lilia Kimber-Dziwisz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, dr n. med. Andrzej Opuchlik z Katedry i Klinika 
Neurologii WUM oraz dr n. med. Aleksandra Szulman-Wardal z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neurop-
sychologii UG, Kierownik Pracowni Psychologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Ciekawe 
tematy i opisywane przypadki poruszały zagadnienia z zakresu zapotrzebowania białkowo-
energetycznego pacjenta neurologicznego, pielęgnacji pacjenta po udarze oraz komunikacji w relacjach 
zawodowych. 
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Prezes POLSPEN oraz Ilona Kawa z Szpitala Uniwersyteckiego w 
Krakowie szeroko omówili ERAS – protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy 
wyników leczenia pacjenta, a dr n. med. Halina Nowakowska z Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie, 
Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, GUM zaprezentowała jak skutecznie edukować personel 
pielęgniarski. 
 
Patronat honorowy nad konferencją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 
Patronat medialny: Magazyn Pielęgniarki i Położnej.   
Partner strategiczny konferencji: Nestle Health Science. 
 
Relacja z konferencji dostępna na: 
https://edukacjapacjenta.pl/konferencja-podsumowanie# 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 

Z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego, w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, życzę Wam by każdy mógł wykonywać swoją pracę 

w bezpiecznych warunkach, by na każdym bloku operacyjnym, podczas każdej operacji nasi  

pacjenci mieli zagwarantowaną opiekę dwóch wyszkolonych pielęgniarek operacyjnych/położnych 

operacyjnych. 

Życzę również by nasze zaangażowanie w wykonywanie niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pra-

cy, ciągłe podnoszenie kwalifikacji w tej najszybciej rozwijającej się i całkowicie różnej od innych 

dziedzinie pielęgniarstwa oraz nasza troska o bezpieczeństwo ludzi, którzy czują się bezradni  

leżąc na stole operacyjnym, znalazły odzwierciedlenie w decyzjach osób zarządzających  naszymi 

szpitalami. 

Niech zawsze towarzyszy nam spokój, pogoda ducha i wytrwałość w zmaganiu się z przeciwno-

ściami 

Z wyrazami szacunku i uznania za trud codziennej pracy 

 

Joanna Borzęcka—Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek 

 

A teraz, tradycyjnie, słowa od Pani MAY KARAM – prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 

Operacyjnych 

 

Drodzy współpracownicy 

W imieniu Rady Dyrektorów EORNA życzymy Wam Świetnego i Pozytywnego Dnia Pielęgniarstwa 

Operacyjnego. W tym roku temat brzmi: "Pielęgniarstwo operacyjne, wprowadzamy zmiany!". 

Niech ten wyjątkowy Dzień będzie okazją do potwierdzenia naszego zaangażowania w promowa-

nie naszego zawodu, do dalszego rozwijania naszych umiejętności oraz do zapewnienia bezpiecz-

nej i wysokiej jakości opieki okołooperacyjnej w naszym środowisku pracy, gdzie zaufanie, praca 

zespołowa i otwarta komunikacja mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów , które 

jest naszą główną troską. 

 

Z poważaniem 

 

May Karam- Prezes EORNA 

NOTATKA ZE SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO NOWOŚCI W LECZENIU RAN  
I ZAOPATRYWANIU PACJENTÓW Z WYŁONIONĄ PRZETOKĄ JELITOWĄ 

 
Dnia 03 kwietnia 2019 r. w świetlicy Przychodni Nr 1 Miejskiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie ul. Wołyńska 11 odbyło się bezpłatne szkolenie dla  
pielęgniarek i położnych dotyczące nowości w leczeniu ran i zaopatrywaniu pacjentów z wyło-
nioną przetoką jelitową. 
Szkolenie przeprowadzili: Pan Marek Mazur – Pofam Poznań i Pan Sebastian Chmielewski  
– B. Braun Group. 
W szkoleniu uczestniczyło 68 pielęgniarek i położnych. 
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Opinie młodych matek  
na temat laktacji i roli położnej  

w promowaniu karmienia piersią - pierwsze wnioski 
 
dr hab. n. o zdr. GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS 
Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
dr n. med. RENATA BOGUSZ 
Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie 
 

