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W numerze m.in. 

- relacja z Konferencji ,,Samorząd zawodowy na przestrzeni 25 lat — ewaluacja  pielęgniarstwa i 

położnictwa w kontekście zmian systemowych ” z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

oraz Dnia Położnej oraz XXV - lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych; 

- stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowa-

dzenia zamian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do 

systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych / technikach; 

- interesujące artykuły; 

- wiersze; 
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Zdjęcia z Konferencji ,,Samorząd zawodowy na przestrzeni 25 lat — ewaluacja  pielęgniarstwa  

i położnictwa w kontekście zmian systemowych ” z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  

oraz Dnia Położnej oraz XXV - lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 
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Obchody Jubileuszu 25-lecia  

istnienia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych   

oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 

,,Samorząd zawodowy na przestrzeni 25 lat- ewaluacje pielęgniarstwa  

i położnictwa w kontekście zmian systemowych” 
 

 25 lat temu impulsem do organizowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych była 

ustawa z 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Grupa pasjonatek dysponująca 

ogromnym zapałem i jeszcze większym zaangażowaniem emocjonalnym, zupełnym brakiem  

doświadczenia przystąpiła do działania. Bezinteresownie, z poświęceniem swojego wolnego czasu  

na obrady, wypracowano stanowisko służące pielęgniarkom i położnym. 

I tak oto nasza grupa zawodowa osiągnęła samodzielność zawodową i prawną, a także większą dbałość 

o normy wykonywania zawodu w granicach interesu publicznego. 

Dzisiejsze czasy potwierdzają rangę zadań jakie mamy do wykonywania w samorządzie. Bo przecież  

od właściwego przygotowania i kompetencji, ale też od postawy etyczno – moralnej każdego z nas  

zależy w znacznym stopniu skuteczność funkcjonowania naszej samorządowej organizacji,  

jej faktyczny wpływ na zmiany  w ochronie zdrowia , na rozwój kadr pielęgniarskich – na prestiż  

zawodów pielęgniarki i położnej. 

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych to jeden z największych samorządów zawodowych  

w Polsce. Nasza grupa zawodowa liczy obecnie ok. 300 tysięcy osób i – mówię to z nieukrywaną dumą – 

każdy w samorządzie jest równie ważny. Cieszy fakt, że pielęgniarki i położne dzięki swojej ustawie 

sprzed 25 lat tak wspaniale rozwinęły swój samorząd. 

W naszym regionie pierwszy w historii Zjazd Wyborczy powołujący do życia Okręgową Izbę  

Pielęgniarek i Położnych z siedziba w Chełmie odbył się dokładnie 19.09.1991 r. 

25 lat, to mało i dużo. Mało ponieważ nasze zawody towarzyszą ludziom od wieków, z kolei dużo   

- jeśli weźmiemy pod uwagę przemiany, które się dokonały – z pewnością jednak zacny to czas  

na wspomnienie naszych liderów – tych którzy odegrali najważniejszą rolę przez 25 lat pracy  

samorządu. Koleżanki, które przez lata swojej pracy wykazały się szczególnym zaangażowaniem  

w działalność samorządu oraz promowaniem idei naszego zawodu uhonorowano odznaczeniami złotą, 

 srebrnymi i brązowymi ,,Zasłużony dla samorządu Pielęgniarek i Położnych” oraz okolicznościowymi  

statuetkami. 

W Polsce, podobnie jak na świecie, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat następuję dynamiczny 

rozwój pielęgniarstwa i położnictwa. 

Działania samorządu stanowią istotny element na drodze rozwoju, zmiany wizerunku i funkcji naszej 

grupy zawodowej. 

Swoimi przemyśleniami oraz historią związaną z pracą na rzecz samorządu i rozwoju naszego zawodu 

podzieliła się Pani Urszula Krzyżanowska – Łagowska – I Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Warszawie. 

Opieka pielęgnacyjna znana była już w starożytności. Czynności związane z pielęgnowaniem stanowiły 

zasadniczą aktywność człowieka. Na przestrzeni lat zmieniały się warunki wykonywania praktyk  
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pielęgniarskich oraz ich prawne regulacje. Aby właściwie rozumieć nowoczesne pielęgniarstwo,  

niezbędna jest znajomość historii tego zawodu. 

,,Jakie były nasze korzenie” – zagadnienie to przybliżyła nam Pani Krystyna Wolska – Lipiec – aktywna 

działaczka Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. 

 Kiedy patrzymy wstecz, widzimy, że dobrze oceniana jest działalność, naszego samorządu.  

Reforma wyzwoliła w nas energię. Jak widać jesteśmy wielkim potencjałem, zdolnym do wielu  

przeobrażeń, altruizmu i szacunku do życia; 

- i choć towarzyszące nam od lat bolączki są niezmienne, 

- choć ciągle dużo dzieje się wokół naszego zawodu, 

- wierzymy we własne możliwości, doświadczenia i umiejętności, 

- uświadamiajmy decydentom rangę naszego zawodu i potrzebę dobrych ram prawnych, 

- ufajmy, że role pielęgniarki i położnej, ich siła i determinacja sprawiają, że społeczne uznanie  

i zawodowa satysfakcja są powszechnym stanem normalności w naszym kraju. 

Za nami konferencja z okazji srebrnego Jubileuszu Samorządu Zawodowego oraz Międzynarodowego 

Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 

Jest to ważna dla naszego środowiska uroczystość, która ma na celu rozwijać, integrować  

i współdziałać. Z perspektywy czasu tegoroczna konferencja spełniła takie oczekiwania, a świadczy  

o tym uczestnictwo w niej 120 pielęgniarek i położnych, obecność gości oraz zacnych prelegentów. 

Koleżanki i koledzy – pielęgniarki, położne, pielęgniarze, życzę Wam wszystkim dalszych sukcesów  

w pracy zawodowej, wielu nowych dokonań i zasłużonego uznania. 

Dziękuję za wrażliwość i zrozumienie w codziennej, niezwykle odpowiedzialnej pracy i kolejnych 25 lat  

w spokojnej i życzliwej atmosferze. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali Okręgowa Radę  

w zorganizowaniu tej uroczystości oraz Wam drogie Koleżanki i Koledzy, że zechcieliście w niej  

uczestniczyć i uświetnić nasz Jubileusz swoją obecnością. 

       Przewodnicząca 

                                                                                        Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  

       Izabella Chałaj 

 

Przewodniczące i Członkowie  

Organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie   

w okresie od I do VII kadencji 
 

Dnia 29 stycznia 1990 roku został zarejestrowany Komitet Organizacyjny Izb Pielęgniarskich z siedzibą 

w Chełmie w składzie: 

  Dziewulska Jolanta 

  Kozioł Krystyna 

  Kozłowski Andrzej 

  Skrzyńska Maria 

  Wołoszyn Irena 

Kuźmińska Jadwiga 

Brodacka Ewa 

Grajner Danuta 

Szybista Małgorzata 

Atras Zbiegniew 
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I Kadencja 19.09.1991 r. - 13.09.1995 r. 
Przewodniczące: Kamińska Renata/ Teodora Zgliniecka od 06.05.1994 roku; 

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Błaszczyk Lidia 

  Chałaj Anna  

  Cimek Alicja  

  Kadrow Teresa 

  Kogut Elżbieta  

  Kołodziej Urszula 

  Kostka Krystyna  

  Książek Anna  

  Pukiś Grażyna   

  Sawicka Anna  

  Stryjecka Elżbieta  

  Śliwińska Bożena  

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie: Karauda Bożena 

Zastępy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Chełmie: 

  Omańska Krystyna 

  Zakrzewska Danuta 

 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: Kozioł Jacek 

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Kozioł Krystyna 

  Pomian Elżbieta 

  Stryjecka Elżbieta 

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: Wołoszyn Irena 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: 

  Plechawska Urszula  

  Poniat Alicja 

 

II Kadencja 14.09.1995 r. - 17.09.1999 r. 
Przewodnicząca: Teodora Zgliniecka  

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Biernacka Jadwiga  

  Flis Anna 

  Kadrow Teresa 

  Kociubińska Halina  

  Kowalik Barbara  

  Książek Anna 

  Nieśpiałowska Maria  

  Śliwińska Bożena  
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  Szaniawska Wiesława  

  Wiech Barbara 

  Woźniak Jadwiga 

  Wójcik Jolanta  

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie: Gaj Alicja 

Zastępy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Chełmie: 

  Chwała Irena 

  Pruszkowska Halina 

 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: Stryjecka Elżbieta 

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Dworucha Małgorzata 

  Flis Anna 

  Szymańska Elżbieta 

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: Małecka Mieczysława 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: 

