WYDARZENIA…
Na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w dniach18-20 marca 2014 r. mia³y
miejsce wybory uzupe³niaj¹ce na funkcjê Wiceprezesa Po³o¿nej Naczelnej Rady Pielêgniarek
i Po³o¿nych (po rezygnacji pani Izabeli Kowalskiej).
W wyniku przeprowadzonego g³osowania Wiceprezesem Po³o¿n¹ Naczelnej Rady Pielêgniarek
i Po³o¿nych zosta³a pani Beata ¯ó³kiewska, Sekretarz Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
w Che³mie.
W imieniu Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie
sk³adam serdeczne gratulacje i ¿yczenia owocnej pracy.
Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych
w Che³mie
/-/ Wies³awa Szaniawska

List

Wiara nadzieja mi³oœæ

Tak
to znowu ja
godna po¿a³owania
karykatura istnienia
moja litania ¿ycia
to codzienne zwiastowania
i niecodzienne zmartwychwstania
czasem bywam Matk¹ Teres¹ przygarbion¹
z przykurzonym krzy¿em na krzy¿owej drodze
modlê siê by ju¿ nigdy WYKONA£O SIÊ nie pad³o
kiedy patrzysz na mnie z wysoka
wybacz sporadyczn¹ ignorancjê
có¿ ja mogê Ci daæ
skoro mam uczulenie na zapach cierpienia
nieub³agany czas
zmywa mi³oœæ do bliŸniego
z Kamiennych Tablic
mo¿e bêdê œladem popio³u na palcu Boga
Tak
ja godna po¿a³owania
karykatura istnienia

Spraw Panie
aby wiara w drugiego cz³owieka
towarzyszy³a mi do koñca moich dni
Spraw Panie
aby brak nadziei nie mia³ miejsca
w trudach dnia powszedniego
Spraw Panie
aby moja mi³oœæ mog³a wyj¹æ gwoŸdzie z r¹k Twoich
byœ obj¹³ mnie swoim ramieniem
Spraw Panie
aby na piasku nie zabrak³o odcisków stóp moich
w drodze do morza Twojej ³aski

autor: Iwona Chudoba
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NACZELNA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych
Stanowisko Nr 3
Prezydium Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku
w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Prezydium NRPiP wyra¿a stanowczy sprzeciw wobec zapisów w/w rozporz¹dzenia dotycz¹cego
pominiêcia stanowiska pielêgniarki w wykazie osób uprawnionych do realizacji œwiadczeñ z zakresu
leczenia stomatologicznego. Powy¿szy zapis spowoduje zmianê stanowiska pielêgniarki na pomoc
dentystyczn¹, co skutkowaæ bêdzie degradacj¹ zawodow¹ znacznej grupy pielêgniarek od lat wykonuj¹cych zawód w placówkach stomatologicznych.
Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych widz¹c zagro¿enie dla pozycji zawodowej i ekonomicznej pielêgniarek realizuj¹cych œwiadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego zg³asza³a uwagi do
projektu rozporz¹dzenia wnioskuj¹c o utrzymanie realizacji œwiadczeñ równie¿ przez pielêgniarki.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ zatrudnione tam pielêgniarki posiadaj¹ doœwiadczenie, wieloletni sta¿ pracy na danym stanowisku oraz wywi¹zuj¹ siê ze swoich obowi¹zków w sposób odpowiedzialny, prezentuj¹c du¿¹ wiedzê w tej dziedzinie.
Uwa¿amy, ¿e po raz kolejny opinie samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych zosta³y
zlekcewa¿one przez decydentów.
Prezydium NRPiP wnosi o utrzymanie dotychczasowych mo¿liwoœci wykonywania zadañ w zakresie leczenia stomatologicznego przez pielêgniarki poprzez zmianê zapisów w/w rozporz¹dzenia
i umieszczenie w wykazie pozosta³y personel „stanowiska pielêgniarki z 2 letnim doœwiadczeniem
w wykonywaniu œwiadczeñ stomatologicznych”.
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Gra¿yna Rogala-Pawelczyk

Stanowisko Nr 4
Prezydium Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie sytuacji pielêgniarek i pielêgniarzy systemu ratownictwa medycznego
Prezydium NRPiP realizuj¹c dzia³ania wynikaj¹ce z ustawy o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych zwraca ponownie uwagê na nieprawid³owoœci wynikaj¹ce z praktyk kadry zarz¹dzaj¹cej niektórych podmiotów leczniczych.
Powy¿sze nieprawid³owoœci dotycz¹ zwalniania pielêgniarek i pielêgniarzy wykonuj¹cych zawód
w ramach systemu Pañstwowego Ratownictwa Medycznego i zatrudnienie na ich miejsce ratowników
medycznych. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa art. 36 ust. 1 ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym w sk³ad zespo³u ratownictwa medycznego wchodzi m. in. pielêgniarka systemu lub
ratownik medyczny. Wskazuje to, i¿ powy¿sze grupy zawodowe posiadaj¹ te same uprawnienia do
wykonywania œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.
Brak jest uzasadnienia dla dzia³añ dysponentów jednostek, którzy zwalniaj¹ pielêgniarki a na
ich miejsca zatrudniaj¹ ratowników medycznych.
Wskazujemy, i¿ projekt Zarz¹dzenia Prezesa NFZ w sprawie okreœlenia kryteriów oceny ofert
w postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w pozycji
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- ratownictwo medyczne wprowadza zmiany nazewnictwa dla zawodu systemu ratownictwa medycznego, okreœlaj¹c je jako "personel nielekarski".
Takie dzia³ania s¹ niedopuszczalne i budz¹ sprzeciw naszego œrodowiska, przyjêta nomenklatura
nazewnictwa pracowników wykonuj¹cych œwiadczenia zdrowotne w Systemie Ratownictwa Medycznego
zosta³a jasno okreœlona w ustawie o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym, dlatego te¿ niezrozumia³ym jest wprowadzanie nowych niezgodnych ze s³ownikiem ustawy o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym okreœleñ dla pracowników systemu.
Prezydium NRPiP stwierdza, i¿ powy¿sze dzia³ania s¹ wstêpem do likwidacji stanowisk pracy
pielêgniarek i pielêgniarzy w systemie Ratownictwa Medycznego. Takie dzia³ania w ocenie samorz¹du
s¹ przejawem dyskryminacji zawodu pielêgniarki i pielêgniarza oraz brakiem odpowiedzialnoœci za
wydatkowanie œrodków publicznych w tym tak¿e z funduszy Unii Europejskiej na przygotowanie
wysokospecjalistycznej kadry pielêgniarek i pielêgniarzy, którzy z chwil¹ powstania projektu systemu
ratownictwa medycznego ten system tworzyli.
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Gra¿yna Rogala-Pawelczyk

Stanowisko
Prezydium Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
i Prezydium Zarz¹du Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie braku dzia³añ Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielêgniarki i Po³o¿ne
Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek i Po³o¿nych
domagaj¹ siê w trybie pilnym przekazania stronie spo³ecznej informacji o efektach pracy nad nowelizacj¹
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).
Zmiana powy¿szego dokumentu jest niezbêdna, poniewa¿ dalsze utrzymywanie obecnie obowi¹zuj¹cych zapisów przedmiotowego rozporz¹dzenia doprowadzi do znacznego ograniczenia liczby
Pielêgniarek i Po³o¿nych w oddzia³ach szpitalnych co zmniejszy bezpieczeñstwo zdrowotne pacjentów.
Domagamy siê zobowi¹zania podmiotów leczniczych do informowania opinii publicznej
o aktualnych obsadach Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Ponadto pilnej interwencji wymaga ustalenie wynagrodzenia dla Pielêgniarek i Po³o¿nych na
poziomach odpowiadaj¹cych ich kwalifikacjom, pe³nionym funkcjom i doœwiadczeniu, uwzglêdniaj¹cych
zagro¿enie i niebezpieczeñstwo zwi¹zane z wykonywaniem tego zawodu oraz spoczywaj¹cej na Nich
odpowiedzialnoœci. Ustalenie wynagrodzeñ na odpowiednim poziomie jest niezbêdne by pozyskaæ
m³odych ludzi do zawodu Pielêgniarki i Po³o¿nej.
Zwracamy uwagê i¿ w ci¹gu piêciu najbli¿szych lat dojdzie do znacznego spadku liczby zarejestrowanych i zatrudnionych Pielêgniarek i Po³o¿nych w Polsce. Skutkowaæ to bêdzie pozbawieniem spo³eczeñstwa polskiego opieki i brakiem realizacji œwiadczeñ zdrowotnych wykonywanych przez Pielêgniarki
i Po³o¿ne.
Oczekujemy od Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej podjêcia wi¹¿¹cych decyzji.
Brak reakcji zmusi nas do podjêcia radykalnych dzia³añ.
Przewodnicz¹ca Zarz¹du
Krajowego Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego
Pielêgniarek i Po³o¿nych
Lucyna Dargiewicz

Prezes
Naczelnej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych
Gra¿yna Rogala-Pawelczyk
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STANOWISKO
Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie poparcia Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
i Prezydium Zarz¹du Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych

Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie w pe³ni popiera Stanowisko Prezydium
Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych i Prezydium Zarz¹du Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego
Pielêgniarek i Po³o¿nych z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie braku dzia³añ Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielêgniarki i Po³o¿ne.
Sekretarz ORPiP w Che³mie
Beata ¯ó³kiewska

Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie
Wies³awa Szaniawska

Nowe normy zatrudnienia pielêgniarek niebezpieczne dla pacjentów
Normy, które stan¹ siê obowi¹zkowe od kwietnia, s¹ nie do przyjêcia. S¹ niekorzystne przede wszystkim dla naszych pacjentów - o sytuacji pielêgniarek rozmawiamy z Lucyn¹ Dargiewicz, przewodnicz¹c¹ Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Od 1 kwietnia zacznie obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie daj¹ce mo¿liwoœæ dobrowolnego
decydowania dyrektorom szpitali o liczbie zatrudnionych pielêgniarek. Praktycznie mo¿e
to ograniczyæ ich liczbê do minimum. Stwarza to zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia pacjentów.
Te normy, które stan¹ siê obowi¹zkowe od kwietnia, s¹ nie do przyjêcia. S¹ niekorzystne przede
wszystkim dla naszych pacjentów. Po pierwsze, jest z³a kategoryzacja pacjentów, która nie pozwala
na elastycznoœæ. Pozwala natomiast dyrektorom szpitali na drastyczne zmniejszenie liczby pielêgniarek. Pielêgniarka bêdzie zmuszona decydowaæ, który pacjent ma byæ obs³u¿ony w pierwszej kolejnoœci. Powinien decydowaæ o tym stan zdrowia chorego, ale w sytuacji, kiedy na oddziale bêdzie jedna
pielêgniarka, a pacjentów 40, to podjêcie decyzji mo¿e okazaæ siê niewykonalne.
A jak to przedk³ada siê na jakoœæ?
To w³aœnie jakoœæ powinna byæ bezwzglêdnie kontrolowana przez NFZ, bo w takich wypadkach,
o których wspomnia³am, trudno mówiæ o wykonaniu pracy, nie mówi¹c ju¿ o odpowiedzialnym zajêciu
siê pacjentem, a przecie¿ chodzi nie tylko o jakoœæ, ale przede wszystkim o zdrowie i ¿ycie cz³owieka.
To rozporz¹dzenie jest nieludzkie, bo stwarzane bêd¹ sytuacje zagro¿enia zarówno dla pacjenta, jak
i dla samych pielêgniarek. Zmniejszaj¹c ich liczbê, która ju¿ dziœ jest za ma³a i dochodzi do takich
tragedii, jak np. we w³oc³awskim szpitalu, nie ma szans na normaln¹, odpowiedzialn¹ pracê. Do tego
dochodz¹ jeszcze sytuacje, gdy nak³ada siê na pracownika zadania ponad jego mo¿liwoœci.
Jakie prace wykonuje pielêgniarka na oddziale, które s¹ niezgodne z zakresem jej
obowi¹zków?
O tym, co powinna robiæ pielêgniarka, mówi rozporz¹dzenie i ustawa, natomiast w praktyce jest tak,
¿e pielêgniarce zleca siê wszelkie mo¿liwe zadania, pocz¹wszy od obowi¹zków sprz¹taj¹cych, a koñcz¹c na zastêpowaniu lekarzy. Zwi¹zek zawodowy bêdzie wystêpowa³ do NFZ o to, by zobowi¹za³
placówki medyczne do informowania pacjentów o tym, ile godzin w pracy przebywa pielêgniarka,
która ma siê nimi opiekowaæ, czy jest to 5., a mo¿e 26. godzina jej pracy. System, który dopuszcza, ¿e
mo¿na pracowaæ na umowê o pracê, po czym podejmowaæ pracê na umowê kontraktow¹, nastêpnie
przyjmowaæ inn¹ formê zatrudnienia i praktycznie przez kilka dni przebywaæ w pracy, jest niebezpieczny dla samej pielêgniarki i dla pacjenta. Nie ma nic wspólnego z ochron¹ zdrowia.
Jakie jeszcze zapisy w rozporz¹dzeniu o normach obsad pielêgniarek s¹ niew³aœciwe?
Rozporz¹dzenie daje dyrektorom szpitali mo¿liwoœæ decydowania dobrowolnie o obsadzie personelu,
a i tak ju¿ korzystaj¹ z mo¿liwego minimum. A jest to zadanie dla NFZ, który kontraktuje us³ugi
i powinien sprawdzaæ wykonanie i jakoœæ tych us³ug.
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Mówi³a pani o tym, ¿e pielêgniarki s¹ przemêczone, ¿e wykonuj¹ niemal¿e niewolnicz¹
pracê, ¿e jest ich za ma³o, a bêdzie jeszcze mniej.
Œrednia wieku pielêgniarek w Polsce to 46-56 lat, s¹ to kobiety z wieloletnim sta¿em, czêsto schorowane,
g³ównie cierpi¹ce na dolegliwoœci krêgos³upa. Pacjentów jest zbyt wielu w przeliczeniu na pielêgniarkê,
dochodzi do tego obci¹¿enie psychiczne, ci¹g³y stres, który jest wpisany w ten zawód, ale to nie oznacza,
¿e nale¿y go potêgowaæ. Poza tym, jak mo¿na cz³owieka zmuszaæ do bylejakoœci, bo tak to wygl¹da, gdy
obcina siê czas, który ma byæ poœwiêcony dla pacjenta.
W jaki sposób zwi¹zek zamierza walczyæ o poprawê jakoœci i komfortu pracy?
Próbowaliœmy na wiele ró¿nych sposobów, choæby nawet przy tworzeniu tego rozporz¹dzenia - przecie¿
my siê z nim nie zgodziliœmy. Pracowaliœmy w zespo³ach przez dwa lata, aby przygotowaæ raport o stanie
pielêgniarstwa, by by³o rzetelne odniesienie dla ustawodawców. Raport z³o¿yliœmy pod koniec ubieg³ego
roku, nikt go nawet nie przejrza³, nie jest podpisany przez ministra zdrowia, a wiêc jako dokument nie
istnieje i nie mo¿e byæ podany do publicznej wiadomoœci. Z ministrem Ar³ukowiczem próbujemy siê spotkaæ od wrzeœnia ubieg³ego roku, ale nie ma dla nas czasu.
Co zamierzacie w tej sytuacji zrobiæ?
W tej chwili ³¹czymy siê z europejskimi organizacjami zwi¹zkowymi, aby wspólnie forsowaæ zmiany poprzez
apelowanie do Parlamentu Europejskiego. Skoro w kraju nikt nas nie s³ucha, to mo¿e jeœli proponowane
przez nas normy stan¹ siê obowi¹zuj¹cymi w Europie, nasz rz¹d zostanie zmuszony do ich wprowadzania.
To na razie jedna z nielicznych szans na zmuszenie do egzekwowania naszych praw. Nie jest te¿ wykluczona eskalacja akcji protestacyjnych. Jeœli to siê nie zmieni, konsekwencje wprowadzenia takich przepisów,
jakie proponuje siê obecnie, mog¹ byæ tragiczne, tak¿e ekonomicznie je odczujemy, bo kiedy dojdzie
do zaniedbañ i zdarzeñ niepo¿¹danych, pojawi¹ siê dodatkowe koszty zwi¹zane choæby z leczeniem
powik³añ.
Projektu o stanie pielêgniarstwa w Polsce, który zosta³ opracowany przez zespó³ wspó³pracuj¹cy
z Ministerstwem Zdrowia, nie czyta³ i nie bra³ pod uwagê nikt. Formalnie ten dokument nie istnieje, bo
minister nie znajduje czasu, ¿eby go podpisaæ. Pielêgniarki zg³asza³y uwagi do rozporz¹dzenia o normach
zatrudnienia, wskazywa³y na koniecznoœæ zmian, bo w ich ocenie stosowanie wytycznych tego rozporz¹dzenia zagra¿a bezpieczeñstwu pacjentów. Nie wziêto jednak tego pod uwagê. Pracê zespo³ów, które
z³o¿y³y propozycjê zmian, zlekcewa¿ono. Narzucono autorytatywnie normy, których nie poddano konsultacji. Czy grozi nam systemowy terroryzm?
Pielêgniarek i tak jest za ma³o, pracuj¹ ponad swoje mo¿liwoœci, czêsto zmuszane s¹ do wykonywania
prac niezgodnych z ich kwalifikacjami. Œrednia wieku pielêgniarek w naszym kraju wynosi od 46 do 56 lat.
Pensja zasadnicza netto œrednio to 1600 z³. W niektórych szpitalach na ka¿d¹ pielêgniarkê przypada
kilkunastu, a nawet kilkudziesiêciu pacjentów.
Zród³o:http://www.termedia.pl/Nowe-normy-zatrudnienia-pielegniarek-niebezpieczne-dla-pacjentow,12111.html

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 2014 roku wynosi - 40,00 z³ dla
osób:
- prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
- wykonuj¹cych zawód wy³¹cznie na podstawie umowy: zlecenia, o dzie³o, o wolantariacie,
- wpisanych na listê okrêgowej izby lecz nie wykonywuj¹cych zawodu,
- przebywaj¹cych za granic¹.
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Dz.U.2013.1562
ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielêgniarstwa oraz dziedzin maj¹cych zastosowanie w ochronie
zdrowia, w których mo¿e byæ prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne
(Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 r.)
Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej
(Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z póŸn. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 1. 1. Specjalizacje dla pielêgniarek mog¹ byæ prowadzone w dziedzinach pielêgniarstwa:
7) opieki d³ugoterminowej;
anestezjologicznego i intensywnej opieki;
8) opieki paliatywnej;
chirurgicznego;
9) pediatrycznego;
geriatrycznego;
10) psychiatrycznego;
internistycznego;
11) ratunkowego;
onkologicznego;
12) rodzinnego.
operacyjnego;

