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Bêd¹c wiernymi corocznej tradycji organizowania Konferencji z okazji Miêdzynarodowego Dnia
Pielêgniarki i Dnia Po³o¿nej w bie¿¹cym roku Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie,
wspólnie z Okrêgowym Rzecznikiem Odpowiedzialnoœci Zawodowej i Okrêgowym S¹dem zorganizo-
wa³a w dniu 23 maja 2014r.w Hotelu Kamena w Che³mie Konferencjê Naukowo - Szkoleniow¹
"Psychologiczne aspekty pracy pielêgniarki i po³o¿nej".

Konferencjê otworzy³a Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie
Wies³awa Szaniawska. W swoim wyst¹pieniu nawi¹za³a do obchodzonych Œwi¹t oraz do sytuacji
zawodowej polskich pielêgniarek i po³o¿nych.

Zaproszeni na uroczystoœæ goœcie w osobach: Gra¿yna Rogala - Pawelczyk - Prezes Naczelnej
Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, Lucyna Dargiewicz - Przewodnicz¹ca Zarz¹du Krajowego Ogólnopol-
skiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych, El¿bieta Celmer vel Domañska - Przewodni-
cz¹ca Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Bia³ej Podlaskiej, Danuta Kusiak - Przewodnicz¹-
ca Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Zamoœciu, Teresa Borys - Naczelna Pielêgniarka
Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, (w imieniu Piotra Mateja-
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie), S³awomir
Sawulski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Che³mie
z³o¿yli na rêce Przewodnicz¹cej ¿yczenia i kwiaty dla wszystkich po³o¿nych, pielêgniarek i pielêgniarzy,
cz³onków OIPiP w Che³mie. W uroczystoœciach wziêli tak¿e udzia³ Lech B³azucki - Dyrektor Miejskiego
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Che³mie, Bo¿ena G³az - p.o. Prze³o¿ona
Pielêgniarek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Che³mie, Beata
¯ó³kiewska - Naczelna Pielêgniarka Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Che³mie, Ewa Siwek - Naczelna Pielêgniarka NZOZ Centrum Kardiologii w Che³mie,
Krystyna Szpak - Lipiñska - Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Che³mie,
Iwona Domañska - Przewodnicz¹ca Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej OZZPiP przy SPWSzS
w Che³mie, Irena Machowicz - Przewodnicz¹ca Zak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej
OZZPiP w MSPZOZ w Che³mie, Maria Banaszkiewicz - Przewodnicz¹ca Miêdzyzak³adowej Organizacji
Zwi¹zkowej OZZPiP przy SPZOZ w Krasnymstawie, redaktor "Super Tygodnia Che³mskiego" Dorota
M¹dral oraz 120 pielêgniarek i po³o¿nych z OIPiP w Che³mie.

Wyk³ad przewodni Konferencji zaprezentowa³a zebranym s³uchaczom dr Ryszarda Ewa
Bernacka. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Doktor nauk humanistycz-
nych z zakresu psychologii. Od wielu lat pracownik naukowo dydaktyczny UMCS. Autorka ksi¹¿ek
"Konformizm i nonkonformizm a twórczoœæ" i "Niezale¿ni i ulegli - studia o nonkonformizmie". Laureatka
Nagrody Dydaktycznej Dziekana Pedagogiki i Psychologii w 2003 r., Nagrody Indywidualnej
Rektora UMCS w 2004 r. W swoim wyst¹pieniu poruszy³a problematykê dotycz¹c¹ codziennej pracy
pielêgniarek i po³o¿nych:
- standardy kompetencji komunikacyjnych: klarownoœæ, stosownoœæ, skutecznoœæ;
- czynniki wp³ywaj¹ce na kompetencjê komunikacyjn¹ ze strony pielêgniarki i pacjenta;
- regulacyjna funkcja emocji i pierwsze wra¿enie;
- jakoœæ komunikacji wp³ywa na opiniê o jakoœæ œwiadczonych us³ug i mo¿e mieæ znaczenie terapeutyczne
- wyniki badañ opinii pacjentów  i pielêgniarek na temat komunikacji;
- stworzenie atmosfery bezpieczeñstwa dla pacjenta i jego rodziny, zwracanie siê po imieniu czy nie?
- elementy rozmowy telefonicznej, jednoczesnej obs³ugi telefonicznej i fizycznej;
- ery ¿ycia cz³owieka wg. Levinsona;
- wybrane elementy komunikacji w przypadku: przyjêcia w gabinecie, do szpitala (zró¿nicowanie z uwagi
  na wiek), przekazanie informacji dotycz¹cych procesu leczenia, postêpowania z osobami póŸnodoro-
  s³ymi;
- postêpowanie komunikacyjne z pacjentem niezadowolonym;
- zachowania komunikacyjne i narzêdzia komunikacyjne, asertywnoœæ zw³aszcza w przyjmowaniu krytyki;
- komunikowanie w motywowaniu pracowników: oczekiwania, algorytm karania i nagradzania,
  przekazywanie trudnych decyzji, proœby i negocjacji, mediacja w pracy;
- komunikowanie ocen pracy pracownikom (jak powiedzieæ i jak odpowiedzieæ);
- wypalenie zawodowe (objawy, etapy, profilaktyka);
- elementy zarz¹dzania czasem (jako element profilaktyki wypalenia).

OBCHODY  MIEDZYNARODOWEGO  DNIA  PIELÊGNIARKI
I  DNIA  PO£O¯NEJ
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Okresowe oceny s¹ z jednej strony koniecznoœci¹ i dotycz¹ wszystkich pracowników bez wzglê-
du na stanowisko, z drugiej strony s¹ trudne - dla oceniaj¹cych i ocenianych, wreszcie co powinno
byæ najwa¿niejsze maj¹ wartoœæ prorozwojow¹. Okresowa ocena pracownika to szukanie odpowiedzi
na pytanie jak mo¿na mu pomóc, aby osi¹ga³ jeszcze lepsze efekty, to szukanie potencja³ów w niema-
terialnym kapitale firmy, od którego tak naprawdê w bardzo du¿ym stopniu zale¿y jakoœæ i opinia
o placówce S³u¿by Zdrowia. Z punktu widzenia szczególnej prorozwojowej wartoœci ocen dla pracow-
ników jak te¿ firmy warto odœwie¿yæ w pamiêci kilka z³otych zasad oceniania.

Stwórz ocenianemu atmosferê bezpieczeñstwa

Sama œwiadomoœæ nieuniknionej oceny jest ju¿ wystarczaj¹co stresotwórcza. Rozmówca powi-
nien czuæ siê traktowany jak partner. Do rozmowy twarz¹ w twarz powinny byæ powo³ywane te osoby,
które rzeczywiœcie znaj¹ dorobek - dzia³alnoœæ pracownika, czyli bezpoœredni prze³o¿ony oraz te,
które dok³adnie siê zapozna³y z ankiet¹/kwestionariuszem wype³nionymi przez pracownika. Cz³onko-
wie komisji powinni posiadaæ identyfikatory, poniewa¿ nie wszyscy s¹ znani ocenianemu pracowniko-
wi. Warto te¿ tak zaplanowaæ czas pracy komisji, aby cz³onkowie nie odczuwali zmêczenia czy znu¿e-
nia, gdy¿ atmosfera emocjonalna bardzo szybko udziela siê ocenianemu pracownikowi.

Na pocz¹tku spotkania warto zmniejszyæ wysokie napiêcie emocjonalne pracownika, które jest
normalne w takim wypadku (s¹ ró¿ne sposoby), a nastêpnie przypomnieæ cel spotkania (g³osem
przyjemnym i ³agodnym): "Celem naszej dzisiejszej rozmowy jest przedyskutowanie pana/i osi¹gniêæ,
silnych oraz s³abszych stron zawodowych, mo¿liwoœci rozwoju zawodowego, a tak¿e pana potrzeb
w firmie. Oceniaæ bêdziemy pana/i aktywnoœæ zawodow¹ a nie to, jakim jest pan/i cz³owiekiem".

Warto przypomnieæ, ¿e rozmowa oceniaj¹ca jest dialogiem pomiêdzy oceniaj¹cym, a ocenia-
nym. Proporcje wygl¹daj¹ nastêpuj¹co: 20% wypowiedzi oceniaj¹cego na 80% ocenianego. Pracow-
nik powinien byæ, wiêc zachêcony do wypowiedzi i wys³uchany.

Zastanówmy siê, jaki przebieg powinna mieæ rozmowa, aby obok wa¿nego aspektu uzgodnie-
nia oceny stanowi³a element motywuj¹cy pracownika do dalszego rozwoju.

Dokonanie samooceny przez pracownika

Kluczow¹ czêœci¹ rozmowy jest dokonanie samooceny przez pracownika, mo¿na do niej zachê-
ciæ zadaj¹c pytania: "Co uwa¿a pan/i za swoje najwiêksze osi¹gniêcie w ocenianym czasie?"
"Co uwa¿a pan/i za swoje sukcesy, a nad czym, pana/i zdaniem, powinien pan/i jeszcze popraco-
waæ?" Warto pytaæ o wyjaœnienia: "Czy mo¿e daæ pan/i jakiœ przyk³ad", "Co to dok³adnie oznacza?"
Nale¿y koncentrowaæ ocenianego pracownika na rzeczach najistotniejszych i uwa¿aæ, aby ta czêœæ
rozmowy nie przerodzi³a siê w "przes³uchanie". Dobrze widziane jest dawanie do zrozumienia, ¿e siê
rzeczywiœcie aktywnie s³ucha pracownika. Po tym etapie nastêpuje tzw. feedback.

Przekazanie informacji zwrotnej pracownikowi

Aby okresowa informacja zwrotna by³a konstruktywna, czyli motywuj¹ca dla pracownika,
mo¿na skorzystaæ z ró¿nych technik, ale szczególnie dobrze porz¹dkuj¹c¹ to, co nale¿y przekazaæ
pracownikowi jest technika "Feedback Grid", która zawiera piêæ podstawowych elementów:
1. Co pracownik robi dobrze i powinien robiæ tak, jak do tej pory (kontynuowaæ).
2. Czego powinien robiæ wiêcej.

Jak unikn¹æ "polowania na czarownice"
- czyli o zasadach oceniania pracowników

Po czêœci naukowej Konferencji uczestnicy spotkania wziêli udzia³ w spotkaniu integracyjnym
przy muzyce DJ TEDA.

W imieniu organizatorów i w³asnym dziêkujê wszystkim pielêgniarkom/rzom i po³o¿nym, uczest-
nikom Konferencji i spotkania integracyjnego za udzia³ i wspóln¹ zabawê. Do kolejnej zapraszamy
za rok.

Wies³awa Szaniawska - Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie

Poni¿ej prezentujemy fragment wyk³adu dr Ryszardy Ewy Bernackiej nt. "Psychologiczny aspekt pracy pielêgniarki

i po³o¿nej"

oraz wywiad z Przewodnicz¹c¹ ORPiP w Che³mie z okazji Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki i Dnia Po³o¿nej

zamieszczony w „Super Tygodniu Che³mskim”
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3. Co powinnen przestaæ robiæ.
4. Czego mniej powinien robiæ.
5. Co powinnen zacz¹æ robiæ.

Kluczowa zasada konstruktywnej krytyki mówi o tym, ¿e zaczyna siê od pochwa³y i na pozyty-
wach koñczy. Poza tym nale¿y d¹¿yæ do zachowania wzglêdnej równowagi we wszystkich piêciu
elementach, unikaæ uogólnieñ, za to koncentrowaæ siê na faktach. Efekt rozmowy oceniaj¹cej zale¿y
od sposobu komunikacji oraz spójnoœci komunikatu werbalnego z "mow¹ cia³a". Je¿eli chwal¹c pra-
cownika, prze³o¿ony mówi w ironiczny czy sarkastyczny sposób, odniesie skutek przeciwny do zamie-
rzonego.

Oddanie g³osu

Pracownik mo¿e nie mieæ inne zdanie na temat wystawionej mu oceny, mo¿e mieæ w¹tpliwoœci
czy dobrze zrozumia³ i nale¿y zawsze zapytaæ go o komentarz. W przypadku rozbie¿noœci, nale¿y
wyjaœniæ przyczyny, ale za wszelk¹ cenê unikaæ nale¿y przerywania pracownikowi i wdawania siê
w k³ótniê. Warto dowiedzieæ siê, jakie problemy mog³y wp³yn¹æ na osi¹gniête przez niego wyniki:
"Co spowodowa³o, ¿e nie zd¹¿y³ pan/i trzykrotnie zrealizowaæ planu w uzgodnionym terminie?" Nale¿y
daæ mo¿liwoœæ ocenianemu zapytaæ o wszystko, co go interesuje.

Plan dalszych dzia³añ

Kolejnym wa¿nym elementem rozmowy oceniaj¹cej jest ustalenie wspólnie celu i planu
dalszych dzia³añ pracownika zwi¹zanych z jego rozwojem zawodowym. Nie nale¿y narzucaæ rozwi¹-
zañ - proponowaæ, lepiej pytaæ pracownika o propozycje rozwi¹zañ."Co zamierza pan/i zrobiæ, aby….?
"Jakiej pomocy pan/i w tym zakresie potrzebuje?" Plan powinien zawieraæ: obszary wymagaj¹ce po-
prawy, oczekiwane rezultaty, dzia³ania jakie pracownik podejmie oraz terminy realizacji tych za³o¿eñ.
Warto pokazaæ pracownikowi, jakie korzyœci mog¹ wynikn¹æ z realizacji ustalonego planu dla niego
i firmy. Rozmowa powinna te¿ zawieraæ ustalenie czasu nastêpnej oceny.

Czego unikaæ w rozmowach oceniaj¹cych?

- poddawania ocenie, czy wrêcz krytyce osobowoœci pracownika; nale¿y mówiæ o pracy i konkretnych
  zachowaniach, a nie cechach osobowoœci,
- porównywania pracownika do innych osób w firmie - przyk³ad innych nie motywuje  - chyba,
  ¿e porównujemy konkretne wyniki,
- obarczania pracownika odpowiedzialnoœci¹ za sprawy, na które nie ma wp³ywu,
- k³ócenia siê z pracownikiem na temat oceny jego pracy.

Pu³apki oceniania

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na kilka psychologicznych pu³apek wp³ywaj¹cych na ocenê
pracownika. Jedn¹ z pu³apek jest efekt faworyzowania, czyli faworyzowanie pracowników, którzy s¹
sympatyczni i z którymi mi³o siê wspó³pracuje, a jednoczeœnie ocenianie w sposób bardziej surowy
tych, których siê nie lubi. Kiedy prze³o¿ony zani¿a oceny nawet najlepszym pracownikom wed³ug
zasady "u mnie nikt nie zas³uguje na szóstkê " to wówczas mamy do czynienia z efektem "twardej
rêki". Czasami mo¿na zauwa¿yæ u prze³o¿onego niechêæ do wyró¿niania, która przejawia siê w uœred-
nianiu ocen na zasadzie "nie nara¿aæ siê nikomu". Z kolei, kiedy pracownik pope³ni³ raz du¿y b³¹d
i kierownik patrzy na niego przez ten pryzmat, czyli ocenia ca³okszta³t pracy na podstawie jednostko-
wego faktu - to wówczas pope³nia b³¹d "w¹skiego oka".

Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e pracownik bêdzie czu³ siê dodatkowo zmotywowany wyka-
zanym przez zak³ad pracy zainteresowaniem i wsparciem jego rozwoju poprzez zobowi¹zanie siê
ze strony w³aœciwej osoby do konkretnej pomocy ze strony firmy w doskonaleniu siê pracownika.