Karmienie naturalne to optymalny sposób karmienia niemowląt przez pierwsze 6 miesięcy 
życia i zalecane podczas wprowadzania żywności uzupełniającej, tak długo, jak tego pragną matka i 
dziecko. 
Karmienie piersią jest naturalną odpowiedzią organizmu na potrzeby dziecka po urodzeniu. Jest 
najlepszym ze znanych sposobów żywienia, który dostarcza dziecku wszystkich niezbędnych skład-
ników, ułatwia ich przyswajanie i wspomaga niedojrzałe funkcje jego ciała, a także wspiera prawi-
dłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i poznawczy. 

Personel medyczny, zarówno szpitali, jak i podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdro-
wotnej, po-winien wpierać, promować i chronić karmienie piersią. To w szczególności położne zo-
bowiązane są do propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży oraz powinny dostarczać 
wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matkom karmiącym przez cały okres 
laktacji. Wiedza i umiejętności położnych, jak i innych pracowników systemu opieki zdrowotnej 
powinny być zgodne z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami w dziedzinie żywienia, a w 
szczególności karmienia piersią. 

To właśnie wyjątkowe znaczenie karmienia naturalnego i przeświadczenie, że dostęp karmią-
cych kobiet do wyedukowanego w zakresie laktacji personelu medycznego może w znacznym stop-
niu przyczynić się do ochrony laktacji, było przesłanką do przeprowadzenia ogólnopolskich badań 
(raport dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Położnych http://www.ptpol.pl/badanie) z 
udziałem położnych i ich podopiecznych karmiących piersią z terenu całego kraju, u których zostały 
zdiagnozowane problemy laktacyjne. 
 

Organizacja procesu badawczego 
Projekt badawczy, którego celem była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na 

temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią, został zrealizowany w 
kilku etapach metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej, w 
okresie od stycznia do czerwca 2018 roku we wszystkich makroregionach Polski. 
W badaniach zasadniczych wzięło udział 959 położnych, które wytypowały wśród młodych matek, 
objętych opieką położniczą, po 5 kobiet mających problemy laktacyjne i wyrażających zgodę na 
udział w badaniach ankietowych. Otrzymały one po 5 próbek produktu Prenalen Prolaktan do sto-
sowania 1 saszetka dziennie przez okres 5 dni. 

Informacje zebrane w 3205 kwestionariuszach ankiet poddano statystycznej analizie kompu-
terowej przy użyciu elektronicznej techniki obliczeniowej. Jednostką statystyczną w badaniu była 
kobieta po porodzie, karmiąca piersią, udzielająca odpowiedzi na szereg pytań zawartych w narzę-
dziu badawczym. Badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie do staty-
stycznej analizy danych IBM SPSS Statistics (wersja 22). 

 
Charakterystyka badanej grupy 
Badana grupa młodych matek karmiących piersią, które doświadczyły problemów laktacyj-

nych, reprezentowała wszystkie makroregiony kraju i była zróżnicowana pod względem wieku, wy-
kształcenia, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, samooceny sytuacji materialnej oraz doświad-
czeń macierzyńskich. 
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W badanej grupie młodych matek większość stanowiły kobiety w wieku 25-29 lat (48,05%) i 
w wieku 30-34 lata (47,55%), legitymujące się wy-kształceniem wyższym (66,77%), będące stanu 
wolnego (51,23%) oraz posiadające dwoje dzieci (35,23%). 
 
Tab. 1. Charakterystyka badanej grupy młodych matek 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyniki badań i wnioski 
Największą grupę wśród respondentek stanowiły kobiety, które karmiły swoje nowo naro-

dzone dziecko tylko piersią, stanowiąc ponad dwie piąte ogółu badanych. Pozostałe karmiły pier-
sią, dodatkowo pojąc dziecko wodą, łącząc naturalne karmienia z podawaniem mleka modyfikowa-
nego lub innych produktów żywnościowych. Jednak już co dziesiąta matka wypełniająca kwestio-
nariusz ankiety zrezygnowała z karmienia naturalnego i podawała dziecku wyłącznie mleko modyfi-
kowane. 