  Kostka Krystyna 

  Tymińska Elżbieta 

  Wołoszyn Irena 

  Woźniak Halina 

 

III Kadencja 18.09.1999 r. - 24.10.2003 r. 
Przewodnicząca: Żółkiewska Beata 

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Biernacka Jadwiga 

  Bornus Beata 

  Borys Teresa  

  Chałaj Ewa 

  Małecka Mieczysława  

  Stasiuk Dorota  

  Stelmachowicz Bogusława  

  Stryjecka Elżbieta 

  Szaniawska Wiesława 

  Wronka Halina 

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie: Wójcik Jolanta 

Zastępy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Chełmie: 

  Kowalska Ewa 

  Pylak Elżbieta 
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Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: Chałaj Izabella 

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Stachniuk Iwona 

  Wójcik Jadwiga 

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: Wołoszyn Irena 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: 

  Mazurek Joanna 

  Sawa Elżbieta 

  Tymińska Elżbieta 

 

IV Kadencja 25.10.2003 r. - 26.10.2007 r. 
Przewodnicząca: Żółkiewska Beata 

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Bornus-Chmielewska Beata  

  Borys Teresa  

  Dworucha Małgorzata 

  Dziewulska Jolanta 

  Gieleta Anna 

  Kowalik Barbara  

  Król Agata 

  Mataczyńska Beata  

  Mieczysława Małecka  

  Szaniawska Wiesława  

  Wronka Halina  

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie: Pylak Elżbieta 

Zastępy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Chełmie: 

  Kondrat Ela  

  Nowosad Anna 

  Woźniak Jadwiga 

 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: Chałaj Izabella 

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Biernat Grażyna 

  Stachniuk Iwona 

  Wójcik Jadwiga 

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: Wołoszyn Irena 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: 

  Głaz Bożena 

  Sitarz Małgorzata  

  Tymińska Elżbieta 
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V Kadencja 27.10.2007 r.- 28.10.2011 r. 
Przewodnicząca: Żółkiewska Beata 

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Basińska Teresa 

  Bornus – Chmielewska Beata 

  Borys Teresa  

  Chałaj-Czerniak Ewa 

  Dziewulska Jolanta 

  Kowalik Barbara 

  Kozioł Jacek 

  Stasiuk Dorota  

  Szaniawska Wiesława  

  Wronka Halina 

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie: Nowosad Anna 

Zastępy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Chełmie: 

  Kędrak Bożena 

  Kondrat Ela 

  Stachniuk Barbara  

  Woźniak Jadwiga 

 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: Wójcik Jadwiga 

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Biernat Grażyna 

  Chałaj Izabella  

  Drzas Anna 

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: Sitarz Małgorzata 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: 

  Danilczuk Małgorzata 

  Głaz Bożena 

  Pawelec Teresa 

 

VI Kadencja 29.10.2011 r. - 19.11.2015 r. 
Przewodnicząca: Szaniawska Wiesława 

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Bornus—Chmielewska Beata 

  Chałaj Izabella 

  Dziewulska Jolanta 

  Kondrat Ela 

  Kowalik Barbara 

  Kozioł Jacek 

  Mrozek Bernarda 
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  Podgórniak Grażyna 

  Szpak—Lipińska Krystyna 

  Żółkiewska Beata 

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie:  Nowosad Anna 

Zastępy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Chełmie: 

  Biełań Grażyna 

  Chałaj—Czerniak Ewa 

  Kędrak Bożena 

  Stachniuk Barbara 

 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: Wójcik Jadwiga 

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Basa Barbara 

  Biernat Grażyna 

  Dziedzic Małgorzata 

  Kruk Renata 

  Sarnacka Janina 

  Surowiecka Beata 

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: Sitarz Małgorzata 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: 

  Danilczuk Małgorzata 

  Pawelec Teresa 

  Szczupak Teresa 

 

VII Kadencja 20.11.2015 r. - 2019. 
Przewodniczące: Szaniawska Wiesława/ od 31.03.2016 Chałaj Izabella  

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Chudoba Iwona    

  Danilczuk Małgorzata   

  Domańska Iwona    

  Kondrat Ela     

  Kowalik Barbara   

  Kozioł Jacek 

  Mrozek Bernarda 

  Piskała Ewa  

  Podgórniak Grażyna 

  Żółkiewska Beata 

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie: Zdolska Katarzyna 
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Zastępy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Chełmie: 

 Bornus - Chmielewska Beata 

 Lis Patyra Beata 

 Niewęgłowska Marzanna 

 Surma Ewa 

 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: Kruk Renata 

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

  Basa Barbara  

  Biernat Grażyna  

  Głaz Bożena  

  Sawicka Krystyna 

  Surowiecka Beata 

  Wójcik Jadwiga 

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: Pawelec Teresa 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie: 

 Pazyna Anna 

 Sarnacki Włodzimierz 

 Sitarz Małgorzata 

  

 

PODZIĘKOWANIA 
 

 ,,Jest czas na samotność i czas bycia razem, 
 Czas bierności i czas działania, 
 Czas siania ziarna i zbierania plonu, 
 Czas na twórczą krytykę i czas na podziękowanie…” 
 

 Ten ,,czas na podziękowania” nadszedł dla Pani Teresy Borys, długoletniej Naczelnej  
Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Z okazji  
odejścia na emeryturę składam Pani Teresie Borys najserdeczniejsze podziękowania za sumienną  
pracę, ciepła postawę wobec koleżanek i kolegów. 

Życzę Pani, aby bilans osiągnięć zawodowych i społecznych stał się źródłem satysfakcji oraz inspiracją, 
dla nowych wyzwań. 

Dziękując za współpracę, życzę również dalszej szczęśliwej drogi, pomyślności oraz wypoczynku,  
żywiąc jednocześnie nadzieję, że wspomnienia związane z praca w naszym Samorządzie Zawodowym 
Pielęgniarek i Położnych oraz z jego pracownikami będą zawsze miłe. 

 
W imieniu 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Chełmie 

Izabella Chałaj 
Przewodnicząca ORPiP w Chełmie 
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GRATULACJE 

  ,,Żyć to działać, rozlewać po świecie talent, 
 energię, uczucia, 
 pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom 
 przyszłym” 
   Władysław Stanisław Reymont 

 

 W związku z objęciem przez Panią Teresę Basińską stanowiska Naczelnej Pielęgniarki  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, proszę przyjąć serdeczne 
gratulacje i życzenia spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz ambitnych zamierzeń na nowym 
stanowisku. Jestem przekonana, że okres sprawowania przez Panią tej funkcji będzie dobrym czasem 
zarówno dla pracowników, jak i pacjentów. Mając świadomość ciężaru czekających na Panią zadań, 
życzę dużo sił i wytrwałości, a także satysfakcji z wykonywanej pracy. Składam życzenia wszelkiej  
pomyślności osobistej i zawodowej. Niech wytrwałość i konsekwencja w działaniu, a także zwykła  
ludzka życzliwość towarzyszyła Pani w codziennej pracy. 

 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chemie gratuluję wybranym Pielęgniarkom  
i Położnym Oddziałowym. Życzę satysfakcjonującej pracy, sukcesów zawodowych i wytrwałości  
w pełnieniu obowiązków: 

Pani Ewie Piskale Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPWSzS w Chełmie; 

Pani Joannie Adamczuk Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWSzS w Chełmie; 

Pani Lucynie Baran Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego SPWSzS w Chełmie; 

Pani Barbarze Basa Oddziałowej Oddziału Oddziału Dziecięcego SPWSzS w Chełmie; 

Pani Ewie Chałaj – Czerniak Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej SPWSzS w Chełmie; 

Pani Małgorzacie Danilczuk Oddziałowej Oddziału Urologicznego SPWSzS w Chełmie; 

Pani Małgorzacie Foryt Oddziałowej Bloku Operacyjnego SPWSzS w Chełmie; 

Pani Marioli Szponar Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego SPWSzS w Chełmie; 

Pani Agacie Król Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego I z Pododdziałem Endokrynologicznym  
i Hematologicznym SPWSzS w Chełmie; 

Pani Zdzisławie Nowickiej Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego SPWSzS w Chełmie; 

Pani Ewie Surmie Oddziałowej Oddziału Laryngologicznego z Pododdziałem Okulistycznym SPWSzS  
w Chełmie; 

Pani Anecie Zdanowicz Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego SPWSzS w Chełmie; 

Pani Wandzie Mika Oddziałowej Oddziału Urazowo – Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa SPWSzS 
w Chełmie; 

Pani Teresie Zielińskiej Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego III SPWSzS w Chełmie; 

Pani Beacie Bornus – Chmielewskiej Oddziałowej Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Patologii 
Ciąży SPWSzS w Chełmie; 

Pani Renacie Kruk Oddziałowej Oddziału Pulmonologicznego SPWSzS w Chełmie; 

Pani Grażynie Kiciak Oddziałowej Oddziału Okulistycznego SPZOZ w Krasnymstawie. 