Na zakoñczenie warto podkreœliæ, ¿e efektywna rozmowa oceniaj¹ca powinna:
- umo¿liwiæ obiektywne okreœlenie mocnych stron pracownika, punktów wymagaj¹cych poprawy
   i mo¿liwoœci lepszego wykorzystania jego potencja³u,
- pomóc pracownikowi w zdefiniowaniu planu rozwoju i œcie¿ki kariery,
- zmotywowaæ pracownika do podjêcia nowych wyzwañ, poprawienia jakoœci i wydajnoœci pracy.

Ryszarda Ewa Bernacka
Doktor psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii

Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie



  6    BIULETYN

Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie nawi¹za³a wspó³pracê z Zespo³em Wycho-

wania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Specjalnym Oœrodkiem Szkolno-Wychowaw-

czym im. Marii Grzegorzewskiej w Che³mie, przy ul. Trubakowskiej 59.

Historia wspó³pracy jest œciœle zwi¹zana z osob¹ Pani Anny Miêsak, pielêgniarki z wykszta³cenia,

pracuj¹cej obecnie w Oœrodku jako pedagog specjalny.

To w³aœnie dziêki p. Ani w pomieszczeniach OIPiP w Che³mie od kilku miesiêcy wystawiane s¹

prace plastyczne jej podopiecznych, uczniów z autyzmem i g³êbsz¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

Osoby odwiedzaj¹ce biuro OIPiP w Che³mie mia³y okazjê podziwiaæ piêkne prace na temat:

"Jesieñ w ogrodzie", ,,Wolni od uzale¿nieñ", "Na zajêciach dogoterapii", "Pomó¿my leœnym przyjacio-

³om przetrwaæ zimê", "Ziemia, o jakiej marzymy”.

OIPiP w Che³mie otrzyma³a równie¿ od podopiecznych placówki i ich opiekunek (oprócz p. Ani

Miêsak - p. Iwona Szyku³a, p. Beata Hozer, p. Ania Bartochowska) piêkne ¿yczenia i stroiki z okazji

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

Obecnie w OIPiP w Che³mie podziwiaæ mo¿na prace plastyczne nt. " Portret mojej mamy".

Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie Wies³awa Szaniawska, w dowód uznania dla piêknych prac,

przekazywa³a ich autorom podziêkowania i s³odycze.

W ramach zapocz¹tkowanej przez p. A. Miêsak i Przewodnicz¹c¹ ORPiP w Che³mie

W. Szaniawsk¹ wspó³pracy, z okazji Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki i Dnia Po³o¿nej, w dniu

22 maja 2014r. w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Che³mie

odby³o siê spotkanie dzieci i ich opiekunów z cz³onkami Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych

w Che³mie: Wies³aw¹ Szaniawsk¹, Przewodnicz¹c¹ Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie,

Beat¹ Bornus-Chmielewsk¹, Wiceprzewodnicz¹c¹ Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych

w Che³mie oraz Beat¹ ¯ó³kiewsk¹, Sekretarzem Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie.

Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie na spotkaniu z uczniami

klas IV-VI opowiedzia³a o pracy pielêgniarki, a nastêpnie poruszy³a tematykê higieny i zdrowego stylu

¿ycia, opowiedzia³a w sposób przystêpny dla s³uchaczy o zagro¿eniach wynikaj¹cych z braku prze-

strzegania podstawowych zasad higienicznych, palenia papierosów, picia alkoholu, u¿ywania narko-

tyków. Zachêci³a do aktywnego spêdzania wolnego czasu, do wypoczynku na œwie¿ym powietrzu

i zdrowego od¿ywiania. Jednoczeœnie apelowa³a o ostro¿noœæ w czasie jazdy na rowerze. Odpowie-

dzia³a na wiele pytañ dotycz¹cych prozdrowotnych zachowañ dzieci i m³odzie¿y. W spotkaniu uczest-

niczy³a równie¿ pani El¿bieta Piszczek, pielêgniarka pracuj¹ca w Specjalnym Oœrodkiem Szkolno-

Wychowawczym.

Natomiast panie Beata Bornus- Chmielewska i Beata ¯ó³kiewska poprowadzi³y warsztaty na

temat profilaktyki raka szyjki macicy. Celem spotkania z m³odzie¿¹ by³o przedstawienie zagro¿enia

wyst¹pienia raka szyjki macicy i innych chorób wywo³anych zaka¿eniem wirusem HPV, motywowanie

dziewcz¹t do poddawania siê regularnym badaniom profilaktyczny przez ca³e ¿ycie, dostarczenie

informacji o œwiadczeniodawcach wykonuj¹cych badania cytologiczne.

W spotkaniu uczestniczy³a p. Katarzyna Kuœ opiekunka Szkolnego Ko³a PCK. Placówka bierze

udzia³ w Ogólnopolskim Programie edukacyjnym "Wybierz ¯ycie-Pierwszy Krok".

Czas spêdzony w Oœrodku przy ul. Trubakowskiej dostarczy³ wielu wra¿eñ, rozmowa z dzieæmi

i m³odzie¿¹ na tematy bezpoœrednio zwi¹zane z ich zdrowiem by³y wspania³ym doœwiadczeniem.

Na rêce pani Ani Miêsak sk³adam podziêkowania za mo¿liwoœæ spotkania z podopiecznymi

placówki i przede wszystkim za piêkne prace plastyczne, które mo¿na podziwiaæ w siedzibie Okrêgo-

wej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie, przy ul. Ob³oñskiej 20.
Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

Wies³awa Szaniawska

SPOTKANIE Z OKAZJI
MIÊDZYNARODOWEGO DNIA PIELÊGNIARKI I DNIA PO£O¯NEJ
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PIELÊGNIAREK JAK NA LEKARSTWO

Zbyt ma³o czasu dla pacjenta, za du¿o biurokratycznej pracy. Stres, zmêczenie, trudni

pacjenci, wci¹¿ nowe obowi¹zki i niskie p³ace. To odstrasza m³ode osoby do pracy w zawo-

dzie pielêgniarki i po³o¿nej.

Pielêgniarek i po³o¿nych jest za ma³o na dy¿urach. Te które s¹, wkrótce odejd¹ na emerytury.
Œrednia wieku pielêgniarek zrzeszonych w che³mskiej izbie pielêgniarek i po³o¿nych wynosi 49-50 lat.
Panie, które maj¹ ju¿ 30-letni sta¿ pracy, s¹ ju¿ zmêczone, zestresowane, maj¹ wiele dolegliwoœci,
przede wszystkim krêgos³upa, ginekologiczne zwi¹zane z ci¹g³ym dŸwiganiem pacjentów. A chêtnych
do nauki zawodu jak na lekarstwo- tak wynika z informacji uzyskanych w Okrêgowej Izbie Pielêgnia-
rek i Po³o¿nych w Che³mie.

Izba jest jedn¹ z najmniejszych w Polsce. Skupia pielêgniarki i po³o¿ne z Che³ma i powiatu
che³mskiego oraz Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego, tj. ok. 1600 pielêgniarek i ok. 400
po³o¿nych. Naszymi cz³onkami s¹ osoby, które nie wykonuj¹ zawodu, poniewa¿ na miejscowym rynku
nie ma dla nich ofert-informuje je Wies³awa Szaniawska, przewodnicz¹ca okrêgowej rady.

Na podstawie rejestrów prowadzonych przez naczeln¹ i okrêgowe rady pielêgniarskie wiemy,
¿e w ci¹gu kolejnych 10 lat odejdzie z pracy, uzyskuj¹c prawo do emerytury, prawie 600 pielêgniarek
z ternu dzia³ania naszej izby. - To bardzo du¿o, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e zatrudnienie jest na raczej
minimalnym poziomie. Powstaje luka pokoleniowa, której nie bêdzie mo¿na tak nagle uzupe³niæ-uwa-
¿a przewodnicz¹ca.

Osób, które sk³adaj¹ wnioski o prawo do wykonywania zawodu pielêgniarki i po³o¿nej, jest
bardzo ma³o. -Na przestrzeni minionych piêciu lat wnioski z³o¿y³o 60 osób. Wœród nich s¹ takie, które
nie myœl¹ o pozostaniu na tym terenie, tylko wyje¿d¿aj¹ do wiêkszych miast lub zagranicê-uwa¿a
Szaniawska.

Du¿o pracy-ma³a p³aca

Za wyczerpuj¹c¹ i odpowiedzialn¹ prac¹ nie id¹ odpowiednie pobory. - Je¿eli pielêgniarka
pracuj¹ca w systemie 12-godzinnym, z dy¿urami nocnymi i œwi¹tecznymi dodatkowo p³atnymi, otrzy-
muje œrednio ok. 2 tys. z³ miesiêcznie, to nie s¹ pobory zachêcaj¹ce m³odych ludzi do podjêcia kszta³-
cenia w tym kierunku - mówi Szaniawska. - A oczekiwania pacjentów wobec personelu s¹ bardzo
wysokie.
Pielêgniarka powinna byæ przy chorym, poœwiêcaæ siê jego pielêgnacji. A tymczasem, przez nawa³
obowi¹zków: wykonywanie zleceñ, czynnoœci technicznych, biurowych, zwyczajnie nie ma na to czasu.
To sprawia, ¿e do pacjenta podchodzi zmêczona, zestresowana. Wtedy trudno o uœmiech, chwilê
zastanowienia.
- Pacjenci oczekuj¹ rozmowy, zrozumienia. Pielêgniarka to czêsto jedyna osoba, która ich odwiedza,
kiedy nie maj¹ rodziny i kogoœ bliskiego - uwa¿a Szaniawska.

Musi wystarczyæ satysfakcja

Pielêgniarki i po³o¿ne podnosz¹ swoje kwalifikacje. - Robimy to z w³asnej woli, ale te¿ narzuca to
ustawa o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej. Musimy ci¹gle aktualizowaæ wiedzê i œwiadczenia zadañ
wobec pacjenta na aktualnie obowi¹zuj¹cym poziomie wiedzy medycznej. Uczestniczymy w licznych
kursach, specjalizacjach, konferencjach. Za to gratyfikacja za podnoszenie kwalifikacji stoi zwykle
pod wielkim znakiem zapytania. Zwykle wystarczyæ musi nam w³asna satysfakcja - twierdzi Szaniawska.
Dodajê, ¿e marzeniem pielêgniarek i po³o¿nych jest wprowadzenie podobnych przepisów prawa,
jak w przypadku nauczycieli, gdzie podnoszenie kwalifikacji jest równoznaczne z uzyskaniem
wiêkszych zarobków.

Kto zaopiekuje siê nami na staroœæ?

Nasze spo³eczeñstwo starzeje siê, wyd³u¿a siê œrednia ¿ycia. - Opieka pielêgniarska bêdzie coraz
bardziej i czêœciej potrzebna. Jednak przy problemach, o których wspomina³am, mo¿e okazaæ siê,
¿e nie bêdzie komu pe³niæ opieki. Dlatego chcia³abym widzieæ w naszych zawodach m³ode osoby,
które nauczymy i wprowadzimy do profesji, zanim odejdziemy na emerytury- mówi Szaniawska.
Starzeje siê te¿ kadra pielêgniarska. Pacjenci zauwa¿aj¹, ¿e coraz czêœciej pracujemy w okularach,
coraz d³u¿ej zastanawiamy siê nad miejscem wk³ucia…Coraz czêœciej pielêgniarka przy wykonywaniu
zastrzyków siada na taborecie szpitalnym, bo nachylenie nad pacjentem powoduje ból krêgos³upa-
relacjonuje Szaniawska.
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S¹ ró¿ne pomys³y na  uzupe³nienie kadry pielêgniarskiej. - Na przyk³ad poprzez opiekunki medyczne,
czy zatrudnienie pielêgniarek z Ukrainy- informuje przewodnicz¹ca. Jej zdaniem nie jest to jednak
realne. - Ka¿da pielêgniarka cudzoziemka przed podjêciem pracy w zawodzie w Polsce powinna
ubiegaæ siê o uznanie kwalifikacji w izbie pielêgniarskiej. Problemem s¹ ró¿nice programowe. Ukrain-
ka, która ma ju¿ uznane kwalifikacje w naszym kraju i nie jest zwi¹zana wiêzami rodzinnymi,
nie zechce zostaæ w Polsce. Traktuje nasz kraj jako tranzytowy. Wyjedzie np. do Niemiec, gdzie s¹
wiêksze zarobki - twierdzi nasza rozmówczyni i jako przyk³ad podaje, ¿e w ci¹gu trzech ostatnich lat
na terenie dzia³ania che³mskiej izby nie by³o ¿adnej pielêgniarki zza wschodniej granicy, która
ubiega³aby siê o uznanie prawa do wykonywania zawodu.

Ministerstwo Zdrowia zdaje siê nie dostrzegaæ tych bol¹czek. - Informujemy o tym ministerstwo,
poprzez rady okrêgowe, ale nikt nie reaguje. Nasze dane rejestrowane s¹ rozbie¿nie z danymi, jakie
posiada minister zdrowia, choæ s¹ te same dane. Tocz¹ siê rozmowy, debaty, spisywane s¹ kolejne
postanowienia, a nie ma to prze³o¿enia na realne dzia³ania.

Daleko do idea³u

Jak twierdz¹ menad¿erowie, do zawodu mog¹ przyci¹gn¹æ trzy argumenty. S¹ to presti¿,
wysokie zarobki i mo¿liwoœæ realizacji idea³ów. - O zarobkach ju¿ mówi³am. W badaniach opinii
publicznej presti¿ zawodu jest wysoki. Pacjenci nas doceniaj¹, ale jak tylko dzieje siê coœ z³ego,
w pierwszej kolejnoœci szukaj¹ winy w pielêgniarce Bo nie pojawi³a siê w odpowiednim momencie,
nie poda³a na czas leku, udzieli³a niew³aœciwej informacji….Nikt wówczas nie patrzy na to, ¿e mo¿e
by³a w tym czasie jedyn¹ pielêgniark¹ na oddziale i mia³a pod opiek¹ 30 pacjentów - skar¿y siê
przewodnicz¹ca.

Jeœli chodzi o realizacjê idea³ów, to otaczanie opiek¹ ludzi chorych jest najpiêkniejsze, co cz³o-
wiek  mo¿e w swoim. Ale idealistów wœród m³odych ludzi jest coraz mniej. Idea³y odchodz¹ na dalszy
plan, gdy nie ma pieniêdzy na zakup mieszkania, utrzymanie rodziny…Je¿eli nabór do tego zawodu
ma odbywaæ siê wœród idealistów, to myœlê, ¿e nasze zawody s¹ bliskie wyginiêciu - podsumowuje
przewodnicz¹ca. Byæ mo¿e problem rozwi¹zaliby rezydenci - pielêgniarki i po³o¿ne, wzorowani na
lekarzach, którzy pracuj¹ na etatach finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Dorota M¹dral

Przedruk z Super Tygodnika Che³mskiego Nr 22 (655)

Che³m, dnia 07 kwietnia 2014 r.

Szanowna Pani
Krystyna Barbara Koz³owska

Rzecznik Praw Pacjenta

Szanowna Pani Rzecznik,

W za³¹czeniu przesy³am Apel Nr 1, Stanowisko Nr 3 podjête na XXVIII Okrêgowym ZjeŸdzie
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie w dniu 29 marca 2014 r.

Liczê na niezw³oczne podjêcie dzia³añ, maj¹cych na celu rozwi¹zanie problemów œrodowiska
pielêgniarek i po³o¿nych, poruszanych w apelu i stanowisku.