Karmienie naturalne dominowało wśród mieszkanek makroregionu północnego, najmłod-
szych matek (15-24 lata) oraz kobiet posiadających jedno dziecko. 

Wyłączne karmienie piersią tylko przez pierwszy miesiąc życia preferowały mieszkanki ma-
kroregionu północnego, najmłodsze matki oraz kobiety posiadające jedno dziecko. Natomiast kar-
mienie naturalne co najmniej przez okres sześciu miesięcy preferowały przede wszystkim matki w 
wieku powyżej 24 lat, kobiety z większym doświadczeniem macierzyńskim - posiadające co naj-
mniej dwoje i więcej dzieci. 

Główne korzyści wynikające z karmienia piersią to przede wszystkim korzyści zdrowotne dla 
dziecka, wskazywane przez prawie co trzecią badaną mieszkankę makroregionu północnego i ma-
kroregionu wschodniego oraz częściej przez najmłodsze badane matki w wieku 15-24 lata oraz ko-
biety posiadające jedno dziecko. 

Charakterystyka badanej grupy Ogółem 3205 kobiet 

  n (%) 

Wiek 

15-24 lata 141 (4,40) 

25-29 lat 1540 (48,05) 

30-34 lata 1524 (47,55) 

Wykształcenie 

średnie i poniżej 1065 (32,23) 

wyższe zawodowe 1060 (33,07) 

wyższe 1080 (33,70) 

Stan cywilny 
w związku 1563 (48,77) 

wolna 1642 (51,23) 

Miejsce zamieszkania - 
makroregion kraju 

makroregion centralny 415 (12,95) 

makroregion województwa mazowieckiego 321 (10,02) 

makroregion południowy 771 (24,06) 

makroregion wschodni 558 (17,41) 

makroregion północny 325 (10,14) 

makroregion północno-zachodni 308 (9,61) 

makroregion południowo-zachodni 507 (15,82) 

Doświadczenia macie-
rzyńskie - liczba posia-
danych dzieci 

jedno dziecko 97 (3,03) 

dwoje dzieci 1129 (35,23) 

troje dzieci 1026 (32,01) 

czworo i więcej dzieci 953 (29,73) 
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Brak wystarczającej ilości pokarmu, jako najczęstsza przyczyna zbyt wczesnego, jeszcze 
przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka, rezygnowania kobiet z karmienia piersią, była czę-
ściej wskazywana przez mieszkanki makroregionu północnego, najmłodsze badane będące w wie-
ku 15-24 lata, legitymujące się wykształceniem średnim i poniżej, będące stanu wolnego i posiada-
jące jedno dziecko. 

W wydłużeniu czasu karmienia piersią mógłby pomóc kobietom przede wszystkim właściwy 
instruktaż na temat technik karmienia/ przystawiania dziecka do piersi, najczęściej wskazywany 
przez mieszkanki makroregionu północnego i północnozachodniego, najmłodsze badane matki w 
wieku 15-24 lata oraz posiadające jedno dziecko. 

Najczęstszą przyczyną problemów laktacyjnych związanych z osobą matki w opinii bada-
nych młodych matek była nieprawidłowa technika karmienia piersią, a najczęściej doświadczanym 
problemem laktacyjnym, w sytuacji karmienia własnego dziecka, była zbyt mała ilość pokarmu w 
stosunku do potrzeb dziecka: 
- nieprawidłowa technika karmienia, jako najczęstsza przyczyna problemów laktacyjnych związa-
nych z osobą matki, była wskazywana przez co czwartą badaną mieszkankę makroregionu wschod-
niego i północnego oraz częściej przez naj-młodsze respondentki w wieku 15-24 lata i posiadające 
jedno dziecko, 
- zbyt mała ilość pokarmu w stosunku do potrzeb dziecka, jako doświadczany problem laktacyjny w 
sytuacji karmienia własnego dziecka był wykazywany przez ponad dwie piąte respondentek z ma-
kroregionu północnego i prawie przez co trzecią z pozostałych makroregionów kraju oraz przez 
większość badanych matek w wieku 25-34 lata. 

