


      *lekarz chorób zakaŸnych
tego siê nie je nie pije nie dotyka
us³yszysz od zakaŸnika

      *dermatolog
zna wszystkie warstwy skóry
jak rzadko który

   *urolog
wszystkiemu sprosta
jako diagnosta

   *lekarz rodzinny (po strajku)
od g³owy i od ucha
od pupy i od brzucha

   *geriatra
z przyjemnoœci¹
fascynuje siê staroœci¹

   *psychiatra
szuka u³omnoœci
w badanej œwiadomoœci

   *masa¿ysta
tak masuje
¿e krzywe prostuje

   *ortodonta
coœ podkrêci coœ naprawi
odpowiednio zgryz ustawi

   *pomys³ rehabilitanta
na wszelkie felery
solux i lasery

   *kardiolog to wie
serce to nie amory
przedsionki i komory

   *psychoterapeuta
mo¿e wymyœli
jak wyprostowaæ chore myœli

   *stomatolog
nie z ka¿dego dentysty
jest kawa³ sadysty

   *pediatra
potrafi byæ zwinny
choæ lekarz dziecinny

   *pulmonolog
obs³uchuje wdechy i wydechy
od dechy do dechy

   *ortopeda
jak siê nada
to posk³ada
lub
mimo braku chêci
œruby przykrêci

   *okulista
najbardziej uroczy
gdy zagl¹da w oczy

   *anestezjolog
przy znieczuleniu siê natrudzi³
najwa¿niejsze by wybudzi³

   *laryngolog
jak jest przy g³osie
nikt nie zagra mu na nosie

   *ginekolog
pracuje jak wó³
od pasa w dó³

   *wewnêtrzna sprawa
internistê mój kotku
interesuje wszystko co w œrodku

*chirurg
jego prawdziwe zajêcie
to ostre ciêcie

*na p³ytce
czy z³amana rêka,noga
dowiesz siê od radiologa

*neurolog
m³otkiem stuka, ig³¹ k³uje
pora¿enia gwarantuje

                               Iwona Chudoba
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Szanowne Kole¿anki, Szanowni Koledzy,
Przemijanie jest nieuchronne. Mierzone godzinami, dniami, kolejnymi œwiêtami, rocznicami. W ¿yciu

pielêgniarek i po³o¿nych kolejnymi grafikami, dy¿urami.
Przed nami kolejny 2015 rok, który ma szansê byæ szczególnym w naszym ¿yciu zawodowym. Jako

nastêpstwo milczenia i „nic nie robienia" Rz¹du RP i Ministra Zdrowia w sprawach poprawy sytuacji zawodowej
pielêgniarek i po³o¿nych na prze³omie 2014- 2015 zosta³y podpisane porozumienia o wspó³pracy pomiêdzy
samorz¹dem zawodowym pielêgniarek i po³o¿nych i organizacj¹ zwi¹zkow¹ pielêgniarek i po³o¿nych zarów-
no na szczeblu krajowym jak i regionalnych w sprawie dzia³añ na rzecz poprawy sytuacji zawodowej
naszych grup zawodowych.

Realizuj¹c za³o¿enia powy¿szego dokumentu Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie
organizuje w dniu 22 maja 2015r. Konferencjê nt. "Pielêgniarstwo - dziœ i jutro. Zabezpieczenie spo³eczeñ-
stwa polskiego w œwiadczenia realizowane przez pielêgniarki i po³o¿ne. Sytuacja zawodowa pielêgniarek
i po³o¿nych w Polsce".

Do udzia³u w Konferencji zostan¹ zaproszeni m. in. przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, organów
za³o¿ycielskich, pracodawcy, parlamentarzyœci. Wydarzenie to zostanie poprzedzone kampani¹ informa-
cyjn¹ w mediach nt. sytuacji zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych oraz zapewnienia lokalnemu spo³eczeñ-
stwu bezpieczeñstwa zdrowotnego. Bardzo serdecznie zapraszam Kole¿anki i Kolegów do udzia³u we wspo-
mnianej Konferencji - og³oszenie na stronie 4 Biuletynu.

Demografia nie k³amie: pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce jest coraz mniej, s¹ coraz starsze
(czas p³ynie), istnieje w zawodzie „luka pokoleniowa". M³ode osoby, jeœli wybieraj¹ studia pielêgniarskie,
po³o¿nicze, to po ich ukoñczeniu nie podejmuj¹ w naszym kraju pracy zawodowej. To brzmi pesymistycznie.

Ale w tej wydawa³oby siê beznadziejnej sytuacji s¹ osoby, które „robi¹ swoje" - w pozytywnym
znaczeniu. Nasza kole¿anka po³o¿na El¿bieta Szybista zosta³a wybrana Po³o¿n¹ Na Medal w woj. Lubelskim.
Na przekór smutnej codziennoœci realizuje swoje ambicje zawodowe, zdobywa uznanie pacjentek i ich
rodzin, kreuje pozytywny wizerunek swojego zawodu. Elu, gratulujê sukcesu i ¿yczê kolejnych! - wiêcej na
stronie 26 i 27 Biuletynu.

Do ¿yczeñ dla Lauretki pragnê do³¹czyæ jeszcze nieco inne ¿yczenia. Znane jest powiedzenie, ¿e
„Zdrowy cz³owiek ma wiele marzeñ, chory tylko jedno...”. Maj¹c na uwadze w³asne, obecne doœwiadczenia,
¿yczê wielu marzeñ i ich szczêœliwej realizacji. Zaœ tym wszystkim, którzy maj¹ tylko jedno marzenie...- aby
sta³o siê rzeczywistoœci¹!

Na zakoñczenie, pragnê podzieliæ siê jeszcze jedn¹ refleksj¹. W ka¿dym momencie ¿ycia bardzo
wa¿na, a mo¿e nawet najwa¿niejsza jest jednoœæ, wzajemna ¿yczliwoœæ, wsparcie.
Antoine de Saint-Exupéry powiedzia³:

„Przyjaciele s¹ jak ciche anio³y, które podnosz¹ nas, kiedy nasze skrzyd³a zapominaj¹ jak lataæ.”

    Wies³awa Szaniawska

Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie informuje...

Osoby pe³ni¹ce obowi¹zki na stanowiskach w organach OIPiP w Che³mie w VI Kadencji (2011-2015)
wykonuj¹ swoje czynnoœci wynikaj¹ce z pe³nionej funkcji na podstawie zapisów:
1) Uchwa³y Nr 4/VI/11 ORPiP w Che³mie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia
osób pe³ni¹cych obowi¹zki na stanowiskach w organach OIPiP w Che³mie oraz pracowników biura obs³uguj¹cego
OIPiP w Che³mie
2) Uchwa³y Nr 12/VI/1 ORPiP w Che³mie z dnia 17 stycznia 2012 roku zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr 4/VI/11 ORPiP
w Che³mie z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia osób pe³ni¹cych obowi¹zki
na stanowiskach w organach OIPiP w Che³mie oraz pracowników biura obs³uguj¹cego OIPiP w Che³mie
Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie na podstawie umowy o pracê w wymiarze 1/2 etatu w miesiêcznym rozliczeniu.
Obowi¹zuj¹cy harmonogram pracy:
Poniedzia³ek, Wtorek, Œroda w godzinach:14:15 - 18:15
Czwartek:11:00 - 15:00
Pi¹tek:14:15 - 18:15
Sekretarz ORPiP w Che³mie na podstawie umowy zlecenia.
Skarbnik ORPiP w Che³mie na podstawie umowy zlecenia.

Wynagrodzenie w/w osób okreœlaj¹ zapisy Uchwa³y Nr 31/VI/2012 NRPiP z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zasad
wynagradzania osób pe³ni¹cych obowi¹zki na stanowiskach w organach samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych.
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KOMUNIKAT

OKRÊGOWA RADA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
W CHE£MIE

ZAPRASZA

do wziêcia udzia³u w Konferencji

z okazji
Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki i Dnia Po³o¿nej

która odbêdzie siê w dniu 22 maja 2015 r.
w Hotelu Duet w Che³mie, ul. Hrubieszowska 54a

NA TEMAT:

"Pielêgniarstwo - dziœ i jutro.
Zabezpieczenie spo³eczeñstwa polskiego

w œwiadczenia realizowane przez pielêgniarki i po³o¿ne.

Sytuacja zawodowa pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce.”

Jednoczeœnie informujemy, i¿ po Konferencji zaplanowano spotkanie integracyjne.

ZA£O¯ENIA ORGANIZACYJNE
Organizator:
- Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie wraz z Komisj¹ Kszta³cenia i Doskonalenia
   Zawodowego,
- Okrêgowy S¹d Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie,
- Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie.

Sekretariat Konferencji:
Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie
ul. Ob³oñska 20; 22-100 Che³m, tel. 82 565 43 73

Koszty Konferencji:
Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie finansuje koszty Konferencji.
Ka¿dy uczestnik pokrywa koszt spotkania integracyjnego w kwocie 25,00 z³.

Zg³oszenia:
Zg³oszenia wraz z op³at¹ przyjmowane bêd¹ do dnia 30 kwietnia 2015 r.
w Biurze OIPiP w Che³mie

(Prosimy nie dokonywaæ wp³at na konto).
Zg³oszenia telefoniczne, korespondencyjne oraz bez op³aty nie bêd¹ przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z udzia³u w Konferencji op³ata nie bêdzie zwracana - rozliczenie pomiêdzy uczestnikami.
Przewidywana liczba miejsc 100. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
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POROZUMIENIE

w sprawie ustalenia zasad wspó³pracy

W dniu 21 stycznia 2015 r. w Warszawie pomiêdzy :

Ogólnopolskim Zwi¹zkiem Zawodowym Pielêgniarek i Po³o¿nych z siedzib¹ w Warszawie
00-252 Warszawa, ul. Podwale 11 reprezentowanym przez:
Lucynê Dargiewicz - Przewodnicz¹c¹ OZZPiP
zwanym dalej "OZZPiP"

a
Naczeln¹ Izb¹ Pielêgniarek i Po³o¿nych z siedzib¹ w Warszawie 02-757 Warszawa ul. Pory 78, lok. 10
reprezentowan¹ przez:
Gra¿ynê Rogalê - Pawelczyk - Prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
zwana dalej "NIPiP"

PREAMBU£A

W Polsce dosz³o do pogorszenia siê warunków wykonywania zawodów pielêgniarki i po³o¿nej. Sukcesywnie
dochodzi do zwiêkszania nak³adanych na pielêgniarki i po³o¿ne kolejnych obowi¹zków, w tym tak¿e nie
zwi¹zanych z kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi. Nast¹pi³ realny spadek wynagrodzeñ
pielêgniarek i po³o¿nych. Nie ma równie¿ ¿adnych przes³anek pozwalaj¹cych wnioskowaæ, aby Rz¹d RP
oraz Parlament zamierza³ zrealizowaæ obiecywane zmiany w ustawodawstwie.

W zwi¹zku z powy¿szym Strony, ka¿da dzia³aj¹c na podstawie ustaw o zwi¹zkach zawodowych oraz
o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych podjê³y decyzjê o zawarciu porozumienia o nastêpuj¹cej treœci:

§1.
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest stworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych efektywne poprawienie
sytuacji zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce.

§2.
W celu realizacji niniejszego porozumienia, Strony zobowi¹zuj¹ siê do :

1/ wspólnego udzia³u przedstawicieli obu Stron w spotkaniach z przedstawicielami organów w³adzy pañstwo-
wej oraz administracji pañstwowej i samorz¹dowej, a tak¿e innych podmiotów,

2/ wspierania siê w dzia³aniach, które indywidualnie zastrze¿one s¹ do kompetencji w³asnych i wy³¹cznych danej
Strony wynikaj¹cych z ustawy o zwi¹zkach zawodowych oraz ustawy o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych,

3/ prowadzenia kampanii informacyjnej na temat oceny zabezpieczenia spo³eczeñstwa w œwiadczenia realizowane
przez pielêgniarki i po³o¿ne ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych.

§3.
1. Ka¿da ze Stron przyjmuje w³asny Harmonogram dzia³añ jakie bêdzie podejmowaæ dla realizacji niniejszego
Porozumienia (Za³¹cznik nr 1 - Harmonogram dzia³añ NIPIP oraz Za³¹cznik nr 2 - Harmonogram dzia³añ OZZPiP).

2. Strony bêd¹ wspieraæ siê w realizacji przyjêtych Harmonogramów dzia³añ.

§4.
Strony bêd¹ wspieraæ zawieranie wspólnych porozumieñ w poszczególnych województwach pomiêdzy
strukturami regionalnymi OZZPiP, a okrêgowymi izbami pielêgniarek i po³o¿nych.

§5.
Strony zobowi¹zuj¹ siê do wspólnego podejmowania wszelkich innych dzia³añ, które bêd¹ konieczne
do reprezentacji i obrony godnoœci zawodowej pielêgniarki i po³o¿nej.
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§6.
1. Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze Stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Za³¹cznik nr 1 - Harmonogram dzia³añ NIPiP
Za³¹cznik nr 2 - Harmonogram dzia³añ OZZPiP

                      OZZPiP                                NIPiP
                 Lucyna Dargiewicz                           Gra¿yna Rogala-Pawelczyk

Warszawa, 21 stycznia 2015 r.