Z powa¿aniem,

Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie
/-/ Wies³awa Szaniawska

KORESPONDENCJA W SPRAWIE APELI I STANOWISK

XXVIII OKRÊGOWEGO ZJAZDU

PIELÊGNIAREK I PO£OZNYCH W CHE£MIE
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APEL NR 1

XXVIII Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

z dnia 29 marca 2014 r.

w sprawie:

pilnego wprowadzenia zmian systemowych zapobiegaj¹cych powstawaniu zjawiska "luki
pokoleniowej" w zawodach pielêgniarki i po³o¿nej

skierowany do:

- Premiera RP
- Ministra Zdrowia
- Rzecznika Praw Pacjentów
- Parlamentarzystów
- lokalnych mediów

Delegaci XXVIII Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie maj¹c na uwadze:
- postêpuj¹ce zjawisko "starzenia siê" pielêgniarek i po³o¿nych (œredni wiek czynnych zawodowo
   pielêgniarek, cz³onków Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie - 50 lat, po³o¿nych - 49 lat);
- brak m³odych osób zainteresowanych kszta³ceniem w zawodzie pielêgniarki, po³o¿nej;
- iloœæ polskich pielêgniarek i po³o¿nych przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców w porównaniu z sytuacj¹
   w innych krajach UE;
- wci¹¿ pogarszaj¹ce siê warunki pracy i p³acy polskich pielêgniarek i po³o¿nych.

W trosce o zapewnienie spo³eczeñstwu polskiemu opieki pielêgniarskiej, po³o¿niczej na w³aœciwym
poziomie iloœciowym i jakoœciowym apelujemy o natychmiastowe podjêcie dzia³añ eliminuj¹cych lub
niweluj¹cych ww. zjawiska.

W ocenie Delegatów XXVIII Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie Rz¹d
Rzeczypospolitej Polskiej ma OBOWI¥ZEK zagwarantowaæ swoim obywatelom opiekê pielêgniarsk¹,
po³o¿nicz¹ na poziomie oczekiwanym przez polskiego pacjenta.

Sekretarz XXVIII OZPiP w Che³mie Przewodnicz¹ca XXVIII OZPiP w Che³mie
Jadwiga WoŸniak Beata ¯ó³kiewska

STANOWISKO NR 3

XXVIII Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

z dnia 29 marca 2014 r.

w sprawie:

podjêcia pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do nowelizacji Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿-
nych w podmiotach leczniczych niebêd¹cych przedsiêbiorcami

skierowany do:

- Premiera RP
- Ministra Zdrowia
- Rzecznika Praw Pacjentów
- Parlamentarzystów
- Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych

Delegaci XXVIII Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie maj¹c na uwadze fakt,
i¿ obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie nie by³o konsultowane spo³ecznie, a jego zapisy uniemo¿liwiaj¹
dokonanie wyliczenia liczby pielêgniarek i po³o¿nych, jaka zabezpiecza³aby potrzeby pacjentów
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w zakresie opieki pielêgniarskiej, po³o¿niczej i realizacji œwiadczeñ medycznych na oczekiwanym przez
œwiadczeniobiorców poziomie apeluj¹ o pilne dzia³ania maj¹ce na celu nowelizacjê przedmiotowego
Rozporz¹dzenia oraz odroczenie wejœcia w ¿ycie § 8 tego¿ Rozporz¹dzenia do czasu jego nowelizacji.

Niepokój Delegatów budzi fakt, ¿e ustalane na podstawie Rozporz¹dzenia normy zatrudnienia
pielêgniarek i po³o¿nych stanowi¹ istotne zagro¿enie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia,
wp³ywaj¹ wprost na zagro¿enie bezpieczeñstwa chorych i pracuj¹cych pielêgniarek, po³o¿nych.

W ocenie Delegatów XXVIII Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie, na iloœæ
ustalonych etatów pielêgniarek i po³o¿nych w podmiotach leczniczych niebêd¹cych przedsiêbior-
stwami decyduj¹cy wp³yw powinny mieæ potrzeby hospitalizowanych chorych a nie sytuacja finanso-
wa placówki.

Sekretarz XXVIII OZPiP w Che³mie Przewodnicz¹ca XXVIII OZPiP w Che³mie
Jadwiga WoŸniak Beata ¯ó³kiewska

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.
Rzecznik Praw Pacjenta
Krystyna Barbara Koz³owska

Pan Bartosz Ar³ukowicz

Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze

W nawi¹zaniu do pisma Pani Wies³awy Szaniawskiej. Przewodnicz¹cej Okrêgowej Rady Pielê-
gniarek i Po³o¿nych w Che³mie z dnia 7 kwietnia 2014 r. (znak: OIPiP/I/02/6/14) - adresowanego
równie¿ do Pana Ministra - wraz z za³¹czonym:
- Apelem Nr 1 XXVIII Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie z dnia 29 marca 2014 r.,
- Stanowiskiem Nr 3 XXVIII Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie z dnia 29 marca 2014 r.,
uprzejmie informujê, co nastêpuje:

W rzeczonych wyst¹pieniach wskazano na problemy œrodowiska pielêgniarek i po³o¿nych,
które dotycz¹:
1) postêpuj¹cego zjawiska "starzenia siê" ww. grupy zawodowej;
2) braku m³odych osób zainteresowanych kszta³ceniem w zawodzie pielêgniarki, po³o¿nej;
3) liczby polskich pielêgniarek i po³o¿nych przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców w porównaniu
z sytuacj¹ w innych krajach UE;
4) pogarszaj¹cymi siê warunkami pracy i p³acy polskich pielêgniarek i po³o¿nych.

Powy¿sze - jak podniesiono w ww. wyst¹pieniach - ma prze³o¿enie na jakoœæ udzielania œwiad-
czeñ zdrowotnych w rodzaju opieka pielêgniarska, po³o¿nicza, w tym bezpieczeñstwo pacjentów.
W kontekœcie powy¿szego warto podnieœæ, i¿ dane uszczegó³awiaj¹ce aktualn¹ sytuacjê œwiadczeñ
pielêgniarskich i po³o¿nych wraz z prognoz¹ na lata 2015 - 2035 przedstawiono w Raportach opraco-
wanych przez Naczeln¹ Izbê Pielêgniarek i Po³o¿nych1. Wed³ug prognozy opracowanej przez ww.
podmiot, za 7 lat, czyli w 2020 r., liczba zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych zmaleje o ponad
20 tys., a w 2035 r. spadnie poni¿ej 200 tys.

Pod wzglêdem liczby pielêgniarek zatrudnionych bezpoœrednio przy opiece nad pacjentem,
przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców, Polska ze wskaŸnikiem 7,3 jest na jednym z ostatnich miejsc
w Unii Europejskiej (Dania ma wskaŸnik na poziomie 15,4; Norwegia 14,4; Niemcy 11,3; Czechy 8,1).

Ponadto, niepokoj¹cy jest wskaŸnik zatrudnienia pielêgniarek odnosz¹cy siê do ich wieku.
Pielêgniarek w wieku od 50 do 60 lat (a wiêc tych, które w najbli¿szych latach odejd¹ na emerytury)
jest 76,5 tys., a w najm³odszej grupie wiekowej, czyli od 21 do 30 lat, jest tylko 16,7 tys. W ostatnich
trzech latach liczba absolwentów szkó³ pielêgniarskich (studiów zawodowych i szkó³ wy¿szych) wyno-
si³a rocznie 6-7 tys. W tym samym okresie Okrêgowe Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych wystawia³y
rocznie niespe³na 2 tys. zaœwiadczeñ o prawie do wykonywania zawodu. Powy¿sze oznacza to,
¿e tylko ok. 1/3 absolwentów podejmuje pracê w zawodzie.

Zatem ww. prognozy nie s¹ optymistyczne dla pacjentów, którzy w przysz³oœci bêd¹ wymagaæ
œwiadczeñ zdrowotnych w rodzaju opieka pielêgniarska, po³o¿nicza. Problem ten jest istotny, zwa¿yw-
szy na wzrost liczby osób starszych, wymagaj¹cych opieki pielêgniarskiej.

Kolejn¹ kwesti¹ poruszan¹ przez ww. œrodowisko medyczne s¹ normy zatrudnienia.
W tym miejscu warto podnieœæ, i¿ w dniu 27 marca br. odby³o siê posiedzenie sejmowej Komisji

Zdrowia poœwiêcone problemowi norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych. Zastrze¿enia œrodowiska
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pielêgniarskiego g³ównie dotyczy³y rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych w podmiotach
leczniczych niebêd¹cych przedsiêbiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545). Podniesiono m.in. to, ¿e ww.
rozporz¹dzenie "w obecnym kszta³cie nie pozwala na prawid³owe obliczenie zapotrzebowania na
etaty pielêgniarek i po³o¿nych w szpitalach. Wprowadzone zapisy stanowi¹ istotne zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa chorych, jak i wysoki stopieñ wyst¹pienia niepo¿¹danych zdarzeñ medycznych".
Prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, uzasadniaj¹c ww. stanowisko, wyszczególni³a
kwestie, które dotycz¹:
1) braku wyliczonego czasu opieki bezpoœredniej,
2) obni¿enia czasu czynnoœci poœrednich z 50% do 25% czasu pielêgnacji bezpoœredniej,
3) braku zapewnienia minimum 2 pielêgniarek/po³o¿nych na zmianê,
4) braku zapisu: 2 pielêgniarek do zabiegu operacyjnego na jeden czynny stó³ operacyjny, czyli
operowanego pacjenta,
5) braku wskaŸników dla nowotworzonych, restrukturyzowanych lub w trakcie reorganizacji oddzia³ów
szpitalnych i komórek organizacyjnych.
Zaniepokojona przedstawionymi przez œrodowisko pielêgniarek i po³o¿nych problemami, które wi¹¿¹
siê z organizacj¹ zabezpieczenia udzielania œwiadczeñ zdrowotnych pacjentom w rodzaju opieka pie-
lêgniarska, po³o¿nicza - niew¹tpliwie wpisuj¹cym siê w realizacjê praw pacjenta, okreœlonych w usta-
wie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz.
159, poz. 742, z póŸn. zm.) - dzia³aj¹c na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 47 ust. 1 pkt 9 ww.
ustawy, proszê o przes³anie informacji o podjêtych b¹dŸ planowanych dzia³aniach w ww. zakresie.

Z powa¿aniem,
Krystyna Koz³owska

Za³¹czniki:

Kopia pisma Pani Wies³awy Szaniawskiej, Przewodnicz¹cej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

z dnia 7.04.2014 r. wraz z za³¹cznikami:

1) Apel Nr 1 XXVIII Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie z dnia 29.03.2014 r.

2) Stanowisko Nr 3 XXVIII Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie z dnia 29.03.2014 r.

Do wiadomoœci:

1) Pani Wies³awa Szaniawska. Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie: Okrêgowa

Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie ul. Ob³oñska 20, 22-100 Che³m:

2) Pani Gra¿yna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych: Naczelna Izba Pielêgniarek

i Po³o¿nych; ul. Pory 78, Lok. 10. 02-757 Warszawa.

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, 26.05.2014 r.
Zastêpca Rzecznika Praw Pacjenta
Izabela Jakubczak-Rak

Pani Wies³awa Szaniawska

Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie

W odpowiedzi na pismo Pani Przewodnicz¹cej z dnia 7 kwietnia 2014 r. (znak: OIPiP/I/02/6/14)
w sprawie dotycz¹cej problemów œrodowiska pielêgniarek i po³o¿nych, maj¹cych prze³o¿enie na
jakoœæ udzielania œwiadczeñ zdrowotnych w rodzaju opieka pielêgniarska, po³o¿nicza, w tym bezpie-
czeñstwo pacjentów - w za³¹czeniu przekazujê pismo Pana Bartosza Ar³ukowicza, Ministra Zdrowia,
bêd¹ce odpowiedzi¹ na wyst¹pienie Pani Krystyny Barbary Koz³owskiej, Rzecznika Praw Pacjenta
z dnia 30 kwietnia br. (znak: RzPP-RRzPP-421.15.2014.BW) w przedmiocie powy¿szego.

Z powa¿aniem,
Zastêpca Rzecznika Praw Pacjenta

Izabela Jakubczak-Rak

Za³¹cznik:

Kopia pisma Pana Bartosza Ar³ukowicza, Ministra Zdrowia z dnia 14.05.2014 r. (znak: MZ-PP-073-10350-1/BW/14).

Do wiadomoœci:

Pani Gra¿yna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych; Naczelna Izba Pielêgniarek

i Po³o¿nych; ul. Pory 78, Lok. 10, 02-757 Warszawa.
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MINISTER ZDROWIA Warszawa, 14.05.2014

Pani Krystyna Barbara Koz³owska

Rzecznik Praw Pacjenta

Odpowiadaj¹c na Pani pismo z dnia 30 kwietnia 2014 r. znak: RzPP-RRzPP -421.15.2014.BW,
w sprawie przekazania informacji o podjêtych b¹dŸ planowanych dzia³aniach zmierzaj¹cych do roz-
wi¹zania problemów œrodowiska pielêgniarek i po³o¿nych, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych
informacji w przedmiotowej sprawie.

Informujê, ¿e Minister Zdrowia dostrzegaj¹c problemy pielêgniarek i po³o¿nych podejmuje
szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji pielêgniarek i po³o¿nych. W ramach szeroko za-
krojonej wspó³pracy z przedstawicielami:
- Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych;
- Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych;
- Kolegium Pielêgniarek i Po³o¿nych Rodzinnych w Polsce;
- Krajowego Stowarzyszenia Pielêgniarek Medycyny Szkolnej zosta³a przeprowadzona szczegó³owa
analiza zagadnieñ zwi¹zanych z wykonywaniem zawodów pielêgniarki i po³o¿nej. Prace te by³y prowa-
dzone w ramach dwóch Zespo³ów merytorycznych. W ramach Zespo³u do spraw analizy przepisów
dotycz¹cych wykonywania zawodów pielêgniarki i po³o¿nej, powo³anego zarz¹dzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. Urzêd. Min. Zdrow, z 2012 r. poz.12 i 32), zosta³y przeanalizowane
propozycje zmian do obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych zwi¹zanych z wykonywaniem zawodów
pielêgniarki i po³o¿nej. Zosta³y podjête tak¿e dzia³ania legislacyjne maj¹ce na celu wdro¿enie zapro-
ponowanych zmian do ustaw zawodowych. W tym celu zosta³ przygotowany projekt za³o¿eñ do pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej oraz ustawy o samorz¹dzie pielê-
gniarek i po³o¿nych.

Natomiast w ramach Zespo³u do spraw analizy i oceny zabezpieczenia spo³eczeñstwa w œwiad-
czenia pielêgniarskie i po³o¿nicze oraz okreœlenia kryteriów bêd¹cych podstaw¹ ustalania prioryte-
tów w zakresie kszta³cenia podyplomowego, powo³anego zarz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia
2 kwietnia 2012 r. (Dz. Urzêd. Min. Zdrow, z 2012 r. poz.13, poz. 86, z 2013 poz. 26), dokonano:
- Analizy i oceny zabezpieczenia œwiadczeñ wykonywanych przez pielêgniarki i po³o¿ne w wybranych
obszarach ochrony zdrowia.
- Analizy systemu kszta³cenia na kierunku pielêgniarstwo i na kierunku po³o¿nictwo.
- Analizy zapotrzebowania na ró¿ne rodzaje kszta³cenia podyplomowego w szczególnoœci szkolenia
specjalizacyjne dofinansowane ze œrodków publicznych.