W imieniu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

Izabella Chałaj 
Przewodnicząca ORPiP w Chełmie 
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STANOWISKO 

z dnia 19 lipca 2016 r. 

w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zamian systemowych  
w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia  

w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych / technikach 
 

W związku z rozważaną przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycją 
wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek polegających 
m.in. na przywróceniu kształcenia na poziomie średnim w liceach medycznych oraz uruchomienia  
dwuletniego kształcenia w zawodzie asystenta pielęgniarki przedkładamy stanowisko w przedmiotowej 
sprawie. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek  
i Położnych oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim reprezentując wspólnie cale środowisko  

pielęgniarek i położnych w Polsce oraz działając na rzecz ochrony interesów społeczeństwa wyraża 
swoje zaniepokojenie i sprzeciw dla podejmowania przez rząd zamierzeń dotyczących zmiany  
standardów kształcenia w zawodzie pielęgniarki. 

Pielęgniarstwo współcześnie to samodzielna profesja medyczna o wysokim poziomie kompetencji  
i kształcenia, a jednocześnie zawód zaufania publicznego mający kluczowe znaczenie  
dla bezpieczeństwa zdrowotnego populacji. Dlatego też działania prowadzące do zmiany modelu 
kształcenia powinny być oparte na przemyślanej strategii, wypracowanej wspólnie z reprezentantami 
całego środowiska. 

W Polsce już w okresie międzywojennym wypracowano i wdrożono międzynarodowe standardy  
kształcenia pielęgniarek zapoczątkowane w 1911 roku w Krakowie w ramach utworzonej Szkoły  
Pielęgniarstwa, która została przekształcona w roku 1925 w Uniwersytecką Szkołę Pielęgniarek  
i Opiekunek Zdrowia przy Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Obecne Standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo wprowadzone  
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie  
standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji,  
pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U z 2012 r., poz 631) stanowią, że: 

□ studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo trwają nie krócej  
niż 6 semestrów, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720, liczba punktów ECTS 
wynosi nie mniej niż 180, studia mają profil praktyczny, kierunek studiów mieści się w obszarze 
kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, 

□ studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo trwają nie krócej niż 4 semestry, 
liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300, liczba punktów ECTS wynosi nie mniej 
niż 120, studia mają profil praktyczny. 

Mając na uwadze powyższe podkreślamy zasadność i racjonalność utrzymania aktualnie  
obowiązującego dwustopniowego sytemu kształcenia pielęgniarek, tj. studiów pierwszego i studiów 
drugiego stopnia. 
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Na poziomie europejskim działania na rzecz zagwarantowania bezpiecznych dla odbiorców  
standardów kształcenia pielęgniarek były i są prowadzone przez następujące organizacje  
międzynarodowe: 

 Rada Europejska - Europejskie Porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, 
sporządzonym w Strasburgu dnia 25 października 1967 roku (Dz. U. z 1996 r., Nr 83,  
poz. 384), ratyfikowane przez Rząd Polski w lipcu 1996 r. 

 EEC/Komisja Europejska - standaryzacja i harmonizacja kształcenia i wykonywania zawodu 
pielęgniarki poprzez Dyrektywy Sektorowe - 77/452/EEC; 77/453/EEC oraz Dyrektywy  
Parlamentu Europejskiego i Rady: 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 roku zmieniająca  
dyrektywę 2005/36/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie 
(UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu  
wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE L 354 z 28.12.2013 r.,str. 132). 

 Światowa Organizacja Zdrowia - rekomendacje i rezolucje dotyczące kształcenia i wykony-
wania zawodu pielęgniarki: Deklaracja Wiedeńska 1988 r.; Rezolucja WHO z maja 1992 r. - 
WHA 45.5.; Europejska Strategia WHO w sprawie kształcenia pielęgniarek i położnych - maj 
1999 r.; Deklaracja Monachijska z czerwca 2000 r. ws. Pielęgniarstwa; Rezolucja WHO  
z maja 2001 r. - WHA 54.12 oraz inne dokumenty. 

Polska przyjęła, zobowiązała się do przestrzegania oraz wdrożyła do własnego systemu prawnego 
wszystkie z powyższych standardów i norm prawnych, a proponowane przez obecny Rząd zmiany  
stanowiłyby naruszenie przyjętych zobowiązań. 

Jedynym niechlubnym okresem w kształceniu zawodów medycznych w Polsce były lata powojenne, 
kiedy w celu uzupełnienia deficytu kadr medycznych upowszechniono w formie kursów kształcenie 
dające uprawnienia asystentki bądź pielęgniarki, a w odniesieniu do zawodu lekarza podjęto  
kształcenie felczerów. Wdrożenie planowanych obecnie przez rząd zmian w kształceniu pielęgniarek 
byłoby powrotem do ówczesnych rozwiązań czyli lat 50 i 60 - tych i to jedynie w bloku wschodnim. 

Przeniesienie kształcenia w zawodach medycznych na poziom szkolnictwa pomaturalnego i wyższego 
zostało uwarunkowane koniecznością ochrony osób niepełnoletnich, podejmujących naukę zawodu 
poniżej 18 r.ż. przed ryzykiem zdrowotnym i odpowiedzialnością prawną, podczas zajęć w placówkach 
medycznych. Działanie to stanowiło także ochronę bezpieczeństwa odbiorców świadczeń  
zdrowotnych czyli pacjentów (wymogi Rady Europy i WHO). Jako przedstawiciele środowiska  

zawodowego nie znajdujemy żadnych argumentów dla reaktywowania po dwudziestu latach,  
powojennych standardów w obecnych uwarunkowaniach społecznych, prawnych i politycznych. 

Aktualne wyzwania w obszarze opieki zdrowotnej, uwarunkowane w naszym kraju czynnikami  
demograficznymi, epidemiologicznymi i ekonomicznymi tworzą zapotrzebowanie na: 

kształcenie pielęgniarek przygotowywanych do samodzielnej roli w zakresie udzielania świadczeń    

profilaktycznych,    zapobiegawczych,    pielęgnacyjnych, leczniczych ,diagnostycznych, edukacyjnych  
i zarządczych, które można uzyskać wyłącznie w systemie kształcenia uniwersyteckiego zgodnie  
z obowiązującym standardami krajowymi i międzynarodowymi. 

zapewnienie dla potrzeb społeczeństwa a także wsparcia pielęgniarek, większej liczby personelu  
pomocniczego o rożnym charakterze (nie posiadającego uprawnień pielęgniarki, takich jak opiekun 
medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej itp.). 

Jako organizacje reprezentujące środowisko pielęgniarek i położnych od wielu lat apelujemy do rządu 
i parlamentu wnioskując o podjęcie pilnych działań systemowych na rzecz wzmocnienia  
pielęgniarstwa i poprawy atrakcyjności wykonywania naszych zawodów w Polsce. Działania  
te nie mogą jednak polegać na obniżaniu standardów kształcenia i deprecjonowania zawodu na rynku 
pracy. 
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Mając na uwadze powyższe, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek  
Zawodowy Pielęgniarek i Położonych i Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie wnosi o utrzymanie  
dotychczasowego systemu kształcenia dwustopniowego pielęgniarek i położnych (licencjat  
i magister) oraz określenie jednoznacznych wskaźników norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 

realizujących świadczenia zdrowotne w poszczególnych zakresach. 

 

 

 

 

 

BŁĄD MEDYCZNY/ZDARZENIE NIEPOŻĄDANE 
W PIELĘGNIARSTWIE 

        Bezpieczeństwo pacjentów jest jednym z priorytetów w odniesieniu do jakości opieki zdrowotnej  
i jakości w pielęgniarstwie. ICN (Międzynarodowa Rada Pielęgniarek )wyraża przekonanie, że poprawa 
bezpieczeństwa pacjentów obejmuje działania o wszechstronnym zakresie, dotyczące rekrutacji,  
szkoleń oraz zatrzymania w kraju pracowników sektora opieki zdrowotnej, poprawy wykonania,  
przestrzegania zasad BHP oraz zarządzania ryzykiem, łącznie z kontrolą zakażeń, bezpiecznego  
stosowania leków, bezpieczeństwa wyposażenia, bezpiecznych praktyk klinicznych, bezpieczeństwa 
środowiska, w którym świadczona jest opieka oraz zgromadzenia zintegrowanego kompendium  
wiedzy naukowej zorientowanego na bezpieczeństwo pacjentów oraz infrastruktury w celu wsparcia 
jego rozwoju. 
 