List otwarty do Premier Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej

Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek i Po³o¿nych -
reprezentuj¹cy grupê zawodow¹ pielêgniarek i po³o¿nych - dostrzegaj¹ zagro¿enia dla spo³eczeñstwa
polskiego, które wynikaj¹ z braku:

- reakcji Rz¹du RP na stale zmniejszaj¹c¹ siê liczbê pielêgniarek i po³o¿nych,
- dialogu Rz¹du RP ze œrodowiskiem pielêgniarek i po³o¿nych na temat sposobów unikniêcia skutków
  nadci¹gaj¹cej katastrofy, która bêdzie wynikiem drastycznego ograniczenia œwiadczeñ
    zdrowotnych udzielanych przez pielêgniarki i po³o¿ne,
- strategii Rz¹du RP dotycz¹cej zabezpieczenia spo³eczeñstwa w œwiadczenia pielêgniarskie i po³o¿nicze.

Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek
i Po³o¿nych ostrzegaj¹, i¿ dalsze bagatelizowanie problemu grozi za³amaniem siê systemu
opieki zdrowotnej.

¯¹damy:

1. Okreœlenia docelowego wskaŸnika zatrudnienia pielêgniarek na 1 tysi¹c mieszkañców.
2. Zabezpieczenia kszta³cenia przeddyplomowego pielêgniarek i po³o¿nych.
3. Wdro¿enia polityki zatrudniania pielêgniarek i po³o¿nych:

- zgodnie z przygotowaniem zawodowym;
- zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami w kszta³ceniu podyplomowym.

4. Wdro¿enia mechanizmów gwarantuj¹cych wynagrodzenie pielêgniarek i po³o¿nych:
- zgodnie z przygotowaniem zawodowym;
- zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami w kszta³ceniu podyplomowym;
- zgodnie z zakresem zadañ realizowanych w praktyce zawodowej oraz zgodnie z zakresem
   odpowiedzialnoœci jak¹ ponosz¹,

5. Zabezpieczenia mo¿liwoœci realizacji obowi¹zku kszta³cenia ustawicznego pielêgniarek i po³o¿nych.
6. Uregulowania kwestii norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych wymaganych przy udzielaniu
œwiadczeñ w poszczególnych zakresach, które s¹ przedmiotem kontraktowania przez NFZ (w szczególnoœci
œwiadczeñ udzielanych w trybie ca³odobowym) oraz ich ujednolicenia dla wszystkich podmiotów
udzielaj¹cych œwiadczeñ finansowanych ze œrodków publicznych.
7. Przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na liczbê pielêgniarek i po³o¿nych w okreœlonych specjalnoœciach,
które wynikaj¹ z wymagañ kwalifikacyjnych okreœlonych przepisami prawa w sprawie œwiadczeñ
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gwarantowanych, bêd¹cych podstaw¹ do wypracowywania "Katalogu priorytetowych dziedzin szkolenia
specjalizacyjnego".
8. Ustalenia liczby specjalistów w poszczególnych dziedzinach pielêgniarstwa/po³o¿nictwa dla ka¿dego
województwa.
9. Pe³nej informacji na temat dzia³añ Rz¹du RP prowadz¹cych do niwelowania skutków braku pielêgniarek
i po³o¿nych i jego negatywnego wp³ywu na zabezpieczenie spo³eczeñstwa w œwiadczenia zdrowotne.

Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek
i Po³o¿nych uznaj¹, i¿ powaga sytuacji wymaga natychmiastowych dzia³añ.

                     Przewodnicz¹ca ZK OZZPiP                                       Prezes NRPiP

                        Lucyna Dargiewicz                              dr n. med. Gra¿yna Rogala-Pawelczyk

Informacja ze spotkania
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
oraz Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych

w dniu 6.03.2015 r.

Strona spo³eczna:
- wnosi o pilne rozwi¹zanie problemu p³acowego w grupie pielêgniarek i po³o¿nych,
- wnioskuje o wyznaczenie terminu spotkania z Ministrem Zdrowia dotycz¹cego stworzenia mechanizmu
zwiêkszenia wynagrodzeñ pielêgniarek i po³o¿nych,
- wnioskuje o dzia³ania  miêdzyresortowe w celu  rozwi¹zania problemu wynagrodzeñ w grupie pielêgniarek
i po³o¿nych.

W kwestii zg³oszonych postulatów ustalono:
1. Postulat dotycz¹cy norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych zostanie zrealizowany poprzez zmianê
rozporz¹dzeñ „koszykowych” - zosta³ zaakceptowany przez obie strony: ministerialn¹ i spo³eczn¹.
- w³¹czenie przedstawicieli NRPIP i OZZPiP do prac nad zmianami rozporz¹dzeñ "koszykowych",

2. Postulaty dotycz¹ce rekomendacji wypracowanych przez Zespó³ ds. analizy i oceny zabezpieczenia
spo³eczeñstwa w œwiadczenia pielêgniarskie i po³o¿nicze oraz okreœlenia kryteriów bêd¹cych podstaw¹
ustalania priorytetów w zakresie kszta³cenia podyplomowego:
- zwiêkszenie wskaŸnika zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych bêdzie zrealizowane poprzez sfinansowanie
kszta³cenia na kierunku pielêgniarstwo i po³o¿nictwo w nowej perspektywie finansowej w Strategii Rozwoju
Kapita³u Ludzkiego 20142020,
- w³¹czenie przedstawicieli NRPIP i OZZPiP do prac przy wprowadzaniu systemu akredytacji podmiotów
kszta³cenia podyplomowego,
- wniosek NRPIP o zwiêkszenie liczby miejsc specjalizacji dla pielêgniarek i po³o¿nych finansowanych
z bud¿etu pañstwa.

Obie strony akceptuj¹ przedstawione w harmonogramie rozwi¹zania.

3. Postulaty dotycz¹ce propozycji wypracowanych przez Zespó³ ds. analizy przepisów dotycz¹cych
wykonywania zawodów pielêgniarki i po³o¿nej:

Wspólna akceptacja wprowadzenia zmian do ustaw zawodowych w zakresie okreœlonym do realizacji
w harmonogramie w za³¹czniku nr 1.

NRPiP podtrzymuje propozycjê zmiany przepisów zawartych w ustawie o zawodach:
- art. 12- odmowa wykonania œwiadczenia przez pielêgniarkê i po³o¿n¹ - dyskusja bêdzie kontynuowana,
- art. 75 - rejestr organizatorów kszta³cenia podyplomowego - do dyskusji,
- art. 76 - nadzór - do dyskusji,
- w ustawie o samorz¹dzie - dotyczy rejestru pielêgniarek przenosz¹cych siê z OlPiP i oceny stanu zdrowia
psychicznego, uregulowaæ jak u lekarzy - do dyskusji.
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4. Przedstawiono informacje dotycz¹ce dotacji bud¿etowej dla samorz¹du zawodowego w zakresie:
- sposobu rozliczenia dotacji z 2014 roku uwzglêdniaj¹cej finansowanie "nadwykonañ",
- sposobu finansowania zadañ realizowanych przez samorz¹d w ramach dotacji bud¿etowej w roku
bie¿¹cym.

Informacje zosta³y przyjête bez uwag.

Mgr Dorota Œwist
Specjalista w dziedzinie pielêgniarstwa epidemiologicznego

Specjalista ds. Epidemiologii w SPZOZ Œwidniku
Zastêpca Przewodnicz¹cej Komisji ds. Epidemiologii

Nadzór epidemiologiczny nad pracowni¹  endoskopow¹-znaczenie biofilmu.
- prezentacja przedstawiona w trakcie XIII Konferencji Szkoleniowej Pielêgniarek Epidemiologicznych Ziemi
Lubelskiej, która odby³a siê w Zemborzycach Tereszyñskich k/Lublina w terminie 12-13 wrzeœnia 2014 r.

Endoskopia czyli wziernikowanie, jest to badanie polegaj¹ce na ogl¹daniu wnêtrza cia³a przez wprowadzony
wziernik. Nazwa endoskopia powsta³¹ z po³¹czenia dwóch s³ów greckich endeon-wnêtrze i scopeo -patrzê.
Rodzaje zabiegów edoskopowych:
ezofagoskopia - wziernikowanie prze³yku, gastroskopia - wziernikowanie ¿o³¹dka, gastroduodenoskopia -
wziernikowanie ¿o³¹dka i dwunastnicy, duodenoskopia - wziernikowanie dwunastnicy, intestinoskopia - wzier-
nikowanie jelita czczego, kolonoskopia - badanie jelita grubego (okrê¿nicy).
Pierwsze doniesienia o zaka¿eniach kojarzonych z badaniami endoskopowymi pojawi³y siê w latach 70-tych
dwudziestego wieku i dotyczy³y transmisji Helicobacter pylori.
W literaturze dokumentowane by³y zaka¿enia, które posiada³y udowodniony zwi¹zek z zabiegami endosko-
powymi, wywo³ane przez Clostridium difficile, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Entero-
bacter cloacae, Salmponella oraz wspomniany wczeœniej Helicobacter pylori. W badaniach mikrobiolo-
gicznych pobranych z niedostatecznie zdezynfekowanych endoskopów wykryto: bakterie Enterococcus
spp, Legionella pneumophila, Klebsiella pneumniae, Staphylococcus aereus, E. coli, pr¹tki gruŸlicy
i grzyby dro¿dzopodobne.
Nieskuteczna dezynfekcja endoskopów ma szczególne znaczenie w przypadku mikrobów wytwarzaj¹cych
biofilm, do których zaliczymy np. Pseudomonas aeruginosa, Staphylocooccus aereus czy grzyby.
Dlaczego biofim wytwarzany przez mikroby na wyrobach medycznych jest tak niebezpieczny i na czym
polega jego specyfika. Biofilm (z ang. film - warstwa) zwany tak¿e b³on¹ biologiczn¹ (ang. biological
membrane) - jest to  wielokomórkowa struktura bakterii (i innych organizmów) otoczona warstw¹ substancji
organicznych i nieorganicznych, produkowanych przez  mikroby przywieraj¹ca do powierzchni organicz-
nych i nieorganicznych.
Budowa biofilmu
Najwa¿niejszym  sk³adnikiem biofilmu jest zewn¹trzkomórkowy polimer EPS (extracellular polymeric
substance) zwany inaczej matrix, œluz, który stanowi  zewnêtrzn¹ jego ochronê jak te¿  jest równie¿ prze-
strzeni¹ , w której nastêpuje komunikacja pomiêdzy komórkami za pomoc¹ sygna³ów chemicznych i fizycz-
nych. Wewn¹trz biofilmu wystêpuje system  kana³ów wodnych,  dostarczaj¹cych substancje od¿ywcze
i sygnalne do ka¿dego  fragment jego struktury.
Powstawanie biofilmu - etapy
Biofilm osadza siê na powierzchniach nieo¿ywionych w kontakcie z p³ynami stanowi¹cymi podstawê jego
rozwoju.  Powstawaniu biofilmu sprzyjaj¹ wszelkie szczeliny, nisze , w których jest bezpieczny w przypadku
prób jego mechanicznego usuniêcia. Pocz¹tkowym etapem rozwoju biofilmu jest adhezja czyli przyleganie.
Polega to na osadzania siê pojedynczych komórek bakterii czy grzybów na powierzchni nieo¿ywionej.
Czynnikiem u³atwiaj¹cym osadzanie s¹ np. rzêski u bakterii u³atwiaj¹ce zaczepienie siê. Nastêpnym etapem
jest produkcja œluzu w przypadku biofilmu warstwa ta jest okreœlana jako macierz -matrix-glikokalikst.
Finalnym etapem jest biofilm dojrza³y, kiedy warstwa zewnêtrzna tworzy bardzo skuteczn¹ ochronê przed
preparatami dezynfekcyjnymi czy w przypadku cia³a ludzkiego antybiotykami. Etap inwazyjny wi¹¿e siê
z opuszczaniem dojrza³ego biofilmu przez pojedyncze komórki bakterii i opanowywania nowych obszarów.
Biofilm w obiektywie mikroskopu elektronowego prezentuje siê imponuj¹co. S¹ to przestrzenne wielostronne
wytwory przypominaj¹ce czêsto zastyg³¹ lawê, czasami rozroœniêt¹ we wszystkich kierunkach grzybniê.
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Do niezwyk³ych mo¿liwoœci biofilmu zaliczyæ mo¿emy nawet mo¿liwoœæ wzajemnej komunikacji zwan¹
Quorum sensing QS-wyczuwanie kworum. Bakterie pos³uguj¹ siê takim swoistym porozumieniem
np. w sytuacji nadmiernego rozrostu na danym terytorium. Daj¹ sobie wtedy has³o, aby nie rozrastaæ siê
bardziej, bo np. grozi to samozatruciem w³asnymi metabolitami i wtedy decyduj¹ siê do szukania nowych
wolnych od biofilmu powierzchni. Endoskop jest w³aœnie tak¹ doskona³¹ do ataku bakterii powierzchni¹
z uwagi na swój kszta³t d³ugi, w¹ski kana³ który w kontakcie z p³ynami  jest wymarzon¹ przestrzeni¹ dla
ekspansji bakterii.
Endoskopy to przyrz¹dy podatne na uszkodzenia. Wilgoæ, mikro uszkodzenia powierzchni stanowi¹ce za-
ciszne nisze, pozosta³oœci zanieczyszczeñ organicznych to œwietna lokalizacja dla biofilmu. W prezentacji
pokazane by³y niezwyk³e zdjêcia wykonane za pomoc¹ mikroskopu elektronowego, które pokazywa³y zabar-
wiony fluorescencyjne biofilm uwidoczniony na czêœci dystalnej endoskopu oraz na usuniêtej z wnêtrza
endoskopu szczoteczce. Kolejne niezwyk³e zdjêcie przedstawia³o biofilm jaki podsta³ w kanale endoskopu,
który w elektronicznym powiêkszeniu przypomina³ owcze runo. Zdjêcia te uzmys³awiaj¹ nam niebezpieczeñ-
stwo jakie wi¹¿e jakie mo¿e przynieœæ nieskutecznie wykonana dekontaminacja endoskopów., dlatego tak
wa¿n¹ rolê pe³ni nadzór epidemiologiczny sprawowany nad pracowni¹ endoskopow¹.
Opisuj¹c elementy nadzoru epidemiologicznego stara³am siê wskazaæ stan, do którego d¹¿ymy choæ na
pewno nasze pracownie s¹ na ró¿nych etapach zaawansowania, przewa¿nie uzale¿nionych od nak³adów
finansowych danej jednostki.