Położna odgrywa istotną rolę w promowaniu naturalnego karmienia: 
- badane młode matki najczęściej były odwiedzane przez położną rodzinną cztery razy w okresie 
dwóch miesięcy po porodzie; chociaż prawie co piąta ankietowana była odwiedzona przez położną 
rodzinną aż pięć i więcej razy, to jednak były młode matki, do których położna w ogóle nie dotarła, 
- informacje uzyskane od położnych rodzinnych na temat karmienia piersią dotyczyły najczęściej 
korzyści wynikających z naturalnego karmienia dla dziecka, a następnie właściwych technik karmie-
nia piersią/ przystawiania dziecka do piersi oraz problemów laktacyjnych i sposobów radzenia so-
bie z nimi, 
- badane matki w zdecydowanej większości pozytywnie oceniały informacje uzyskane od położ-
nych rodzinnych na temat karmienia dziecka piersią, najczęściej stwierdzając, że były one wyczer-
pujące i bardzo przydatne lub niewyczerpujące, ale przydatne, 
- w sytuacji trudności związanych z niedoborem pokarmu, położne udzielały pomocy przede 
wszystkim informując o korzyściach naturalnego karmienia, udzielając porad dotyczących techniki 
karmienia, udzielając wsparcia psychicznego, uspokajając oraz rozwiewając wątpliwości dotyczące 
ilości pokarmu w stosunku do potrzeb dziecka. 

Na zwiększenie laktacji najczęściej wskazywane było częste przystawianie dziecka do piersi 
oraz stosowanie środków wspomagających laktację: 
- stosowanie środków wspomagających laktację było wykazywane przez co czwartą mieszkankę 
makroregionu województwa mazowieckiego i prawie co piątą mieszkankę pozostałych makrore-
gionów kraju oraz częściej przez respondentki w wieku 25-34 lata, przez osoby legitymujące się 
wykształceniem wyższym magisterskim, będące stanu wolnego, posiadające większe doświadcze-
nie macierzyńskie, 
- do najbardziej znanych i preferowanych przez młode matki produktów wspomagających laktację 
należały herbatki dla kobiet karmiących - Femaltiker i Prolaktan, 
- informacje o nowym produkcie wspomagającym laktację - Prolaktanie - respondentki uzyskiwały 
przede wszystkim od położnej lub z polecenia w Internecie przez inne młode matki, 
- prawie co trzecia badana matka, stosująca Prolaktan, zaobserwowała u siebie dodatkowo, poza 
wzrostem laktacji, uspokojenie, lepszy sen, 
- prawie wszystkie badane młode matki poleciłyby Prolaktan innym kobietom karmiącym piersią. 
 Badanie „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia 
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Zakłucie i odmowa pacjenta  
na przeprowadzenie testu na obecność HIV 

 
dr n. med. GRAŻYNA ROGALA-PAWELCZYK,  
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, 
PWSZ im. Jana Gródka w Sanoku 
mec. KATARZYNA GAJEWSKA, radca prawny 

 
Pielęgniarki i położne, podobnie jak inni pracownicy medyczni, zobligowani są do prze-