  W Stanach Zjednoczonych 98 tysięcy ludzi umiera każdego roku z powodu błędów medycznych  
w szpitalach (więcej niż umiera z powodu wypadków samochodowych, raka piersi czy AIDS). 
  Jak pisze prof. Richard Cranovsky:”w erze coraz większej przejrzystości we wszystkich dziedzinach 
życia w społeczeństwach demokratycznych , szanujących prawa człowieka utrzymywanie mitu  
perfekcyjności medycyny i pracowników medycznych oraz zwyczaju przemilczania błędów,  
lub zaprzeczania jakimkolwiek błędom nie powinno mieć miejsca.” 
  A teraz trochę teorii dla przypomnienia, rozjaśnienia, zróżnicowania pojęć, których treścią jest  
ten artykuł. 
 
Zdarzenie niepożądane jest to niepożądany i niezamierzony, chociaż nie zawsze nieoczekiwany  
rezultat postępowania medycznego, albo szkoda powstała w trakcie/efekcie leczenia nie związana  
z naturalnym przebiegiem choroby i stanem zdrowia pacjenta. Także ryzyko wystąpienia szkody. 
  Błąd medyczny jest to niezamierzone i /lub nieoczekiwane zdarzenie, które, mogło doprowadzić,  
lub doprowadziło do szkody u pacjenta korzystającego z usług w ochronie zdrowia, albo zdarzenie  
niepożądane, któremu przy obecnym stanie wiedzy medycznej można było zapobiec. 
  Błąd niedoszły(nieomal błąd) jest to sytuacja , która przez przypadek, lub dzięki podjętemu działaniu 
zakończyła się pomyślnie( szkoda u pacjenta nie wystąpiła). 
  Zdarzenie ostrzegawcze(strażnicze) jest to nieoczekiwane zdarzenie np. zgon, poważna szkoda  
fizyczna, lub psychiczna, lub ryzyko ich wystąpienia. Określenie „ostrzegawcze” implikuje konieczność 
podjęcia natychmiastowej analizy i działań naprawczych. Zdarzenie ostrzegające i błąd medyczny  
nie są synonimami- nie wszystkie zdarzenia ostrzegawcze są rezultatem błędu i nie wszystkie błędy 
skutkują zdarzeniem ostrzegawczym. 
  Bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym wymiarem jakości opieki i stanowi integralny element 
systemu poprawy opieki, dlatego objęte jest standardami akredytacyjnymi w Programie Akredytacji 
Szpitali w Polsce. W szpitalu są identyfikowane i gromadzone dane dotyczące zdarzeń niepożądanych, 
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dokonuje się ich analizy, a wnioski z przeprowadzonych analiz są wykorzystywane dla przeciwdziałania 
zdarzeniom niepożądanym. Zdarzenia niepożądane wymagające monitorowania i analizy to: ciało obce 
pozostawione w polu operacyjnym, niewłaściwe miejsce/ strona operowana/niewłaściwa procedura 
operacyjna, od-cewnikowe zakażenie łożyska naczyniowego, uszkodzenie ciała powstałe w wyniku  
zabiegu operacyjnego, sepsa po zabiegu operacyjnym, zatorowość płucna lub zakrzepica żył głębokich 
po zabiegu operacyjnym, samobójstwo w szpitalu, niewłaściwe podanie leku (nie ten lek/dawka/
pacjent/czas podania/droga podania), upadki w szpitalu, nieterminowe dostarczenie opieki,  
reoperacje, powtórne hospitalizacje, samowolne oddalenie się pacjenta ze szpitala i wiele innych  
niekorzystnych zdarzeń. 
   
  Istotna jest systematyczna analiza danych, pochodzących nie tylko z raportowania zdarzeń  
niepożądanych, lecz także z innych źródeł, takich jak: zgłoszenia pacjentów, skargi i wnioski, roszczenia 
szpitalne, oddziałowe analizy zdarzeń związanych z hospitalizacją. Ważne jest wykorzystywanie  
wniosków i ukierunkowanie na możliwość uczenia się na podstawie ewentualnych błędów. Głównym 
celem systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych jest poprawa bezpieczeństwa pacjenta. 
 
  Zgłaszanie danych o zdarzeniach niepożądanych ma znaczenie tylko wtedy, jeśli zdarzenia te stanowią 
przedmiot analizy, a personel medyczny uczestniczący w zdarzeniu uzyskuje informację zwrotną.  
System gromadzenia danych nie może służyć identyfikacji i stygmatyzacji osób uczestniczących  
w zdarzeniu. System raportowania powinien być dobrowolny i poufny. 
   
  Jak wynika z ankiet, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki starają się ukryć zdarzenia niepożądane  
z obawy przed kompromitacją oraz wskazują na to, że w polskim środowisku medycznym brak  
ugruntowanego zwyczaju rozmawiania na temat błędów medycznych. Błędy medyczne to nie tylko 
błędy lekarskie, ale głównie organizacyjne i systemowe. 
  Współczesne środowisko pracy charakteryzuje się zwiększoną presją i stresem wynikającym z obawy 
o utratę pracy, troski o bezpieczeństwo warunków pracy, presji kadry zarządzającej i współpracowni-
ków, kontroli nad wykonywaniem zawodu, rozkładu obowiązków pracowniczych i nieodpowiedniej 
obsady kadr medycznych. Zawód pielęgniarki podobnie jak zawód policjanta, czy strażaka wiąże się  
z niepewnością, wysokim ryzykiem i potencjalnie niebezpiecznym środowiskiem pracy. 
  W krajach, gdzie przypadki procesów sądowych nie należą do rzadkości, odpowiedzialność zawodowa 
jest przedmiotem ciągłego zainteresowania. 
  Przyjmuje się, że błąd medyczny występuje wtedy, kiedy lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik  
medyczny podczas wykonywania czynności zawodowych nie dołożył staranności, lub przekroczył swoje 
kompetencje, czego konsekwencją jest utrata przez chorego zdrowia, czy życia. 
  Określenie” zdarzenie niepożądane” jest szersze znaczeniowo, ponieważ jako „sprawców” bierze się 
pod uwagę czynniki zewnętrzne, takie jak organizacja pracy, czy wyposażenie stanowisk. Zarówno 
„błąd medyczny”, jak i „zdarzenie niepożądane” nie są pojęciami kodeksowymi, tzn., że przepisy prawa 
ich nie definiują. Pielęgniarka zobowiązana jest do poprawności w zakresie czynności wykonywanych 
samodzielnie, jak i tych zleconych przez lekarza. Mamy prawo i obowiązek egzekwowania czytelnych  
i jasnych wpisów w kartach zleceń, prawidłowego i zrozumiałego ich formułowania. Jeśli tego  
nie zrobimy i postąpimy nieprawidłowo zostaniemy pociągnięte do odpowiedzialności. W sytuacji,  
kiedy lekarz zleci pielęgniarce wykonanie czynności (zabiegu), którego wykonanie wykracza poza  
zakres jej kompetencji w razie popełnienia błędu lub nieprawidłowości odpowiedzialność poniesie  
zarówno lekarz, jak i pielęgniarka. 
  W pracy zawodowej pielęgniarki podstawą bezpieczeństwa wykonywanych działań oprócz  
staranności, dokładności i sumienności jest znajomość zagadnień prawnych dotyczących wykonywania 
zawodu. Istotne znaczenie mają cechy psychospołeczne pielęgniarki. Odmowa wykonania zlecenia 
błędnego, lub niepoprawnie sformułowanego nie należy do łatwych. Pielęgniarka zajmując takie  
stanowisko musi być przekonana o poprawności swojej decyzji, broniąc jej umiejętnie nie może  
tworzyć sytuacji konfliktowych. 
   
  Jak zauważa M. Nestorowicz- „wykształcona, doświadczona pielęgniarka może w danym przypadku 
mieć rację a nie lekarz podejmujący dopiero praktykę, lub mający niewielką wiedzę w zakresie  
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pielęgnacji, czy rehabilitacji”. Tym samym pielęgniarka jest zobowiązana do reakcji na oczywisty błąd 
lekarza. 
  Przyczyny powstawania błędów medycznych związanych z wykonywaniem przez pielęgniarki  
czynnościami zawodowymi możemy podzielić na personalne, a więc leżące po stronie pielęgniarki oraz 
organizacyjne, leżące po stronie zakładu pracy. 
  