2. Specjalizacja dla pielêgniarek mo¿e byæ prowadzona w dziedzinie maj¹cej zastosowanie w ochronie
zdrowia - w ochronie zdrowia pracuj¹cych.
3. Specjalizacja dla po³o¿nych mo¿e byæ prowadzona w dziedzinach pielêgniarstwa:
1) ginekologiczno-po³o¿niczego;
2) rodzinnego.
4. Specjalizacja dla pielêgniarek i po³o¿nych mo¿e byæ prowadzona w dziedzinie pielêgniarstwa:
1) epidemiologicznego;
2) neonatologicznego.
§ 2. 1. Kursy kwalifikacyjne dla pielêgniarek mog¹ byæ prowadzone w dziedzinach pielêgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
11) operacyjnego;
2) chirurgicznego;
12) opieki d³ugoterminowej;
3) diabetologicznego;
13) opieki paliatywnej;
4) geriatrycznego;
14) pediatrycznego;
5) internistycznego;
15) psychiatrycznego;
6) kardiologicznego;
16) ratunkowego;
7) nefrologicznego z dializoterapi¹;
17) rodzinnego;
8) neonatologicznego;
18) œrodowiska nauczania i wychowania;
9) neurologicznego;
19) transplantacyjnego.
10) onkologicznego;
2. Kurs kwalifikacyjny dla pielêgniarek mo¿e byæ prowadzony w dziedzinie maj¹cej zastosowanie
w ochronie zdrowia - w ochronie zdrowia pracuj¹cych.
3. Kursy kwalifikacyjne dla po³o¿nych mog¹ byæ prowadzone w dziedzinach pielêgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki w po³o¿nictwie i ginekologii;
2) operacyjnego;
3) rodzinnego.
4. Kurs kwalifikacyjny dla pielêgniarek i po³o¿nych mo¿e byæ prowadzony w dziedzinie pielêgniarstwa epidemiologicznego.
§ 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 24 sierpnia 2015 r.
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Informacja dla absolwentek liceów medycznych
w aspekcie zmienionej dyrektywy 2005/36/WE
Pielêgniarka posiadaj¹ca dyplom liceum medycznego, która chcia³aby podj¹æ pracê w pañstwie Unii
Europejskiej po 1 stycznia 2014 r. (czyli po wejœciu w ¿ycie unowoczeœnionej dyrektywy 2005/36/WE),
powinna przede wszystkim zg³osiæ siê do organu rejestruj¹cego w danym kraju by uzyskaæ informacje
na temat warunków uzyskania rejestracji. W poszczególnych krajach czêsto funkcjonuj¹ wewnêtrzne
przepisy korporacyjne reguluj¹ce tê kwestiê w ró¿ny sposób.
Pielêgniarka, absolwentka liceum medycznego, przed wyjazdem powinna przet³umaczyæ dyplom
u t³umacza przysiêg³ego (niektóre kraje wymagaj¹ dodatkowego poœwiadczenia go w MSZ, MZ lub
ambasadzie danego kraju - dlatego wa¿ne jest aby wczeœniej poznaæ wymagania danego organu
rejestruj¹cego). Niezbêdne jest te¿ uzyskanie zaœwiadczenia z okrêgowej izby pielêgniarek i po³o¿nych, wydawanego osobom chc¹cym podj¹æ pracê na terenie UE. Zaœwiadczenie takie wa¿ne jest
3 miesi¹ce i zawiera informacje m. in. na temat posiadanego wykszta³cenia (dyplomu), sta¿u pracy
czy braku prowadzonych postêpowañ w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zmiany dotycz¹ce uznawania dyplomów liceum pielêgniarskiego nie oznaczaj¹
ich automatycznego i bezwarunkowego uznania w innych krajach UE, bez koniecznoœci spe³nienia
warunków wynikaj¹cych z przepisów dyrektywy oraz krajowych uregulowañ. Wa¿na u wyje¿d¿aj¹cych
absolwentów liceów medycznych powinna byæ œwiadomoœæ koniecznoœci spe³nienia podstawowego
warunku umo¿liwiaj¹cego podjêcie pracy, jakim jest posiadanie co najmniej 3 letniego sta¿u (pracy)
w zawodzie pielêgniarki w ostatnich 5 latach.
W zwi¹zku z tym absolwentki liceów, które dawno temu wyjecha³y do innych krajów i podjê³y pracê
poza zawodem pielêgniarki (np. opiekuna, asystenta itp.) i w zwi¹zku z tym nie spe³niaj¹ powy¿szego
warunku aktualnego wykonywania pracy w zawodzie (3/5), nie bêd¹ mog³y skorzystaæ z nowych
uregulowañ dyrektywy.
Ÿród³o:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Pielêgniarek i Po³o¿nych

Termin wejœcia w ¿ycie zmian zasad uznawania kwalifikacji zawodowych:
Dyrektywa Unii Europejskiej jest specyficznym aktem prawnym. Nie jest to dokument, na który mo¿na
powo³ywaæ siê bezpoœrednio w kontaktach z danym organem w pañstwie cz³onkowskim. Dopiero
implementacja dyrektywy za pomoc¹ ustawy daje mo¿liwoœæ jej stosowania. Organy Unii Europejskiej
poprzez dyrektywy zobowi¹zuj¹ pañstwa cz³onkowskie do wprowadzenia pewnych regulacji
prawnych. Dyrektywy s³u¿¹ do osi¹gniêcia wskazanego w nich, po¿¹danego stanu rzeczy. Dyrektywy
w wielu kwestiach pozostawiaj¹ krajom cz³onkowskim Unii znaczn¹ swobodê wyboru rozwi¹zañ.
Warto zwróciæ uwagê na art. 3 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia
20 listopada 2013 r. zmieniaj¹ca dyrektywê 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporz¹dzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie wspó³pracy administracyjnej za poœrednictwem
systemu wymiany informacji na rynku wewnêtrznym ("rozporz¹dzenie w sprawie IMI") zgodnie,
z którym pañstwa cz³onkowskie wprowadzaj¹ w ¿ycie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbêdne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 18 stycznia 2016 r.
Reasumuj¹c nale¿y dodaæ, i¿ wskazana powy¿ej data jest ostatecznym terminem, w jakim pañstwa
cz³onkowskie musz¹ przyj¹æ odpowiednie regulacje. Jednoczeœnie to od ustawodawców ka¿dego
z pañstw cz³onkowskich zale¿y, kiedy implementuj¹ niniejsz¹ dyrektywê. Musz¹ to zrobiæ do 18.01.2016 r.,
jednak¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby transponowaæ j¹ wczeœniej.
Prezes NRPiP
(-) dr n. med. Gra¿yna Rogala-Pawelczyk
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Za³¹cznik nr 1
Do Uchwa³y Nr 49/VI/13 ORPiP w Che³mie z dnia 10 grudnia 2013 r.
zmieniony Uchwa³¹ Nr 62/VI/14 ORPiP w Che³mie z dnia 04 marca 2014 r.