Efektem prac Zespo³u s¹ rekomendacje dotycz¹ce struktury i organizacji udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych przez pielêgniarki i po³o¿ne w wybranych obszarach ochrony zdrowia oraz kszta³cenia
przeddyplomowego i podyplomowego.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska pielêgniarskiego, informujê, ¿e obecnie
w resorcie zdrowia trwaj¹ prace dotycz¹ce ustalania œredniookresowych celów z zakresu ochrony
zdrowia w ramach Strategii Rozwoju Kapita³u Ludzkiego na lata 2014-2020, której cel strategiczny
zosta³ sformu³owany, jako: "Zapewnienie opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb spo³ecznych
oraz wyzwañ demograficznych". Realizacji powy¿szego s³u¿yæ maj¹ dzia³ania podejmowane
w ramach trzech celów operacyjnych, takich jak dostosowanie opieki zdrowotnej do wyzwañ demo-
graficznych, poprawa stanu zdrowia spo³eczeñstwa oraz poprawa efektywnoœci funkcjonowania ochrony
zdrowia.

W ramach trzeciego celu operacyjnego, obejmuj¹cego taki obszar jak: "Dostosowanie modelu
kszta³cenia kadr medycznych do potrzeb systemu ochrony zdrowia" na wniosek Ministerstwa
Zdrowia, zosta³y uwzglêdnione m.in. nastêpuj¹ce zadania zaplanowane do realizacji: umieszczenie
kierunków pielêgniarstwo i po³o¿nictwo na liœcie kierunków zamawianych przez Ministra Zdrowia
i podniesienie atrakcyjnoœci kszta³cenia na tych kierunkach, zwiêkszenie liczby przyjêæ na studia
pierwszego stopnia na kierunki pielêgniarstwo i po³o¿nictwo, stworzenie systemu monitorowania
zapotrzebowania na absolwentów kierunków pielêgniarstwo i po³o¿nictwo, promocjê zawodu pielê-
gniarki/po³o¿nej wœród uczniów szkó³ œrednich oraz kszta³towanie pozytywnego wizerunku pracy
w tych zawodach.

W ramach ww. Strategii zaplanowano sfinansowanie systemu, który zachêca³by do podejmo-
wania studiów na kierunkach pielêgniarstwo i po³o¿nictwo. Kierunki posiada³yby status tzw. kierun-
ków zamawianych, poprzez oferowanie studentom œrodków finansowych w formie stypendium
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motywacyjnego. Formu³a studiów zamawianych przewidywaæ bêdzie równie¿ podniesienie atrakcyj-
noœci kszta³cenia poprzez umo¿liwienie pog³êbienia umiejêtnoœci praktycznych w formie np. zagra-
nicznych praktyk i wizyt studyjnych.

Niezale¿nie od powy¿szych dzia³añ. Ministerstwo Zdrowia dostrzegaj¹c problem dotycz¹cy
mo¿liwoœci wyst¹pienia istotnych niedoborów personelu pielêgniarskiego w d³u¿szej perspektywie
czasu, podjê³o ju¿ dzia³ania maj¹ce na celu wprowadzenie nowego zawodu - opiekuna medycznego,
którego zadaniem jest pomoc osobie chorej i niesamodzielnej. Wprowadzenie do systemu opieki
zdrowotnej osoby profesjonalnie przygotowanej do wykonywania czynnoœci higieniczno-opiekuñczych
powinno przyczyniæ siê do efektywniejszego wykorzystania czasu pracy pielêgniarki (z aktualnie do-
stêpnych danych wynika, ¿e dyplom opiekuna medycznego uzyska³o ³¹cznie ok. 10 000 osób).

W zwi¹zku ze zmniejszaj¹ca siê stale liczb¹ pielêgniarek i po³o¿nych aktywnych zawodowo oraz
znacznym zmniejszaniem zainteresowania kszta³ceniem siê w tych zawodach, system kszta³cenia przed
i podyplomowego pielêgniarek i po³o¿nych zostanie dostosowany do potrzeb kadrowych w tym zakre-
sie, co zosta³o zaplanowane do realizacji w Strategii Rozwoju Kraju 2020, okreœlonej w Uchwale
Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 wrzeœnia 2012 roku (M.P. poz. 882).

W odniesieniu do kwestii dotycz¹cej norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych wskazujê, ¿e
aktem prawnym, na podstawie którego podmioty lecznicze okreœla³y zatrudnienie pielêgniarek i po-
³o¿nych by³o rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania
minimalnych norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych w zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U.
Nr 111, poz. 1314). Rozporz¹dzenie to wskazywa³o sposób ustalania minimalnych norm w zak³adach
opieki zdrowotnej, a nie zatrudnienie.

Powy¿sze rozporz¹dzenie zosta³o zast¹pione rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grud-
nia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych
w podmiotach leczniczych niebêd¹cych przedsiêbiorcami (Dz. U. poz. 1545), które wesz³o w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2013 roku. Przedmiotowe rozporz¹dzenie jest narzêdziem dla kadry zarz¹dzaj¹cej
w pielêgniarstwie i po³o¿nictwie s³u¿¹cym do okreœlenia zapotrzebowania na opiekê pielêgniarsk¹
i po³o¿nicz¹ oraz wskazania liczby pielêgniarek i po³o¿nych do sprawowania opieki nad pacjentami
w podmiotach leczniczych niebêd¹cych przedsiêbiorcami.

Odnosz¹c siê do kwestii czasów œwiadczeñ pielêgniarskich bezpoœrednich nale¿y wskazaæ,
¿e Minister Zdrowia na etapie procedowania rozporz¹dzenia podj¹³ decyzjê o rezygnacji z katego-
rycznego wskazania czasów œwiadczeñ pielêgniarskich bezpoœrednich i poœrednich, jednakowych
dla wszystkich podmiotów, pozostawiaj¹c ich ustalenie w³aœnie po stronie podmiotów leczniczych.
Uzna³ bowiem, ¿e w podmiotach leczniczych mog¹ wystêpowaæ ró¿norodne uwarunkowania, które
wp³ywaj¹ na czas trwania poszczególnych zadañ wykonywanych przez pielêgniarki/po³o¿ne i w zwi¹z-
ku z tym zasadnym jest, aby czasy zosta³y okreœlone przez podmioty.

Ponadto, wa¿ny argumentem do ustalania czasów œwiadczeñ jest fakt, i¿ podmioty lecznicze
mia³y ju¿ doœwiadczenie w ustalaniu czasów opieki na podstawie obowi¹zuj¹cego przez 13 lat rozpo-
rz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r., w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm
zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych w zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314),
i dlatego te¿ nie powinny mieæ trudnoœci w ich ustalaniu zgodnie z zapisami nowego rozporz¹dzenia.

Wartoœci czasów dla wykonania œwiadczeñ pielêgniarskich s¹ opisane w dostêpnej literaturze
fachowej dotycz¹cej zarz¹dzania w pielêgniarstwie, na podstawie przeprowadzonych badañ w tej
dziedzinie. Opisywane czasy mog¹ byæ wykorzystywane lub modyfikowane w zale¿noœci od specyfiki
danego podmiotu, sposobu organizacji pracy i innych kryteriów.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ rozporz¹dzenie nie zawiera przepisów reguluj¹cych zatrudnienie czy te¿
organizacjê pracy, a jedynie wskazuje sposób ustalania minimalnych norm, dlatego te¿ zrezygnowa-
no z wprowadzenia zapisu dotycz¹cego minimum 2 pielêgniarek/po³o¿nych na zmianê, poniewa¿
zapis taki oznacza³ by ustalenie normy. Kierownik podmiotu leczniczego oraz kadra pielêgniarska
(pielêgniarki naczelne, prze³o¿one pielêgniarek, pielêgniarki oddzia³owe) znaj¹ specyfikê danego
podmiotu, stany kliniczne pacjentów, czas trwania hospitalizacji, specyfikê udzielanych œwiadczeñ
zdrowotnych, organizacjê pracy jednostek wspomagaj¹cych proces ich udzielania, tak wiêc, wyko-
rzystuj¹c wiedzê w tym zakresie, wszystkie inne kryteria oraz sposób ustalania norm, mog¹ obliczyæ
liczbê pielêgniarek/ po³o¿nych konieczn¹ do opieki nad chorymi.

Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia minimalnej liczby pielêgniarek i po³o¿nych zatrudnia-
nych np. na danym oddziale nale¿y do kompetencji kierownika podmiotu leczniczego i powinna byæ
przedmiotem opiniowania przez przedstawicieli samorz¹du zawodowego i zwi¹zków zawodowych,
co zosta³o okreœlone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U.
Nr 112, poz. 654 z póŸn. zm.).
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Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w celu oceny wdro¿enia przez podmioty lecznicze ww.

rozporz¹dzenia, Minister Zdrowia powo³a³ Zespó³ ds. przeprowadzenia analizy funkcjonowania

przepisów okreœlaj¹cych sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych

w podmiotach leczniczych niebêd¹cych przedsiêbiorcami. Zadaniem powy¿szego Zespo³u jest anali-

za danych dotycz¹cych realizacji przez podmioty lecznicze posiadaj¹ce w swojej strukturze ³ó¿ka

szpitalne przepisów rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu

ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych w podmiotach leczniczych niebê-

d¹cych przedsiêbiorcami.

Po zakoñczeniu prac powy¿szego Zespo³u bêdzie mo¿na okreœliæ funkcjonowanie nowego

sposobu ustalania minimalnych norm w podmiotach leczniczych i wprowadziæ ewentualne zmiany

w tym zakresie.

Z powa¿aniem,

z up Ministra Zdrowia Podsekretarz Stanu

Aleksander Sopliñski

Warszawa, dn. 02 kwietnia 2014 r.

SzanownaPani

Przewodnicz¹ca

Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych

W nawi¹zaniu do zapytañ kierowanych drog¹ elektroniczn¹ i telefoniczn¹, które dotyczy³y uzna-

wania kwalifikacji osób, które ukoñczy³y liceum medyczne, na zasadach praw nabytych zgodnie z art.

23 Dyrektywy 2005/36/WE uprzejmie wyjaœniam.

W dniu 25 lutego 2014 r. Pani Wiceprezes NRPiP z³o¿y³a zapytanie do Dyrektora Departamen-

tu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Ministerstwie Zdrowia dotycz¹ce uznawania kwalifikacji zawodowych

pielêgniarek, które ukoñczy³y liceum medyczne, to jest, czy pielêgniarki, które ukoñczy³y liceum

medyczne mog¹ mieæ ju¿ uznane kwalifikacje na zasadzie praw nabytych (wed³ug art. 23 dyrektywy

2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych), a wiêc czy wystarczaj¹ce bêdzie wyka-

zanie przez pielêgniarkê wykonywania zawodu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat czy

te¿ nale¿y nadal stosowaæ wobec nich ogólny system uznawania kwalifikacji.

W dniu 20 marca 2014 r. Pani Wiceprezes otrzyma³a odpowiedŸ na ww. zapytanie.

W za³¹czeniu zapytanie Pani Wiceprezes NRPiP, odpowiedŸ Dyrektora Departamentu

Pielêgniarek i Po³o¿nych w Ministerstwie Zdrowia oraz pismo Pani Prezes NRPiP.

Z powa¿aniem,

Mariusz Bañkowski

Asystent ds. prawnych

Dzia³ Obs³ugi Prawnej

Warszawa, 25 lutego 2014 r.

Pani Beata Cholewka

Dyrektor Departamentu Pielêgniarek i Po³o¿nych

w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Dyrektor

W zwi¹zku wejœciem w ¿ycie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia

20 listopada 2013 r. zmieniaj¹cej dyrektywê 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

i rozporz¹dzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie wspó³pracy administracyjnej za poœrednictwem systemu
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wymiany informacji na rynku wewnêtrznym ("rozporz¹dzenie w sprawie IMr) i otrzymywanymi

zapytaniami w sprawie zasad uznawania kwalifikacji zawodowych pielêgniarek, które ukoñczy³y

liceum medyczne, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy pielêgniar-

ki, które ukoñczy³y liceum medyczne mog¹ mieæ ju¿ uznane kwalifikacje na zasadzie praw nabytych

(wed³ug art. 23 Dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) a wiêc wystar-

czaj¹ce bêdzie wykazanie przez pielêgniarkê wykonywania zawodu przez co najmniej 3 lata w okresie

ostatnich 5 lat czy te¿ nale¿y nadal stosowaæ wobec nich ogólny system uznawania kwalifikacji?

Uprzejmie prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Z powa¿aniem,

Wiceprezes NRPiP - Teresa Kuziara

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 28 lutego 2014 r.

Departament Pielêgniarek i Po³o¿nych

Szanowna Pani

Teresa Kuziara

Wiceprezes NRPiP

Szanowna Pani Prezes

Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 25 lutego br., znak: NIPIP-NRPiP-DM.0025,57.2014, dotycz¹ce

kwestii uznawania kwalifikacji polskich pielêgniarek po wejœciu w ¿ycie przepisów dyrektywy 2013/55/

UE zmieniaj¹cej dyrektywê 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych poni¿ej przedstawiam stanowisko Departamentu Pielê-

gniarek i Po³o¿nych w przedmiotowej sprawie.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmienia-

j¹ca dyrektywê 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporz¹dzenie nr 1024/

2012 w sprawie wspó³pracy administracyjnej za poœrednictwem systemu wymiany informacji na rynku

wewnêtrznym zosta³a opublikowana w dniu 28 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 354, str. 132). Zgodnie

z art. 4 dyrektywa ta wesz³a w ¿ycie dwudziestego dnia po publikacji. Nie oznacza to jednak, ¿e jej

przepisy s¹ natychmiast stosowane we wszystkich pañstwach cz³onkowskich, poniewa¿ zgodnie z art.

3 ust. 1 dyrektywy 2013/55/UE pañstwa cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do jej wdro¿enia do 18 stycznia

2016 r.

Zatem, do czasu wdro¿enia przepisów dyrektywy 2013/55/UE, pañstwa cz³onkowskie stosuj¹

obecnie obowi¹zuj¹ce regulacje prawne w zakresie uznawania kwalifikacji. Nowe regulacje bêd¹ obo-

wi¹zywa³y od momentu wdro¿enia ich do porz¹dku prawa krajowego. Dopiero je¿eli pañstwo cz³on-

kowskie nie dokona implementacji, obywatel ma prawo powo³ywaæ siê bezpoœrednio na dyrektywê

wobec wszelkich przepisów prawa krajowego niezgodnych z dyrektyw¹. Bezpoœredni skutek dyrekty-

wy jest uzale¿niony od tego, czy brzmienie przepisu jest bezwarunkowe i wystarczaj¹co precyzyjne.

W zwi¹zku z powy¿szym stosowanie zasad uznawania kwalifikacji na podstawie praw nabytych

(art. 23 dyrektywy 2005/36/WE) w odniesieniu do pielêgniarek, które ukoñczy³y liceum medyczne

oraz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywa³y zawód nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata

w okresie ostatnich 5 lat bêdzie mo¿liwe od dnia wdro¿enia przepisów dyrektywy 2013/55/UE do

prawa krajowego poszczególnych pañstw lub od dnia up³ywu terminu wdro¿enia przepisów, je¿eli

przepisy dyrektywy nie zosta³y implementowane do krajowego porz¹dku prawnego w terminie.