  Przyczyny personalne: 
 
  Powszechnym błędem pielęgniarek jest wykonywanie zleceń lekarskich nie udokumentowanych  
wpisem w kartę zleceń lekarskich. Obowiązek ten wynika między innymi z Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki 
zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2006 r., nr 9, poz. 45), gdzie określono zasady  
zlecania leków i zabiegów: "podstawą wykonania zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę jest wpis  
w dokumentację medyczną, tzw. kartę zleceń lekarskich, pielęgniarka wykonuje zabieg lekarski zgodnie 
ze zleceniem, które zawiera nazwę leku, dawkę, postać leku, częstotliwość podania, drogę podania, 
autoryzację lekarza potwierdzającego zlecenie na daną dobę. Jeśli w zleceniu brak jest któregokolwiek 
z wpisów, pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia, informując o tym lekarza zlecającego. 
Wyjątek stanowią sytuacje nagłe, interwencje oraz reanimacje (określone odrębnymi przepisami)”.  
Indywidualna karta zleceń lekarskich jest jedynym dokumentem, na którego podstawie pielęgniarka 
może wykonać zabieg medyczny (lekarski). 
  Znaną praktyką w szpitalach jest przepisywanie zleceń wpisanych w dokumentację medyczną  
do różnego rodzaju „pomocników": zeszytów, notesów oraz na karteczki itp. Wpisy te stanowią podsta-
wę wykonywania różnorodnych czynności i zabiegów. Tymczasem przepisywanie zleceń to prosta  
droga do pomyłek, nie zdajemy sobie sprawy z tego dopóty, dopóki sami nie wyłapiemy pomyłek,  
nie mówiąc już o doprowadzeniu w ten sposób do zdarzenia niepożądanego, którego konsekwencją 
może być utrata zdrowia, czy życia pacjenta. 
   
  Pielęgniarka zgodnie z obowiązującym stanem prawnym jest również uprawniona do wykonywania 
pewnych czynności medycznych samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z 7 lipca 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń diagnostycznych, leczniczych  
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. 
Niektóre z nich wymagają jednak od pielęgniarki specjalnych kwalifikacji. 
  W praktyce pielęgniarskiej największym ryzykiem powstania błędu obciążone jest podawanie leków.  
Z badań przeprowadzonych na ten temat przez amerykańską agencję zajmującą się jakością wynika,  
że 30% wszystkich podań leków jest zagrożonych błędem medycznym. 
   
  Przyczyny organizacyjne: 
   
  Z badań przeprowadzonych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie 
wynika, że wśród zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych zaledwie w kilku procentach winna  
popełnienia błędu jest konkretna osoba. W większości przypadków jest to skutek niewłaściwej organi-
zacji pracy. Jeśli w szpitalu przyjęty jest zwyczaj przepisywania zleceń lekarskich do „pomocników",  
zaakceptowany przez organizatorów i kadrę kierowniczą, mamy do czynienia ze złą organizacją pracy, 
która sprzyja występowaniu błędów medycznych. 
 
Pracy pielęgniarki towarzyszy wiele okoliczności, które stwarzają ryzyko błędów, a nawet wykroczeń 
zawodowych, zwłaszcza jeśli skomplikowane zadania wypełniają pracownicy przeciążeni pracą, z niskim 
poziom motywacji do jej wykonywania. Zbyt duża liczba pacjentów przypadających na jedną  
pielęgniarkę, brak wypracowanych standardów dotyczących obsad kadrowych na oddziałach,  
z podziałem na poszczególne odcinki pracy i zmiany dyżurowe, to kolejny przykład sytuacji sprzyjającej 
powstawaniu błędów. 
  Określenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, zwłaszcza w szpitalach, to ciągle aktualny  
problem. 
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Brak odpowiednich uregulowań powoduje, że zaczynają się pojawiać błędy w podejmowaniu decyzji 
organizacyjnych, które mogą skutkować błędami medycznymi. Do takich decyzji należy zaliczyć  
dokonywanie rotacji personelu między oddziałami, czy pozostawianie na dyżurach pielęgniarek  
niedoświadczonych. 
   
   Następny problem to obciążanie personelu pielęgniarskiego zadaniami ze zredukowanych stanowisk 
pracy, najczęściej pomocniczych. 
 
  Oprócz tego do błędów organizacyjnych usposabia niesystematyczny rozkład dyżurów, niewłaściwe 
dobranie osób w zespołach dyżurowych, wadliwy przepływ informacji w zespole terapeutycznym,  
nieczytelnie prowadzona dokumentacja medyczna, brak lekarza na dyżurze, jak również nadmierna 
biurokratyzacja, zbyt rozbudowana dokumentacja pielęgniarska, wydawanie zleceń przez telefon,  
niewłaściwe wyposażenie stanowisk pracy oraz złe oznakowanie leków. 
  Odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta spoczywa na wszystkich pracownikach szpitala,  
szczególnie zaś na personelu lekarskim i pielęgniarskim. Przejawem tej odpowiedzialności jest  
podejmowanie działań zapobiegawczych, chroniących pacjenta przed ryzykiem utraty zdrowia lub  
życia. 
   
  Błędy medyczne i zdarzenia niepożądane były i będą. Są one niejako wpisane w charakter pracy  
jednostek ochrony zdrowia. Problem w tym, aby ich nie ukrywać, ale otwarcie o nich mówić. Przez  
podejmowanie działań naprawczych jesteśmy w stanie skutecznie je monitorować i eliminować. 
 
  Profesor Teodor Billroth był jednym z tych, którzy przekształcili w XIX w. chirurgię z prymitywnego 
rzemiosła, uprawianego przez cyrulików, w sztukę ścisłą i udokumentowaną. 
  On też pierwszy ośmielił się publikować sprawozdania z przeprowadzonych operacji. Ich lektura była 
trudna, ponieważ w tym czasie znacznie więcej wykonywano zabiegów nieudanych niż udanych. 
Billroth jednak nie ustępował: „Niepowodzenia muszą być podane do ogólnej wiadomości,  
bez tuszowania błędów. Jest rzeczą znacznie ważniejszą wiedzieć wszystko o jednym zabiegu  
nieudanym niż niewiele o kilku udanych operacjach”. 
 
  Zgodnie ze Stanowiskiem Komisji Wspólnot Europejskich, należy zachęcać do czynnego zgłaszania  
zdarzeń niepożądanych poprzez stworzenie uczciwych okoliczności, mających odmienny charakter  
od procedur dyscyplinarnych. 
 
Nieodpowiednia obsada kadry medycznej oraz obciążenie pracą to główne przyczyny popełnianych 
błędów medycznych. Im więcej wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek posiadających zróżnicowane 
umiejętności tym mniejsza zachorowalność i śmiertelność wśród pacjentów, mniejsza liczba  
przypadków pogorszenia stanu zdrowia pacjenta na skutek niewłaściwej terapii, krótszy okres pobytu 
w szpitalu i większe zadowolenie pacjenta z zastosowanej terapii. W takim środowisku pracy  
pielęgniarki odczuwają większą satysfakcję zawodową, są narażone na mniejszy stres, występuje  
mniejsza liczba przypadków wypalenia zawodowego. Ponadto zmniejszeniu ulega liczba przypadków 
nieobecności w pracy i rezygnacji z pracy. Badania wykazują, że im mniejsza liczba pielęgniarek  
pracujących w nocy tym większe ryzyko pooperacyjnych komplikacji oddechowych, wyższe wskaźniki 
upadków i spadek zdolności pacjentów w radzeniu sobie z bólem. W placówkach, gdzie istnieje  
niewłaściwa infrastruktura i nieodpowiednia obsada zwiększeniu ulega odpowiedzialność zawodowa. 
Odpowiednia obsada kadry medycznej jest opłacalna zarówno dla poszczególnych zakładów opieki 
zdrowotnej, jak i całego systemu opieki zdrowotnej oraz społeczeństwa.   
Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy popełnimy błąd, powinniśmy mieć odwagę  
cywilną przyznać się do niego. Jesteśmy zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie przełożonego  
i lekarza dyżurnego. W uzgodnieniu z nimi, bezzwłocznie musimy podjąć działania naprawcze. 
  
Ważne jest, by pamiętać, że koleżeństwo w pracy, poczucie przynależności do grupy nie powinno  
i nie może obracać się w źle, fałszywie rozumianą "solidarność zawodową", jako rzekomy przejaw 
"ochrony dobrego imienia zawodu". Ukrywanie błędów, zaniedbań w opiece i terapii zarówno  
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własnych jak i "krycie" innych jest niezgodne z naszym Kodeksem Etyki. Wszak tolerowanie  
i przemilczanie krzywdy pacjenta jest czynem nagannym moralnie. 
 