REGULAMIN REFUNDACJI
KOSZTÓW KSZTA£CENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
PONOSZONYCH PRZEZ CZ£ONKÓW
OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH W CHE£MIE
Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Z bud¿etu Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie mog¹ byæ refundowane koszty
ponoszone przez cz³onków Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie w zwi¹zku
z uczestnictwem w ró¿nych formach kszta³cenia i doskonalenia zawodowego organizowanych
przez uprawnione jednostki organizacyjne na mocy ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej
z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174 poz.1038).
§ 2. 1. Wysokoœæ funduszu przeznaczonego na refundowanie udzia³u cz³onków OIPiP w Che³mie
w ró¿nych formach kszta³cenia i doskonalenia zawodowego okreœla na ka¿dy rok kalendarzowy
uchwa³a bud¿etowa okrêgowego zjazdu pielêgniarek i po³o¿nych.
2. Fundusz przeznaczony na refundacjê kosztów kszta³cenia i doskonalenia zawodowego
pielêgniarek i po³o¿nych stanowi¹ œrodki pochodz¹ce ze sk³adek cz³onkowskich, odsetek z lokat
bankowych oraz darowizn na rzecz Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie.
3. Refundacja kosztów uczestnictwa w kszta³ceniu i doskonaleniu zawodowym mo¿e byæ
zawieszona w chwili wykorzystania œrodków bud¿etowych w danym roku kalendarzowym, zaœ
zobowi¹zania finansowe zostan¹ przeniesione do realizacji na kolejny rok bud¿etowy.
§ 3. 1. Za koszt uczestnictwa uwa¿a siê op³atê wniesion¹ przez uczestnika za udzia³ w formach
kszta³cenia i doskonalenia zawodowego wymienionych w § 5.
2. W przypadku, gdy cz³onkowi OIPiP w Che³mie czêœæ kosztów kszta³cenia pokrywa zak³ad
pracy lub inny podmiot, za koszt uczestnictwa uwa¿a siê ró¿nicê pomiêdzy ca³kowitym kosztem
kszta³cenia a wysokoœci¹ kwoty otrzymanej z zak³adu pracy lub innego podmiotu.
3. Kosztami uczestnictwa nie s¹: op³aty zwi¹zane z noclegiem, wy¿ywieniem, przejazdem uczestnika, op³at¹ za wydanie dyplomu itp.
§ 4. Refundacja kosztów uczestnictwa mo¿e byæ czêœciowa lub ca³kowita.
§ 5. Cz³onkowie OIPiP w Che³mie maj¹ prawo ubiegaæ siê o refundacjê kosztów uczestnictwa
zwi¹zanych z udzia³em w:
1. zjazdach, sympozjach, konferencjach, seminariach,
2. szkoleniu specjalizacyjnym zw. specjalizacj¹,
3. kursach kwalifikacyjnych,
4. kursach specjalistycznych,
5. kursach dokszta³caj¹cych,
6. studiach pomostowych dla pielêgniarek i po³o¿nych,
7. magisterskich studiach pielêgniarskich/po³o¿niczych lub innych maj¹cych zastosowanie
w pielêgniarstwie i po³o¿nictwie,
8. studiach podyplomowych na kierunkach maj¹cych zastosowanie w realizacji zadañ, których
posiadanie jest przydatne do wykonywania zadañ zawodowych na danym stanowisku,
9. studiach doktoranckich.
§ 6. Cz³onkowie OIPiP w Che³mie mog¹ korzystaæ w roku kalendarzowym z refundacji tylko jednej
formy kszta³cenia i doskonalenia zawodowego, okreœlonego w § 5.
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Rozdzia³ II
WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI
§ 7. 1. Z refundacji mog¹ korzystaæ cz³onkowie OIPiP w Che³mie, którzy regularnie op³acaj¹ sk³adkê
cz³onkowsk¹ na rzecz naszej Izby, przez minimum dwa lata poprzedzaj¹ce z³o¿enie wniosku.
2. Przez regularne op³acanie sk³adki cz³onkowskiej rozumie siê przekazanie jej na konto lub do
kasy OIPiP w Che³mie do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni lub "z góry" za okres
nie d³u¿szy ni¿ jeden kwarta³.
§ 8. 1. Cz³onkowie OIPiP w Che³mie uzyskuj¹ prawo do refundacji po pisemnym zg³oszeniu
swojego udzia³u w szkoleniu na "Karcie zg³oszenia uczestnictwa", która stanowi Za³¹cznik nr 2
do niniejszej Uchwa³y.
2. "Kartê zg³oszenia uczestnictwa" nale¿y z³o¿yæ w biurze OIPiP w Che³mie przed rozpoczêciem
wybranej formy kszta³cenia lub nie póŸniej ni¿ 1 miesi¹c od rozpoczêcia kszta³cenia (dotyczy
kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych, dokszta³caj¹cych, szkolenia specjalizacyjnego, studiów
pomostowych, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich).
§ 9. 1. Refundacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie na podstawie indywidualnego, dok³adnie
i czytelnie, wype³nionego wniosku osoby zainteresowanej wraz z kompletem dokumentów.
2. Wzór wniosku wymienionego w ust. 1 stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej Uchwa³y.
3. Wniosek o refundacjê kosztów kszta³cenia i doskonalenia zawodowego powinien byæ:
1) wype³niony czytelnie (drukowanymi literami) i dok³adnie,
2) z³o¿ony w sekretariacie OIPiP w Che³mie po zakoñczeniu wybranej formy kszta³cenia
nie póŸniej ni¿ 60 dni od jej ukoñczenia,
3) kompletny tzn. zawieraj¹cy:
- zaœwiadczenie dokumentuj¹ce regularne op³acanie sk³adki cz³onkowskiej;
- zaœwiadczenie wystawione przez pracodawcê o refundacji lub jej braku do ukoñczonej formy
kszta³cenia;
- orygina³ faktury VAT lub rachunku wystawionego przez organizatora kszta³cenia;
- kserokopiê dyplomu ukoñczenia szkolenia specjalizacyjnego (zw. specjalizacj¹), ukoñczenia
studiów (licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich) - orygina³ do wgl¹du;
- kserokopiê zaœwiadczenia o ukoñczeniu kursu: kwalifikacyjnego, specjalistycznego,
dokszta³caj¹cego - orygina³ do wgl¹du;
- kserokopiê zaœwiadczenia / certyfikatu poœwiadczaj¹cego udzia³ w sympozjum, konferencji,
zjeŸdzie,seminarium - orygina³ do wgl¹du.
§ 10. 1. Wniosek wype³niony nieczytelnie lub zawieraj¹cy braki formalne nie bêdzie rejestrowany
w dzienniku korespondencji, tym samym nie bêdzie rozpatrywany.
2. Wnioskodawca ma obowi¹zek uzupe³niæ wniosek z zachowaniem terminu okreœlonego
w § 9 ust. 3 pkt 2.
3. Wnioski wp³ywaj¹ce drog¹ korespondencyjn¹, bêd¹ odsy³ane wraz z pouczeniem o obowi¹zku
uzupe³nienia braków.
4. Wniosek, którego braków wnioskodawca nie uzupe³ni³ w w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu.
§ 11. Wnioski rozpatruje Komisja Kszta³cenia i Doskonalenia Zawodowego raz na 2 miesi¹ce
zgodnie z kolejnoœci¹ wp³ywu do biura OIPiP w Che³mie (rejestracji w dzienniku korespondencji)
a nastêpnie Prezydium Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie w drodze uchwa³y
podejmuje decyzjê o zatwierdzeniu do wyp³aty kwot refundacji.
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Rozdzia³ III
WYSOKOŒÆ REFUNDACJI

§ 12. 1 Wysokoœæ refundacji zwi¹zanych z udzia³em w zjazdach, sympozjach, konferencjach,
seminariach wynosi 50% kosztów uczestnictwa nie wiêcej ni¿ 400,00 z³.
2. Cz³onkom samorz¹du, szczególnie zaanga¿owanym w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na rzecz samorz¹du mo¿e zostaæ przyznana refundacja do 100% nie wiêcej ni¿ 800,00 z³ kosztów uczestnictwa.
3. Warunkiem przyznania refundacji jest z³o¿enie, w wraz ze sk³adanym wnioskiem o refundacjê,
pisemnej relacji z przebiegu zjazdu, sympozjum, konferencji, seminarium oraz wyra¿enie zgody
na jej publikacjê w Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Che³mie.
§ 13. Wysokoœæ refundacji zwi¹zana z ukoñczeniem form kszta³cenia wymienionych w § 5 ust. 2,
3, 4, 5 wynosi 35% kosztów uczestnictwa, jednak nie wiêcej ni¿:
1) szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) - 1.500,00 z³
2) kurs kwalifikacyjny - 450,00 z³
3) kurs specjalistyczny - 150,00 z³
4) kurs dokszta³caj¹cy - 150,00 z³.
§ 14. Wysokoœæ refundacji studiów pomostowych wynosi 20% kosztów uczestnictwa (czesnego)
- nie wiêcej ni¿ 800,00 z³
§ 15. Wysokoœæ refundacji studiów magisterskich wynosi 20% kosztów uczestnictwa (czesnego)
- nie wiêcej ni¿ 1500,00 z³.
§ 16. Wysokoœæ refundacji studiów podyplomowych wynosi 10% kosztów uczestnictwa (czesnego)
- nie wiêcej ni¿ 400,00 z³.
§ 17. Wysokoœæ refundacji studiów doktoranckich wynosi 10% kosztów uczestnictwa - nie wiêcej
ni¿ 2.000,00 z³.
Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 18. Cz³onkowie Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie korzystaj¹cy z refundacji
kosztów kszta³cenia i doskonalenia zawodowego oraz w³aœciwy urz¹d skarbowy otrzymaj¹ deklaracjê
PIT-8C z tytu³u przychodu z innych Ÿróde³, celem rozliczenia w Urzêdem Skarbowym. Zgodnie z art. 10
ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) refundacjê kosztów kszta³cenia nale¿y zakwalifikowaæ jako przychody od
osób fizycznych z innych Ÿróde³ i wykazaæ w zeznaniu podatkowym za dany rok w pozycji "inne Ÿród³a",
poniewa¿ podlega ona kumulacji z innymi przychodami i opodatkowaniu wg obowi¹zuj¹cej skali podatkowej.
§ 19. Postanowienia niniejszego Regulaminu maj¹ zastosowanie do refundacji przyznawanych
od dnia 1 stycznia 2014 roku.
§ 20. W przypadku stwierdzenia, ¿e refundacja zosta³a przyznana na podstawie nieprawdziwych
informacji lub fa³szywych dowodów podlega ona natychmiastowemu zwrotowi w ca³oœci.
§ 21. Nie odebrana refundacja przez wnioskodawcê w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia podjêcia uchwa³y
o jej przyznaniu, zostaje cofniêta i wniosek nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.
§ 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmowaæ bêdzie Okrêgowa
Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie.
Sekretarz ORPiP w Che³mie
(-)
mgr Beata ¯ó³kiewska

Skarbnik ORPiP w Che³mie
(-)
Jacek Kozio³

Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie
(-)
mgr Wies³awa Szaniawska
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Za³¹cznik nr 2
Do Uchwa³y Nr 49/VI/13 ORPiP w Che³mie z dnia 10 grudnia 2013 r.
zmieniony Uchwa³¹ Nr 62/VI/14 ORPiP w Che³mie z dnia 04 marca 2014 r.

KARTA ZG£OSZENIA UCZESTNICTWA

Nazwisko i imiê ...............................................................................................................................
Adres zamieszkania ………………………….............…………........………………………………..
Telefon ……………................……………………………………………........………………………..
Miejsce pracy ………………………………………………..............……….........……………………
Zg³aszam uczestnictwo w:
ZjeŸdzie / sympozjum / konferencji / seminarium* na temat:.......................................................
...........................................................................................................................................................
Szkoleniu Specjalizacyjnym w dziedzinie: ...................................................................................
...........................................................................................................................................................
Kursie kwalifikacyjnym / specjalistycznym / dokszta³caj¹cym* w zakresie:...............................
...........................................................................................................................................................
Studiach: pomostowych / magisterskich / podyplomowych / doktoranckich*
na kierunku: ......................................................................................................................................
Termin kszta³cenia: ……………….................................................................................................
Organizator kszta³cenia: ................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...................
Przewidywany koszt uczestnictwa: ................................................................................................
"Oœwiadczam, ¿e:
1. Znam Regulamin Refundacji kosztów kszta³cenia i doskonalenia zawodowego
ponoszonych przez cz³onków Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie,
2. Nie korzysta³am/em w bie¿¹cym roku kalendarzowym z refundacji kosztów kszta³cenia
i doskonalenia zawodowego okreœlonych w § 5 Regulaminu Refundacji kosztów
kszta³cenia i doskonalenia zawodowego ponoszonych przez cz³onków Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie,
3. Zobowi¹zujê siê do z³o¿enia wniosku o refundacjê kosztów uczestnictwa w terminie
60 dni od daty zakoñczenia kszta³cenia oraz dostarczenia orygina³u Faktury VAT".