Do tego czasu obowi¹zuj¹ przepisy wynikaj¹ce z implementacji dyrektywy 2005/36/WE, a zatem

stosowany jest ogólny system uznawania kwalifikacji.

Z powa¿aniem,

Dyrektor Departamentu Pielêgniarek i Po³o¿nych

Beata Cholewka
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Naczelna Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych Warszawa, 1 kwietnia 2014 r.

Pani Przewodnicz¹ca

Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych

W nawi¹zaniu do zapytañ kierowanych drog¹ elektroniczn¹ i telefoniczn¹, które dotyczy³y uzna-

wania kwalifikacji osób, które ukoñczy³y liceum medyczne, na zasadach praw nabytych zgodnie z art.

23 Dyrektywy 2005/36/WE uprzejmie wyjaœniam.W dniu 25 lutego 2014 r. Pani Wiceprezes NRPiP

z³o¿y³a zapytanie do Dyrektora Departamentu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Ministerstwie Zdrowia doty-

cz¹ce uznawania kwalifikacji zawodowych pielêgniarek, które ukoñczy³y liceum medyczne, to jest,

czy pielêgniarki, które ukoñczy³y liceum medyczne mog¹ mieæ ju¿ uznane kwalifikacje na zasadzie

praw nabytych (wed³ug art. 23 dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodo-

wych), a wiêc czy wystarczaj¹ce bêdzie wykazanie przez pielêgniarkê wykonywania zawodu przez co

najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat czy te¿ nale¿y nadal stosowaæ wobec nich ogólny system

uznawania kwalifikacji.

W dniu 20 marca 2014 r. Pani Wiceprezes otrzyma³a odpowiedŸ na ww. zapytanie. W za³¹cze-

niu zapytanie Pani Wiceprezes NRPiP i odpowiedŸ Dyrektora Departamentu Pielêgniarek i Po³o¿-

nych w Ministerstwie Zdrowia.

Prezes NRPiP

dr n. med. Gra¿yna Rogala-Pawelczyk

Warszawa, 15 kwietnia 2014 r.

Szanowni Pañstwo,

Mi³o mi poinformowaæ, ¿e z dniem 7 kwietnia 2014 rozpoczê³a siê wspierana merytorycznie

przez Naczeln¹ Radê Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz Polskie Towarzystwo Po³o¿nych - kampania

spo³eczna "PO£O¯NA NA MEDAL".

Celem Kampanii jest wzrost œwiadomoœci po³o¿nych nowoczesnych standardów opieki

oko³oporodowej i podniesienie standardów pracy w zgodzie z przyjêtymi wymaganiami œrodowiska

i oczekiwaniami pacjentów.

Cel spo³eczny: uœwiadomienie roli po³o¿nej, jej kompetencji i odpowiedzialnoœci w oparciu

o przyjête standardy pracy jaka na co dzieñ wykonuje.

Oczekiwany wynik: pozytywny wp³yw na jakoœæ opieki nad pacjentem i postrzeganie roli po³o¿-

nej przez pacjenta.

Czas trwania kampanii - jest spójny z okresem ci¹¿y - 9 miesiêcy od 7 kwietnia 2014 r. W tym

czasie pacjenci bêd¹ mogli zag³osowaæ na wybran¹ przez siebie po³o¿n¹ ka¿dorazowo uzasadniaj¹c

swój wybór - zgodnie z przyjêtym regulaminem.

Kryteria oceny po³o¿nej zosta³y przygotowane w oparciu o rekomendacje Konsultanta

Krajowego w dziedzinie pielêgniarstwa ginekologicznego i po³o¿nictwa. 3 najlepsze po³o¿ne otrzy-

maj¹ medale oraz wartoœciowe nagrody rzeczowe.

Z powa¿aniem,

Prezes NRPiP

Gra¿yna Rogala-Pawelczyk

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

Po³o¿nictwo na przestrzeni ostatnich lat zmieni³o swoje oblicze, a wraz z nim zmieni³o siê spo³eczne

widzenie porodu i opieki oko³oporodowej. Odradzaj¹ca siê idea traktowania ci¹¿y i porodu jako fizjo-

logicznego procesu - wchodz¹ca w program prokreacji ekologicznej - spowodowa³a koniecznoœæ

wprowadzenia zmian w systemie opieki nad kobiet¹, matk¹ i dzieckiem z uwzglêdnieniem standardów
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opieki oko³oporodowej. Obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 20 wrzeœnia 2012
roku w sprawie standardów postêpowania medycznego przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych

z zakresu opieki oko³oporodowej sprawowanej nad kobiet¹ w okresie fizjologicznego ci¹¿y, fizjolo-

gicznego porodu, po³ogu oraz opieki nad noworodkiem(Dz. U. z 2012r. poz. 110) nak³ada na po³o¿n¹

realizacjê okreœlonych zadañ podczas sprawowania opieki nad ciê¿arn¹, w tym edukacjê przedporo-

dow¹ uwzglêdniaj¹c¹ praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, karmienia piersi¹,

pielêgnowania noworodka i rodzicielstwa.

Stosowanie standardów przez po³o¿n¹ w okresie porodu fizjologicznego obejmuje m. in.
monitorowanie stanu rodz¹cej, wsparcie kobiety w wyborze i zastosowaniu technik oddechowych

i relaksacyjnych, niefarmakologicznych metod ³agodzenia bólu, pozycji, które uznaje za najwygod-

niejsze. Umo¿liwienie dziecku - bezpoœrednio po porodzie - nieprzerwany i co najmniej dwugodzinny

kontakt z matk¹ " skóra do skóry". W kolejnych godzinach pomoc w edukacja w zakresie prawid³owe-

go karmienia piersi¹ oraz tworzenie warunków do prawid³owej laktacji. Takie postêpowanie powodu-

je, ¿e rodz¹ca staje siê wa¿n¹, a przede wszystkim œwiadom¹ ca³ego procesu. W wyniku dokonuj¹-

cych siê zmian w opiece oko³oporodowej oraz przemiany kulturowej w postrzeganiu narodzin, które

z wydarzenia medycznego staj¹ siê tak¿e wydarzeniem rodzinnym, niezbêdnym jest zachêcanie

rodz¹cych do korzystania podczas porodu ze wsparcia wybranej przez ni¹ bliskiej osoby.

W opiece nad matk¹ i dzieckiem w œrodowisku domowym, po³o¿na rodzinna obejmuje opiek¹

edukacj¹ kobietê pomiêdzy 21 a 26 tygodniem ci¹¿y i prowadzi edukacjê do czasu porodu.

Po porodzie realizuje nie mniej ni¿ cztery wizyty, podczas których diagnozuje i monitoruje stan matki

i dziecka wg ustalonych kryteriów, ocenia relacje w rodzinie, wspiera w sytuacjach trudnych. Promuje

karmienie piersi¹ i rozwi¹zuje problemy laktacyjne oraz umacnianie w rodzicielstwie.

Po³o¿na w swojej praktyce traktuje kobietê oraz jej rodzinê z szacunkiem i na zasadach partner-

skich, stara siê poznaæ preferencje jej potrzeby w zakresie sprawowanej opieki oraz uzyskuje ka¿do-

razowo zgodê na wykonywanie realizowanych œwiadczeñ medycznych.

Dla uzyskania dobrych relacji z kobiet¹ niezbêdna jest otwartoœæ na wspó³pracê i wspó³dzia³a-
nie, empatia, cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ, które powinny staæ siê wyznacznikami przyjaznego
po³o¿nictwa. Spokojna i wzbudzaj¹ca zaufanie postawa po³o¿nej z pewnoœci¹ pomo¿e kobiecie

z³agodziæ lêk i stres zwi¹zany z ci¹¿¹, porodem i po³ogiem i spowoduje, ¿e narodziny dziecka stan¹

siê najwa¿niejszym a zarazem najpiêkniejszym wydarzeniem rodzinnym.

Chcielibyœmy podziêkowaæ Pani/Panu za kreowanie nowego wizerunku po³o¿nej, za profesjonaln¹

opiekê i oddanie w tych najwa¿niejszych chwilach ¿ycia dla Pani/Pana pacjentów i zaprosiæ do udzia³u

w Kampanii spo³ecznej Po³o¿na na Medal, a dziêki nominacjom Pani/Pana pacjentów, którzy oddadz¹

swoje g³osy na najlepsz¹ ich zdaniem po³o¿n¹ - wybierzemy w Konkursie najlepsz¹ po³o¿n¹ w Polsce

- Po³o¿n¹ na medal! Kryteria oceny po³o¿nej przygotowywane w oparciu o rekomendacje
Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielêgniarstwa ginekologicznego i po³o¿niczego.

Wiêcej informacji na stronie:
- www.poloznanamedal.pl

- www.edukacjapacjenta.pl

- www.akademia-ama.pl

Z powa¿aniem,

Bart³omiej Grzywna

BDM serwisu edukacjapacjenta.pl

Dr n. med. Gra¿yna Iwanowicz-Palus

Prezes PTPo³

Dr n. med. Gra¿yna Rogala-Pawelczyk

Prezes NRPiP
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Samorz¹d zawodowy
Regulacje prawne,

struktura i kompetencje

lic. piel. AGNIESZKA SZCZYGIE£

Samorz¹d zawodowy to organizacja, która

zrzesza osoby wykonuj¹ce ten sam zawód.

Reprezentuje ich interesy wobec w³adz

pañstwa i innych podmiotów. Do zadañ samo-

rz¹du nale¿¹ równie¿ doskonalenie zawodowe

i ochrona socjalna zrzeszonych. Aby móg³

sprawnie siê tym zaj¹æ, reprezentowany jest

na poziomie regionalnym i ogólnopolskim.

Powstanie samorz¹du zawodowego by³o

wa¿nym czynnikiem w rozwoju demokratyzacji

pañstwa. Jego pocz¹tki siêgaj¹ czasów zabo-

rów i okresu II Rzeczypospolitej, gdzie funkcjo-

nowa³ jako zwi¹zek publicznoprawny. Spe³nia³

funkcje publiczne i rz¹dowe przekazane w dro-

dze ustawowej. Odci¹¿a³ w ten sposób organy

pañstwowe, podnosz¹c równoczeœnie morale

wœród swoich cz³onków, wspieraj¹c ich tak¿e

materialnie. Wi¹za³o siê to z korporacyjn¹

form¹ dzia³alnoœci.

W okresie miêdzywojennym organizacjê

samorz¹du zawodowego traktowano jako jeden

ze sk³adników samorz¹du gospodarczego,

pojêcia takie jak samorz¹d zawodowy i samo-

rz¹d gospodarczy by³y synonimami. Konstytu-

cja marcowa uchwalona 17 marca 1921 roku

i Konstytucja kwietniowa uchwalona 23 kwietnia

1935 roku pominê³y zapis o samorz¹dach zawo-

dowych, w dalszym ci¹gu traktuj¹c je jako czêœæ

samorz¹du gospodarczego. I tak w latach 1918-

1939 wyodrêbniono, nadaj¹c podstawy prawne,

tylko piêæ korporacji samorz¹du zawodowego: izby

adwokackie, izby notarialne, izby lekarskie, izby

lekarsko-dentystyczne, izby aptekarskie.

Podczas drugiej wojny œwiatowej zlikwido-

wano samorz¹dy zawodowe i wszystkie tego typu

organizacje. Wyeliminowano z ¿ycia spo³eczne-

go zjawisko samorz¹dnoœci. Ruch solidarnoœcio-

wy przyczyni³ siê do aktywizacji wielu œrodowisk

solidarnoœciowych, które wykreowa³y ponownie

organizacje o charakterze korporacyjnym. Ci, któ-

rzy ten samorz¹d odbudowywali, musieli siêgaæ

do przedwojennej doktryny. Korzystali oni

z dawnych opracowañ, gdzie problematyka ta

by³a szczegó³owo analizowana.

Konstytucyjne podstawy

Samorz¹d zawodowy zwi¹zany jest z wyko-

nywaniem wolnych zawodów lub zawodów zaufa-

nia publicznego. Cechuje go obligatoryjnoœæ,

korporacyjnoœæ, decentralizacja (rozdzielenie

kompetencji), wykonywanie zadañ publicznych

z zakresu administracji publicznej. Samorz¹d

zawodowy jednoczy grupy wykonuj¹ce tê sam¹

profesjê. Dzia³a w ich interesie, jest ich interpre-

tacj¹. Jego przydatnoœæ dla œrodowiska zale¿y od

aktywnoœci demokratycznie wybranych przedsta-

wicieli. Rola samorz¹du zawodowego dla danej

profesji jest znacz¹ca. W zwi¹zku z tym po 1989

roku narodzi³a siê idea wykreowania w³asnych

samorz¹dów przez wiele grup (oko³o 16 zawodów).

Konstytucyjne podstawy w odniesieniu do

samorz¹dów specjalnych zosta³y ustanowione

dopiero w 1997 roku, jednak korporacje zawodo-

we zaczê³y powstawaæ znacznie wczeœniej. Samo-

rz¹d adwokacki i radcowski ma najd³u¿sz¹ trady-

cjê, gdy¿ ustawy go ustanawiaj¹ce pochodz¹

z 1982 roku. W 1989 zosta³ powo³any samorz¹d

lekarski. W 1991 roku powsta³y trzy kolejne

korporacje: notariusze, aptekarze, pielêgniarki

i po³o¿ne. Kolejne lata to powstawanie kolejnych

korporacji skupiaj¹cych osoby wykonuj¹ce

wolne zawody. Po raz pierwszy jednak na temat

samorz¹dów zawodowych wypowiedzia³a siê Kon-

stytucja z 2 kwietnia 1997 roku. Art. 17 Konstytu-

cji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

W drodze ustawy mo¿na tworzyæ samorz¹-
dy zawodowe, reprezentuj¹ce osoby wykonuj¹-
ce zawody zaufania publicznego i sprawuj¹ce
pieczê nad nale¿ytym wykonywaniem tych zawo-
dów w granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony.
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W drodze ustawy mo¿na tworzyæ równie¿
inne rodzaje samorz¹du. Samorz¹dy te nie mog¹
naruszaæ wolnoœci wykonywania zawodu ani
ograniczaæ wolnoœci podejmowania dzia³alnoœci
gospodarczej.

Obecnie uwa¿a siê, ¿e ust. 2 art. 17 Kon-
stytucji (a konkretnie drugie zdanie) ma zastoso-
wanie równie¿ do samorz¹dów zawodowych.
Oznacza to, ¿e nie mog¹ naruszaæ one wolnoœci
wykonywania zawodu ani te¿ ograniczaæ wolno-
œci podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej.

Regulacje prawne
S¹ ró¿ne sposoby regulacji prawnej samo-

rz¹dów. Na przyk³ad w przypadku izb aptekarskich
jest to ustawa poœwiêcona konkretnie samorz¹-
dowi. Niekiedy natomiast (jak w przypadku pielê-
gniarek i po³o¿nych) s¹ to ustawy reguluj¹ce
wykonywanie danego zawodu, jak i sam samo-
rz¹d. Czasami ustawa zawiera prawo materialne
z danego zakresu, a sprawy samorz¹du mog¹ byæ
tylko jej fragmentem. Mo¿na wiêc te zawody skla-
syfikowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
1.Samorz¹dy zawodów prawniczych,
do których zaliczamy:
- adwokatów,
- radców prawnych,
- notariuszy,
- komorników s¹dowych,
- kuratorów s¹dowych,
- doradców podatkowych.
2.Samorz¹dy zawodów medycznych
i pokrewnych:
- lekarzy i lekarzy weterynarii,
- farmaceutów,
- pielêgniarek i po³o¿nych,
- psychologów,
- diagnostów laboratoryjnych.
3. Samorz¹dy zawodów technicznych:
- architektów,
- in¿ynierów budownictwa,
- urbanistów.
4. Samorz¹dy zawodów ekonomicznych
i pokrewnych:
- bieg³ych rewidentów,
- rzeczników patentowych.
Wymienione grupy zawodowe skorzysta³y z tego
prawa, tworz¹c w³asne struktury.