  Pamiętajmy, że tolerowanie błędów i zaniedbań grozi ich powtarzalnością. W porę uchwycone ludzkie 
słabości, deficyty można w odpowiedni sposób skorygować, niestety krzywda wyrządzona choremu 
człowiekowi, który został nam powierzony i nam zaufał niejednokrotnie nie może być poddana  
jakiejkolwiek korekcie. Czynienie z błędów lub przewinień zawodowych pielęgniarek i położnych  
tematów tabu, prowadzi w "ślepą uliczkę". Ujawnianie tych trudnych sytuacji i studiowanie  
poszczególnych przypadków może tylko przysłużyć się naszemu zawodowi. Kiedy wnikliwie i rzetelnie 
przyjrzymy się tym zjawiskom, tracimy tą zawsze niebezpieczną  zbytnią pewność siebie. Dostrzegamy 
wówczas lepiej niebezpieczeństwo bylejakości i  rutyny. Dzięki temu uzmysławiamy sobie realność  
ryzyka zawodowych pomyłek. 
 
  Tylko w ten sposób zrozumiemy dobrze, jak wielkie zagrożenie niesie za sobą obojętność  
na nieprawidłowości w naszym zachowaniu, czym grozi relatywizm moralny. Zrozumiemy konieczność 
reagowania na patologie. Tylko tak poczujemy w dwójnasób wagę ciążącej na nas indywidualnej  
odpowiedzialności i unikniemy osobistych tragedii. 
 
  W swojej pracy bądźmy  roztropni i odważni w nazywaniu po imieniu niedociągnięć, czy błędów  
a także bądźmy ukierunkowani na konstruktywne rozwiązywanie zaistniałych problemów. Idźmy  
z duchem czasu , bazując na wiedzy, którą nieustannie weryfikujemy i pogłębiamy z racji  
wykonywanego zawodu. Zmieniajmy swoje stare przyzwyczajenia i nawyki, które kiedyś najpewniej 
sprawdzały się, ale obecnie w zmienionych realiach wykonywania naszego zawodu stanowić mogą  
źródło pomyłek. Dbajmy o pacjentów, ale i o siebie, redukujmy wszelkie przejawy ryzykownych  
zachowań, zarówno personalnych, jak i organizacyjnych, prowadzących do wystąpienia błędu  
medycznego/zdarzenia niepożądanego. 
Ustawiczne aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych minimalizuje ryzyko  
popełnienia przez te osoby błędu w procesie udzielania świadczeń. Dla osób wykonujących zawód  
pielęgniarki obowiązek doskonalenia zawodowego jest zarówno powinnością etyczną, jak  
i obowiązkiem prawnym. 
 
Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej, pracowniczej, karnej i cywilnej.  
Pamiętajmy również o tym, że mając wszelkie wątpliwości natury merytorycznej opieramy się  
na ustawach, rozporządzeniach, opiniach i zaleceniach oraz stanowiskach konsultantów krajowych  
i wojewódzkich. 
 
                                                                                     mgr Marzanna Niewęgłowska 
                                                                                     z-ca okręgowego rzecznika 
                                                                                     odpowiedzialności zawodowej 
 
 

Zasady ochrony danych osobowych w działalności samorządu  

zawodowego oraz w działalności  pielęgniarek i położnych. 

Zgodnie z  Konstytucją RP (art.47) każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci  

i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. 

Dane osobowe w świetle ustawy to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe to nie tylko PESEL, imię i nazwisko ale również numer 

telefonu, numer rejestracyjny samochodu, login, e-mail, dane służbowe, dane genetyczne, dane  

dotyczące zdrowia. Rozwój technologii sprawił, że przetwarzanie danych osobowych stało się obecnie 

łatwe i szybkie. Nad kontrolą i ochroną prawną danych osobowych i ich przetwarzania czuwa  

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
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Pielęgniarka/położna w swojej pracy gromadzi dane osobowe oraz je przetwarza, są to przede  

wszystkim dane medyczne pacjentów.  Jest również osobą, której dane osobowe są gromadzone  

i przetwarzane. 

Prawne aspekty ochrony danych medycznych to nie tylko ustawa o ochronie danych osobowych  

z dn.29.08.1997r. (Dz.U. z 2015r. poz 2135 ze zm.) ale również ustawy branżowe: 

- Ustawa z dn. 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

- Ustawa z dn. 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

- Ustawa z dn. 6 września 2001r.- Prawo Farmaceutyczne 

- Ustawa z dn. 15 lipca 2011 r. o Zawodach Pielęgniarki i Położnej 

- Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych  

osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 

Znajomość własnych ustaw (branżowych) jest priorytetowa i ich przestrzeganie stanowi podstawę 

ochrony danych osobowych. 

Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, 

której dotyczą. Powinny być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach  

i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Należy dążyć do minimalizacji danych  

osobowych – gromadzić i przetwarzać takie informacje, które są nam niezbędne do określonych  

celów. Dane nieprawidłowe w świetle celów powinny być usunięte lub sprostowane. 

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa, prowadzące  

do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,  

nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych  

lub w inny sposób przetwarzanych. 

Nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych 

- szanse, zagrożenia –  

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, wprowadzona ustawą z dnia 22 lipca 2015r. 

rozszerza kompetencje zawodowe pielęgniarek i położnych o ordynowanie niektórych leków oraz  

wyrobów medycznych, wypisywanie związanych z tym recept oraz kierowanie na określone badania. 

W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych  

oraz rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego  

stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także pielęgniarka i położna posiadająca tytuł 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mogą samodzielnie: 

- Ordynować leki, które zawierają określone substancje czynne, z wyłączeniem leków  

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje  

psychotropowe, a także środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym również  

wystawiać recepty 

-   Ordynować określone wyroby medyczne, w tym również wystawiać na nie recepty 

Pielęgniarka i położna wykonuje powyższe czynności zawodowe, po uprzednim osobistym badaniu 

fizykalnym pacjenta. Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień jest ukończenie specjalistycz-

nego kursu. Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, nie dotyczy pielęgniarek/położnych, które 

w ramach kształcenia w szkołach lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objęta  

takim kursem. 
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Przy ordynacji leków pielęgniarki i położne powinny korzystać z Wykazu produktów leczniczych  

dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do  

aktualnie obowiązującego obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu  

Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej, a w przypadku  

wystawienia recepty na lek refundowany z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

 Pielęgniarka/położna może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę  

niezbędna do kontynuacji leczenia oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, 

jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. 

 Omawiana nowelizacja może być oceniana jako podniesienie prestiżu zawodowego pielęgniarek 

i położnych, wzmocnienia ich pozycji wśród profesji medycznych oraz zaakcentowania  

ich samodzielności zawodowej. Z drugiej strony rozszerzenie dotychczasowych uprawnień niesie  

ze sobą określone ryzyka, związane z możliwością popełnienia błędów. Należą do nich: 

- Błędy związane z przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem 

- Błędy na etapie badania fizykalnego 

- Uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej 

- Błędy w rozliczeniach i sprawozdawczości dla NFZ 

- Błędy skutkujące bezpośrednim uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta oraz naruszeniu jego praw 

          Elżbieta Sokołowska 

                 Przewodnicząca Komisji  

        ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

 

Zadania koordynatora transplantacyjnego w procedurze pobrania narządów  

od dawcy zmarłego i wynikające z nich aspekty w środowisku medycznym 

( część I) 
 

Temat drugi z cyklu krótkich streszczeń z części teoretycznej pracy magisterskiej 

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

w świetle aktualnie obowiązujących polskich uregulowań prawnych. 

Autor: mgr Olga  Watrakiewicz - Hurko 

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego 

koordynator transplantacyjny 

 Rozdział niniejszy zawiera zadania koordynatora ds. donacji rozpatrywane na przykładzie proce-

dury pobrania narządów u dawcy powyżej 2 r.ż. w mechanizmie śmierci mózgowej. Obowiązki  

koordynatora w prowadzeniu tej procedury wypływają z głęboko pojętej etyki, krajowych aktów 

prawnych i wewnętrznych zapisów organizacji uczestniczących w procedurze dawstwa. Większość  
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koordynatorów wypełnia swoje obowiązki w miejscu pracy gdzie są zatrudnieni jako lekarze bądź  

pielęgniarki w większości są to oddziały intensywnej terapii medycznej. Dobrze jest jeśli mają  

oni umocowania prawne w strukturze podmiotu leczniczego, gdyż pozostanie na terenie placówki 

nie rodzi tu większych komplikacji prawnych czy organizacyjnych zaburzając grafik dyżurów pracą  

po 24/24 h, a potem dłuższym wolnym wynikającym z kodeksu pracy [1].Trudniej to jednak  

wytłumaczyć kiedy stanowisko nie istnieje w statucie bądź regulaminie podmiotu leczniczego.  