Do elementów nadzoru epidemiologicznego w pracowni endoskopii zaliczymy:
1. Niezbêdne kwalifikacje i umiejêtnoœci osób przeprowadzaj¹cych przygotowanie endoskopów
do u¿ycia. Od ich bowiem wiedzy i doœwiadczenia zale¿y bezpieczeñstwo w³asne i pacjentów poddanych
badaniu endoskopowemu. Niezbêdne kwalifikacje to kurs specjalistyczny Endoskopia dla pielêgniarek.
Niezbêdne jest równie¿ sta³e uzupe³nianie swojej wiedzy poprzez: okresowe szkolenia wewnêtrzne, udzia³
w konferencjach oraz cykliczna nauka w³asna.
2. Ocena znajomoœci i dostêpnoœci pisemnych procedur dotycz¹cych:
- dekontaminacji endoskopów wed³ug aktualnych wytycznych
- postêpowania z uszkodzonym sprzêtem
- zapobiegania zaka¿eniom szpitalnym (higiena r¹k, plan higieny, postêpowanie z odpadami, zasady
ochrony pracownika  przed czynnikami biologicznymi)
3. Ocena prawid³owo wykonywanej procedury dekontaminacji
- ocena w³aœciwie wyposa¿onych ujêæ wody, odpowiedniego zlewu
- ocena dostêpnoœci niezbêdnych elementów wyposa¿enia stosowanych w dekontaminacji endoskopów
tj. g¹bki jednorazowe do wstêpnego oczyszczenia p³aszcza zewnêtrznego endoskopu
- ocena wizualna endoskopów, myjni pod k¹tem obecnoœci zanieczyszczeñ organicznych, osadów, przebarwieñ
4. Ocena w³aœciwego stosowania preparatów do dekontaminacji endoskopów
- zapewnienie w³aœciwego osuszania endoskopów powietrzem wolnym od flory mikrobiologicznej (filtr mikro-
biologiczny)
5. Ocena w³aœciwego stosowania wyrobów krytycznych
- zapewnienie sterylnoœci akcesoriów endoskopowych, które naruszaj¹ ci¹g³oœæ b³ony œluzowej (kleszczyki,
pêtle), w przypadku dekontaminacji wielorazowych akcesoriów stan (szczelnoœæ) myjki ultradŸwiêkowej -
w³aœciwe przechowywanie sprzêtu sterylnego
6. Ocena sprzêtu pod wzglêdem spe³niania wymogów technicznych
- myjnia automatyczna spe³niaj¹ca wymogi normy normy EN ISO 15883-1/4
7. Ocena sprzêtu pod wzglêdem spe³niania wymogów technicznych
- dostarczanie do myjni wody pozbawionej zanieczyszczeñ mikrobiologicznych(filtry mikrobiologiczne,
stacja uzdatniania wody)
- przy aparatach do endoskopii butelki z wod¹ steryln¹ wymienian¹ codziennie
- aktualnoœæ okresowych przegl¹dów technicznych potwierdzona wpisami do dokumentów aparatów
i urz¹dzeñ
8. Ocena w³aœciwego stosowania preparatów do dekontaminacji endoskopów
- stosowanie zalecanego spektrum obejmuj¹ce spory
- znajomoœæ w³aœciwego stê¿enie preparatu, czasu ekspozycji zgodny z zaleceniami producenta - kontrola
pod wzglêdem aktywnoœci roztworu
9. Ocena dostêpnoœci œrodków ochrony osobistej chroni¹cych przed zagro¿eniami biologicznymi
i chemicznymi
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- fartuchy nieprzemakalne z d³ugimi rêkawami
- gogle lub przy³bice ochronne na twarz-maski na twarz
- rêkawice na mankiety
10. Ocena wyposa¿enia pracowni:
- wentylacja pomieszczeñ
- zapewnienie szafy do przechowywania endoskopów
- w przypadku braku profesjonalnej szafy os³ony jednorazowe na endoskopy
11. Ocena dokumentacji potwierdzaj¹cej przeprowadzon¹ w³aœciwie przeprowadzon¹
dekontaminacjê endoskopów:
- mo¿liwoœæ powi¹zania u¿ytego sprzêtu z konkretnym pacjentem wraz z danymi na temat sposobu
dekontaminacji
- wydruki z myjni
- adnotacja w dokumentacji pracowni, pacjenta
12. Kontrole mikrobiologiczne skutecznoœci dekontaminacji
- pobieranie próbek poprzez p³ukanie kana³ów
- pobieranie wymazów z powierzchni i zaworów endoskopów
- pobieranie wymazów z myjni automatycznej
13. Ocena wyników badañ  kontroli mikrobiologicznych skutecznoœci dekontaminacji:
Wykrycie bakterii patogennych wskazuje na b³êdy w procesie dekontaminacji - rodzaj wykrytych bakterii
sugeruje rodzaj pope³nionego b³êdu
- wykrycie bakterii Staphylococcus aureus sugeruje nieprawid³owe przechowywanie endoskopów, nieprawi-
d³owy transport, zanieczyszczenie próbek podczas pobierania
- wykrycie Escherichia coli, Enterrococcus wskazuje na niedostateczne mycie wstêpne, zaniechanie
dok³adnego szczotkowania
- wykrycie obecnoœæ Pseudomonas na niedok³adnoœæ systemu filtrów
- wykrycie Legionella sugeruje zanieczyszczenie myjni, zanieczyszczenie wody
- wyhodowanie z endoskopów bakterii jest wskaŸnikiem, ¿e mog¹ byæ te¿ obecne wirusy np. WZW typu B
14. Ocena skutecznoœci procesu dekontaminacji w myjni za pomoc¹ metod wykrywania
pozosta³oœci bia³kowych
- metoda ninhydrynowa czu³a zw³aszcza przy wykrywaniu aminokwasów
- metoda OPA
15. Ocena skutecznoœci procesu dekontaminacji za pomoc¹ przyrz¹du z przejrzyst¹ œciank¹
symuluj¹cego endoskop
- ocena wizualna pozosta³oœci bia³kowych
16. Ocena zu¿ycia preparatów do dezynfekcji r¹k w odniesieniu do liczby wykonywanych badañ
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pielêgniarka epidemiologiczna
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Nadzór epidemiologiczny nad POZ

Nadzór epidemiologiczny, czyli podejmowanie wszelkich dzia³añ w celu zapobiegania szerzeniu siê
zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi dotyczy nie tylko szpitala, ale równie¿ podstawowej opieki zdrowotnej.
Pod pojêciem POZ kryj¹ siê m. in. przychodnie: lekarz pierwszego kontaktu (medycyna rodzinna), ale s¹ to
równie¿ przychodnie lub poradnie specjalistyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, gabinety szczepieñ,
Nocna i Œwi¹teczna Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna POZ (równie¿ zespó³ wyjazdowy), Gminne i Wiejskie
Oœrodki Zdrowia.

Nie sposób w krótkiej publikacji wymieniæ szczegó³owo wszystkich elementów podlegaj¹cych kontroli
sanitarno-epidemiologicznej, czy te¿ skrupulatnie opisaæ poszczególnych procedur. Warto jednak zwróciæ
uwagê na elementy newralgiczne wynikaj¹ce z odmiennoœci funkcjonowania POZ.

Kontrola wewnêtrzna jest jednym z elementów dzia³añ podejmowanych na rzecz zapobiegania szerzeniu
siê zaka¿eñ i chorób zakaŸnych. Podstawa prawna nadzoru epidemiologicznego:
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi (Dz. U.
2008 Nr 234 poz. 1570)
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i czêstotliwoœci
prowadzenia kontroli wewnêtrznej w obszarze realizacji dzia³añ zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ
i chorób zakaŸnych (Dz. U. 10 Nr 100 poz.646)
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji
dzia³añ zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ i chorób zakaŸnych oraz warunków i okresu przechowy-
wania tej dokumentacji (Dz. U. Nr 100 poz. 645).
Innym nie mniej istotnym podczas prowadzenia kontroli wewnêtrznej jest:
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ jakim
powinny odpowiadaæ pomieszczenia i urz¹dzenia podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹ (Dz. U.
z 2012 poz.739)

Zgodnie z rozporz¹dzeniem MZ protokó³ kontroli wewnêtrznej prowadzonej zarówno w szpitalu jak i POZ
musi zawieraæ niezbêdne elementy takie jak:
- nazwa jednostki kontrolowanej
- data przeprowadzenia kontroli
- cel i zakres kontroli
- imiê i nazwisko osoby przeprowadzaj¹cej kontrolê
- imiona i nazwiska osób uczestnicz¹cych w kontroli
- opis stanu faktycznego
- stwierdzone nieprawid³owoœci
- zalecenia pokontrolne.
W przypadku stwierdzonych nieprawid³owoœci istotne jest równie¿ wyznaczenie daty kontroli sprawdzaj¹cej
wykonanie zaleceñ. Termin nie mo¿e byæ d³u¿szy jak 3 miesi¹ce.

Elementy podlegaj¹ce nadzorowi epidemiologicznemu s¹ wspólne zarówno dla szpitala jak i POZ.
Nale¿¹ do nich:
- Pomieszczenia i urz¹dzenia - zgodnie z w/w rozporz¹dzeniem MZ - w przypadku braku spe³nienia
wymagañ nale¿y dysponowaæ planem dostosowawczym, o którym mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654)
- gabinety diagnostyczno-zabiegowe - zabiegi, szczepienia, pobieranie materia³u do badañ laboratoryjnych
- dopuszczalne jest wykonywanie wszystkich tych czynnoœci pod warunkiem rozdzia³u czasowego
- Procedury - dostêpne, kompletne, aktualne, ich znajomoœæ potwierdzona podpisami pracowników.
Nale¿¹ do nich m. in.:
- Procedura higieny r¹k
- Procedura postêpowania z odpadami medycznymi
- Procedura dekontaminacji narzêdzi, sprzêtu medycznego, skóry i b³on œluzowych
- Procedura utrzymania czystoœci tzw. plan higieny
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- Procedura postêpowania po ekspozycji zawodowej na krew lub IPIM
- Procedura -  preparaty dezynfekcyjne (stosowane w danej jednostce).
- Stanowisko higieny r¹k wyposa¿one w bateriê uruchamian¹ bez kontaktu z d³oni¹, w  dozowniki na
myd³o, preparat do dezynfekcji r¹k, pojemnik na rêczniki jednorazowego u¿ycia, daty wa¿noœci preparatów
musz¹ byæ aktualne, w widocznym miejscu powinna byæ umieszczona instrukcja mycia i dezynfekcji r¹k
- niezale¿nie od umywalki w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym powinien znajdowaæ siê zlew dwukomorowy.
- Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeñ - pomieszczenie porz¹dkowe, sposób przechowywania sprzê-
tu przeznaczonego do utrzymania czystoœci (w stanie czystym i suchym), przechowywanie preparatów
myj¹cych i myj¹co-dezynfekuj¹cych, dezynfekcyjnych w zamykanych, opisanych szafach.
- Dostêpnoœæ œrodków ochrony osobistej i ich stosowanie.
- Preparaty dezynfekcyjne - dostêpnoœæ, znajomoœæ poprawnoœci stosowania poszczególnych produktów,
przechowywanie (szafki opisane), daty wa¿noœci produktów, dostêpnoœæ wanienki z sitem (o odpowiedniej
pojemnoœci) przeznaczonej do dezynfekcji narzêdzi i sprzêtu medycznego, wydzielony blat lub stolik prze-
znaczony do suszenia narzêdzi, pojemniki do transportu do sterylizacji - opisane, szczelnie zamykane.
- Przechowywanie materia³u sterylnego i nie sterylnego, leków - wydzielone szafki lub pó³ki, pouk³adany
asortymentowo, daty wa¿noœci aktualne.
- Tlenoterapia - zazwyczaj w mniejszych przychodniach, oœrodkach zdrowia nie ma dostêpu do centralnej
tlenowni, Ÿród³em tlenu s¹ butle. Nale¿y zwracaæ uwagê, aby reduktor zabezpieczony by³ w odpowiedni
sposób, a butelka nie by³a nape³niona wod¹ jeœli pacjentowi nie jest podawany tlen. W zapasie powinno byæ
kilka sterylnych butelek.
- Segregacja odpadów - zachowana, kosze czyste wy³o¿one workiem w odpowiednim kolorze, pojemnik
twardo œcienny dostêpny, opisany prawid³owo.

Nie mniej jednak ze wzglêdu na specyfikê funkcjonowania przychodni, czêsto oddalonej od komórki
macierzystej (szpital wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi np. sterylizacja, pomieszczenie do
czasowego gromadzenia odpadów medycznych) pojawia siê kilka nowych elementów w nadzorze nad POZ.