........................................................
Data zg³oszenia
* niepotrzebne skreœliæ

...................................................
Podpis cz³onka OIPiP
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr 48/VI/13 ORPiP w Che³mie
z dnia 10 grudnia 2013 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG FINANSOWYCH
Z FUNDUSZU ZAPOMOGOWEGO
OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
W CHE£MIE
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Fundusz zapomogowy stanowi¹ œrodki finansowe pochodz¹ce wy³¹cznie ze sk³adek
cz³onkowskich Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie.
§ 2. Wysokoœæ funduszu zapomogowego okreœla na ka¿dy rok kalendarzowy uchwa³a
bud¿etowa okrêgowego zjazdu pielêgniarek i po³o¿nych.
§ 3. Z funduszu zapomogowego mog¹ byæ udzielane zapomogi: losowe, emerytalne, losowe
w zwi¹zku ze œmierci¹ cz³onka samorz¹du
§ 4. Zapomoga losowa mo¿e byæ przyznana w przypadkach trudnej sytuacji materialnej
spowodowanej:
a. ciê¿k¹ chorob¹ pielêgniarki/po³o¿nej cz³onka samorz¹du (szczególnie nowotworowej),
b. d³ugotrwa³¹ chorob¹ pielêgniarki/po³o¿nej cz³onka samorz¹du wymagaj¹cej zakupu leków
lub sprzêtu nierefundowanego ze œrodków NFZ lub refundowanego w minimalnym stopniu,
c. ciê¿k¹ d³ugotrwa³¹ chorob¹ dziecka lub mê¿a pielêgniarki / po³o¿nej cz³onka samorz¹du,
d. nag³ym zdarzeniem losowym dotycz¹cym cz³onka samorz¹du, które nast¹pi³o niespodziewanie,
by³o niemo¿liwe do przewidzenia i unikniêcia, a jego zaistnienie spowodowa³o drastyczne
obni¿enie poziomu ¿ycia oraz zapotrzebowanie na œrodki finansowe przekraczaj¹ce mo¿liwoœci
gospodarstwa domowego cz³onka samorz¹du, tj. np. kradzie¿y mienia w mieszkaniu, po¿aru,
wybuchu gazu, zalania mieszkania wymagaj¹cego kapitalnego remontu.
§ 5. 1. Zapomoga losowa, o której mowa w § 4 dla danego Cz³onka OIPiP w Che³mie mo¿e byæ
przyznawana jeden raz na dwa lata kalendarzowe Uchwa³¹ ORPiP w Che³mie lub jej Prezydium.
2. W wyj¹tkowych przypadkach z powodu postêpuj¹cego procesu chorobowego, wzrostu nak³adów na leczenie lub niezbêdne (czêœciowo odp³atne operacje lub œrodki lecznicze niezbêdne do
prowadzenia kuracji np.: leki nierefundowane, zakup pompy infuzyjnej itp.) lub wyst¹pienia dodatkowo sytuacji opisanej w § 4 pkt d. ORPiP w Che³mie po rozwa¿eniu mo¿e uznaæ za zasadne
odst¹pienie od tego zapisu i przyznaæ zapomogê przed up³ywem dwóch lat.
§ 6. Zapomoga emerytalna mo¿e byæ przyznana cz³onkowi samorz¹du, który rozwi¹zuje
stosunek pracy w zwi¹zku z przejœciem na œwiadczenie przedemerytalne lub emeryturê, na jego
wniosek z³o¿ony w terminie nieprzekraczaj¹cym trzech miesiêcy od chwili rozwi¹zania stosunku
pracy.
§ 7. Zapomoga losowa w zwi¹zku ze œmierci¹ cz³onka samorz¹du mo¿e byæ przyznana jednej
(najbli¿szej-m¹¿/¿ona lub dzieci) osobie z rodziny zmar³ego cz³onka OIPiP w Che³mie na jej wniosek,
z³o¿ony w terminie nieprzekraczaj¹cym trzech miesiêcy od daty zgonu cz³onka samorz¹du.
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Rozdzia³ II
WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG FINANSOWYCH

§ 8. 1. Z funduszu zapomogowego mog¹ korzystaæ cz³onkowie Okrêgowej Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych w Che³mie, którzy regularnie op³acaj¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ na rzecz naszej Izby,
przez minimum rok poprzedzaj¹cy z³o¿enie wniosku lub najbli¿sza rodzina (m¹¿/¿ona lub dzieci)
zmar³ego cz³onka Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie, który regularnie op³aca³
sk³adki cz³onkowskie przez minimum rok poprzedzaj¹cy œmieræ.
2. Przez regularne op³acanie sk³adki cz³onkowskiej rozumie siê przekazanie jej na konto lub do
kasy OIPiP w Che³mie do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni lub "z góry" za okres
nie d³u¿szy ni¿ jeden kwarta³.
§ 9. 1. Zapomoga finansowa mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie na podstawie dok³adnie i czytelnie,
wype³nionego wniosku osoby zainteresowanej wraz z kompletem dokumentów.
2. Wzory wniosków o zapomogi stanowi¹ za³¹czniki: nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej Uchwa³y.
3. Wniosek o zapomogê powinien byæ:
1) wype³niony czytelnie (drukowanymi literami) i dok³adnie,
2) z³o¿ony w sekretariacie OIPiP w Che³mie,
3) kompletny tzn. zawieraj¹cy:
- zaœwiadczenie dokumentuj¹ce regularne op³acanie sk³adki cz³onkowskiej;
- zaœwiadczenie lekarskie, karty informacyjne z pobytu w szpitalu,
- kserokopie dokumentów potwierdzaj¹ce poniesione koszty (np. rachunki za leki lub leczenie
zwi¹zane z jednostk¹ chorobow¹ transport, przejazdy zwi¹zane z leczeniem (orygina³y do wgl¹du)),
- kserokopie dokumentów potwierdzaj¹cych zaistnia³e zdarzenie losowe wydane przez uprawniony
organ (orygina³y do wgl¹du),
- oœwiadczenie o stanie osobowym cz³onków prowadz¹cych wspólne gospodarstwo domowe,
- zaœwiadczenia o dochodach osi¹gniêtych przez cz³onków rodziny wnioskodawcy (wynagrodzenia,
renty, emerytury, alimenty, zasi³ki i inne),
- w przypadku dzieci bêd¹cych na utrzymaniu zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce kontynuowanie nauki,
- oœwiadczenie o prawid³owoœci sk³adanych dokumentów,
- w przypadku przejœcia na œwiadczenie przedemerytalne/ emeryturê - decyzja z ZUS,
- w przypadku zgonu cz³onka OIPiP w Che³mie - kserokopia aktu zgonu (orygina³ do wgl¹du).
§ 10. 1. Wniosek wype³niony nieczytelnie lub zawieraj¹cy braki formalne nie bêdzie rejestrowany
w dzienniku korespondencji, tym samym nie bêdzie rozpatrywany.
2. Wnioski wp³ywaj¹ce drog¹ korespondencyjn¹, bêd¹ odsy³ane wraz z pouczeniem o obowi¹zku
uzupe³nienia braków.
§ 11. 1. Wnioski rozpatruje Komisja Socjalna raz na 2 miesi¹ce zgodnie z kolejnoœci¹ wp³ywu do
biura OIPiP w Che³mie (rejestracji w dzienniku korespondencji) i przedstawia do akceptacji
Okrêgowej Radzie Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie lub jej Prezydium wraz z uzasadnieniem
b¹dŸ odmow¹ przyznania.
2. Komisja Socjalna podejmuje decyzje zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci ponad po³owy
jej cz³onków.
3. Ka¿de posiedzenie Komisji Socjalnej jest protoko³owane i podpisane przez obecnych
cz³onków Komisji.
4. Komisja prowadzi rejestr rozpatrywanych wniosków, udzielonych zapomóg finansowych
oraz odmów.
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Rozdzia³ III
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu maj¹ zastosowanie do zapomóg finansowych przyznawanych od dnia 1 stycznia 2014 roku.
§ 13. W przypadku stwierdzenia, ¿e zapomoga finansowa zosta³a przyznana na podstawie nieprawdziwych informacji lub fa³szywych dowodów podlega ona natychmiastowemu zwrotowi w
ca³oœci.
§ 14. Nie odebrana zapomoga finansowa przez wnioskodawcê w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia podjêcia uchwa³y o jej przyznaniu, zostaje cofniêta i wniosek nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.
§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmowaæ bêdzie
Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie.
Sekretarz ORPiP w Che³mie
(-)
mgr Beata ¯ó³kiewska

Skarbnik ORPiP w Che³mie
(-)
Jacek Kozio³

Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie
(-)
mgr Wies³awa Szaniawska

Za³¹cznik nr 5
do Uchwa³y Nr 48/VI/13 ORPiP w Che³mie
z dnia 10 grudnia 2013 r.

WYSOKOŒÆ PRZYZNAWANYCH ZAPOMÓG FINANSOWYCH
Z FUNDUSZU ZAPOMOGOWEGO
OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH W CHE£MIE

1. W przypadku ciê¿kiej choroby, a szczególnie choroby nowotworowej wysokoœæ zapomogi
wynosi od 300,00 z³ do 1.000,00 z³ (od trzystu z³otych 00/100 do jednego tysi¹ca z³otych 00/100),
2. W przypadku ciê¿kiej, d³ugotrwa³ej choroby dziecka lub mê¿a pielêgniarki/po³o¿nej cz³onka
samorz¹du wysokoœæ zapomogi wynosi od 200,00 z³ do 1.000,00 z³ (od dwustu z³otych 00/100
do jednego tysi¹ca z³otych 00/100),
3. W przypadku zdarzenia losowego (kradzie¿, po¿ar itp.) kwota zapomogi jest adekwatna
do strat i mieœci siê w granicach od 200,00 z³ do 1.000,00 z³ (od dwustu z³otych 00/100
do jednego tysi¹ca z³otych 00/100).
4. Wysokoœæ zapomogi emerytalnej wynosi 500,00 z³. (piêæset z³otych 00/100).
5. Wysokoœæ zapomogi losowej w zwi¹zku ze œmierci¹ cz³onka samorz¹du wynosi 300,00 z³.
(trzysta z³otych 00/100).