Koordynator ds. donacji narządów zaczyna swoją pracę w momencie, gdy pozostali członkowie zespołu 

terapeutycznego, pomijając transplantologię, już by ją skończyli. To również nie zachęca osób  

ze środowiska medycznego do rzeczowej i mimo wszystko opanowanej pracy pod presją czasu  

nad potencjalnym dawcą. Śmierć mózgowa jest procesem zdysocjowanym, ale nieuchronnym  

i pogarszającym z minuty na minutę jakość narządów tak potrzebnych w leczeniu przewlekłej  

niewydolności narządów, na które w 2011 r. czekało 2623 biorców[2]. 

 Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych  

warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów współdziałanie 

podmiotów leczniczych w tym zakresie obejmuje: 

- wstępną kwalifikacje potencjalnego dawcy i wykonanie niezbędnych badań dla potrzeb  

transplantacji, 

-  niezwłoczne informowanie Poltransplantu o każdym zaistniałym przypadku  z możliwością  

wszczęcia procedury donacyjnej [3]. 

 W związku z tym szpital, który posiada aparaturę do prowadzenia znieczulenia ogólnego  

i możliwość monitorowania podstawowych czynności życiowych, a także salę operacyjną  

z oddziałem zabiegowym np. chirurgiczny - powinien zatrudniać koordynatora szpitalnego, gdyż ma 

potencjał dawstwa [4]. 

  Zakres zadań koordynatora ds. donacji lub inaczej koordynatora szpitalnego według szkolenia 

prowadzonego przez Poltransplant oraz Polskich i Europejskich zapisów prawnych zawiera  

się w następujących zagadnieniach: 

1. Identyfikacja zmarłego dawcy 

2. Nadzór i pomoc w orzekaniu śmierci mózgu 

3. Wykluczenie przeciwwskazań medycznych do pobrania i przeszczepiania komórek tkanek  

i narządów 

4.  Uzyskanie braku sprzeciwu prokuratora wobec pobrania narządów 

5. Stały kontakt z koordynatorem regionalnym 

6. Pozyskiwanie informacji o istnieniu sprzeciwu w CRS 

7. Stały kontakt z Poltransplantem 

8. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy 

9. Nadzór nad prowadzeniem dawcy do momentu pobrania narządów 
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10. Ustalenie miejsca i czasu pobrania 

11. Organizacja pobrania, zabezpieczenie i wysłanie materiału do typowania tkankowego 

12. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do pobrania komórek, tkanek i narządów 

13. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej po pobraniu komórek, tkanek i narządów 

14. Uczestniczenie w ustalaniu kosztów pobrania 

15. Ustawiczne kształcenie w kierunku zmian zachodzących w zakresie transplantacji w Polsce  

i na świecie 

16. Organizowanie szkoleń dla całego personelu na temat warunków medycznych, prawnych     

i etycznych pobierania oraz przeszczepiania narządów 

17. Promocja idei transplantacji w społeczności lokalnej. 

 Powyżej wyszczególnione zadania koordynatora ds. donacji będą przedstawione  

i omówione w tym rozdziale. (artykule) Kolejność działań może być omówiona nie według  

powyższego planu gdyż wiele z nich koordynator wykonuje równolegle, dlatego podzielność uwagi,  

jak i świeżość umysłu u tych osób jest bardzo ważna.  

 Identyfikacja zmarłego dawcy odbywa się na różnych oddziałach w zależności gdzie potencjalny 

dawca się znajduje. Podstawowymi oddziałami są oddziały zabiegowe (np.: oddział intensywnej  

opieki medycznej, chirurgii urazowej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach  

neurologicznych, neurochirurgicznych), koordynator nie może być w tych wszystkich miejscach  

na raz, dlatego tak ważna jest współpraca i dobra komunikacja między oddziałami  

i koordynatorem, a także wiedza personelu medycznego na temat transplantologii. Inną bardzo  

ważną przeszkodą jest również hierarchizacja struktury podmiotu leczniczego, gdyż w dużej mierze 

to może hamować niektóre działania koordynatora ds. donacji np. wolne wejście na niektóre  

oddziały, zwłaszcza operacyjne czy inwazyjne w celu pozyskiwania dawców wynikających z zadań  

koordynatora wyszczególnionych wg klasyfikacji zawodów [5]. Tu dużo zależy nie tylko od personelu, 

ale również od osób na stanowiskach kierowniczych i ich pozwolenia czy podejścia do danej osoby 

jako koordynatora czy ogólnego pojęcia na temat skomplikowanej procedury dawstwa (pomijając 

kwestie przestrzegania procedur epidemiologicznych, do których jest zobligowany cały personel  

medyczny).  

 Po zgłoszeniu potencjalnego dawcy koordynatorowi transplantacyjnemu - zbiera on dane  

o pacjencie, jednostkach chorobowych, na jakie był leczony, jakie leki otrzymał i kiedy,  

zwłaszcza jeśli chodzi o atropinę, sedację czy leki zwiotczające, czy nie jest pod wpływem środków  

odurzających i ustala przyczynę śmierci mózgowej. Większość z tych danych możemy ustalić  

z dokumentów i w rozmowie z personelem medycznym. Prawnie identyfikacja potencjalnego dawcy 

narządów wynika z art. 6.1 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.  i polega na ustaleniu czy dana osoba za życia 

nie zgłosiła jakiejkolwiek formy sprzeciwu wyszczególnionej w jednym z poprzednich rozdziałów. 

(artykule) 
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Koordynator transplantacyjny ma obowiązek sprawdzić te dane w CRS (Centralny Rejestr 

Sprzeciwów) nawiązując kontakt z Poltransplantem (początkowo telefoniczny i jeśli potencjalny dawca 

zostanie zakwalifikowany do pobrania Poltransplant przesyła jak najszybciej faksem lub mailem  

wydruk z CRS poświadczony podpisem dyrektora). Dlatego również nie dokonuje się pobrań u osób  

o nieznanym nazwisku, ponieważ nie ma możliwości sprawdzenia ewentualnego sprzeciwu.  

Kolejno wraz z lekarzem prowadzącym pacjenta rozmawia z rodziną  

lub osobami bliskimi informując o zaistniałej sytuacji i ewentualnych skutkach.  

W taki sposób, aby móc podjąć rozmowę o pozostałych formach sprzeciwu  

i zorientować się, co do zdania, jakie na ten temat mają jego najbliżsi. Reakcje są różne od buntu,  

agresji po depresję. Należy umieć rozmawiać z rodziną w sytuacjach trudnych i czekać na ich  

decyzję, mimo upływającego czasu. Niejednokrotnie należy dać czas rodzinie z pogodzeniem się ze 

stratą członka ich rodziny (jeśli już dojdzie do orzeczenia śmierci mózgowej), dlatego należy rozmawiać  

z rodziną od początku wszczęcia procedury orzeczenia śmierci mózgu do zakończenia procedury  

transplantacyjnej czy odłączenia pacjenta i uszanować prośby związane z zaistniałą sytuacją zgodnie  

z zaleceniami etyki, protokołu II EKB i Ustawy transplantacyjnej. Cytując dr Tomasza Kruszynę: 

„Transplantologia wymaga zaufania społecznego, dlatego mimo zasady zgody domniemanej  

nie pobiera się komórek, tkanek ani narządów również przy zdecydowanym sprzeciwie wyrażonym 

przez rodzinę lub osoby bliskie” [6]. Dlatego ważne jest nasze zdanie na ten temat wyrażone  

w oświadczeniu woli noszonym przy sobie, gdyż ułatwia to decyzje pozostałym członkom rodziny. 

 Również w tym momencie koordynator ds. donacji niezwłocznie nawiązuje kontakt 

 z koordynatorem regionalnym i Poltranslantu, aby wymieniać informacje o potencjalnym dawcy, 

ustalić badania, kolejność działań  na każdym etapie i konsultować się w razie nieprzewidzianych  

sytuacji, gdyż w tej procedurze bierze udział wiele zespołów medycznych. 

 Równoległą kwestią jest rozpoczęcie I etapu procedury śmierci mózgowej. Kliniczna  

kwalifikacja potencjalnego dawcy narządów polega na: 

-  wysunięciu podejrzenia śmierci mózgu, 

przeprowadzeniu badań wstępnych potwierdzających śmierć mózgu (stwierdzeń  i wykluczeń), 

-  dokładnym ustaleniu przyczyny śmierci [4,7]. 