Kontrola przebiegu „Procedury postêpowania z odpadami medycznymi”
Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) oraz Rozp. Min. Zdr. z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie szczegó³owego postêpowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139 poz. 9)

§ 2.
1. Odpady medyczne, z zastrze¿eniem ust. 2, zbiera siê w miejscach ich powstawania uwzglêdniaj¹c ich
w³aœciwoœci, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.
2. Odpady medyczne powsta³e w wyniku udzielania œwiadczeñ zdrowotnych w miejscu wezwania powin-
ny zostaæ usuniête przez osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych i z zachowaniem odpowiednich œrod-
ków ostro¿noœci bezzw³ocznie przekazane do pomieszczenia lub urz¹dzenia do magazynowania odpadów
medycznych, o którym mowa w § 5. 40)

Jednym z newralgicznych punktów w POZ jest gromadzenie i transport odpadów medycznych.
W przychodniach lub oœrodkach zdrowia do czasowego gromadzenia odpadów medycznych s³u¿¹
tzw. przenoœne urz¹dzenia ch³odnicze, czyli lodówki przeznaczone tylko do tego celu. Codziennie nale¿y
odnotowaæ temperaturê oraz okresowo (zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹) dokonaæ wpisu odnoœnie mycia
i dezynfekcji ch³odziarki. Kolejnym istotnym elementem jest transport odpadów medycznych przeznaczo-
nych do utylizacji. Najlepszym rozwi¹zaniem z epidemiologicznego punktu widzenia jest zawarcie stosowne-
go zapisu w umowie z firm¹ odbieraj¹c¹ odpady - bêd¹ zabierane nie tylko ze szpitala, ale równie¿ ze
wszystkich jednostek organizacyjnych oddalonych od szpitala. Jeœli taki zapis w umowie nie zosta³ zawarty
do transportu nale¿y przeznaczyæ w³asny pojazd dostosowany do wymagañ zwi¹zanych z transportem
odpadów medycznych. Kolejny element, który pojawia siê w POZ, to zespo³y wyjazdowe równie¿  zobowi¹-
zane do gromadzenia odpadów medycznych w miejscu ich wytwarzania (zgodnie z rozporz¹dzeniem MZ).
Worki w odpowiednim kolorze, pojemnik na ostre odpady powinny byæ umieszczone w szczelnie zamkniê-
tym pojemniku na czas transportu, nastêpnie sk³adowane w miejscu przeznaczonym do tego celu.

Kolejnymi bardzo istotnymi  zagadnieniami w nadzorze epidemiologicznym nad POZ jest transport :
- materia³u biologicznego do badañ laboratoryjnych
- narzêdzi i sprzêtu medycznego do sterylizacji
- bielizny czystej i bielizny brudnej
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- zapotrzebowania z apteki szpitalnej
- zapotrzebowania z magazynu szpitalnego.
Transport musi odbywaæ siê we w³aœciwych warunkach, pojazdem do tego celu przeznaczonym, w pojemni-
kach szczelnie zamykanych, opisanych. Zawsze nale¿y pamiêtaæ o dezynfekcji i myciu pojemników
transportowych.

Gabinet szczepieñ - zachowanie „³añcucha ch³odniczego” jest niezmiernie istotnym elementem podlega-
j¹cym nadzorowi epidemiologicznemu. Kontroli podlega jednoczeœnie prowadzenie zapisów temperatury
w lodówkach/ch³odziarkach przeznaczonych do przechowywania szczepionek. Idealnym rozwi¹zaniem jest
wyposa¿enie w profesjonalny system pomiaru i monitorowania temperatury oraz wilgotnoœci. Urz¹dzenie
takie powinno byæ wyposa¿one równie¿ w system alarmowy informuj¹cy pracowników o wykrytych niepra-
wid³owoœciach np. wzrost temperatury, awaria systemu zasilania lodówki. W ka¿dym gabinecie/punkcie
szczepieñ powinna zostaæ opracowana instrukcja (schemat) postêpowania na wypadek awarii urz¹dzenia
ch³odniczego.

Profesjonalny system monitorowania temperatury:
- Alarmy SMS
- E-maile z raportami
- Rejestracja pomiarów
- Wizualizacja danych na wykresie
- £¹cznoœæ przez WiFi lub LTE/WiFi
- Bateria umo¿liwiaj¹ca pracê w przypadku braku zasilania
- Alarmy o awarii systemu
- £atwa konfiguracja

Obowi¹zek gabinetów szczepieñ zwi¹zany z prawid³owym przechowywaniem szczepionek wynika
z czterech aktów prawnych:
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi
(Dz. U. z  2008 r. Nr 234 poz. 1570 z póŸn. zm.)
- Ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z póŸn. zm.)
- Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek
œwiadczeniodawcom prowadz¹cym obowi¹zkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania
szczepionek stanowi¹cych rezerwê przeciwepidemiczn¹ kraju (Dz. U. z 2010 r. Nr 232 poz. 1524)
- Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1216).

Procedury zwi¹zane z transportem i przechowywaniem szczepionek opieraj¹ siê na zasadzie
zachowania ³añcucha ch³odniczego. Szczepionki s¹ szczególnie wra¿liwe na zmiany temperatury,
a niezapewnienie odpowiednich warunków termicznych podczas transportu lub przechowywania mo¿e skut-
kowaæ przede wszystkim zmniejszeniem ich skutecznoœci lub ca³kowit¹ utrat¹ aktywnoœci. Warunki trans-
portu i przechowywania ustalone przez producenta szczepionek musz¹ byæ bezwzglêdnie zachowane od
chwili wyprodukowania szczepionek do czasu podania preparatu pacjentowi.

Gabinety szczepieñ zobowi¹zane s¹ do przestrzegania nastêpuj¹cych zasad:
- Szczepionki nale¿y przechowywaæ w gabinecie zabiegowym w specjalnej ch³odziarce przeznaczonej tylko
do tego celu, w stabilnej temperaturze 2-8°C.
- Rozmieszczaj¹c w ch³odziarce opakowania jednostkowe nale¿y zachowaæ odstêp od œcian wewnêtrznych
w celu utrzymania obiegu powietrza.
- Szczepionek nie nale¿y umieszczaæ na drzwiach ch³odziarki oraz w bezpoœrednim s¹siedztwie agregatu
(ta druga lokalizacja grozi ich zamro¿eniem, co ca³kowicie uniemo¿liwia ich dalsze wykorzystanie).
- Nie nale¿y przechowywaæ w tej samej ch³odziarce szczepionek i innych leków, preparatów medycznych
oraz ¿ywnoœci.
- W wyj¹tkowych sytuacjach, gdy konieczne jest przechowywanie szczepionek razem z innymi preparatami,
nale¿y je przechowywaæ na osobnych pó³kach. Preparaty krwi nale¿y umieœciæ poni¿ej szczepionek, aby
unikn¹æ kontaminacji.
- Nale¿y stale monitorowaæ temperaturê wewn¹trz ch³odziarki, tj. codziennie, równie¿ w dni wolne od pracy.
- Odczyt temperatury nale¿y udokumentowaæ wpisem w rejestrze potwierdzonym podpisem osoby dokonu-



  14    BIULETYN

j¹cej kontroli temperatury.
- Optymalnym rozwi¹zaniem jest ci¹g³e monitorowanie temperatury urz¹dzeniami elektronicznymi z funkcj¹
rejestracji zapisów.
- Je¿eli temperatura w ch³odziarce przekroczy dopuszczalny zakres, szczepionki nale¿y przenieœæ
niezw³ocznie do innej, sprawnej ch³odziarki.
- Ka¿dy przypadek niezachowania warunków zgodnych z zasad¹ ³añcucha ch³odniczego na skutek awarii
ch³odziarki nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ do w³aœciwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Œwiadczeniodawcy realizuj¹cy szczepienia ochronne s¹ zobowi¹zani do zachowania ³añcucha ch³odni-
czego od momentu, w którym weszli w posiadanie preparatów szczepionkowych. Procedury te nale¿y
stosowaæ równie¿ w dni wolne od pracy.

Jako ciekawostkê przytoczyæ tutaj mo¿na wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego (WSA)
w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku. Wyrok dotyczy skargi Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
na decyzjê Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który nakaza³ zapewnienie w³aœciwych
warunków przechowywania szczepionek w dni wolne od pracy.
W uzasadnieniu wyroku s¹d zaznaczy³, ¿e „(…) stosowanie procedur okreœlanych mianem ³añcucha
ch³odniczego ma sens jedynie wówczas, gdy warunki przechowywania, transportu preparatów oraz ich
monitorowania bêd¹ zachowane przez wszystkie podmioty wystêpuj¹ce w tym ³añcuchu. By³oby ca³kowicie
nieracjonalne takie rozwi¹zanie, wed³ug którego podmioty zajmuj¹ce siê obrotem produktów immunologicz-
nych dochowywa³y tych procedur tylko w dni robocze, natomiast w dni wolne od pracy obowi¹zek ten nie
by³by egzekwowany (…)”.

Podsumowuj¹c zawarte wy¿ej treœci nadzór sprawowany przez pielêgniarkê epidemiologiczn¹ nie
ogranicza siê tylko i wy³¹cznie do funkcjonowania szpitala. S¹ to równie¿ przychodnie (medycyna rodzinna,
poradnie specjalistyczne), oœrodki zdrowia, ratownictwo medyczne (jeœli znajduje siê w strukturach organi-
zacyjnych danej jednostki). Czêsto bywaj¹ one oddalone o kilka lub kilkanaœcie kilometrów od szpitala.
Pomimo wielu wspólnych elementów dotycz¹cych kontroli wewnêtrznej prowadzonej w szpitalu pojawia siê
tutaj kilka nowych, ale jak¿e istotnych punktów wynikaj¹cych z nieco odmiennego funkcjonowania tych
podmiotów, których nie mo¿na pomin¹æ w  nadzorze epidemiologicznym.
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Podstawy prawne nadzoru nad zaka¿eniami

Teresa Raszewska

Kierownik Dzia³u Epidemiologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

W Polsce zagadnienia dotycz¹ce zaka¿eñ szpitalnych regulowane s¹ przez kilkanaœcie

obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.

Dziêki wprowadzeniu odpowiednich ustaw i rozporz¹dzeñ pojawi³a siê koniecznoœæ stosowania

procedur prewencyjnych, monitorowania zaka¿eñ szpitalnych oraz kompleksowego nadzoru

epidemiologicznego.

Dok³adnie ustalono tak¿e obowi¹zki kierowników podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹

oraz pracowników medycznych w stosunku do dzia³añ zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ.

Ponadto okreœlono wzory raportów zaka¿eñ i czynników alarmowych, w tym dotycz¹ce postêpowa-

nia w przypadku pojawienia siê ogniska epidemicznego.

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi

/Dz.U. 2008.234.1570/
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim

powinny odpowiadaæ pomieszczenia i urz¹dzenia podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹

/Dz. U. 2012.739/
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szkodliwych czynników

biologicznych dla zdrowia w œrodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo nara-

¿onych na te czynniki /Dz. U. 2005.81.716/
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu

rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji cz³onków zespo³u kontroli zaka¿eñ szpital-

nych /Dz. U. 2014.746/
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych,

rejestrów zaka¿eñ szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bie¿¹cej sytuacji epidemiolo-

gicznej szpitala /Dz. U. 2011.294.1741/
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zg³oszeñ podejrzenia lub rozpozna-

nia zaka¿enia, choroby zakaŸnej lub zgonu z powodu zaka¿enia lub choroby zakaŸnej /Dz. U. 2013.848/
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników

chorobotwórczych podlegaj¹cych zg³oszeniu, wzory formularzy zg³oszeñ dodatnich wyników badañ

w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okolicznoœci zg³oszeñ /Dz. U. 2014.459/
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaŸnych,

w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczegó³owego postêpowania ze zw³okami osób

zmar³ych na te choroby /Dz. U. 2001.152.1742/
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postêpowania ze zw³okami

i szcz¹tkami ludzkimi /Dz. U. 2001.153.1783/
- Ustawa z 21 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. 2001.62.628/
- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów /Dz. U.
2001.112.1206/
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegó³owego sposobu postêpo-

wania z odpadami medycznymi /Dz. U. 2010.139.940/
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu prac zwi¹zanych z nara¿eniem na zranienie ostrymi narzêdziami u¿ywanymi przy

udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych /Dz. U. 2013.696/
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i czêstotliwoœci

prowadzenia kontroli wewnêtrznej w obszarze realizacji dzia³añ zapobiegaj¹cych szerzeniu siê

zaka¿eñ i chorób zakaŸnych /Dz. U. 2010.100.646/
- Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji

dzia³añ zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ i chorób zakaŸnych oraz warunków i okresu prze-

chowywania tej dokumentacji /Dz. U. 2010.100.645/



  16    BIULETYN

Podawanie leków na zlecenie lekarskie i ordynowanie leków

[obecnie i po 1 stycznia 2016 r.]