Druki wniosków sk³adane do:
- Komisji Kszta³cenia i Doskonalenia Zawodowego
- Komisji Socjalnej
dostêpne s¹:
- w Biurze Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie
- na internetowej stronie OIPiP w Che³mie: www.oipip-chelm.pl
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Respektowanie prawa pacjenta do informacji
MGR PIEL MARIA GORZKOWSKA
doktorantka Wydzia³u Lekarskiego CM UJ,
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wspó³praca KINGA SA£APA
DOMINIKA OBERC

Od 6 listopada 2008 r. zgodnie z ustaw¹ o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowi¹zuje
uzyskanie zgody pacjenta na jak¹kolwiek czynnoœæ medyczn¹ oraz udzielenie mu informacji o ryzyku
i skutkach planowanego zabiegu medycznego. Autorki artyku³u postanowi³y zbadaæ, jak w praktyce
wygl¹da przestrzeganie zapisów ustawy.
Prawo do autonomii jest podstawowym prawem pacjenta. W prawodawstwie polskim dokumenty,
które j¹ gwarantuj¹, to przede wszystkim konstytucja, ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej, ustawa
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a tak¿e
kodeks etyki lekarskiej.
Prawodawstwo miêdzynarodowe
Podkreœla ono obowi¹zek lekarza uzyskania zgody pacjenta na jak¹kolwiek interwencjê medyczn¹.
Artyku³ 3, ust. 1 Modelu Deklaracji Praw Pacjenta w Europie stanowi, ¿e zgoda pacjenta jest podstaw¹ przeprowadzenia ka¿dej interwencji medycznej. Europejska Konwencja Bioetyczna z kolei wart.
5 zawiera ogóln¹ regu³ê, która stanowi, ¿e wszelka interwencja w dziedzinie zdrowia jest dopuszczalna po spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków: osoba poddawana interwencji wyra¿a œwiadom¹ zgodê
na jej przeprowadzenie na podstawie informacji o celu, naturze, konsekwencjach i zwi¹zanym z ni¹
ryzyku oraz ma zapewnion¹ swobodê wycofania zgody w ka¿dej chwili. Jedynym wyj¹tkiem od tej
zasady jest zawarty w art. 8 przepis dopuszczaj¹cy odst¹pienie od zabiegania o zgodê pacjenta
w wypadkach nag³ych.
W prawodawstwie polskim po raz pierwszy podjêto próbê uregulowania uprawnienia pacjenta
do uzyskania informacji w zwi¹zku z udzielan¹ interwencj¹ medyczn¹ w ustawie o zak³adach opieki
zdrowotnej z 1991 r. Sytuacja zmieni³a siê na korzyœæ pacjenta w ustawach o zawodach medycznych
w 1996 r., które mówi¹, ¿e pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz mo¿liwych metodach diagnostycznych i leczniczych, daj¹cych siê przewidzieæ
nastêpstwach ich zastosowania albo zaniechania, jak równie¿ o wynikach leczenia oraz rokowaniu
(art. 31, ust. 1). Taki sam zapis znajduje siê w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta w rozdz. 3, art. 9, ust. 2.
Charakterystyka grupy badanej
Grupê badan¹ stanowi³o 102 pacjentów poddanych zabiegowi koronarografii w okresie od kwietnia
do maja 2011 r. w szpitalu im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie na oddziale kardiologii inwazyjnej.
Udzia³ w badaniu by³ anonimowy i dobrowolny. Chorzy zostali poinformowani o celu jego przeprowadzania. Wype³niali ankietê w ostatnich dniach pobytu na oddziale.
Badaniem ankietowym objêto 58 mê¿czyzn i 44 kobiety. Wœród nich 2% stanowili pacjenci
poni¿ej 40. roku ¿ycia, 35% pomiêdzy 41. a 60. rokiem ¿ycia, a 64% osoby powy¿ej 61. roku ¿ycia.
Po³owa badanych zamieszkiwa³a obszary wiejskie, po³owa - obszary miejskie. Wykszta³cenie podstawowe mia³o 25% badanych, zawodowe - 32%, œrednie - 23%, niepe³ne wy¿sze - 2% i wy¿sze - 17%.
Spoœród ankietowanych 32% by³o poddanych zabiegowi planowemu, 65% pilnemu, a 3% nie wiedzia³o,
jaki by³ to rodzaj zabiegu.
Sondowane zale¿noœci
W badaniu podjêto próbê wykazania zale¿noœci miêdzy rodzajem zabiegu (pilny lub planowy) a udzielaniem informacji o korzyœciach p³yn¹cych z wykonania koronarografii. Test chi-kwadrat (p = 0,2648)
nie wykaza³ jednak ¿adnego zwi¹zku miêdzy rodzajem zabiegu a udzielaniem informacji o korzyœciach. Tak¹ sam¹ zale¿noœæ zestawiono z udzielaniem pacjentowi informacji o powik³aniach po zabiegu. Tak¿e w tej sytuacji z testu chi-kwadrat (p = 0,9628) nie wynika³y zale¿noœci miêdzy rodzajem
zabiegu a udzielaniem informacji o mo¿liwych powik³aniach. O korzyœciach z zabiegu poinformowano
85% pacjentów poddanych zabiegowi, natomiast o powik³aniach tylko 70% badanych.
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Wykazano natomiast istotn¹ zale¿noœæ miêdzy rodzajem wykonanego zabiegu (pilny czy planowy) a udzielaniem przez personel informacji o sposobie przygotowania do koronarografii. Test
chi-kwadrat (p = 0,0284) wykaza³ zwi¹zek miêdzy rodzajem zabiegu i udzielaniem informacji o przygotowaniach. W przypadku zabiegu pilnego czêœæ osób nie by³a informowana o przygotowaniach,
podczas gdy dla zabiegów planowanych taka sytuacja nie wyst¹pi³a.
W badaniu rozpatrzono tak¿e zwi¹zek miêdzy udzielaniem pacjentowi informacji o korzyœciach
i powik³aniach. Wykazano statystycznie istotny zwi¹zek miêdzy tymi cechami. Generalnie, osoby
informowane o korzyœciach by³y równie¿ informowane o mo¿liwych powik³aniach, a chorzy nieinformowani o korzyœciach nie byli równie¿ informowani o mo¿liwych powik³aniach.
W badaniu analizowano tak¿e czas poœwiêcony na przekazanie pacjentowi informacji na temat
zabiegu. Najczêœciej zaznaczan¹ przez respondentów odpowiedzi¹ by³ czas poni¿ej 5 minut, a najrzadziej respondenci wybierali odpowiedŸ poni¿ej 1 minuty (tab. 1).
Tabela 1. Czas poĞwiĊcony na informacje.

Nie wiem
< 1 min
< 5 min
< 10 min
> 10 min

Liczba
2
6
44
37
13

Procent
1,96
5,88
43,14
36,28
12,74

Osob¹, która udziela³a pacjentowi informacji o zabiegu, najczêœciej by³ lekarz. Tak¹ odpowiedŸ
zaznaczy³o 75% ankietowanych. Tylko 20% z nich otrzyma³o informacje od pielêgniarki. Nie wie b¹dŸ
nie pamiêta, od kogo otrzyma³o informacje na temat zabiegu, 5% ankietowanych.
W badaniu poddano analizie tak¿e miejsce, w którym pacjenci byli informowani na temat zabiegu. Tylko 19% respondentów by³o informowanych w osobnym pomieszczeniu. A¿ 30% respondentów
otrzyma³o informacje w sali chorych, blisko 10% na korytarzu, a 22% dopiero na stole operacyjnym.
Pacjentów zapytano tak¿e o obecnoœæ osób trzecich podczas przekazywania informacji na temat
zabiegu: 43% ankietowanych otrzyma³o informacjê w cztery oczy, 13% w obecnoœci cz³onków rodziny,
a 35% w obecnoœci personelu medycznego. Znaczna czêœæ ankietowanych (blisko 85%) mia³a mo¿liwoœæ zadawania pytañ w rozmowie z personelem na temat zabiegu (tab. 2).
Tabela 2. MoĪliwoĞü zadawania pytaĔ.
Nie wiem
Tak
Nie