Struktura i zadania
Aby samorz¹d móg³ sprawnie funkcjono-

waæ, ustalona zosta³a zasada dwustopniowej
organizacji, co oznacza jego reprezentacjê zarów-
no na szczeblu regionalnym, jak i ogólnopolskim.
Oba te poziomy s¹ wzglêdem siebie komplemen-
tarne. Za takim rozwi¹zaniem przemawiaj¹ ró¿ne
g³ówne cele organów. Trudno dokonywaæ oceny,
który z nich jest wa¿niejszym ogniwem.

Reprezentacje krajowe samorz¹du decy-
duj¹ o sprawach ca³ej spo³ecznoœci zawodowej
takich jak:
- wytyczanie kierunków rozwoju,
- przygotowanie nowelizacji i projektów ustaw.

Na tym szczeblu zapadaj¹ równie¿ decyzje
o wstêpowaniu do miêdzynarodowych stowarzy-
szeñ czy te¿ o nawi¹zywaniu stosunków z podob-
nymi korporacjami z innych pañstw. Zajmuj¹ siê
te¿ wydawaniem ró¿nego rodzaju regulaminów,
zasad i innych aktów prawa wewnêtrznego. Gwa-
rantuje to sprawne funkcjonowanie samorz¹du.

Ustawodawca przypisa³ jednostkom tereno-
wym zadania i kompetencje, ale w wielu przypad-
kach okreœla tylko, co nale¿y w szczególnoœci do
zakresu dzia³ania. Ich najwa¿niejszym zadaniem
jest decydowanie o sk³adzie osobowym w danym
okrêgu. To tutaj podejmowane s¹ decyzje o wpi-
sie b¹dŸ skreœleniu z listy cz³onków, wykonywane
s¹ czynnoœci z zakresu kontroli i nadzoru nad
dzia³alnoœci¹ osób zrzeszonych. Jednostki tere-
nowe najlepiej znaj¹ miejscow¹ sytuacjê, s¹ naj-
bli¿ej zainteresowanych i dlatego te¿ reaguj¹ szyb-
ko i w³aœciwie na nieprawid³owoœci.

Organizacja
W wiêkszoœci ustaw korporacyjnych ustawodaw-
ca wykorzysta³ du¿e doœwiadczenie omawianych
grup zawodowych i tam, gdzie by³o to mo¿liwe,
w ustawie zwyk³ej okreœli³ ju¿ podstawowe jednost-
ki organizacyjne. Nazywaj¹ siê one zwykle izbami
lub radami posiadaj¹cymi osobowoœæ prawn¹ i sta-
nowi¹ zasadnicze ogniwo organizacji samorz¹dów
zawodowych. Termin "izba" dotyczy korporacji
medycznych oraz zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia,
technicznych i ekonomicznych (z wyj¹tkiem rzecz-
ników patentowych). Tylko w stosunku do nielicz-
nych korporacji zastosowano inne terminy, np.:
- "regionalna izba psychologów" w przypadku sa-
morz¹du psychologów,
- "okrêgowe zrzeszenie rzeczników patentowych"
w korporacji rzeczników patentowych,
- "regionalne oddzia³y" w przypadku bieg³ych
rewidentów.

W strukturach krajowych jednostki organi-
zacyjne zosta³y nazwane "naczelnymi". Wyj¹tkiem
jest krajowa reprezentacja korporacji:
- weterynarzy, która nosi nazwê Krajowej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej,
- psychologów jako Krajowa Izba Psychologów,
- bieg³ych rewidentów pod nazw¹ Krajowej Izby
Bieg³ych Rewidentów,
- doradców podatkowych, czyli Krajowa Izba
Doradców Podatkowych.

Szczegó³owa budowa na obu poziomach
administracji jest podobna we wszystkich korpo-
racjach i sk³ada siê z nastêpuj¹cych organów:
- organy naczelne, tj. Naczelna Izba sk³adaj¹ca
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siê z krajowego zjazdu, naczelnej rady, naczelnej
komisji rewizyjnej, naczelnego s¹du oraz rzeczni-
ka odpowiedzialnoœci zawodowej,
- organy okrêgowe, tj. okrêgowa izba, zjazd okrê-
gowy, okrêgowa rada, komisja rewizyjna, s¹d
dyscyplinarny, rzecznik odpowiedzialnoœci zawo-
dowej.

Najwa¿niejszym z tych organów jest zjazd,
poniewa¿ podejmuje decyzje dotycz¹ce ca³ego
œrodowiska. Na poziomie terenowym skupia on
wszystkich cz³onków, którzy s¹ zarejestrowani na
jego terenie, a w przypadku zjazdu krajowego re-
prezentuj¹ go delegaci z poszczególnych izb. Zjaz-
dy odbywaj¹ siê w równych odstêpach czasowych
i zapewniaj¹ w³aœciwe dzia³anie pozosta³ych struk-
tur. Struktura jednostek krajowych jest bardzo
podobna do struktury jednostek regionalnych.
Nadzór nad tymi jednostkami sprawuje odpowiedni
minister.

Kompetencje
Pomimo pozytywnych skutków dzia³añ

samorz¹dów zawodowych pojawi³y siê zastrze¿e-
nia dotycz¹ce m.in. monopolizacji us³ug, wzrostu
kosztu ich œwiadczenia, s³aboœæ kontroli samorz¹-
dów, Ÿle rozumiany solidaryzm oraz w niektórych
przypadkach ograniczenie dostêpu do zawodu
m³odym osobom (np. adwokaci). Te nieprawid³o-
woœci nie dotycz¹ w takim samym stopniu wszyst-
kich korporacji. W niektórych wrêcz nie wystêpuj¹,
a wynika to z ogromnego zró¿nicowania profesji.
Nale¿a³oby zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby orga-
ny administracji pañstwowej nie dopuœci³y do za-
burzenia równowagi pomiêdzy zadaniami samo-
rz¹du chroni¹cymi dan¹ grupê zawodow¹, a kom-
petencjami zabezpieczaj¹cymi interes publiczny.
Nie zagra¿a³oby to niezale¿noœci samorz¹du, a
jedynie pozwoli³oby na eliminacjê negatywnych
zjawisk naruszaj¹cych interesy obywateli.

Zadania dla samorz¹dów
Pañstwo przekaza³o samorz¹dom zawodo-

wym zadania, które obejmuj¹:

1. Reprezentowanie interesów okreœlonych
zawodów wobec w³adz pañstwowych (polega na
partnerskich relacjach z administracj¹ publiczn¹).
Objawia siê to w opiniowaniu projektów ustaw,
zg³aszaniu w³adzom spostrze¿eñ i wniosków do-
tycz¹cych danej profesji.

2.Nadzór nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu
i prowadzeniu rejestru osób posiadaj¹cych pra-
wo wykonywania zawodu. Wi¹¿e siê to przede
wszystkim z uprawnieniem do wydawania praw ze-
zwalaj¹cych na wykonywanie okreœlonego zawo-
du. W ten w³aœnie sposób odpowiedzialnoœæ me-
rytoryczn¹ i moraln¹ wykonywania zawodu prze-
nosi siê z urzêdników administracji rz¹dowej na
samo œrodowisko.

3.Kszta³towanie zasad i czuwanie nad etyk¹ wy-
konywania zawodu. Obejmuje ustalanie regu³
wykonywania okreœlonego zawodu, które przyj-
muj¹ najczêœciej formê kodeksów.

4. Organizowanie i prowadzenie s¹downictwa
dyscyplinarnego, tj. nadzór nad przestrzeganiem
odpowiedzialnoœci zawodowej, z mo¿liwoœci¹ za-
wieszenia w czynnoœciach zawodowych lub wy-
dalenia z danej profesji.

5. Doskonalenie zawodowe i okreœlanie pro-
gramów kszta³cenia w danym zawodzie, co œciœle
wi¹¿e siê ze stwarzaniem mo¿liwoœci do podno-
szenia jakoœci œwiadczonych us³ug poprzez orga-
nizowanie systemu szkoleñ. Niektóre korporacje
zobowi¹zuj¹ swoich cz³onków do czynnego uczest-
nictwa w tego typu szkoleniach.

Przedruk z Magazynu Pielêgniarki i Po³o¿nej,

nr 04/2014

Karna, cywilna, dyscyplinarna, moralna...

To ró¿ne rodzaje odpowiedzialnoœci pielêgniar-

ki i po³o¿nej w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹.

Zebraliœmy dla Ciebie najwa¿niejsze informa-

cje ojej p³aszczyŸnie prawno-karnej w œwietle

aktualnych przepisów.
MALWINA JARZEMBSKA

adwokat z Kancelarii
Naworska Marsza³ek Jarzembska sp.k. w Toruniu

MATEUSZ KOÑCZAL
aplikant radcowski z Kancelarii

Naworska Marszalek Jarzembska sp.k. w Toruniu

Odpowiedzialnoœæ karna pielêgniarki i po³o¿nej

Zasady wykonywania zawodów pielêgniarki i po-
³o¿nej, uzyskania prawa wykonywania zawodów
oraz kszta³cenia zawodowego i podyplomowego
okreœla ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawo-
dach pielêgniarki i po³o¿nej. Zgodnie z art. 28
ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej prawo
wykonywania zawodu pielêgniarki przys³uguje
osobie:
- posiadaj¹cej œwiadectwo lub dyplom ukoñcze-
nia polskiej szko³y pielêgniarskiej b¹dŸ uzyskane
w innym pañstwie ni¿ pañstwo cz³onkowskie Unii
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Europejskiej œwiadectwo lub dyplom, pod warun-
kiem ¿e dyplom lub œwiadectwo zosta³y uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzêdne ze
œwiadectwem ukoñczenia szko³y pielêgniarskiej
lub dyplomem, zgodnie z odrêbnymi przepisami,
oraz ¿e spe³niaj¹ minimalne wymogi kszta³cenia
okreœlone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
- posiadaj¹cej pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci praw-
nych;
- której stan zdrowia pozwala na wykonywanie
zawodu pielêgniarki;
- która wykazuje nienagann¹ postawê etyczn¹.

Analogicznie wygl¹da przepis dotycz¹cy
prawa wykonywania zawodu po³o¿nej. Zgodnie
z art. 31 ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej
prawo wykonywania zawodu po³o¿nej przys³uguje
osobie:
- posiadaj¹cej œwiadectwo lub dyplom ukoñcze-
nia polskiej szko³y po³o¿nych b¹dŸ uzyskane
w innym pañstwie ni¿ pañstwo cz³onkowskie Unii
Europejskiej, pod warunkiem ¿e dyplom lub œwia-
dectwo zosta³y uznane w Rzeczypospolitej
Polskiej za równorzêdne ze œwiadectwem ukoñ-
czenia szko³y po³o¿nych lub dyplomem, zgodnie
z odrêbnymi przepisami, oraz ¿e spe³niaj¹ mini-
malne wymogi kszta³cenia okreœlone w przepisach
prawa UE;
- posiadaj¹cej pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci praw-
nych;
- której stan zdrowia pozwala na wykonywanie
zawodu po³o¿nej;
- która wykazuje nienagann¹ postawê etyczn¹.

Zgodnie z art. 2 ustawy o zawodach pielê-
gniarki i po³o¿nej zawody te s¹ samodzielnymi
zawodami medycznymi. Art. 4 i 5 ww. ustawy okre-
œla, na czym w szczególnoœci polega jego wyko-
nywanie. Ustawa wymienia przyk³adowy zakres
œwiadczeñ wykonywanych przez pielêgniarkê, two-
rz¹c w art. 4 i 5 katalog otwarty tych czynnoœci.

B³¹d w sztuce medycznej
Je¿eli w czasie wykonywania czynnoœci

wymienionych w art. 4 i 5 ustawy o zawodach pie-
lêgniarki i po³o¿nej (ale tak¿e innych nale¿¹cych
do zakresu obowi¹zków pielêgniarki lub po³o¿nej)
pielêgniarka lub po³o¿na pope³ni b³¹d medyczny,
jednoczeœnie zostanie udowodniona jej wina oraz
zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy negatywnym skut-
kiem dla zdrowia lub ¿ycia pacjenta a dzia³aniem
pielêgniarki lub po³o¿nej, zostanie ona poci¹gniê-
ta do odpowiedzialnoœci karnej.

Odpowiedzialnoœæ karna pielêgniarki
lub po³o¿nej uzale¿niona bêdzie od skutku
czynu. Zgodnie z wypracowan¹ w doktrynie defi-
nicj¹, b³êdem w sztuce medycznej jest narusze-
nie przez cz³onka zespo³u medycznego obowi¹-
zuj¹cych go w konkretnym wypadku, wypracowa-
nych na gruncie nauki i praktyki regu³ postêpo-

wania zawodowego wobec dóbr prawnych
w postaci ¿ycia i zdrowia cz³owieka, które na grun-
cie prawa stanowi podstawê dla stwierdzenia
naruszenia obowi¹zku ostro¿noœci. B³¹d lekarski
jest wiêc postêpowaniem wbrew podstawowym,
powszechnie uznanym zasadom wspó³czesnej
wiedzy medycznej i obejmuje zarówno dzia³anie,
jak i zaniechanie.

B³¹d medyczny mo¿na pope³niæ wy³¹cznie
w formie nieumyœlnej. Zgodnie z § 2 art. 9 kodek-
su karnego "Czyn zabroniony pope³niony jest nie-
umyœlnie, je¿eli sprawca, nie maj¹c zamiaru jego
pope³nienia, pope³nia go jednak na skutek nie-
zachowania ostro¿noœci wymaganej w danych
okolicznoœciach, mimo ¿e mo¿liwoœæ pope³nienia
tego czynu przewidywa³ albo móg³ przewidzieæ".
Umyœlne spowodowanie skutku wyklucza pope³-
nienie b³êdu, który z samej swojej natury jest
nieumyœlny, i skutkowa³by poci¹gniêciem takiej
osoby do odpowiedzialnoœci karnej z innej kwali-
fikacji prawnej. Przyk³ad: osoba, której dzia³anie
powoduje œmieræ cz³owieka, zosta³aby poci¹gniêta
do odpowiedzialnoœci karnej z art. 148 k.k.
(zabójstwo), a nie z art. 155 k.k. (nieumyœlne spo-
wodowanie œmierci), gdy skutek w postaci œmier-
ci cz³owieka by³by spowodowany w sposób nie-
umyœlny.

W myœl art. 1 k.k. § 1. Odpowiedzialno-
œci karnej podlega ten tylko, kto pope³nia
czyn zabroniony pod groŸb¹ kary przez usta-
wê obowi¹zuj¹c¹ w czasie jego pope³nienia.
§ 2. Nie stanowi przestêpstwa czyn zabroniony,
którego spo³eczna szkodliwoœæ jest znikoma. § 3.
Nie pope³nia przestêpstwa sprawca czynu zabro-
nionego, je¿eli nie mo¿na mu przypisaæ winy
w czasie czynu. Brak winy powoduje, ¿e nie mo¿-
na poci¹gn¹æ danej osoby do odpowiedzialnoœci
karnej.