OBECNY STAN PRAWNY
Na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyro-
bów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565) pielêgniarki i po³o¿ne ubezpieczenia zdro-
wotnego (pielêgniarki lub po³o¿ne bêd¹ce œwiadczeniodawc¹, z którym NFZ zawar³ umowê o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, albo pielêgniarki lub po³o¿ne zatrudnione lub wykonuj¹ce zawód u œwiadcze-
niodawcy, z którym NFZ zawar³ umowê o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej), mog¹ zlecaæ w ramach
kontynuacji (pierwsze zlecenie wystawia lekarz), wybrane wyroby medyczne, niezbêdne do wykonywania
zabiegów pielêgniarskich i pielêgnacji pacjenta.
Tak¿e rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu œwiadczeñ
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielêgniarkê albo
po³o¿n¹ samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1540) uprawnia pielêgniarki
i po³o¿ne do samodzielnego - bez zlecenia lekarza - do podania leków doraŸnie, w nag³ych przypadkach.
Powy¿sze uprawnienie dotyczy ka¿dej pielêgniarki, po³o¿nej posiadaj¹cej prawo wykonywania zawodu.
Odrêbny wykaz leków obowi¹zuje w stosunku do pielêgniarki systemu stanowi za³¹cznik Nr 2 do Rozporz¹dzenia.
WPROWADZONE ZMIANY
Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1136), która wesz³a w ¿ycie w dniu 11 wrzeœnia 2014 r. rozszerza zakres kompetencji
pielêgniarek i po³o¿nych. Faktyczne wejœcie w ¿ycie w zakresie nie wczeœniej ni¿ z dniem 1 stycznia 2016 r.
CELE ZMIANY USTAWY:
1. Efektywne wykorzystanie czasu pracy cz³onków zespo³u terapeutycznego, wykorzystanie umiejêtnoœci,
wiedzy, doœwiadczenia i poziomu wykszta³cenia zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych,
2. Zwiêkszenie dostêpnoœci do œwiadczeñ zdrowotnych, poprzez uzyskanie przez pacjenta recepty, zlece-
nia, skierowania na badania bez koniecznoœci odbycia przez œwiadczeniobiorcê wizyty lekarskiej,
3. Zmiana statusu zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie.
W konsekwencji projektowanych zmian nast¹pi zró¿nicowanie kompetencji pielêgniarek i po³o¿nych
z wy¿szym wykszta³ceniem od pozosta³ych pielêgniarek i po³o¿nych.
SAMODZIELNE ORDYNOWANIE - KTO
W ramach samodzielnego (bez zlecenie lekarskiego) wykonywania œwiadczeñ zapobiegawczych, diagno-
stycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych - pielêgniarka i po³o¿na posiadaj¹ce dyplom ukoñczenia studiów
drugiego stopnia na kierunku pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo oraz pielêgniarka i po³o¿na posiadaj¹ce tytu³
specjalisty w dziedzinie pielêgniarstwa lub po³o¿nictwa maj¹ prawo samodzielnie - je¿eli ukoñczy³y odpo-
wiedni kurs specjalistyczny.
SAMODZIELNE ORDYNOWANIE - zakres przedmiotowy:
1. Ordynowanie leków zawieraj¹cych okreœlone substancje czynne, z wy³¹czeniem leków zawieraj¹cych:
- substancje bardzo silnie dzia³aj¹ce,
- œrodki odurzaj¹ce i substancje psychotropowe,
2. Ordynowanie œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego, w tym wystawianie na nie
recept,
3. Ordynowanie okreœlonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zleceñ albo recept.
ORDYNOWANIE NA ZLECENIE
W ramach realizacji zleceñ lekarskich (wymagane pierwsze zlecenie lekarskie) w procesie: diagnostyki,
leczenia i rehabilitacji, pielêgniarka i po³o¿na posiadaj¹ce dyplom ukoñczenia studiów co najmniej pierwszego
stopnia na kierunku pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo maj¹ prawo wystawiaæ recepty:
1. Na leki, z wy³¹czeniem leków zawieraj¹cych:
- substancje bardzo silnie dzia³aj¹ce.
- œrodki odurzaj¹ce i substancje psychotropowe, oraz
2. Œrodki spo¿ywcze specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego niezbêdne do kontynuacji leczenia, je¿eli
ukoñczy³y kurs specjalistyczny w tym zakresie.
W dalszym ci¹gu gdy chodzi o wyroby medyczne, zastosowanie znajdzie uprawnienie dla pielêgniarek
i po³o¿nych ubezpieczenia zdrowotnego, które mog¹ zlecaæ w ramach kontynuacji (pierwsze zlecenie
wystawia lekarz), wybrane wyroby medyczne, niezbêdne do wykonywania zabiegów pielêgniarskich i pielê-
gnacji pacjenta (rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie Dz. U. Poz. 1565).
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Uprawnienia, o których mowa wy¿ej, obejmuj¹ równie¿ wystawianie recept m.in. osobom takim jak:
- Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi
- Zas³u¿ony Dawca Przeszczepu
- Uprawniony ¿o³nierz lub pracownik wojska
- Weteran poszkodowany w dzia³aniach wojennych
- Inwalida wojskowy
- Osoba represjonowana
RECEPTY REFUNDOWANE
W przypadku wystawiania recept na refundowane:
- leki,
- œrodki spo¿ywcze specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego,
- wyroby medyczne,
pielêgniarka i po³o¿na s¹ obowi¹zane do odnotowania na recepcie odp³atnoœci, je¿eli lek, œrodek spo¿ywczy
specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego, wyrób medyczny wystêpuje w tych wykazach w co najmniej
dwóch odp³atnoœciach (np. za odp³atnoœci¹ rycza³tow¹, za odp³atnoœci¹ w wysokoœci 30% albo 50% ich
limitu finansowania). Pielêgniarka i po³o¿na wystawiaj¹c receptê s¹ obowi¹zane do szczegó³owego uzasad-
nienia w dokumentacji medycznej przyczyn dokonania adnotacji, na druku recepty, wskazuj¹cej na niemo¿-
noœæ dokonania zamiany przepisanego leku na zamiennik.
SKIEROWANIA NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Pielêgniarka i po³o¿na:
- posiadaj¹ce tytu³ specjalisty w dziedzinie pielêgniarstwa lub
- dyplom ukoñczenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo,
- maj¹ prawo wystawiaæ skierowania na wykonanie okreœlonych badañ diagnostycznych, w tym medycznej
diagnostyki laboratoryjnej, z wyj¹tkiem badañ wymagaj¹cych metod diagnostycznych i leczniczych stwa-
rzaj¹cych podwy¿szone ryzyko dla pacjenta.
Obowi¹zek ukoñczenia kursu specjalistycznego nie dotyczy pielêgniarek i po³o¿nych, które w ramach
kszta³cenia:
- w szko³ach pielêgniarskich i w szko³ach po³o¿nych lub
- w ramach szkolenia specjalizacyjnego naby³y wiedzê objêt¹ takim kursem.
PROBLEM:
Niedostosowanie obecnych programów kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych do proponowanego rozszerze-
nia uprawnieñ tych grup zawodowych. Proponowana nowelizacja spowoduje koniecznoœæ wprowadzenia
zmian w rozporz¹dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów
kszta³cenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielêgniarstwa i po³o¿-
nictwa (Dz. U. poz. 631). Zmiany te polegaæ bêd¹ na rozszerzeniu kszta³cenia w zakresie wiedzy i umiejêt-
noœci w ramach farmakologii oraz w zakresie doboru stosowanych metod diagnostycznych w poszczegól-
nych stanach klinicznych.
NIEZGODNOŒÆ Z ZASADAMI POPRAWNEJ LEGISLACJI
Obecne przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039
ze zm.) w art. 6 daj¹ delegacjê dla ministra w³aœciwego do spraw zdrowia do wydania rozporz¹dzenia
okreœlaj¹cego ju¿ tematykê jaka obecnie jest regulowana.
Delegacja do wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego:
- rodzaj i zakres œwiadczeñ zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które
mog¹ byæ udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielêgniarkê i po³o¿n¹,
- wykaz produktów leczniczych oraz œrodków pomocniczych, do stosowania których s¹ uprawnione pielê-
gniarki i po³o¿ne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
- rodzaje materia³ów, które mog¹ byæ pobierane przez pielêgniarkê i po³o¿n¹ do celów diagnostycznych
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
- rodzaj i zakres medycznych czynnoœci ratunkowych wykonywanych przez pielêgniarkê,
- wykaz badañ diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielêgniarkê i po³o¿n¹.
Jak dotychczas minister nie skorzysta³ z tego upowa¿nienia i nie wyda³ nowego rozporz¹dzenia. Proponu-
j¹c nowe przepisy ustawowe zwiêkszaj¹ce uprawnienia czêœci pielêgniarek, nale¿a³o wpierw - zgodnie
z regu³ami zasad techniki prawodawczej - rozwa¿yæ mo¿liwoœci zmian wyp³ywaj¹cych z delegacji do okre-
œlania przez Ministra Zdrowia w formie rozporz¹dzenia zakresu œwiadczeñ wykonywanych samodzielnie
przez pielêgniarki i po³o¿ne.
DELEGACJA USTAWOWA
Minister w³aœciwy do spraw zdrowia po zasiêgniêciu opinii Prezesa NFZ, Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych,
Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej okreœli, w drodze rozporz¹dzenia:



  18    BIULETYN

�

1. Wykaz:
a) substancji czynnych zawartych w lekach,
b) œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego,
c) wyrobów medycznych, ordynowanych samodzielnie przez pielêgniarkê, po³o¿n¹.
Pominiêto dookreœlenie leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego - ordyno-
wanych na zlecenie lekarza.
2. Wykaz badañ diagnostycznych,
3.Okreœlenie szczegó³ów zwi¹zanych receptami:
a) sposób i tryb ich wystawiania,
b) wzór recepty,
c) sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przechowywania,
d) sposób realizacji recept,
e) kontrola ich wystawiania i realizacji.
BADANIA
Pielêgniarka i po³o¿na wykonuj¹ czynnoœci zawodowe, w zakresie samodzielnego ordynowania po uprzed-
nim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta.
1) Pielêgniarka i po³o¿na bez dokonania osobistego badania pacjenta mo¿e wystawiæ:
- receptê niezbêdn¹ do kontynuacji leczenia oraz
- receptê albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacjê zaopatrzenia w wyroby
medyczne, je¿eli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
Recepty lub zlecenia wystawione bez osobistego badania fizykalnego, mog¹ byæ przekazane osobie
upowa¿nionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
2) Osobie trzeciej, je¿eli pacjent oœwiadczy podmiotowi udzielaj¹cemu œwiadczeñ zdrowotnych, ¿e
recepty lub zlecenia mog¹ byæ odebrane przez osoby trzecie bez szczegó³owego okreœlania tych osób.
Upowa¿nienie lub oœwiadczenie pacjenta odnotowuje siê w jego dokumentacji medycznej albo do³¹cza do tej
dokumentacji. W dokumentacji zamieszczamy tak¿e informacjê o wystawieniu recepty lub zlecenia oraz
o osobie, której przekazano tak¹ receptê lub zlecenie.
SKUTKI ZMIANY USTAWY
W celu szybszego uzyskania recepty albo skierowania na badania, pacjenci mog¹ zrezygnowaæ z wizyty
lekarskiej i uzyskaæ receptê albo skierowanie od pielêgniarki albo po³o¿nej. Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e
podmioty lecznicze w celu zmniejszenia kosztów prowadzenia dzia³alnoœci, kierowaæ bêd¹ pacjentów do
pielêgniarek zamiast lekarzy. W celu zabezpieczenia pacjentów przed tak¹ praktyk¹ celowa by³aby noweli-
zacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gdzie zagwarantowano by pacjentowi mo¿li-
woœæ wyboru wizyty u lekarza zamiast pielêgniarki oraz uzyskania informacji o takiej mo¿liwoœci.
DOSKONALENIE ZAWODOWE
Metody terapii poszczególnych chorób oraz stosowanych w tej terapii lekarstw podlegaj¹ zmianom, m.in. dlatego
lekarze zobowi¹zani s¹ do ci¹g³ego doskonalenia zawodowego. Pielêgniarkom i po³o¿nym przyznane maj¹
byæ kompetencje do samodzielnego ordynowania leków, wykonywanie tego uprawnienia nie powinno byæ
uwarunkowane jedynie jednorazowym uzyskaniem kwalifikacji w formie kursu specjalistycznego, ale uzale¿nio-
ne od ci¹g³ego aktualizowania wiedzy na temat nowych produktów leczniczych i metod ich stosowania.
BRAK REALNOŒCI TERMINU 1 STYCZNIA 2016 R.
Projekt przewiduje, ¿e pielêgniarki i po³o¿ne bêd¹ mog³y korzystaæ z nowych uprawnieñ od dnia 1 stycznia
2016 r. Okres ten mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹cy na zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich
kursów. Nie jest to jednak s³aboœci¹ proponowanych rozwi¹zañ, poniewa¿ nieprzeprowadzenie kursów
w terminie nie pogorszy ani sytuacji pacjentów, ani pielêgniarek i po³o¿nych, a jedynie odsunie faktyczn¹
mo¿liwoœæ zastosowania proponowanych zmian w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.
FINANSOWANIE
Samodzielne ordynowanie leków, w tym wystawianie na nie recept przez pielêgniarki, podobnie jak wystawia-
nie recept na okreœlone leki niezbêdne do kontynuacji leczenia wi¹¿e siê z ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹
i musi byæ poprzedzone badaniem lub przeprowadzeniem okreœlonego wywiadu.
Ponadto, pielêgniarki i po³o¿ne, które wyra¿¹ wolê lub bêd¹ musia³y z racji zatrudnienia dokonywaæ w/w
œwiadczeñ, musz¹ ukoñczyæ kurs specjalistyczny z tej dziedziny, co tak¿e wi¹¿e siê z poniesieniem zwi¹za-
nych z tym kosztów.
UPRAWNIENIE CZY OBOWI¥ZEK
Choæ Ustawa powo³uje siê w swoich celach na zwiêkszenie uprawnieñ, to de facto nak³ada obowi¹zek
w zakresie realizacji zleceñ lekarskich.
Dla pielêgniarek (po³o¿nych) posiadaj¹cych co najmniej tytu³ licencjata (czyli tak¿e dla magistrów), wystêpo-
waæ bêdzie obowi¹zek wystawiania recept na zlecenie lekarza w ramach kontynuacji.
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BRAK KLAROWNEGO ROZDZIA£U KOMPETENCYJNEGO
Kompetencja pielêgniarki (po³o¿nej) do wystawiania skierowañ na okreœlone badania diagnostyczne, przy
czym projekt nie zawiera delegacji dla Ministra Zdrowia do okreœlenia kto bêdzie interpretowa³ ich wyniki,
czy pielêgniarka (po³o¿na) czy te¿ lekarz. Miêdzy lekarzem a pielêgniark¹, mo¿e zaistnieæ spór kompeten-
cyjny, który mo¿e zagroziæ zdrowiu pacjenta np. w przypadku podwójnej ordynacji leku przez lekarza
i pielêgniarkê.
ODPOWIEDZIALNOŒÆ
W¹tpliwoœci budz¹ wprowadzane w projekcie przepisy uprawniaj¹ce pielêgniarki i po³o¿ne do wystawiania
recept na zlecenie lekarza. Nie wiadomo, kto bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœæ za tak wystawion¹ receptê -
lekarz, który zleci³ wystawienie recepty, czy pielêgniarka, która j¹ wystawi³a.
STANOWISKO SAMORZ¥DU ZAWODOWEGO PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Projekt rz¹dowy niestety nie uzyska³ akceptacji œrodowiska. Zarówno Naczelna Rada Lekarska jak i Naczelna
Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych, wnioskowa³y o odrzucenie projektu w proponowanym brzmieniu. Konsulto-
wane podmioty nie mia³y mo¿liwoœci zapoznania siê z projektami aktów wykonawczych do przedmiotowej
nowelizacji ustawy, co ograniczy³o ich mo¿liwoœci zaznajomienia siê ze szczegó³ami proponowanych zmian.
Uzasadnienie odrzucenia projektu przez NRPIP
1. Brak propozycji normuj¹cych leki, œrodki spo¿ywcze specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego, wyroby
medyczne,
2. Nie przedstawiono skutków finansowych, przypuszczalnie pielêgniarki i po³o¿ne zostan¹ obci¹¿one do-
datkowymi obowi¹zkami i odpowiedzialnoœci¹ bez wzrostu wynagrodzeñ,
3. Zbyt szybki termin wprowadzenia zmian, tj. od stycznia 2016 r.
Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej
W okresie trwania choroby, nawet w chorobach przewlek³ych, czêsto istnieje koniecznoœæ weryfikacji ordy-
nowanego leku, ewentualnie zmiany jego dawki, postaci. Wiedzê tê lekarz uzyskuje w czasie d³ugich
i trudnych studiów oraz nauki w czasie specjalizacji i ustawicznego kszta³cenia podyplomowego. Istniej¹cy
system kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych nie zapewnia tej grupie zawodowej odpowiedniej wiedzy i umie-
jêtnoœci w tym zakresie, a wprowadzenie zmiany standardów kszta³cenia wymaga czasu.
POZOSTA£E ZMIENIANE USTAWY
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.). Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków
spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz.
696, z póŸn. zm.).
ZMIANA USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW
W³¹czenie pielêgniarek i po³o¿nych do krêgu osób uprawnionych do wystawiania recept:
- Pielêgniarka i po³o¿na ubezpieczenia zdrowotnego,
- Pielêgniarka i po³o¿na, z którymi NFZ zawar³ umowê upowa¿niaj¹c¹,
- Pielêgniarka i po³o¿na, z którymi NFZ zawar³ umowê upowa¿niaj¹c¹ do wystawiania recept refundowanych
dla wystawiaj¹cego, jego ma³¿onka, wstêpnych i zstêpnych w linii prostej oraz rodzeñstwa.
Nadanie mo¿liwoœci wystawiania recept pro auctore i pro familia jest analogiczne jak w przypadku lekarzy
i felczerów.
ZMIANA USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW
W³¹czenie pielêgniarek i po³o¿nych do krêgu osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycz-
nych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z póŸn. zm.), powoduje równie¿ to, i¿ osoby te bêd¹ zobowi¹zane do zastoso-
wania siê do przepisów dotycz¹cych praktyk zakazanych w obrocie lekami refundowanymi, o których mowa
w art. 49 ust. 3 ww. ustawy. Przepis art. 49 ust. 3 ww. Ustawy, zakazuje podmiotom uczestnicz¹cym w obrocie
produktami refundacyjnymi do udzielania i przekazywania korzyœci na rzecz œwiadczeniobiorców (pacjen-
tów) oraz osoby uprawnione (tzn. osoby posiadaj¹ce stosowne uprawnienia zawodowe, np. lekarze, pielê-
gniarki).
Recepty na leki zawieraj¹ce okreœlone substancje czynne oraz na œrodki spo¿ywcze specjalnego przezna-
czenia ¿ywieniowego, recepty i zlecenia na okreœlone wyroby medyczne oraz skierowania na okreœlone
badania diagnostyczne, o których mowa w art. 15a ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, mog¹ byæ
wystawiane przez uprawnione pielêgniarki i po³o¿ne nie wczeœniej ni¿ od dnia 1 stycznia 2016 r.

Aleksandra Krzemiñska - radca prawny

Chlebowska, Kubacka - P³oskonka, Krzemiñska Spó³ka Partnerska Radców Prawnych

Przedruk z Dwumiesiêcznika Opolskiej Pielêgniarki i Po³o¿nej nr 1 (24) luty - marzec 2015 r.



 20    BIULETYN

Pielêgniarki ze Wschodu nie rozwi¹¿¹ problemu

Ostatnio w polskiej prasie pojawi³y siê artyku³y, których autorzy pytali, czy powinniœmy poszukaæ

rozwi¹zania problemów pielêgniarstwa poprzez rekrutowanie pielêgniarek z Ukrainy, Bia³orusi czy

Rosji. Skoro Niemcy szukaj¹ chêtnych do takiej pracy nie tylko w Polsce, ale te¿ w Hiszpanii, Grecji,

W³oszech, Portugalii, Serbii, Tunezji czy na Filipinach, a nawet w Chinach, to dlaczego Polska nie

podejmuje podobnych kroków? Pytamy o to prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych,

dr n. med. Gra¿ynê Rogalê-Pawelczyk.

„W Polsce pielêgniarek nie ceni¹. Studiuj pielêgniarstwo w Polsce, pracuj w Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Szwajcarii, W³oszech lub Norwegii”. Takie napisy mo¿na by³o przeczytaæ kilka tygodni temu na
bilbordach w Poznaniu. To wyraz bezradnoœci pielêgniarek i pielêgniarzy. Problem jest znany - pielêgniarek
jest za ma³o, ich wynagrodzenia s¹ niskie, a praca ciê¿ka i niedoceniana. Wed³ug prognozy Naczelnej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych liczba zatrudnionych w Polsce pielêgniarek spadnie do 2030 r. o ponad 30 tys.
W 2012 r. zarejestrowano prawie 4 tys. nowych pielêgniarek i po³o¿nych, a w 2013 r. ju¿ nieca³e 2 tys.
Ten spadek skutkuje coraz wy¿sz¹ œredni¹ wieku - w 2008 r. wynosi³a ona 44 lata dla pielêgniarek,
a po³o¿nych 43. Na koniec 2013 r. œrednia wzros³a odpowiednio do 48 i 47 lat. Najwiêcej zarejestrowanych
pielêgniarek jest w przedziale wiekowym 41-65 lat. Podobnie wygl¹da sytuacja po³o¿nych. Jednoczeœnie
maleje zainteresowanie studiami pielêgniarskimi. Limity na studia I i II stopnia w latach 2006-2011, które
ustala minister zdrowia, zosta³y wykorzystane w 76 proc. Oznacza to ok. 35 tys. absolwentów, z czego
ok. 11 tys. osób otrzyma³o prawo wykonywania zawodu pielêgniarki. To z kolei stanowi tylko 25 proc.
ustalonych przez ministra zdrowia potrzeb w zakresie kszta³cenia zawodowego pielêgniarek!

Resort zdrowia zapowiedzia³ zmianê podejœcia do kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych
m.in. poprzez uznanie pielêgniarstwa jako kierunku zamawianego, ale...

Decyzja Ministerstwa jest mocno spóŸniona - podkreœla dr Gra¿yna Rogala-Pawelczyk, prezes
Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych. - Najbli¿szy nabór na zmienionych zasadach nast¹pi dopiero
w przysz³ym roku, a zatem pierwsi absolwenci zamawianego kierunku to perspektywa roku 2018. Poza tym
zamawiany kierunek musi byæ powi¹zany z miejscami rezydenckimi - bez tego w zasadzie nic siê nie
zmieni. A je¿eli nie pójd¹ za tym równie¿ podwy¿ki p³ac, to wykszta³cone za nasze wspólne pieni¹dze
pielêgniarki wyjad¹ pracowaæ np. do Wielkiej Brytanii czy Niemiec.

Pielêgniarek ubywa z wielu powodów. Najczêœciej wymieniany to niska pensja. Dra¿ni¹ te¿ dyspro-
porcje w dochodach lekarzy i pielêgniarek oraz nie najlepsze relacje pomiêdzy przedstawicielami obu tych
zawodów. Niedawno dowiedzia³am siê, ¿e dwie studentki, absolwentki dobrego warszawskiego liceum,
zrezygnowa³y ze studiowania pielêgniarstwa, poniewa¿ sposób traktowania przez wyk³adowców lekarzy uœwia-
domi³ im, ¿e - jak okreœli³a to jedna z nich - „ca³e ¿ycie bêd¹ nikim”, ¿e ich „idea³y s¹ ma³o wa¿ne dla kogoœ,
kto tak¿e powinien je posiadaæ”. To bardzo smutne - podsumowuje prezes Gra¿yna Rogala-Pawelczyk.

Efekt jest taki, ¿e wskaŸnik liczby pielêgniarek przypadaj¹cych w Polsce na tysi¹c mieszkañców jest
jednym z najni¿szych w Unii Europejskiej. Wed³ug raportu NIPiP w 2035 r. ma¿e on spaœæ z 5 do 4. Poprawy
sytuacji jednak nie widaæ. Przeciwnie, dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 2013 r. o uznawaniu kwalifi-
kacji pielêgniarek (oczekiwana przez pielêgniarki i po³o¿ne) paradoksalnie mo¿e j¹ tylko pogorszyæ. Od 2004
r. szko³y pielêgniarskie w Polsce zast¹piono studiami licencjackimi. Kwalifikacje ich absolwentów s¹ uzna-
wane w krajach UE automatycznie. Dziêki nowej dyrektywie z ubieg³ego roku UE automatycznie uznaje tak¿e
kwalifikacje pielêgniarek po nieistniej¹cych ju¿ liceach medycznych na zasadzie praw nabytych.

Europejscy eksperci przyznaj¹, ¿e Polki s¹ œwietnie wykszta³cone i dobrze przygotowane do wykony-
wania zawodu. A one zdaj¹ sobie z tego sprawê i czêsto emigruj¹ zaraz po otrzymaniu dyplomu. Niepokoj¹ce
jest to, ¿e to w³aœnie m³ode osoby chc¹ wyjechaæ z kraju. Nie powinno to dziwiæ - znaj¹ jêzyki obce i maj¹
potrzebê realizowania siê. Nie s¹ przy tym obci¹¿one opiek¹ nad starymi rodzicami.

W 2014 r. okrêgowe izby pielêgniarek i po³o¿nych wyda³y ponad tysi¹c zaœwiadczeñ uprawniaj¹cych
do uznania kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej, a 244 osoby skreœli³y siê z powodu wyjazdu za granicê.
W 2010 r. zaœwiadczeñ takich wydano ok. 800. Od tego czasu ich liczba co roku wzrasta.

Czy Polska nie powinna w takim razie szukaæ pielêgniarek np. za wschodni¹ granic¹?
Szukanie pracowników wœród imigrantów ze Wschodu nie rozwi¹¿e problemu. Co wiêcej, zaledwie

kilka cudzoziemek zg³osi³o siê w ostatnich latach na sta¿ adaptacyjny, bowiem bariera dla pielêgniarek ze
Wschodu jest praktycznie nie do przekroczenia. Zawód pielêgniarki w Polsce jest zawodem regulowanym
i obowi¹zuj¹ tu bardzo precyzyjnie okreœlone wymagania - takie jak w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej.
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Pielêgniarki ze Wschodu s¹ kszta³cone wed³ug innego systemu i bardzo trudno okrêgowym radom pielê-
gniarek i po³o¿nych potwierdziæ zgodnoœæ ich kwalifikacji z obowi¹zuj¹cymi u nas wymaganiami.