strzegania w pracy praw zagwarantowanych pacjentom. Szczególną wagę przywiązuje się 
zwłaszcza do zakazu wykonywania jakichkolwiek czynności bez uprzedniego uzyskania zgody 
pacjenta (wyjątkiem jest oczywiście udzielanie pomocy, która ma na celu bezpośrednie rato-
wanie życia lub zdrowia w sytuacji nagłej, w której z uwagi np. na stan pacjenta uzyskanie ta-
kiej zgody jest niemożliwe). Przypadki, w których świadczenie medyczne udzielone zostało bez 
uzyskania od pacjenta świadomej i dobrowolnej zgody, są podstawą do ponoszenia odpowie-
dzialności zawodowej przez pielęgniarki, położne. Nierzadko stają się gorącym tematem pro-
gramów telewizyjnych czy artykułów prasowych. Media szeroko omawiają zdarzenie, podkre-
ślając konieczność ochrony praw pacjenta, nierzadko piętnując pracownika medycznego jako 
osobę naruszającą te prawa. Bardzo rzadko natomiast w publicznej dyskusji o prawach pacjen-
ta pojawia się wątek bezpieczeństwa pielęgniarek, położnych oraz innych pracowników me-
dycznych, którzy podczas wykonywania swych codziennych czynności zawodowych narażają 
się na zarażenie wirusem HCV lub HIV. Tymczasem dostępne są informacje, z których wynika, 
że aż co druga pielęgniarka pracująca na bloku operacyjnym lub zabiegowym narażona jest na 
zarażenie. 

 
Należy zastanowić się, czy normy prawne w dostateczny sposób chronią pielęgniarki, 

położne, lekarzy, ratowników medycznych, pomijając w tym miejscu całkowicie kwestię przy-
czyny ekspozycji zawodowej oraz przyjmując, że do zakłucia doszło wskutek nieszczęśliwego 
wypadku bez jakiejkolwiek winy czy zaniedbania po stronie osoby udzielającej świadczenia 
zdrowotnego. W przypadku zakłucia niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań. Naj-
skuteczniej można jednak przeciwdziałać ewentualnemu zarażeniu się w sytuacji, w której po-
siada się informację o tym, czy pacjent jest nosicielem HCV albo HIV. Zdarzają się jednak przy-
padki, w których po zakłuciu przez osobę udzielającą świadczenia medycznego pacjent odma-
wia poddania się testowi na obecność HIV. Czy w takiej sytuacji zdrowie pielęgniarki, położnej 

piersią” zostało objęte patronatem honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i patro-
natem medialnym „Magazynu Pielęgniarek i Położnych”. 
Patronat merytoryczny nad badaniem sprawowało Polskie Towarzystwo Położnych. 

 
Podsumowanie 
Położna, sprawując opiekę nad kobietą i dzieckiem, powinna wykazywać się profesjonalną 

wiedzą dotyczącą fizjologii laktacji, zasad postępowania w okresie laktacji oraz przyczyn zaburzają-
cych jej prawidłowy przebieg, aby podejmować skuteczne działania, mające pomóc matkom w 
optymalnie długim karmieniu naturalnym. Indywidualne poradnictwo laktacyjne jest najlepszym 
źródłem rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie karmienia piersią.  

 
Piśmiennictwo u autorek. 

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej nr 1-2. 2019 
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czy innego pracownika medycznego jest dobrem chronionym w sposób „słabszy” aniżeli prawo 
pacjenta do odmowy udzielenia zgody na przeprowadzenie badania? Stanowiska w dyskusji na 
ten temat są podzielone, zaś regulacji, prawne wydają się nie dawać w pełni satysfakcjonującej 
odpowiedzi. 