Liczba
3
86
13

Procent
2,94
84,31
12,75

W badaniu próbowano wykazaæ zwi¹zek pomiêdzy wykszta³ceniem a poziomem zrozumienia
informacji. Stwierdzono brak zwi¹zku miêdzy tymi zmiennymi. Okazuje siê, ¿e wykszta³cenie nie wp³ywa na poziom zrozumienia informacji przekazywanej pacjentowi przed zabiegiem.
Polskie realia
Na podstawie przeprowadzonego badania mo¿na stwierdziæ, ¿e na oddziale, na którym zosta³o przeprowadzone, zachowane by³o prawo pacjenta do autonomii. Wszystkich badanych zapytano o zgodê
na zabieg koronarografii. Personel czêœciej informowa³ pacjentów o korzyœciach wynikaj¹cych z zabiegu ni¿ o powik³aniach. Byæ mo¿e dlatego, ¿e wiêkszoœæ respondentów (65%) by³a poddana pilnej
interwencji i czas na wyjaœnienie wszystkich w¹tpliwoœci by³ ograniczony ze wzglêdu na stan bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia pacjenta. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e niewielu ankietowanych (19%)
zapytano o zgodê na wykonanie zabiegu, w osobnym pomieszczeniu, co jest sprzeczne z prawem
pacjenta do tajemnicy informacji zwi¹zanych z jego stanem zdrowia. Realia polskich szpitali nie umo¿liwiaj¹ jednak, lub tylko w niewielkim stopniu, przestrzegania tej zasady. Na oddziale, na którym przeprowadzono badanie, brakuje osobnego pomieszczenia przeznaczonego dla pacjentów.
W analizie wyników wykazano niewielki udzia³ personelu pielêgniarskiego w udzielaniu informacji pacjentom. Tylko 20% ankietowanych by³a informowana przez pielêgniarki. Jest to zjawisko niepokoj¹ce, poniewa¿ procedura przygotowania pacjenta do zabiegu le¿y w kompetencji pielêgniarki.
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Jest to tak¿e niezgodne z ustaw¹ o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej, w której zosta³ umieszczony
nastêpuj¹cy zapis: "Pielêgniarka, po³o¿na udziela pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
informacji o stanie zdrowia pacjenta, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielêgnacyjnej".
Tak wiêc pielêgniarka przygotowuj¹ca pacjenta do zabiegu nie mo¿e pomin¹æ informacji o procedurze, jaka powinna zostaæ zachowana przed zabiegiem. Taki wynik badania mo¿e byæ efektem niew³aœciwej konstrukcji pytañ w ankiecie lub œwiadczy o nieprawid³owym procesie komunikacji w relacji
pielêgniarka - pacjent.
W praktyce
1. Prawo pacjenta do wyra¿enia zgody na udzielenie œwiadczeñ zdrowotnych na oddziale, na którym
przeprowadzono badanie, jest zachowane.
2. Wiêkszoœæ pacjentów jest informowana o korzyœciach i powik³aniach wynikaj¹cych z zabiegu.
3. Wiêkszoœæ pacjentów ma mo¿liwoœæ zadawania pytañ i wyjaœniania w¹tpliwoœci dotycz¹cych zabiegu. Równie¿ czas poœwiêcony pacjentowi na wyjaœnienie specyfiki zabiegu wydaje siê wystarczaj¹cy.
4. Zauwa¿ono niewielki udzia³ personelu pielêgniarskiego w procesie informowania pacjenta.
przedruk z Magazynu PIELÊGNIARKI I PO£O¯NEJ nr 9/2012

Syndrom wypalenia zawodowego u pielêgniarek
- Wanda Mika
Absolwentka Wydzia³u Pielêgniarstwa Wy¿szej Szko³y im. Bogdana Jañskiego w Che³mie
SP WSzS w Che³mie. Oddzia³ Urazowo-Ortopedyczny z Chirurgi¹ Krêgos³upa
- Ewa Kostrzewa-Zab³ocka
Katedra Pielêgniarstwa Wydzia³u Fizjoterapii i Pedagogiki, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania
i Administracji w Zamoœciu
SP WSzS w Che³mie. Poradnia Diabetologiczna

Wstêp. Pojêcie wypalenia (burnout) w literaturze psychologicznej funkcjonuje od ponad 20 lat.
Pocz¹tkowo zjawisko wypalenia nie by³o przedmiotem badañ, rozwa¿añ i dyskusji, poniewa¿ podwa¿a³o niejako profesjonalizm jednostek wykonuj¹cych zawody oparte na pracy z ludŸmi (1, 8).
Fakt istnienia wypalenia t³umaczono wynikiem zaburzeñ psychicznych charakterystycznych dla nielicznych jednostek. Ostatecznie wypalenie zosta³o uznane za istotne zjawisko stanowi¹ce wa¿ny problem zarówno spo³eczny, jak i indywidualny, rzutuj¹cy na efektywnoœæ pracy polegaj¹cej na interakcji
z ludŸmi (5).
Zawód pielêgniarki wymaga profesjonalnej wiedzy oraz mobilnoœci, jest ogromnym Ÿród³em
satysfakcji i radoœci, ale bywaj¹ te¿ trudne chwile.
Pielêgniarka nie mo¿e siê pomyliæ, musi byæ ostro¿na, nie mo¿e pozwoliæ sobie na ¿adne
niedopatrzenie, a jej postêpowanie wymaga taktu, odwagi oraz dyplomacji.
Praca w tym zawodzie oznacza ponadto zwiêkszone ryzyko stania siê przedmiotem agresji zarówno
s³ownej, jak i fizycznej, co prowadzi do stresu, a w rezultacie wypalenia zawodowego (10).
Stres jest definiowany jako stan mobilizacji si³ organizmu bêd¹cy reakcj¹ na negatywne bodŸce
fizyczne i psychiczne, mog¹cy doprowadziæ do zaburzeñ czynnoœciowych. Stres w miejscu pracy wywiera negatywny wp³yw nie tylko na wyniki pracy, lecz tak¿e na zdrowie i samopoczucie pracowników.
Konsekwencja d³ugotrwa³ego stresu jest wypalenie zawodowe (2,9).
Wypalenie zawodowe jest uznawane za wa¿ny problem zarówno indywidualny, jak i spo³eczny (7).
W pogoni ¿ycia codziennego stawiamy sobie coraz to nowe wyzwania, pracujemy wiêcej
i d³u¿ej, boimy siê o utratê pracy bior¹c na siebie nadmiar obowi¹zków. Efektem takich zachowañ jest
przeci¹¿enie, zmêczenie i frustracja, co w g³ównej mierze mo¿e doprowadziæ do syndromu wypalenia
zawodowego (4).
Pielêgniarki s¹ jedn¹ z najbardziej nara¿onych na wypalenie grup¹ zawodow¹. Dzieje siê tak
dlatego, i¿ maj¹ one nieustanny kontakt z ludzkim cierpieniem, umieraniem. Ogromny stres i zaanga¿owanie owocuje wyczerpaniem emocjonalnym. Zawód pielêgniarki ma wysoki etos. W zwi¹zku z tym
stawiane s¹ wysokie wymagania takie jak: profesjonalizm, empatia, sprawnoœæ manualna przy wykonywaniu zabiegów, obs³uga specjalistycznego sprzêtu oraz prowadzenie fachowej dokumentacji medycznej. Pielêgniarka zajmuje siê edukacj¹ pacjentów i ich rodzin, szerzeniem oœwiaty zdrowotnej,

BIULETYN

19

czyli promocj¹ zdrowia. Ma dobry kontakt z pacjentami i ich rodzinami, którzy w obecnej dobie s¹ bardzo
wymagaj¹cy i roszczeniowi. Jej zadaniem jest te¿ pozostawanie w dobrych stosunkach ze wspó³pracownikami. Praca pielêgniarki, to tak¿e nieprzewidziane zdarzenia - bardzo stresogenne, takie jak:
reanimacja, pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub jego œmieræ, sytuacje nieprzewidziane, w których od pielêgniarki wymaga siê dopasowanego do sytuacji zachowania. Bardzo czêsto pielêgniarka
nie od razu widzi efekty swoich dzia³añ, co te¿ nie jest pomocne przy uzyskaniu satysfakcji zawodowej. Nie pomaga te¿ system pracy, który bardzo czêsto jest zmianowy, co negatywnie wp³ywa na stan
fizyczny i psychiczny pracownika. Wa¿ne te¿ jest zagro¿enie dla w³asnego zdrowia, spowodowane
kontaktem z potencjalnym materia³em zakaŸnym pacjenta (3).
Cel pracy. Sprawdzenie, czy poddane ankiecie pielêgniarki i pielêgniarze maj¹ wiedzê na temat
wypalenia zawodowego, towarzysz¹cych objawach oraz o sposobach ich zapobiegania.
Materia³ i metoda. Wybranym sposobem badania by³a metoda sonda¿u, która zapewnia pe³n¹
anonimowoœæ i pozwala na wyra¿enie w³asnych spostrze¿eñ na okreœlony temat.
Technik¹ na podstawie, której wykonane zosta³y badania by³a ankieta, a za narzêdzie badawcze
pos³u¿y³ kwestionariusz ankiety w³asnego opracowania. Ankieta sk³ada siê z 23 pytañ.
Badania ankietowe przeprowadzone zosta³y na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 2012 roku.
W badaniach wziê³o udzia³ 48 pielêgniarek i 2 pielêgniarzy pracuj¹cych w ró¿nych oddzia³ach
i na terenie Przychodni Przyszpitalnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Che³mie.
Wyniki. W grupie badanych 50 osób, przewa¿a³y osoby pracuj¹ce w szpitalu na oddzia³ach zabiegowych (64%). Najliczniejsz¹ grup¹ badanych (56%) stanowi³y osoby maj¹ce 41 do 50 lat i pracuj¹ce
powy¿ej 21 lat (76%). Wszyscy ankietowani (100%) potwierdzi³y znajomoœæ wypalenia zawodowego.
Stres jest nieod³¹cznym elementem pracy personelu pielêgniarskiego (94%) i doœwiadcza³o go czêsto 46%. Czynnikami przyczyniaj¹cymi siê do wystêpowania sytuacji stresowych by³ nadmiar obowi¹zków (58%), "papierkowa" praca (46%) i ma³a iloœæ personelu (44%). Przyczyn¹ najwiêkszego
stresu w pracy wed³ug badanych by³o cierpienie chorych (34%), trudny kontakt z pacjentami i ich
rodzinami (24%) oraz kontakt ze œmierci¹ (22%). Symptomem wypalenia zawodowego w zwi¹zku
z wykonywan¹ prac¹ by³o przewa¿nie zmêczenie i wyczerpanie (46%). Wiêksza czêœæ pielêgniarek (40%)
szuka³a pomocy we w³asnej rodzinie, 20% u przyjació³, 10 u prze³o¿onego, a tylko 4% u psychologa.
24% nie odczuwa³o szukania pomocy. Po³owa ankietowanych radzi³a sobie ze zjawiskiem wypalenia
zawodowego czytaj¹c ksi¹¿ki, 40% utrzymuj¹c kontakty towarzyskie i tyle samo ogl¹daj¹c telewizjê.
Ponadto 32% podnosi³o swoje kwalifikacje zawodowe, 22% uprawia³o sport, 8% korzysta³o z pomocy
psychologa, a tylko 2% nadu¿ywa³o leki (Wyk.1).