- Cudzoziemka, która chce u nas wykonywaæ zawód pielêgniarki musi przejœæ okreœlon¹ procedurê.
Po pierwsze sk³ada wniosek do okrêgowej rady pielêgniarek i po³o¿nych, na terenie której chce podj¹æ
pracê. Na tym etapie dochodzi do uznania kwalifikacji ogólnych. Je¿eli kurator je uzna, pozostaje kwestia
kwalifikacji specjalistycznych. Po sprawdzeniu znajomoœci jêzyka polskiego okrêgowa rada pielêgniarek
i po³o¿nych mo¿e wydaæ ograniczone prawo do wykonywania zawodu, ale kandydatkê czeka jeszcze rocz-
ny, bezp³atny sta¿ adaptacyjny, który mo¿e siê odbywaæ np. w formie wolontariatu - t³umaczy prezes
Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych i dodaje: - Trzeba pamiêtaæ te¿ o okresie adaptacji - nowy pracow-
nik, w obcym dla siebie œrodowisku kulturowym i jêzykowym potrzebuje wsparcia, a to oznacza rok czy dwa
lata ciê¿kiej pracy jego opiekuna, jak równie¿ ciê¿kiej pracy tej¿e osoby za bardzo niewielkie pieni¹dze.
Pielêgniarki, które przyjad¹ do Polski nie mog¹ liczyæ na ¿aden system wsparcia, tak jak Polki na Zacho-
dzie, którym p³acono za naukê jêzyka, mieszkanie, przyznawano zapomogi. Nie znaczy to, ¿e mam coœ
przeciwko pielêgniarkom z Rosji, Bia³orusi czy Ukrainy. Przeciwnie, ale jeœli polska pielêgniarka bêdzie
pracowa³a za niewielkie pieni¹dze, bez ¿adnego wsparcia w trakcie podnoszenia kwalifikacji, bez mo¿liwo-
œci skorzystania z pracowniczych mieszkañ rotacyjnych, ¿³obków i przedszkoli, a pielêgniarce ze Wschodu
zap³aci siê choæby za mieszkanie, to nie bêdzie to nic innego, jak nierówne traktowanie pracowników.
Powtarzam - podstaw¹ zapewnienia w³aœciwej liczby pielêgniarek, powstrzymania ich od wyjazdów i zachê-
cenia do nauki s¹ bezpieczne warunki pracy, szacunek pracodawcy i godziwe wynagrodzenie.

Co w takim razie Ministerstwo Zdrowia powinno zrobiæ?
- Przede wszystkim przestaæ oszukiwaæ spo³eczeñstwo, ¿e z nami rozmawia. Propozycje strategicz-

nego rozwi¹zania sytuacji pielêgniarstwa w Polsce na parê lat przedstawiliœmy ministrowi zdrowia w 2013 r.
By³ to efekt pracy dwóch zespo³ów powo³anych na nasz¹ proœbê przez ministra zdrowia: do spraw oceny
zapotrzebowania na œwiadczenia pielêgniarki i po³o¿nej oraz do spraw oceny aktów prawnych. Powsta³
obszerny dokument, w którym s¹ konkretne propozycje, co nale¿y zrobiæ przez najbli¿sze 5-10 lat, aby
odbudowaæ polskie pielêgniarstwo. Póki co, le¿y w ministerialnej szufladzie - konkluduje prezes NRPiP.

Znany jest problem i jego nastêpstwa. NRPiP informuje, alarmuje, ale przede wszystkim jest otwarta
na rozmowy. Specjaliœci i œrodowisko pielêgniarskie proponuj¹ rozwi¹zania. Niestety Ministerstwo Zdrowia
nie podejmuje tej inicjatywy. Pielêgniarki od lat nie us³ysza³y ¿adnych konkretnych propozycji.

Przedruk z Magazynu Pielêgniarki i Po³o¿nej Nr 01-02/2015

PRZYPOMINAMY O OBOWI¥ZKU AKTUALIZACJI DANYCH
W CENTRALNYM REJESTRZE PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH

Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie przypomina o obowi¹zku aktualizacji
danych w Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. t.j. z 2014 r.,
poz. 1435 ze zm.) ka¿da pielêgniarka i po³o¿na zobowi¹zana jest do niezw³ocznego zawiadomienia
okrêgowej rady pielêgniarek i po³o¿nych o zmianie danych okreœlonych w art. 44 ust. 1 w terminie
14 dni od daty ich powstania, w szczególnoœci:
-  zmiany nazwiska,
-  zmiany miejsca zamieszkania
- zmiany miejsca pracy
- zaprzestania wykonywania zawodu
-  ukoñczenia studiów, szkoleñ specjalizacyjnych, kursów

Aktualizacji danych pozostaj¹cych w Rejestrze Pielêgniarek, Po³o¿nych nale¿y dokonaæ na
druku Arkusz aktualizacyjny danych osobowych osobiœcie w biurze Okrêgowej Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych w Che³mie, ul. Ob³oñska 20 lub za poœrednictwem poczty.

Arkusz Aktualizacyjny mo¿na otrzymaæ w Biurze OIPiP w Che³mie lub pobraæ ze strony
www.oipip-chelm.pl.

Do Arkusza nale¿y do³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce zmianê danych t.j. np. odpis skrócony aktu
ma³¿eñstwa, dyplom: ukoñczenia studiów, szkolenia specjalizacyjnego, zaœwiadczenie o ukoñczonym kursie,
œwiadectwo pracy, zaœwiadczenie o zatrudnieniu.
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Szpitalny BON TON

Pierwszy kontakt z pacjentem

Pacjent w szpitalu, gabinecie zabiegowym, placówce opiekuñczo-leczniczej jest na prawach goœcia.
Od twojej kultury osobistej zale¿y, czy bêdzie czu³ siê w tym miejscu bezpiecznie i z ufnoœci¹ podda
siê proponowanym zabiegom, a zarazem sam, mimo z³ego samopoczucia i nierzadko braku obycia,
bêdzie okazywa³ ci nale¿ny szacunek.

Pielêgniarka i lekarz poprzez swoje zachowanie i sposób odnoszenia siê do chorego i jego rodziny
nadaj¹ ton relacji, jaka siê w tych miejscach tworzy miêdzy personelem medycznym a pacjentami i ich
bliskimi. Przy czym to pielêgniarka jest tym pracownikiem medycznym, z którym pacjent ma najczêstszy
kontakt, bo to ona zwykle wprowadza go w procedury, informuje o wszystkich praktycznych sprawach
zwi¹zanych z pobytem na oddziale lub w innej placówce medycznej. ̄ yczliwe traktowanie pacjenta przez
pielêgniarkê to nie tylko kwestia dobrych manier, ale te¿ dowód profesjonalizmu, bo dobra obustronna
komunikacja wspiera proces terapeutyczny. Ufny, rozluŸniony pacjent maj¹cy poczucie, ¿e jest powa¿nie
i ¿yczliwie traktowany, chêtniej wspó³pracuje i szybciej wraca do zdrowia.

To ty nadajesz ton
To co dla ciebie, jako pielêgniarki lub po³o¿nej, jest codziennoœci¹, dla pacjenta jest sytuacj¹ now¹,

nieznan¹, bywa ¿e odbieran¹ jako groŸna. Powód, dla którego trafi³ przed twoje oblicze, jest dla niego co
najmniej przykry. Jego stan zdrowia jest zagro¿ony, byæ mo¿e odczuwa silny ból, a na pewno niepokój,
nawet jeœli czekaj¹ go tylko badania kontrolne. Zdenerwowany lub spiêty bywa niemi³y, agresywny, roszcze-
niowy. Jeœli spotka siê z obojêtnym lub równie wrogim przyjêciem, nie znajdzie powodu, by zmieniæ swoje
zachowanie, raczej umocni siê w przekonaniu, ¿e jego nie¿yczliwe zachowanie jest s³uszn¹ strategi¹ prze-
trwania w tym obcym, niechêtnym mu miejscu. Spokojna, ¿yczliwa postawa to jasny komunikat, ¿e rozu-
miesz jego sytuacjê i najlepszy sposób na rozbrojenie podminowanej atmosfery, która grozi niekontrolowa-
nym wybuchem.

Pamiêtaj¹c o tym, ³atwiej bêdzie ci znosiæ niew³aœciwe zachowanie, z jakim zapewne niejednokrotnie
siê w swojej pracy spotykasz. Wyrobienie sobie ¿yczliwej postawy wobec pacjentów, niezale¿nie od tego,
jaki poziom kultury osobistej prezentuj¹, to cenna zawodowa umiejêtnoœæ, która naprawdê „op³aca siê”.
Najwiêkszy gbur potraktowany z szacunkiem i zrozumieniem dla cierpienia, jakiego doœwiadcza, w koñcu
zmiêknie i odp³aci tym samym.

Witanie siê z pacjentem
Ju¿ sam twój wygl¹d daje pacjentowi wyobra¿enie, z kim ma do czynienia. To wa¿ne, by twój wygl¹d:

mowa cia³a, mina, ton g³osu nie wprowadza³ go w b³¹d lub powodowa³, ¿e siê spina. Podchodz¹c do pacjenta:
- Uœmiechnij siê - twoja ¿yczliwoœæ natychmiast ociepli atmosferê. Uœmiech powinien byæ ciep³y,

czasem wystarczy samymi oczami przekazaæ informacjê „proszê siê nie baæ, zaopiekujê siê panem/pani¹”.
- Stañ w tzw. bezpiecznej odleg³oœci, czyli takiej, która bêdzie komfortowa zarówno dla ciebie, jak

i dla pacjenta. Jeœli zorientujesz siê, ¿e ciê nie s³yszy, ma rozproszon¹ uwagê, podejdŸ bli¿ej, pochyl siê lub
przykucnij (jeœli pacjentem jest dziecko).

- Przywitaj siê i przedstaw, podaj¹c imiê, nazwisko i swoje stanowisko, np. „Nazywam siê Ewa
Kowalska, jestem pielêgniark¹ na oddziale wewnêtrznym”. Jeœli kontakt z pacjentem jest utrudniony, ogra-
nicz siê do „jestem pielêgniark¹, zajmê siê pani¹/panem”, a pe³n¹ prezentacjê zostaw na potem, gdy pacjent
bêdzie w lepszym stanie. Przedstaw siê, mimo przypiêtego do fartucha identyfikatora.

- Poinformuj o swoich dzia³aniach. U¿ywaj przy tym formy „pani/ pan” tak¿e w przypadku m³odzie-
¿y powy¿ej 16. roku ¿ycia, dziecko i nastolatka zapytaj, czy mo¿esz mówiæ mu po imieniu. To wyraz
szacunku, na jego brak szczególnie nastoletnie dzieci s¹ bardzo wyczulone.

Prowadzenie wywiadu
Zwykle przy pierwszym kontakcie konieczne jest przeprowadzenie krótkiego wywiadu i wpisanie lub

potwierdzenie danych, które pozwol¹ zidentyfikowaæ pacjenta i zorientowaæ siê, z jakim problemem siê
zg³asza. Zadaj¹c pytania:

- Jak najczêœciej patrz na pacjenta - jeœli nie odrywasz wzroku od druku lub ekranu komputera,
pacjent traci poczucie, ¿e jest dla ciebie ¿ywym cz³owiekiem, a zaczyna czuæ siê „przypadkiem”. To prowa-
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dzi do poczucia uprzedmiotowienia i budzi jego nieufnoœæ wobec ciebie i placówki, w której siê znalaz³.

W efekcie zamiast poddaæ siê zaproponowanym procedurom, zaczyna je kwestionowaæ i domagaæ siê

szczegó³owych objaœnieñ.

- Potakuj, jeœli notujesz i nie mo¿esz na niego patrzeæ - to znak, ¿e s³yszysz, co mówi.

- Zadawaj pytania w przystêpny sposób - jeœli nie uzyska³aœ satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi, zadaj

je ponownie, ale w innej, prostszej formie.

- Jeœli widzisz jego zdenerwowanie, daj mu odczuæ, ¿e rozumiesz jego sytuacjê, np. mówi¹c

uspokajaj¹cym tonem: „wiem, ¿e te formalnoœci s¹ uci¹¿liwe, ale zaraz skoñczymy i zaprowadzê pana/

pani¹ na oddzia³”. Unikaj natomiast sztucznego bratania siê w stylu: „ta biurokracja mnie te¿ dobija, ale co

zrobiæ, takie przepisy”, bo to podwa¿a zaufanie pacjenta do placówki (na ile jeszcze zbêdnych sytuacji

bêdzie tu nara¿ony, zanim ktoœ siê weŸmie za jego leczenie?!).

Jeœli musisz zdenerwowanemu pacjentowi zwróciæ uwagê, zrób to grzecznie, np. zamiast ostre-

go „proszê nie krzyczeæ”, spokojnym tonem, bez zbêdnych komentarzy, poproœ, ¿eby mówi³ nieco ciszej.

Jeœli to nie pomaga, przerwij wywiad i popatrz spokojnie na rozsierdzonego pacjenta. Taka pauza ma

wiêksz¹ moc ni¿ pe³ne irytacji posapywanie, krêcenie z dezaprobat¹ g³ow¹ lub s³owne po³ajanki. Gdy zoba-

czysz, ¿e oddech mu siê uspokaja, powtórz ostatnie pytanie.

Ewa Sawicka, autorka takich ksi¹¿ek, jak m.in. „Podrêcznik savoir-vivre. Podrêcznik dobrych manier”,
wyd. Park/PWN, „Jak znaleŸæ dobr¹ pracê”, wyd. Park „Savoir-vivre. Przy stole/W pracy”, wyd. Zebra,
„Savoir-vivre. W szkole/W sieci/Poza domem”, wyd. Multico, „Pierwsze kroki w zawodzie”, wyd. Now Era.