 Wysunięcie podejrzenia śmierci mózgu przeprowadza się za pomocą wytycznych  

znajdujących się w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów  

sposobu stwierdzenie trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu. Jest to pierwszy etap  

składający się ze stwierdzeń i wykluczeń. Mają one na celu zwrócenie uwagi na pacjentów w stanie 

ciężkim o specyficznym ryzyku rozpoczynającym objawy wskazujące na zdysocjowany proces  

umierania. W tym momencie ustawodawca nie określa uprawnień osoby przeprowadzającej badanie, 

a więc może to być lekarz prowadzący, bądź osoba przeszkolona do przeprowadzania tego typu ba-

dań, czyli koordynator transplantacyjny [7]. Etap ten ma za zadanie wykluczenie pacjentów jako  
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potencjalnych dawców, których późniejsze badanie kliniczne mogłoby być zmodyfikowane przez inne 

czynniki zewnętrzne wpływające na czynność Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN)  

tj.: zaburzenia metaboliczne, leki czy hipotermię. Na tym etapie wyklucza się pacjentów  

z przejawami samoistnego oddechu mimo stosowanej wentylacji respiratorem, jak również osoby,  

u których nie jesteśmy w stanie ustalić przyczyny tak krytycznego stanu, gdyż nie możemy wówczas  

powiedzieć o wyczerpaniu wszystkich metod leczniczych czego od nas wymaga ustawodawca  

w wyżej wspomnianym obwieszczeniu. Jednym słowem nie możemy mieć wątpliwości, co do przy-

czyn zaistniałego stanu krytycznego pacjenta jak również, co do metod leczenia, którym pacjent był 

poddany.[…] Wyraźnie widać tu, iż procedura ta ma za zadanie sprawdzenie całości procesu leczenia 

jakiemu poddany był pacjent, a w razie jakichkolwiek wątpliwości wskazuje kierunek jak leczyć dalej 

pacjenta w stanie krytycznym.  Obwieszczenie we wskazówkach i uwagach dla komisji stwierdzającej 

zgon zawiera zapis: „W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczącej śmierci mózgu komisja  

odstępuje od jej stwierdzenia” [8].   

Wraz ze stwierdzeniem śmierci mózgu uznaje się człowieka za zmarłego, mimo  że bije jego 

serce, wentylowane są zwłoki.  Pomimo, że nie ma dawstwa bez orzeczenia śmierci mózgu to  

nie powinno się orzekać wyłącznie w celu pobrań narządów. Jest to również ważne w momencie  

zaniechania stosowania uporczywej terapii lub istniejącym sprzeciwie orzekanej osoby w CRS.  

Pacjenta, u którego ustały funkcje mózgowe, który nie może być dawcą również się orzeka […][8,9,6]. 

Po orzeczeniu śmierci mózgu i gdy wskazują na to okoliczności zgonu (podejrzenie o czyny 

karalne) należy zgłosić to do prokuratury. [10] […] Prokuratura zaś wydając decyzję o możliwości  

pobrania narządów, ustala dalsze postępowanie z ciałem dawcy” [7].  

Powyższy tekst potwierdza, że praca koordynatora transplantacyjnego jest ściśle wyznaczana 

przez przepisy prawa Polskiego jak i Międzynarodowego. Nie jest łatwo pracować jako koordynator 

transplantacyjny jeśli w danej placówce środowisko medyczne nie jest odpowiednio zorientowane 

prawnie w powyższych kwestiach. Ważne jest przestrzeganie wszystkich praw dotyczących pacjentów 

wynikających z praw człowieka ale również praw pracowniczych, żeby unikać konfliktów  

wewnętrznych, bo każda praca staje się łatwiejsza kiedy każdy z nas wypełnia najlepiej jak umie swój 

zakres obowiązków. Dlatego zapraszam na drugą część artykułu w następnym biuletynie.   
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PRZYPOMINAMY O OBOWIAZKU AKTUALIZACJI DANYCH 

W CENTRALNYM REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie przypomina o obowiązku aktualizacji  

danych  w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 

 Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  

(Dz. U. t.j. z 2014 r.,poz. 1435 ze zm.) każda pielęgniarka i położna zobowiązana jest  

do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych  

określonych w art. 44 ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania, w szczególności: 

- zmiany nazwiska, 

- zmiany miejsca zamieszkania 

- zmiany miejsca pracy 

- zaprzestania wykonywania zawodu 

- ukończenia studiów, szkoleń specjalizacyjnych, kursów 

Aktualizacji danych pozostających w Rejestrze Pielęgniarek, Położnych należy dokonać  

na druku Arkusz aktualizacyjny danych osobowych osobiście w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20 lub za pośrednictwem poczty. 

 Arkusz Aktualizacyjny można otrzymać w Biurze OIPiP w Chełmie lub pobrać ze strony  

www.oipip-chelm.pl. 

 Do Arkusza należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmianę danych t.j. np. odpis skrócony 

aktu małżeństwa, dyplom: ukończenia studiów, szkolenia specjalizacyjnego, zaświadczenie  

o ukończonym kursie, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu. 

http://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks
http://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

,, Nie umiera ten,  

Kto pozostaje w naszej pamięci” 

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia oraz słowa otuchy 

z powodu śmierci  

TATY 

Koleżance Annie Tryksza—Maciaszek 

składają koleżanki i koledzy 

ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  SPWSzS w Chełmie 

 

 

 

,, Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim 

Najdroższym...” 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

z powodu śmierci  

MAMY 

Koleżance Iwonie Korkosz 

Składają koleżanki  

z Oddziału Paliatywnego SPWSzS w Chełmie 

 

,, Najdroższe serce przestało bić, 

Choć miało dla kogo żyć….” 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki 

EWELINY GUZ 

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy  głębokiego współczucia 

Koleżanki i koledzy  

ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWSzS w Chełmie 

 



 

 

... 
 
w oczach nieba 
widzę przeszłość 
co odeszła niepostrzeżenie 
między obłokami 
 
tęcza niesie radość 
na następne huśtawki dnia 
chmura zasłania 
wyciągnięte ręce słońca 
 
śnię o księżycowym pyle 
co przemienia 
gwiazdy w rydwany małe i wielkie wozy 
kosmitów w ufoludki i odwrotnie 

raz jeszcze 
 
w ciszy przed snem 
wybielony obraz 
odległych dni 
 
w odnogach Wieprza 
szukam ścieżek twoich łowów 
 
odkrywam cię na nowo 
w domku na działce 
wśród żab i sterty drzewa 
 
gotowe na ognisko 
warkocze wierzb 
pędzą z wiatrem w nieznane 

o czasie 
 
jest czas 
i czasu jest brak 
jak w dzisiejszych czasach 
ludzie radzą sobie 
z wolnym czasem 
gdy od czasu do czasu 
mają chwilkę czasu dla siebie 
 
mówi się 
że czas to pieniądz 
człowiek stara się 
cały czas o pieniądze 
a pieniądze o człowieka czasem 
być może pieniądze  
mają jeszcze czas 
ale człowiekowi 
wciąż brak czasu i pieniędzy 
 
jak będziesz mieć czas 
przeczytaj ponownie 
 
 

Iwona Chudoba 
Wiersze z tomiku 

‘’okruchy dnia powszedniego” 



 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

UL. OBŁOŃSKA 20, 22-100 CHEŁM 

TEL./FAX 82 565 43 73  

e-mail:oipipchelm@o2.pl  

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl  

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

BIURO CZYNNE: 

   poniedziałek    od 07.30 do 17.00  

   wtorek    od 07.30 do 15.30  

   środa     od 07.30 do 15.30  

   czwartek    od 07.30 do 15.30 

   piątek    od 07.30 do 15.30 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Chełmie  

Izabelli Chałaj 

 poniedziałek   od 13.30 do 17.00 

 wtorek   od 07.30 do 11.30 

 środa     od 08.00 do 13.30 

 czwartek   od 07.30 do 11.30 

 piątek    od 11.00 do 14.00  

   

Dyżury Wiceprzewodniczących ORPiP w Chełmie  
odbywają się według comiesięcznych ustaleń 

Wiceprzewodnicząca Barbara Kowalik                                  tel. 82 576-21-70 

Wiceprzewodnicząca Ewa Piskała                  tel. 82 562-33-06 

Sekretarz Beata Żółkiewska                     tel. 82 562-32-10 

Redakcja:  

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

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

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl   

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

DYŻURY PEŁNIĄ: 

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE  

pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 - 17.00 

trzeci wtorek miesiąca dyżur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00 

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

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

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

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

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