Trzeba zaznaczyæ, i¿ na pielêgniarce i po-
³o¿nej na podstawie ustawy o zawodach pielê-
gniarki i po³o¿nej ci¹¿y szczególny prawny obo-
wi¹zek zapobiegniêcia skutkowi negatywnemu dla
¿ycia i zdrowia pacjenta. Art. 12 ust. 1 ww. ustawy
stanowi: "Pielêgniarka i po³o¿na s¹ obowi¹zane,
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowy-
mi, do udzielenia pomocy w ka¿dym przypadku,
gdy zw³oka w jej udzieleniu mog³aby spowodowaæ
stan nag³ego zagro¿enia zdrowotnego". Pielê-
gniarki i po³o¿ne s¹ zatem zobowi¹zane do po-
dejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobie-
gniêcia negatywnym dla ¿ycia i zdrowia pacjenta
skutkom, jednak zobowi¹zanie to dotyczy wy³¹cz-
nie dzia³añ zgodnych z zakresem kompetencji.
Ustawa nie narzuca na nie obowi¹zku dzia³ania
wykraczaj¹cego poza zakres ich kompetencji.
W konsekwencji pielêgniarka i po³o¿na w œwietle
przepisów prawa karnego s¹ uznawane za gwa-
ranta nie-nast¹pienia okreœlonego skutku.
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Art. 2 kodeksu karnego stanowi: "Odpowiedzialno-
œci karnej za przestêpstwo skutkowe pope³nione
przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim
ci¹¿y³ prawny, szczególny obowi¹zek zapobie-
gniêcia skutkowi". Pielêgniarka i po³o¿na bêd¹
zatem poci¹gniête do odpowiedzialnoœci karnej
w sytuacji, w której ich zaniechanie doprowadzi³o
do zaistnienia negatywnego skutku, a dzia³anie
mog¹ce temu skutkowi zapobiec nie wykracza³o
poza ich kompetencje (kwalifikacje zawodowe).
Bêdziemy mieli wówczas do czynienia z przestêp-
stwem skutkowym z zaniechania.

Kwalifikacja czynów
Art. 155 kodeksu karnego stanowi: Kto

nieumyœlnie powoduje œmieræ cz³owieka,
podlega karze pozbawienia woloœci od 3
miesiêcy do lat 5.

Nieumyœlne spowodowanie œmierci ró¿ni
siê od zabójstwa (przestêpstwa z art. 148 k.k.)
stron¹ podmiotow¹, gdy¿ nie jest objête zamia-
rem sprawcy, a jedynie win¹ nieumyœln¹ w po-
staci lekkomyœlnoœci albo niedbalstwa. Sprawcy
czynu stawiamy zatem wy³¹cznie zarzut niezasto-
sowania siê do przyjêtego w danych okoliczno-
œciach wzorca zachowania (nieprzestrzegania
wymaganej w danej sytuacji ostro¿noœci). Orzecz-
nictwo przy ustalaniu wymaganej w danej sytu-
acji ostro¿noœci odwo³uje siê do "przewidywalno-
œci przeciêtnie rozgarniêtego cz³owieka". Warun-
kiem koniecznym do poci¹gniêcia osoby powo-
duj¹cej w sposób nieumyœlny œmieræ cz³owieka
jest udowodnienie faktu, ¿e zachodzi zwi¹zek
przyczynowy pomiêdzy œmierci¹ a dzia³aniem
sprawcy.
Ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 k.k.)
Art. 156 kodeksu karnego stanowi: § 1 Kto po-
woduje ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
- pozbawienia cz³owieka wzroku, s³uchu, mowy,
zdolnoœci p³odzenia,
- innego ciê¿kiego kalectwa, ciê¿kiej choroby
nieuleczalnej lub d³ugotrwa³ej, choroby realnie
zagra¿aj¹cej ¿yciu, trwa³ej choroby psychicznej,
ca³kowitej albo znacznej trwa³ej niezdolnoœci do
pracy w zawodzie lub trwa³ego, istotnego zeszpe-
cenia lub zniekszta³cenia cia³a, podlega karze
pozbawienia wolnoœci od roku do lat 10.
§ 2. Je¿eli sprawca dzia³a nieumyœlnie, podlega
karze pozbawienia wolnoœci do lat 3.
§ 3. Je¿eli nastêpstwem czynu okreœlonego
w § 1 jest œmieræ cz³owieka, sprawca podlega
karze pozbawienia wolnoœci od lat 2 do 12.

Przestêpstwo spowodowania ciê¿kiego
uszkodzenia cia³a jest œcigane z oskar¿enia
publicznego. Na podstawie § 2 art. 156 kodeksu
karnego przestêpstwo to mo¿na pope³niæ tak¿e
nieumyœlnie. Je¿eli zatem w wyniku zaniechania

pielêgniarka lub po³o¿na swoim nieumyœlnym
zachowaniem spowoduje u pacjenta ciê¿ki
uszczerbek na zdrowiu, bêdzie odpowiadaæ na
podstawie powy¿szego przepisu. ¯eby mo¿liwe
by³o skazanie na podstawie tej kwalifikacji praw-
nej, konieczne jest, ¿eby u pokrzywdzonego zaist-
nia³a jedna z przes³anek okreœlonych w § 1 pkt 1
lub 2.

Art. 156 § 3 przewiduje typ kwalifikowany
przestêpstwa spowodowania ciê¿kiego uszczerb-
ku na zdrowiu, którego nastêpstwem jest œmieræ
cz³owieka. Konieczne jest wówczas ustalenie zwi¹z-
ku przyczynowego pomiêdzy dzia³aniem sprawcê
a spowodowaniem ciê¿kiego uszczerbku na zdro-
wiu oraz œmierci¹ bêd¹c¹ nastêpstwem uszkodze-
nia cia³a. Jednak typ kwalifikowany § 3 dotyczy
wy³¹cznie umyœlnego spowodowania ciê¿kiego
uszkodzenia cia³a, wiêc przepis ten nie bêdzie mia³
zastosowania do pielêgniarki i po³o¿nej, która w
wyniku swojego nieumyœlnego dzia³ania lub zanie-
chania spowodowa³a owy uszczerbek, dlatego
pominê dalsze rozwa¿ania dotycz¹ce art. 156 § 3
kodeksu karnego.
Œredni i lekki uszczerbek na zdrowiu
(art. 157 k.k.)

Na podstawie art. 157 kodeksu karnego:
§ 1. Kto powoduje naruszenie czynnoœci narz¹du
cia³a lub rozstrój zdrowia, inny ni¿ okreœlony w art.
156 § 1, podlega karze pozbawienia wolnoœci od
3 miesiêcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynnoœci narz¹du
cia³a lub rozstrój zdrowia trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿
7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.
§ 3. Je¿eli sprawca czynu okreœlonego w § 1 lub 2
dzia³a nieumyœlnie podlega grzywnie, karze ogra-
niczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do lat 2.
§ 4. Œciganie przestêpstwa okreœlonego w § z lub
3, je¿eli naruszenie czynnoœci narz¹du cia³a lub
rozstrój zdrowia nie trwa³y d³u¿ej ni¿ 7 dni, odby-
wa siê z oskar¿enia prywatnego, chyba ¿e
pokrzywdzonym jest osoba najbli¿sza zamieszku-
j¹ca wspólnie ze sprawc¹.
§ 5. Je¿eli pokrzywdzonym jest osoba najbli¿sza,
œciganie przestêpstwa okreœlonego w § 3 nastê-
puje na jej wniosek.

Oprócz opisanego w art. 156 ciê¿kiego
uszczerbku na zdrowiu ustawodawca wyodrêbnia
"inny" uszczerbek, który dzieli siê na œredni i lekki
- w zale¿noœci od tego, czy naruszenie czynnoœci
narz¹du cia³a trwa³o do 7 dni, czy d³u¿ej. Œredni
albo lekki uszczerbek na zdrowiu determinowany
jest czasem trwania naruszenia czynnoœci narz¹-
du cia³a lub rozstroju zdrowia pokrzywdzonego,
a nie czasem niezdolnoœci do pracy, który mo¿e
byæ d³u¿szy lub krótszy. Istotne zatem jest jedynie
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ustalenie, czy uszkodzony narz¹d pozbawiony by³
zdolnoœci do normalnego dzia³ania przez okres
do 7 dni, czy te¿ przez okres d³u¿szy, albo przez
jaki czas wystêpowa³y zaburzenia w funkcjono-
waniu organizmu - zarówno o charakterze fizycz-
nym, jak i psychicznym.

Przestêpstwo z art. 157 kodeksu karnego
jest przestêpstwem powszechnym, które mo¿na
pope³niæ zarówno poprzez dzia³anie, jak i zanie-
chanie. Pielêgniarka i po³o¿na jako gwarant
nienast¹pienia nagatywnego skutku dla zdrowia
i ¿ycia pacjenta mo¿e pope³niæ to przestêpstwo
przez zaniechanie dokonania czynnoœci, do któ-
rej by³a zobowi¹zana.

Spowodowanie œredniego i lekkiego
uszczerbku na zdrowiu ró¿ni siê tak¿e trybem œci-
gania. Przestêpstwo œredniego uszczerbku na
zdrowiu jest przestêpstwem publicznoskargowym,
natomiast spowodowanie lekkiego uszczerbku na
zdrowiu jest przestêpstwem prywatnoskargowym.

Uszkodzenie cia³a dziecka poczêtego
lub spowodowanie rozstroju zdrowia zagra-
¿aj¹cego jego ¿yciu
Art. 157a kodeksu karnego stanowi:

§ 1. Kto powoduje uszkodzenie cia³a dziec-
ka poczêtego lub rozstrój zdrowia zagra¿aj¹cy
jego ¿yciu, podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.

§ 2. Nie pope³nia przestêpstwa lekarz,
je¿eli uszkodzenie cia³a lub rozstrój zdrowia dziec-
ka poczêtego s¹ nastêpstwem dzia³añ leczni-
czych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeñ-
stwa gro¿¹cego zdrowiu lub ¿yciu kobiety ciê¿ar-
nej albo dziecka poczêtego.

§ 3. Nie podlega karze matka dziecka po-
czêtego, która dopuszcza siê czynu okreœlonego
w § 1.

Podmiotem tego przestêpstwa mo¿e byæ
ka¿dy (tak¿e pielêgniarka lub po³o¿na), nie tylko
lekarz, jednak warunkiem przestêpczoœci czynu
polegaj¹cego na uszkodzeniu cia³a dziecka po-
czêtego lub spowodowaniu rozstroju jego zdro-
wia jest umyœlnoœæ spowodowania skutku. Niezwy-
kle rzadko zdarza siê, ¿e lekarz lub pielêgniarka
czy po³o¿na w sposób zamierzony powoduj¹
uszkodzenie cia³a dziecka poczêtego. Zdecydo-
wanie czêœciej zdarza siê, i¿ tego typu skutek
(wype³niaj¹cy znamiona przedmiotowe czynu z art.
157a k.k.) nastêpuje w wyniku niezamierzonego
dzia³ania bêd¹cego nastêpstwem wykonywania
czynnoœci medycznych. Nieumyœlne spowodowa-
nie uszkodzenia cia³a dziecka nienarodzonego
(w postaci lekkomyœlnoœci albo niedbalstwa) zgod-
nie z polskim prawem karnym nie stanowi prze-
stêpstwa, co stanowi pewn¹ lukê prawn¹, któr¹
nale¿y zasygnalizowaæ. Z tego powodu dalsze
rozwa¿ania dotycz¹ce tego przepisu (z uwagi na

brak zastosowania w stosunku do pielêgniarek
i po³o¿nych wykonuj¹cych dzia³alnoœæ medyczn¹)
zostan¹ pominiête.

Nara¿enie na niebezpieczeñstwo
(art. 160 k.k.)

Zgodnie z art. 160 kodeksu karnego:
§ 1. Kto nara¿a cz³owieka na bezpoœrednie

niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia albo ciê¿kiego
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawie-
nia wolnoœci do lat 3.

§ 2. Je¿eli na sprawcy ci¹¿y obowi¹zek opie-
ki nad osob¹ nara¿on¹ na niebezpieczeñstwo,
podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 mie-
siêcy do lat 5.

§ 3. Je¿eli sprawca czynu okreœlonego
w § 1 lub 2 dzia³a nieumyœlnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia
wolnoœci do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestêpstwo
okreœlone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie
uchyli³ gro¿¹ce niebezpieczeñstwo.

§ 5. Œciganie przestêpstwa okreœlonego
w § 3 nastêpuje na wniosek pokrzywdzonego.

Dobrami prawnymi bêd¹cymi przedmiotem
ochrony wskazanego artyku³u jest ¿ycie i zdrowie
cz³owieka. Do znamion wystêpków z art. 160
§ 1-3 k.k. nale¿y skutek w postaci bezpoœrednie-
go niebezpieczeñstwa utraty ¿ycia lub ciê¿kiego
uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 156 k.k.
Jak stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia
3 paŸdziernika 1973 roku "istota przestêpstwa
nara¿enia cz³owieka na bezpoœrednie niebezpie-
czeñstwo utraty ¿ycia, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a
lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia polega na takim
pozytywnym dzia³aniu sprawcy, przy pomocy
którego dokonuje on zmiany sytuacji, w jakiej pew-
na osoba siê znajduje, w szczególnoœci na prze-
niesieniu jej z po³o¿enia bezpiecznego w niebez-
pieczne bezpoœrednio dla ¿ycia lub zdrowia. Prze-
stêpstwo dokonane jest z chwil¹ nara¿enia na
niebezpieczeñstwo, chocia¿by osoba nara¿ona
nie dozna³a krzywdy".

Podmiotem przestêpstwa powszechnego
z art. 160 § 1 k.k. mo¿e byæ ka¿dy cz³owiek zdol-
ny do odpowiedzialnoœci karnej. Przestêpstwo
z art. 160 § 2 k.k. pope³niæ mo¿e tylko ten, na kim
spoczywa prawny, szczególny obowi¹zek opieki
nad inn¹ osob¹. Przestêpstwo nieumyœlnego
nara¿enia na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo
utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu
opisane w art. 160 § 3 k.k. mo¿e pope³niæ, odpo-
wiednio do swego statusu, zarówno "ka¿dy",
jak i gwarant. SN przyj¹³ w wyroku z dnia 28 kwiet-
nia 2000 roku "odpowiedzialnoœæ karn¹ za
nieudzielanie pomocy z art. 162 § 1 k.k. mo¿e
ponieœæ lekarz jedynie wtedy, gdy nie ci¹¿y na
nim obowi¹zek troszczenia siê o osobê zagro¿on¹.
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Je¿eli zaœ w konkretnym przypadku by³ on tzw.
gwarantem bezpieczeñstwa osoby zagro¿onej na
swym zdrowiu lub ¿yciu, to jego odpowiedzialnoœæ
nale¿y rozwa¿aæ na p³aszczyŸnie art. 160 § 2 lub
art. 160 § 3 k.k."