Jako ekspert udziela³a porad na forum gazeta.pl

Przedruk z Magazynu Pielêgniarki i Po³o¿nej Nr 01-02/2015

Skarbnik Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

przypomina o regularnym op³acaniu sk³adki cz³onkowskiej

Pragnê zaznaczyæ, ¿e podstaw¹ do przyznawania refundacji z Komisji Kszta³cenia

i Doskonalenia Zawodowego oraz zapomóg z Komisji Socjalnej jest  terminowe op³acanie

sk³adki na rzecz Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie.

Jednoczeœnie informujê, ¿e sk³adka cz³onkowska w 2015 roku wynosi - 41,39 z³

dla osób:

- prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

- wykonuj¹cych zawód na podstawie umowy: zlecenia, o dzie³o, o wolantariacie,

- wpisanych na listê okrêgowej izby lecz nie wykonywuj¹cych zawodu,

- przebywaj¹cych za granic¹.

ZACHÊCAMY CZ£ONKÓW OIPIP W CHE£MIE
DO KORZYSTANIA Z BIULETYNU INFORMACYJNEGO

Biuletyn rozprowadzany jest bezp³atnie wœród cz³onków Samorz¹du, dostêpny jest tak¿e w biurze

OIPiP w Che³mie

Kole¿anki i Koledzy je¿eli chcecie z³o¿yæ gratulacje, podziêkowania, kondolencje, zamieœciæ

prace w³asne, np. fragmenty prac licencjackich, magisterskich - NAPISZCIE - my wydrukujemy.

Ponadto informujemy, ¿e Komisja Informacyjna dysponuje œrodkami finansowymi na wyp³atê

wynagrodzeñ autorskich za wiersze, artyku³y problemowe, które zostan¹ przekazane do

publikacji w Biuletynie Informacyjnym.

Redakcja nie zwraca materia³ów. Zastrzegamy sobie prawo skracania przes³anych tekstów. Prosimy

dostarczyæ artyku³y na noœnikach elektronicznych (np. p³yta CD) lub na adres e-mail: oipipchelm@o2.pl

          Zespó³ Redakcyjny
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Szanowni Pañstwo,

W roku 2015 mamy zaszczyt organizowaæ pod opiek¹ merytoryczn¹ wybitnych Profesorów - uznanych
Autorytetów w danej dziedzinie, we wspó³pracy z Klinikami, Towarzystwami Naukowymi, konferencje
medyczne adresowane do ró¿nych grup specjalistów.

Jako organizatorom zale¿y nam równie¿ na udziale w konferencjach licznej grupy pielêgniarek i po³o¿nych.

Wyk³ady prezentowane podczas poszczególnych spotkañ maj¹ charakter bardzo praktyczny i omawiaj¹
problemy z jakimi uczestnicy spotykaj¹ siê najczêœciej w codziennej praktyce.
Uczestnicz¹ce w niej pielêgniarki otrzymuj¹ pe³en pakiet materia³ów konferencyjnych, pe³n¹ obs³ugê
cateringow¹, a na zakoñczenie punktowany certyfikat uczestnictwa.

Poni¿ej prezentujemy kalendarz konferencji medycznych organizowanych w tym roku.

Szczególne zapraszamy do udzia³u w dwóch konferencjach podczas których odbêd¹ siê tematyczne

sesje adresowane do pielêgniarek i po³o¿nych:

POLSKA CHIRURGIA 2015
- ewolucja postêpowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju 29 - 30 maja 2015 r. Ustroñ, Hotel Diament ****

Kalendarz Konferencji Medycznych 2015

Ginekologia, Po³o¿nictwo, Anestezjologia - interdyscyplinarne spojrzenie na nowe trendy
17-18 kwietnia 2015 r. Hotel Wodnik***, S³ok, k. Be³chatowa

XIV Miêdzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne - Wschód - Zachód
18 kwietnia 2015 r. Bia³ystok

Ogólnopolska Konferencja Aktualne problemy Neurologii i Kardiologii Dzieciêcej
24 - 25 kwietnia 2015 r., Kraków- Hotel Galaxy****

XIX Dni Otolaryngologii Dzieciêcej
7 - 9 maja 2015 r. Centrum Kongresowe Hotel Warszawianka**** - Jachranka

VII Szko³a Neonatologii
22 - 23 maja 2015r.,Toruñ -Hotel Copernicus ****

POLSKA CHIRURGIA 2015 - ewolucja postêpowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju
29 - 30 maja 2015 r. Ustroñ, Hotel Diament ****

XLVI Zjazd Okulistów Polskich.
18-20 czerwca 2015 r. Poznañ - Miêdzynarodowe Targi Poznañskie

XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
3 - 5 wrzeœnia 2015 r. Targi EXPO, £ódŸ

Ogólnopolska Konferencja Alergologia i Dermatologia Dzieciêca 2015
23-24 paŸdziernika 2015 r., Toruñ - Hotel Copernicus****

III Nowe Trendy w Otolaryngologii
7 listopada 2015 r. - Hotel Diament**** - Zabrze

Pe³en program konferencji jest umieszczony na stronie www.agora-konferencje.pl

Mgr Dariusz Hein,

Dyrektor

61-608 Poznañ, ul. B³a¿eja 14K/8,

e-mail: biuro@agora-konferencje.pl, www. agora-konferencje.pl, tel. 61 842 70 94, tel./fax 61 842 74 65
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KOMUNIKAT DLA INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH PRAKTYK

dotycz¹cy aktualizacji obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej

w Rejestrze Podmiotów Wykonuj¹cych Dzia³alnoœæ Lecznicz¹

Pielêgniarki i po³o¿ne wykonuj¹ce zawód w formie indywidualnych, grupowych praktyk zgodnie

z art. 25 ust. 3 ustawy dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia³alnoœci leczniczej Dz. U. Nr 112 poz. 654 maj¹

obowi¹zek zg³aszania aktualnego ubezpieczenia OC Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

w ci¹gu 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Wprowadzenie do systemu aktualnych danych ubezpieczeniowych nie podlega op³acie, ale wymaga z³o¿enia
w formie elektronicznej wniosku o wpis zmian w rejestrze.

Aby z³o¿yæ taki wniosek nale¿y:

- uzyskaæ tzw. profil zaufany, konieczny do podpisania wniosku

- zarejestrowaæ siê na stronie Rejestru Podmiotów Wykonuj¹cych Dzia³alnoœæ Lecznicz¹ https://

www.rpwdl.csioz.gov.pl

- uzyskaæ uprawnienia do swojej ksiêgi rejestrowej poprzez wyst¹pienie z wnioskiem o nadanie uprawnieñ do

Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie. Wniosek dostêpny jest po zalogowaniu siê na stronie

https://www.rpwdl.ciosz.gov.pl/ klikaj¹c w „Jak uzyskaæ uprawnienia do ksi¹g rejestrowych”. Poprawnie

wype³niony wniosek o nadanie uprawnieñ nale¿y wys³aæ do Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych

w Che³mie faxem/e-mailem oraz orygina³ wniosku poczt¹. Po wys³aniu wniosku o nadanie uprawnieñ OIPiP

w Che³mie nadaje uprawnienia do ksiêgi i wówczas w zak³adce „Nowy wniosek" jest mo¿liwoœæ utworzenia

wniosku o zmianê dla ksiêgi.

- do³¹czyæ do wniosku za³¹cznik  - skan polisy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC.

INSTRUKCJA dla u¿ytkowników Systemu Rejestr Podmiotów Wykonuj¹cych Dzia³alnoœæ Lecznicz¹,

która zawiera informacje o sposobie logowania, wype³niania, podpisywania oraz wysy³ania wniosków dostêp-

na jest na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl w czêœci „czêste pytania Podmiotów Leczniczych i Praktyk

Zawodowych”. W przypadku pytañ prosimy o kontakt: tel. 82 565 43 73, e-mail: oipipchelm@o2.pl

Z ¿a³obnej karty ...

„Zamknê³y siê ukochane oczy,
Spoczê³y spracowane rêce,
Przesta³o biæ kochane serce,”

Kole¿ance Beacie ̄ ó³kiewskiej
Sekretarzowi Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

Szczere wyrazy wspó³czucia i s³owa otuchy z powodu œmierci

MAMY

Sk³adaj¹ Cz³onkowie Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

i pracownicy biura OIPiP w Che³mie

„Najtrudniej rozstaæ siê z kimœ bliskim
najdro¿szym...”

Kole¿ance Mariannie Szpak
Pe³nomocnikowi Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

Szczere wyrazy wspó³czucia i s³owa otuchy z powodu œmierci

MAMY

Sk³adaj¹ Cz³onkowie

Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie
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Laureatka Konkursu Po³o¿na na Medal

Szanowne Kole¿anki, Koledzy

Zakoñczy³a siê kampania spo³eczna Po³o¿na na medal zorganizowana pod patro-

natem Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych, Polskiego Towarzystwa Po³o¿nych,

Fundacji Rodziæ po Ludzku oraz portalu edukacjapacjenta.pl. Celem kampanii by³ wzrost

œwiadomoœci po³o¿nych nowoczesnych standardów opieki oko³oporodowej i podnie-

sienie standardów pracy w zgodzie z przyjêtymi wymaganiami œrodowiska i oczekiwaniami

pacjentów oraz uœwiadomienie roli po³o¿nej, jej kompetencji i odpowiedzialnoœci w oparciu

o przyjête standardy pracy jak¹ na co dzieñ wykonuje.

W konkursie, który zosta³ przeprowadzony w ramach kampanii na najlepsz¹

po³o¿n¹ w Polsce oddano 43 115 g³osów, zg³oszono 705 po³o¿nych (najwiêcej z woje-

wództwa œl¹skiego, wielkopolskiego i mazowieckiego). Kryteria oceny po³o¿nej zosta³y

przygotowane w oparciu o rekomendacje konsultanta krajowego w dziedzinie

pielêgniarstwa ginekologicznego i po³o¿niczego.
                                                                                   Przewodnicz¹ca

                                                                                  Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych

                                                                                w Che³mie

El¿bieta Szybista



Chcia³abym wyraziæ gor¹ce podziêkowania wszystkim, którzy na mnie g³osowali. To dziêki

Pañstwa e-mailom uzyska³am 7 miejsce w kraju i pierwsze w województwie lubelskim. Gdyby nie

Pañstwa g³osy nie by³abym tak wysoko wyró¿niona z czego bardzo siê cieszê. Do konkursu zg³osi³o

siê 705 po³o¿nych z ca³ej Polski. Akcje zorganizowa³a Akademia Malucha Alantan pod patronatem

Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych, Polskiego Towarzystwa Po³o¿nych, Fundacji Rodziæ po

Ludzku oraz portalu edukacja pacjenta.pl. Oceny dokonano na podstawie rekomendacji Konsultan-

ta Krajowego w dziedzinie pielêgniarstwa ginekologicznego i po³o¿niczego.

Jestem po³o¿n¹ od 31 lat i ca³y czas w zawodzie. Po³o¿na to piêkny zawód, ale jednoczeœnie

ciê¿ka praca. Wymaga wielkiego wysi³ku i ci¹g³ego dokszta³cania siê. Trzeba mieæ wielkie serce

i prawdziwe powo³anie, aby poœwiêciæ uwagê swoim podopiecznym. Zawód po³o¿nej wymaga du¿o

cierpliwoœci, wyrozumia³oœci oraz empatii. Trzeba byæ otwartym na wspó³pracê i wspó³dzia³anie

z pacjentk¹ i jej rodzin¹. Trzeba umieæ zrozumieæ kobietê w ka¿dej sytuacji, w której siê do nas

zwraca a jednoczeœnie wiedzieæ, kiedy pochwaliæ, pomóc pokierowaæ gdzie potrzeba albo po

prostu milczeæ.

Ja Pacjentkê oraz jej rodzinê traktujê z szacunkiem i na zasadach partnerskich. Poznajê jej

oczekiwania i potrzeby sprawowania opieki. Mobilizuje je oraz zachêcam do podejmowania

w³asnych decyzji dotycz¹cych opieki a jednoczeœnie dostarczam wyczerpuj¹cych informacji na ten

temat.

Pracujê w Poradni "K", gdzie zg³aszaj¹ siê Panie w ró¿nym wieku i z ró¿nymi problemami.

Ka¿da oczekuje pomocy odpowiedniej dla siebie a ja staram siê sprostaæ im potrzebom i oczekiwa-

niom.

Konkurs ten pokaza³, ¿e chyba udaje mi siê, skoro 406 osób na mnie zag³osowa³o i jako

jedyna w województwie wygra³am.

To przyk³ad na to, ¿e wiedza i doœwiadczenie jakie posiadam jest po¿yteczne w moim œrodo-

wisku. Jednoczeœnie przyczynia siê do pozytywnego kreowania wizerunku zawodu po³o¿nej

w naszym szpitalu i spo³eczeñstwie.

Dlatego bardzo gor¹co zachêcam swoje kole¿anki do II Edycji Konkursu "Po³o¿na na medal"

ju¿ od kwietnia 2015 r.

                                                                        El¿bieta Szybista

                                                                         Po³o¿na Poradni K

                                                                         SPWSzS w Che³mie

Laureatka o sobie...

Dziel¹c radoœæ z osi¹gniêtego wyniku ¿yczymy dalszych sukcesów i satysfakcji

w pracy zawodowej oraz w ¿yciu osobistym.

                                                            Okrêgowa Rada Pielegniarek i Po³o¿nych

                                                              w Che³mie



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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Sk³ad komputerowy:  Agnieszka Kowalczuk & Ma³gorzata Wancerz (OIPiP w Che³mie)
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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