 
Problematyka ochrony zdrowia osób wykonujących zawody medyczne została również 

dostrzeżona przez prawodawcę europejskiego. W załączniku do Dyrektywy Rady 2010/32/UE 
z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej, która dotyczy zapobiegania zra-
nieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, zawartej między HOSPE-
EM a EPSU, wskazano, że Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy to zagadnienie, które powinno 
mieć znaczenie dla każdego, kto jest związany z sektorem szpitali i opieki zdrowotnej. Podejmo-
wanie działań ukierunkowanych na zapobieganie niepotrzebnym zranieniom i ochronę przed 
nimi będzie miało pozytywny wpływ na zasoby, z zastrzeżeniem prawidłowej realizacji tych 
działań. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników to sprawa pierwszorzędnej wagi, ściśle powią-
zana ze zdrowiem pacjentów. Warunkuje ona jakość opieki. W celu implementacji do krajowe-
go porządku prawnego tejże dyrektywy w dniu 6 czerwca 2013 r. minister zdrowia wydał roz-
porządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych 
z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami, używanymi przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych. Akt prawny nakłada na pracodawców obowiązek stosowania wszelkich dostępnych 
środków, które eliminują lub ograniczają stopień narażenia na zranienia ostrymi narzędziami. 
W celu eliminacji lub ograniczenia narażenia pracodawca, we współpracy z przedstawicielami 
pracowników, zobligowany został do opracowania i wdrożenia procedury bezpiecznego postę-
powania z ostrymi narzędziami, w tym będącymi odpadami medycznymi, w szczególności 
obejmującego zakaz ponownego zakładania osłonek na ostre narzędzia. Co więcej, procedury 
te muszą być nie rzadziej niż raz na dwa lata poddawane analizie i w razie konieczności aktuali-
zowane. W oparciu o § 5 ust. 1 przywołanego rozporządzenia pracodawca musi, uwzględniając 
wyniki oceny ryzyka, podejmować działania eliminujące lub ograniczające ryzyko wystąpienia 
zranień ostrymi narzędziami oraz zakażeń, które obejmują: 
1) organizację miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób pozwalający na uniknięcie 
lub zminimalizowanie narażenia; 
2) zapewnienie warunków bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów 
medycznych, z zastosowaniem łatwo dostępnych, bezpiecznych i oznakowanych pojemników, 
w umieszczonych w pobliżu miejsc używania lub przechowywania ostrych narzędzi; 
3) wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych, uwzględniających organizację i warunki 
pracy, czynniki psychospołeczne oraz inne czynniki związane ze środowiskiem pracy; 
4) zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia. 
Ponadto pracodawcy zostali również zobowiązaniu do prowadzenia systematycznych szkoleń, 
mających na celu zapobieganie narażeniu i jego skutkom. 
 

Kolejnym elementem mającym chronić pracowników narażonych na ekspozycję jest 
wdrożenie procedury postępowania poekspozycyjnego, umożliwiającej niezwłoczne udziele-
nie poszkodowanemu pomocy medycznej oraz zapobieżenie skutkom narażenia, a także obję-
cie go profilaktyczną opieką zdrowotną po narażeniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 
Procedura ta uwzględnia w szczególności konieczność oszacowania ryzyka zakażenia oraz pod-
jęcia niezwłocznych działań profilaktycznych, w tym w szczególności przeprowadzenia badania 
lekarskiego, wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, przeprowadzenia w razie potrze-
by poekspozycyjnego szczepienia ochronnego i uodpornienia biernego lub profilaktycznego 
leczenia poekspozycyjnego, a także wykonanie badań lekarskich oraz niezbędnych badań do-
datkowych w regularnych odstępach czasu po narażeniu. 
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Przywołane rozporządzenie reguluje zasady postępowania w płaszczyźnie pracodawca 
- osoba wykonująca zawód medyczny, jednak nie określa norm zachowania w sytuacji, 
w której doszło do zakłucia w relacji z pacjentem. W literaturze prezentowane jest stanowi-
sko, zgodnie z którym Rozszerzenie zakresu badań laboratoryjnych o wykonanie badania na 
obecność wirusa HIV bez wyraźnej zgody pacjenta jest niedopuszczalne. Uznanie, że pacjent, 
wyrażając zgodę na pobranie krwi i wykonanie badań laboratoryjnych, wyraża zgodę konklu-
dentną na wykonanie testu odnośnie do obecności wirusa HIV, jest nie do przyjęcia. Przeprowa-
dzenie takiego testu to specyficzna stygmatyzacja pacjenta. Testów na obecność wirusa HIV 
nie można traktować na równi z każdym innym badaniem krwi i lekarz powinien uzyskać na 
niejasno sformułowaną zgodę pacjenta, nawet wówczas, gdy podejrzewa, że jest to celowe dla 
postawienia prawidłowej diagnozy. Wyraźną zgodę pacjenta na przeprowadzenie badań w 
kierunku zakażenia wirusem HIV lekarz powinien uzyskać w przypadku, gdy cel takiego ba-
dania jest inny niż leczniczy i leży on wyłącznie w interesie osób trzecich, np. personelu pra-
cującego w szpitalu (tak: Fiutak Agnieszka, Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu 
leczniczego bez zgody pacjenta, WK 2016 - Monografia). 