Piœmiennictwo u autorów

WY£¥CZENIE ODPOWIDZIALNOŒCI KARNEJ

Brak kwalifikacji: Na podstawie art. 30 ustawy
o zawodzie lekarza, lekarza wi¹¿e obowi¹zek
udzielenia pomocy medycznej w ka¿dym przypad-
ku, je¿eli zw³oka mog³aby spowodowaæ niebezpie-
czeñstwo utraty ¿ycia lub zdrowia. Odpowiedzial-
noœæ kama pielêgniarki ró¿ni siê swym zakresem
od odpowiedzialnoœci karnej lekarza i jest wyzna-
czona przez posiadane kwalifikacje. Zgodnie z art.
12 ustawy o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej,
pielêgniarka ma obowi¹zek podejmowania dzia-
³añ maj¹cych na celu udzielenie pomocy medycz-
nej zgodnych z jej wiedz¹ i doœwiadczeniem. Przy-
jête uregulowanie prowadzi do wniosku, ¿e pielê-
gniarka lub po³o¿na nie ma obowi¹zku podejmo-
wania dzia³añ, które by³yby sprzeczne z jej kom-
petencjami. Pod pojêciem kwalifikacji z art. 12
ustawy nale¿y rozumieæ zarówno wykszta³cenie,
jak i zdobyte doœwiadczenie zawodowe i prakty-
kê, a wiêc to wszystko, co ma decyduj¹cy wp³yw
na umiejêtnoœæ podejmowania w³aœciwych decy-
zji, zdolnoœæ oceny sytuacji i kompetencje.

Polecenie lekarza: Na mocy art. 22 ustawy
o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej pielêgniarka
zobowi¹zana jest do wykonywania zaleceñ lekar-
skich odnotowanych w dokumentacji medycznej.
Niezastosowanie siê do ci¹¿¹cego na pielêgniar-
ce obowi¹zku mo¿e doprowadziæ do postawienia
jej zarzutu zaniechania. W przypadku zastosowa-
nia siê do wydanych poleceñ, pielêgniarka lub po-
³o¿na jest zwolniona z odpowiedzialnoœci karnej w
sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub utraty ¿ycia
pacjenta. Je¿eli polecenie wydane przez lekarza
budzi w ocenie pielêgniarki zastrze¿enia lub obawy,
a jego wykonanie mo¿e doprowadziæ do negatyw-
nych skutków, ma prawo, a tak¿e obowi¹zek odmo-
wy jego wykonania. W takich sytuacjach pielêgniar-
ka na mocy art. 12 ustawy ma obowi¹zek:
1. Udzieliæ informacji na piœmie prze³o¿onemu.
2. Poinformowaæ pacjenta o odmowie podjêcia
czynnoœci i wskazaæ osoby, które mog¹ wykonaæ
polecenie.
3. Odnotowaæ fakt odmowy w dokumentacji
medycznej.

Pielêgniarka lub po³o¿na ma obowi¹zek
wykonania czynnoœci medycznych zmierzaj¹cych
do zapobie¿enia nag³emu zagro¿eniu zdrowia,
je¿eli podstaw¹ do odmowy jest jedynie klauzula
sumienia, a nie brak posiadanych umiejêtnoœci.

REJESTRY NRPIP
Rejestr ukaranych pielêgniarek i po³o¿nych

jest jednym z ogólnopolskich rejestrów prowadzo-
nych przez Naczeln¹ Radê Pielêgniarek i Po³o¿-
nych i gromadzony w systemie teleinformatycz-
nym. Funkcjonuje w oparciu o Ustawê o samo-
rz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych z 2011 r. (Dz. U.
Nr 174, poz. 1038) oraz rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. poz. 545 w sprawie
sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych
pielêgniarek i po³o¿nych oraz sposobu i trybu
wykonywania prawomocnych orzeczeñ s¹dów pie-
lêgniarek i po³o¿nych. Dane zawarte w rejestrze
s¹ jawne dla osób, które wyka¿¹ interes prawny.

REJESTR UKARANYCH PIELÊGNIAREK
I PO£O¯NYCH
Obejmuje swoim zakresem nastêpuj¹ce czynnoœci:
- Dokonanie wpisu do rejestru ukaranych.
- Usuniêcie wpisu o ukaraniu z rejestru (zatarcie
ukarania).
- Wydawanie zaœwiadczeñ o niekaralnoœci za prze-
winienia zawodowe.
Do rejestru trafiaj¹ dane pielêgniarek i po³o¿nych
ukaranych prawomocnym orzeczeniem s¹du
pielêgniarek i po³o¿nych. Dotyczy to kar orzeczo-
nych przez s¹d pielêgniarek i po³o¿nych okreœlo-
nych w art. 60 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie pielê-
gniarek i po³o¿nych: 1) upomnienie, 2) nagana,
3) kara pieniê¿na, 4) zakaz pe³nienia funkcji kie-
rowniczych w podmiotach leczniczych na okres
od 1 roku do 5 lat, 5) zakaz pe³nienia funkcji
 z wyboru w organach samorz¹du na okres od
1 roku do 5 lat, 6) ograniczenie zakresu czynno-
œci w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesiê-
cy do 2 lat, 7) zawieszenie prawa wykonywania
zawodu na okres od 1 roku do 5 lat, 8) pozbawie-
nie prawa wykonywania zawodu. Ponadto s¹d pie-
lêgniarek i po³o¿nych, orzekaj¹c karê ogranicze-
nia zakresu czynnoœci w wykonywaniu zawodu na
okres od 6 miesiêcy do 2 lat, albo zawieszenia
prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku
do 5 lat, mo¿e dodatkowo orzec karê zakazu pe³-
nienia funkcji kierowniczych w podmiotach lecz-
niczych na okres od 1 roku do 5 lat.

DOKONANIE WPISU O UKARANIU
DO REJESTRU

Podstaw¹ dokonania wpisu do rejestru uka-
ranych pielêgniarek i po³o¿nych jest przes³anie
prawomocnego orzeczenia s¹du pielêgniarek i po-
³o¿nych wraz z uzasadnieniem do Prezesa Naczel-
nej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych. Dane wyma-
gane do dokonania wpisu o ukaraniu pielêgniar-
ki lub po³o¿nej za wykroczenia zawodowe okre-
œlone zosta³y art. 85 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie
pielêgniarek i po³o¿nych. Dokonanie wpisu o uka-
raniu nastêpuje poprzez sporz¹dzenie karty
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ewidencyjnej i przechowywanie jej wraz z pe³n¹
dokumentacj¹ w odrêbnym pomieszczeniu, które
jest zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich.

USUNIÊCIE WPISU O UKARANIU Z REJESTRU
(ZATARCIE UKARANIA)

Zatarcie ukarania nastêpuje na mocy art.
86 ustawy o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych
z urzêdu: 1) po up³ywie roku od dnia uprawomoc-
nienia siê orzeczenia o ukaraniu kar¹ upomnie-
nia, 2) po up³ywie trzech lat od dnia uprawomoc-
nienia siê orzeczenia o ukaraniu kar¹ wymienion¹
nagany, 3) po up³ywie trzech lat od dnia wykona-
nia orzeczenia o ukaraniu kar¹: pieniê¿n¹, zaka-
zem pe³nienia funkcji kierowniczych w podmiotach
leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat, zakazem
pe³nienia funkcji z wyboru w organach samorz¹-
du na okres od 1 roku do 5 lat, ograniczeniem

zakresu czynnoœci w wykonywaniu zawodu na
okres od 6 miesiêcy do 2 lat, 4) po up³ywie piêciu
lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu kar¹
zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres
od 1 roku do 5 lat, 5) po up³ywie piêtnastu lat od
dnia uprawomocnienia siê orzeczenia o ukaraniu
kar¹ pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Odbywa siê to, pod warunkiem ¿e pielê-
gniarka lub po³o¿na nie zostanie w tym czasie
ponownie ukarana lub nie zostanie wszczête prze-
ciwko niej postêpowanie w przedmiocie odpowie-
dzialnoœci zawodowej. Prezes Naczelnej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych zarz¹dza usuniêcie
z rejestru karty ewidencyjnej ukaranej pielêgniarki
i po³o¿nej.

Marcin Kosmalski

Asystent ds. prawnych. Dzia³ Sekretarza/Dzia³ Obs³ugi

Prawnej NIPiP

KOMUNIKAT nr I

VIII Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

z cyklu: "Pielêgniarka w procesie rehabilitacji"

W dniach 25-26 wrzeœnia 2014 r. w Górnoœl¹skim Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich
Górach przy ulicy Œniadeckiego 1, odbêdzie siê VIII Ogólnopolska Konferencja naukowo - szkolenio-
wa przeznaczona dla pielêgniarek, lekarzy i fizjoterapeutów. Temat wiod¹cy:

„Leczenie, pielêgnacja i rehabilitacja osób po udarze mózgu”

Tematy konferencji:
1. Patofizjologia i diagnostyka udaru mózgu.
2. Leczenie w okresie wczesnym udaru mózgu.
3. Problemy pielêgnacyjne, psychologiczne i logopedyczne pacjenta po udarze mózgu.
4. Rehabilitacja poudarowa.
5. Problemy kardiologiczne u chorych po udarze mózgu.

Biuro Organizacyjne Konferencji:
„CONSULTANT" Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt

ul. Wyszyñskiego 115, 42-600  Tarnowskie Góry, uerfurt3@wp.pl
032 39 01 202 do godz. 15.00

fax: 032 285 41 23, tel. kom. 601 091 684

Koszt uczestnictwa - 200,00 PLN

Szczegó³owe informacje oraz karta zg³oszenia: www.repty.pl

Op³ata na konto:
„CONSULTANT" Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt

Konto w Banku PKO BP o/ Tarnowskie Góry nr: 89 1020 2368 0000 2402 0256 1405

W ramach op³aty konferencyjnej organizatorzy zapewniaj¹ uczestnictwo w obradach, materia³y konferencyjne,

serwis kawowy, lunch oraz bankiet.

Op³ata konferencyjna nie uwzglêdnia noclegu.

Bie¿¹ce informacje dotycz¹ce konferencji i bazy hotelowej zamieszczone s¹ na stronie

www. repty. pl  -  Konferencja „Leczenie, pielêgnacja i rehabilitacja osób po udarze mózgu"
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    "Najtrudniej rozstaæ siê z kimœ bliskim,

     najdro¿szym ..."

Wyrazy szczerego wspó³czucia

z powodu œmierci

MÊ¯A
Kole¿ance Teresie Modzelewskiej

sk³adaj¹ kole¿anki

z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Siennicy Ró¿anej

    "Nie umiera ten,

     kto pozostaje w naszej pamiêci"

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

SYNA
Kole¿ance Barbarze Mielniczuk

sk³adaj¹ kole¿anki

z Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Che³mie

Z ¿a³obnej karty ...

Z ostatniej chwili ...

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,

¿e po d³ugiej walce z chorob¹ nowotworow¹

w dniu 23 czerwca 2014 r.

zmar³a

PANI ILONA TU£ODZIECKA

Prezes

Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych

II i III kadencji

Pielêgniarka niezwykle zas³u¿ona

dla samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych.

£¹czymy siê w bólu z rodzin¹.

Cz³onkowie

Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych

w Che³mie

    "Bliscy naszemu sercu zawsze pozostaj¹ w naszej pamiêci"

Wyrazy szczerego wspó³czucia

z powodu œmierci

BRATA
Kole¿ance Krystynie Kozio³

sk³adaj¹ kole¿anki z Oœrodka Dializ w Che³mie



Medal dla dr EWY KOSTRZEWY - ZAB£OCKIEJ

15 maja w Gdañsku, podczas  IX konferencji PFED "Z³apaæ wiatr w ¿agle - SI£A LUDZKIEGO

DZIA£ANIA W DIABETOLOGII" zosta³o przyznane wyró¿nienie - medal dr n. med. Ewie Kostrze-

wie-Zab³ockiej.

Zgodnie ze Statutem PFED za wybitne zas³ugi dla PFED i dziedzin objêtych jej dzia³alnoœci¹ mo¿e

zostaæ przyznana statuetka PFED oraz medal PFED.

Medal PFED przyznawany jest w dwóch kategoriach:

1. Dla osób, instytucji lub organizacji zas³u¿onych dla PFED, wspieraj¹cych dzia³alnoœæ statutow¹

oraz wspomagaj¹cych rozwój stowarzyszenia

2. Dla osób, instytucji lub organizacji, które swoj¹ dzia³alnoœci¹ i wyj¹tkow¹ postaw¹ mog¹ s³u¿yæ za

wzór i przyk³ad dla PFED oraz innych

Zarz¹d PFED w g³osowaniu jawnym wiêkszoœci¹ g³osów zdecydowa³ o przyznaniu w 2014 roku

medalu PFED osobie, która swoj¹ dzia³alnoœci¹ i wyj¹tkow¹ postaw¹ mo¿e s³u¿yæ za wzór i przyk³ad

dla PFED oraz innych.

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii przyznaje medal PFED

Za dzia³alnoœæ na rzecz diabetologii

oraz godn¹ naœladowania humanistyczn¹

i profesjonaln¹ postawê

Pani dr n. med. Ewie Kostrzewie-Zab³ockiej

niestrudzonemu edukatorowi i

wybitnej cz³onkini Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

Medal PFED przedstawia drzewo

Drzewo jako najpotê¿niejsza roœlina symbolizuje w wielu religiach istoty boskie, dlatego bywa przed-

miotem czci, zw³aszcza jako po³¹czenie podziemnych si³ (korzenie) i niebiañskich sfer (korona)

z ¿yciem ziemskim (pieñ). Bywa czêsto rozumiane jako oœ œwiata. Drzewo funkcjonuje w wielu syste-

mach religijnych i filozoficznych jako symbol p³odnoœci, d³ugowiecznoœci, m¹droœci, czci, odrodze-

nia, zwyciêstwa ¿ycia nad œmierci¹, piêkna poezji, drabiny do nieba, krzy¿a, schronienia, azylu,

mi³oœci, ofiary.

Medal PFED powsta³ z myœl¹ o osobach, których ¿ycie i dzia³alnoœæ powinna byæ dla nas przyk³a-

dem. Tak¹ osob¹ bez w¹tpienia jest nasza kole¿anka dr n. med. Ewa Kostrzewa - Zab³ocka.

WYDARZENIA…



Godziny pracy Przewodnicz¹cej ORPiP w Che³mie
Wies³awa Szaniawska

poniedzia³ek, wtorek, œroda, pi¹tek  14.15 - 18.15

czwartek  11.00 - 15.00

Wiceprzewodnicz¹ca Bernarda Mrozek         tel. 82 576-21-70

Wiceprzewodnicz¹ca Beata Bornus-Chmielewska         tel. 82 562-31-98

Sekretarz Beata ̄ ó³kiewska         tel. 82 562-32-10

Redakcja:

Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie, ul. Ob³oñska 20, 22-100 Che³m
tel/fax 82 565-43-73 e-mail: oipipchelm@o2.pl

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl
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OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH W CHE£MIE

UL. OB£OÑSKA 20, 22-100 CHE£M

TEL./FAX 82 565 43 73

e-mail:oipipchelm@o2.pl

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl

Nr konta: Bank Zachodni WBK Oddzia³ w Che³mie 51 1500 1373 1213 7003 5127 0000

OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH W CHE£MIE
DY¯URY PE£NI¥:

pierwsza œroda miesi¹ca w godzinach 15.00 - 17.00
trzecia œroda miesi¹ca dy¿ur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00

tel. 82 565 43 73 lub tel. 663 996 833

OKRÊGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ
PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH W CHE£MIE

pierwszy wtorek miesi¹ca w godzinach 15:00 - 17:00
dy¿ur telefoniczny tel. 82 565 43 73 lub tel. 82 562 33 65

OKRÊGOWY S¥D
PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH

W CHE£MIE

BIURO CZYNNE:

poniedzia³ek od 7.30 do 15.30

wtorek od 7.30 do 15.30

œroda od 7.30 do 17.00

czwartek od 7.30 do 15.30

pi¹tek od 7.30 do 15.30