Odnosząc się natomiast do stanowiska przyjętego w 1992 r. przez zespół do spraw AIDS 
Naczelnej Rady Lekarskiej, w myśl którego lekarz, przeprowadzający czynności zmierzające do 
postawienia prawidłowej diagnozy, nie ma obowiązku otrzymania zgody pacjenta co do zakre-
su zlecanych i wykonywanych badań również w kierunku obecności wirusa HIV, komentator 
ten wskazał, że Stanowisko zespołu NRL należy traktować jako wskazówkę, jak lekarz powinien 
postępować w danej sytuacji. Nie jest to jednak akt prawny, zatem lekarz nie może postępo-
wać wbrew przepisom ustawy, które nakazują udzielanie wszelkich świadczeń zdrowotnych 
wyłącznie po uzyskaniu zgody pacjenta. Nawet w przypadku podejrzenia, że pacjent jest zara-
żony wirusem HIV lub podejrzenia zachorowania na AIDS, lekarz powinien o swoim podejrzeniu 
powiedzieć pacjentowi i uzyskać jego zgodę na pobranie krwi na badania w kierunku obecności 
wirusa HIV. 

Prezentowany wyżej pogląd jest dominującym w literaturze fachowej. Intepretując przy-
wołane stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej, wskazuje się, że jeśli jednak rodzaj schorzenia 
byłby już zdiagnozowany, lekarz pobrał zaś materiał biologiczny celem lepszego jego rozpozna-
nia i wybrania właściwej terapii, nie można prowadzić bez zgody pacjenta badań diagnostycz-
nych tego materiału, które nie miałyby związku ze zdiagnozowanymschorzeniem. W szczegól-
ności nie można prowadzić takich badań w celach innych niż lecznicze i leżące w interesie pa-
cjenta (np. w celu zabezpieczenia się personelu przed ewentualnym zainfekowaniem), a już 
tym bardziej „wymuszać" zgodę na takie badania pod groźbą odmowy czy odstąpienia od 
leczenia. „Zgoda” uzyskana w takich warunkach stanowiłaby klasyczny przykład zgody nieważ-
nej prawnie, dotkniętej klasyczną wadą oświadczenia woli (przymus, groźba). Identyczną wadą 
dotknięta byłaby zgoda „wyłudzona” (lekarz pobiera materiał do badań na nosicielstwo HIV 
pod pozorem przeprowadzenia innych rutynowych badań) (tak: Filar Marian i in., Odpowie-
dzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Lexis - Nexis 2004 - Monografia). 
 

FILAR W RELACJI PACJENT - OSOBA WYKONUJĄCA ZAWÓD MEDYCZNY 
Prawo pacjenta do samodecydowania i samostanowienia o sobie, swoim zdrowiu oraz 

wykonywanych badaniach stanowi niepodważalny filar w relacji pacjent - osoba wykonująca 
zawód medyczny. Prawodawca, przyjmując szereg rozwiązań, mających na celu ochronę zdro-
wia pracowników medycznych, nie ogranicza jednak obowiązku uzyskania zgody pacjenta. Jed-
nocześnie należy wskazać, że problem ten powinien być poruszany w gremiach pielęgniarek i 
położnych, stanowić przedmiot dyskusji. Wydaje się zasadnym edukowanie pielęgniarek i po-
łożnych nie tylko w zakresie praw pacjenta, ale także praw i bezpieczeństwa tych grup zawo-
dowych. Szczególnie istotne staje się to zagadnienie wobec malejącej liczby pielęgniarek i po-
łożnych przy jednoczasowym zwiększaniu obowiązków wobec coraz liczniejszej rzeszy pacjentów. 
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System Monitorowania Kształcenia /SMK/ 
– obowiązek rejestracji 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nych z dnia 01 lipca 2011 r. t.j. (Dz. U. z 2018, poz. 916), każda osoba posiadająca prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu zawodowego,  

która to wiąże się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich. 

Pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu. 

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej od 01 lutego 2016 roku określa  

tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości 

składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.  

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być 

naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.  

Składki członkowskie są płatne miesięcznie i przekazuje się je na rachunek właściwej okręgowej izby 

pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.  

Uwaga! 

SAMODZIELNE REGULOWANIE KWOTY SKŁADKI  

W SPOSÓB NIEZGODNY Z W/W UCHWAŁĄ KRAJOWEGO ZJAZDU  

JEST RÓWNOZNACZNE Z NIEPŁACENIEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ. 

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu  

egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych  

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

Składki można odprowadzać samodzielnie, poprzez wpłatę w kasie OIPiP w Chełmie lub na wskazany 

poniżej rachunek bankowy. Osoby zatrudnione mogą upoważnić swojego pracodawcę do potrącania 

1% wynagrodzenia na rzecz OIPiP. 

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:  

Santander Bank Polska 2 Oddział w Chełmie nr 51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 
Z podaniem w tytule przelewu: imię nazwisko, PESEL, okres za jaki płacona jest składka 

W przypadku wykonywania przelewu przez zakład pracy, obejmującego kilka osób konieczne jest  

przesłanie zestawienia zawierającego:  imię nazwisko, PESEL, kwotę składki ujętych w przelewie osób. 

SKARBNIK 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

(-) Jacek Kozioł 

„„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem” 
                                                               Księga Koheleta 

    Koleżance Ewie Ćwirta 
    wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

MAMY  
 

składają  
Koleżanki z Oddziału Pediatrycznego  

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Krasnymstawie 

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 2.250,00 zł.  
– składka za 1 mc - 22,50 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 
2019 rok - 38,03 zł 

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

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

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

 
Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne: 

 
1. bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędach Pracy (pod warunkiem przedłożenia  
zaświadczenia  z urzędu pracy); 

2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania  
wykonywania zawodu  w okręgowej izbie, której są członkiem; 

3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu; 

4. przebywające wyłącznie na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub 
rodzicielskim; 

5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej 
lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne 
źródło dochodu; 

6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/
położnictwo, które nie  wykonują zawodu; 

7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy; 

8. niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie  
przedemerytalne. 



 

 

ZDJĘCIA ZE SZKOLENIA NT. „NOWEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POZ” 

ZDJĘCIA ZE SZKOLENIA NT. „NOWOŚCI W LECZENIU RAN  

I ZAOPATRYWANIU PACJENTÓW Z WYŁONIONĄ PRZETOKĄ JELITOWĄ 



 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

UL. OBŁOŃSKA 20, 22-100 CHEŁM 

TEL./FAX 82 565 43 73  

e-mail:oipipchelm@o2.pl  

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl  

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

BIURO CZYNNE: 

   poniedziałek    od 08.00 do 15.00  

   wtorek    od 08.00 do 15.00  

   środa     od 08.00 do 15.00 podczas dyżuru do 16.30  

   czwartek    od 08.00 do 15.00 

   piątek    od 08.00 do 15.00 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Chełmie  

Izabelli Chałaj 

 poniedziałek   od 12.00 do 16.00 

 wtorek   od 07.30 do 11.30 

 środa     od 11.30 do 15.30 

 czwartek   od 07.30 do 11.30 

 piątek    od 11.30 do 15.30 

   

Dyżury Wiceprzewodniczących ORPiP w Chełmie  
odbywają się według comiesięcznych ustaleń 

Wiceprzewodnicząca Barbara Kowalik                                  tel. 82 576-21-70 

Wiceprzewodnicząca Ewa Piskała                  tel. 82 562-33-06 

Sekretarz Beata Żółkiewska                     tel. 82 562-32-10 

Redakcja:  

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

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

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl   

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

DYŻURY PEŁNIĄ: 

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE  

pierwsza środa miesiąca w godzinach 15.00 - 16.30 

trzeci wtorek miesiąca dyżur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00 

tel. 82 565 43 73 
 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

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

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

dyżur telefoniczny tel. 82 565 43 73 