Wykres 1. Sposoby ankietowanych na radzenie sobie ze zjawiskiem wypalenia zawodowego
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Dyskusja. Literatura przedmiotu opisuje wiele koncepcji dotycz¹cych wypalenia zawodowego. Wed³ug
Cherniss wypalenie, to " wielofazowy proces, który rozpoczyna siê poczuciem rozczarowania i utraty
¿ywionych przez jednostkê oczekiwañ zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹, w którym zachodz¹ negatywne
zmiany postaw i zachowañ pod wp³ywem napiêcia wywo³anego prac¹". Wed³ug powy¿szej koncepcji
istniej¹ trzy fazy wypalenia. Pierwsza-faza napiêcia, w której nastêpuje brak adekwatnoœci pomiêdzy
mo¿liwoœciami jednostki a zadaniami stawianymi jej w pracy. Druga-faza przeci¹¿enia, która pojawia
siê w krótkim czasie po pierwszej, przejawia siê w obecnoœci epizodycznych napiêæ emocjonalnych
i poczuciu wyczerpania i zmêczenia. Ostatnia faza-trzecia-defensywna/wypalenie, charakteryzuje siê
wieloma zmianami w zachowaniu oraz traktowaniem ludzi w sposób zdystansowany i ch³odny (6).
W przypadku pielêgniarek zespó³ wypalenia przejawiaæ siê mo¿e utrat¹ uczuæ i zainteresowania pacjentami, obojêtnoœci¹, trudnoœciami w podjêciu decyzji, rozdra¿nieniem i gniewem, zw¹tpieniem i beznadziejnoœci¹.
W walce z wypaleniem zawodowym pomocna mo¿e byæ w³aœciwa organizacja pracy, uzyskanie
wsparcia u prze³o¿onych i wspó³pracowników, przemyœlane oczekiwania co do wykonywanych zadañ
i samego charakteru pracy. Niezbêdne jest równie¿ wyraŸne oddzielenie pracy od ¿ycia osobistegonale¿y zadbaæ o odpowiedni wypoczynek, aktywnoœæ fizyczn¹ czy niezak³ócony telefonami s³u¿bowymi
urlop. Konieczne jest w³o¿enie odrobiny wysi³ku w radzeniu sobie ze stresem, a tak¿e nauczenie siê
asertywnoœci, aby nie braæ na siebie zadañ, którym nie mo¿emy podo³aæ (6).
Wnioski.
1. Planuj¹c pracê i zadania do wykonania nale¿y uwzglêdniæ czas przeznaczony na ¿ycie prywatne
i odpoczynek.
2. Poznanie siebie, swoich mo¿liwoœci jest aspektem zapobiegawczym wyst¹pienia syndromu wypalenia
zawodowego. Nale¿y ws³uchaæ siê we w³asne potrzeby i anga¿owaæ siê w pracê adekwatnie do posiadanych zasobów energii i umiejêtnoœci.
3. Osoby ujawniaj¹ce symptomy wypalenia zawodowego, powinny szukaæ wsparcia lub profesjonalnej
pomocy, aby w dalszym ci¹gu cieszyæ siê ¿yciem i ponownie czerpaæ satysfakcjê z wykonywanej
pracy w piêknym zawodzie jakim jest PIELÊGNIARSTWO.
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PRACA W ANGLII i TÊSKNOTA DO POLSKI
W zwi¹zku z tym, ¿e niektóre z moich kole¿anek i kolegów myœl¹, zastanawiaj¹ siê czy ju¿
nawet planuj¹ wyjazd do pracy za granic¹ uwa¿am za sensowne podzieliæ siê z Wami moim zagranicznym doœwiadczeniem.
W Wielkiej Brytanii spêdzi³am ³¹cznie 7 lat, ostatnia zagraniczna przygoda trwa³a 6 lat i rozpoczê³a siê w marcu 2005 roku. Pocz¹tkowo zatrudniona by³am w prywatnym domu dla osób starszych
(tzw Residential Home) na stanowisku opiekunki. Przez 1,5 roku mieszka³am i pracowa³am we wsi
Copford, w pobli¿u najstarszego miasta w Anglii o nazwie Colchester. Przelot i dojazd do Copford
w ca³oœci zosta³ zorganizowany i sfinansowany przez angielsk¹ Firmê, i ju¿ po wyl¹dowaniu,
na lotnisku oczekiwa³a na mnie Regionalna Dyrektorka, piêkna z d³ugimi w³osami blondynka, która
swoim prywatnym samochodem zawioz³a mnie wprost do Domu w którym mia³am mieszkaæ i pracowaæ. Mój kiepski angielski (poziom bardzo pocz¹tkowy) dawa³ siê we znaki od pocz¹tku i to na
ka¿dym kroku, ale nie poddawa³am siê, a raczej traktowa³am to jako kolejne wyzwanie do pokonania pojawiaj¹cych siê trudnoœci. Po 2 miesi¹cach pobytu w nowym kraju zapisa³am siê do szko³y dla
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doros³ych dla których jêzyk angielski nie by³ jêzykiem ojczystym i dwa razy w tygodniu doje¿d¿a³am
do Colchester aby poprawiæ umiejêtnoœæ komunikowania siê w jêzyku angielskim. Jednoczeœnie
poznawa³am tak¿e angielsk¹ kulturê, znacz¹co ró¿ni¹c¹ siê od polskiej, m.in. z powodu wielokulturowoœci angielskiego spo³eczeñstwa czy rozwiniêtego tam kapitalizmu. Firma wynajmowa³a mi pokój
na pierwszym piêtrze Domu w którym pracowa³am. Na parterze natomiast znajdowa³o siê 26 jednoosobowych pokoi, czêœæ z nich z ³azienkami, w których mieszka³y osoby starsze w wieku powy¿ej 60
lat, w tym jedna stulatka. Na dole, poza tymi pokojami, znajdowa³a siê te¿ kuchnia, du¿a jadalnia,
niewielka pralnia i dwa pokoje biurowe. Pracê rozpoczê³am jako jedyna Polka w zespole, ale nie
jedyna cudzoziemka. Gdy w urzêdach za³atwia³am ró¿ne formalnoœci, np. zwi¹zane z ubezpieczeniem spo³ecznym to pocz¹tkowo mia³am status emigrantki, potem zauwa¿y³am zmianê i by³am ju¿
obywatelem Europy, co brzmia³o bardziej adekwatnie bo przecie¿ Europa w 2005 roku by³a ju¿
zjednoczona (Unia Europejska). Po dwóch tygodniach po moim przyjeŸdzie dojecha³a Ania spod
Gdañska, która zamieszka³a w pokoju obok mnie i nastêpnie razem pracowa³yœmy, i by³o nam
raŸniej. Ania zna³a angielski bardzo dobrze tote¿ pomaga³a mi w rozmowach gdy tylko j¹ o to poprosi³am. Potem do Ani do³¹czy³ jej 6 letni synek i niestety zmuszona by³a szukaæ innego zakwaterowania, poza tym Domem. Znalaz³a maleñk¹ kawalerkê w niedalekiej odleg³oœci od miejsca pracy
i nadal mog³yœmy spêdzaæ wolny czas razem, jeœli mia³yœmy na to ochotê. Wieœ Copford by³a niewielka,
z jednym sklepikiem i okienkiem pocztowym, dwoma koœcio³ami i du¿ym angielskim pubem. Nieopodal znajdowa³o siê tak¿e boisko do krykieta, wœród drzew, gdzie lubi³am usi¹œæ na ³awce i ogl¹daæ
treningi, mecze, kompletnie przy tym nie znaj¹c zasad gry. To co zachwyci³o mnie w tym miejscu,
w tej okolicy, to gêsta sieæ œcie¿ek do spacerowania, którymi poprzecinane by³y prywatne pola
z ³anami zbó¿, ma³a rzeka, ró¿ne polne zadrzewienia; s¹ to pañstwowe œcie¿ki, udostêpnione wszystkim, specjalnie zaplanowane i zaznaczone na mapach, w pewnym zakresie przypominaj¹ce nasze
szlaki wêdrowne ale jednak inne. W wolnych chwilach po pracy uwielbia³am wêdrowaæ przez pola,
podziwiaæ zachody s³oñca i kolorow¹, bujn¹ angielsk¹ przyrodê. Anglicy znakomicie dbaj¹ o swoj¹
przestrzeñ, o przyrodê, a co najwa¿niejsze udostêpnili j¹ wszystkim chêtnym poprzez odgórne (czyli
przez pañstwo) wytyczenie œcie¿ek dla pieszych/wêdrownych szlaków, prowadz¹cych przez niziny,
doliny, wy¿yny, góry zarówno te pañstwowe jak i prywatne. W ten sposób nawet przeciêtny zjadacz
chleba mo¿e delektowaæ siê urokami natury, kosztowaæ piêkno krajobrazu, mimo, ¿e znajduje siê
ono w prywatnych rêkach. Ca³a Wielka Brytania poprzecinana jest takimi œcie¿kami, i uwa¿am to za
znakomity pomys³ bo w ten sposób angielska wyspa jest dla wszystkich, szczególnie dla lubi¹cych
spacery lub d³u¿sze wêdrówki, dla ceni¹cych wypoczynek na ³onie natury.
Po oko³o pó³ roku pracy w tym Domu i oswajaniem siê z potoczn¹ angielszczyzn¹ i nauk¹
w szkole, zdecydowa³am siê wyst¹piæ do angielskiej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Londynie
z wnioskiem o zarejestrowanie mnie jako pielêgniarki w Wielkiej Brytanii. Dopiero po oko³o 6 miesi¹cach, w tym dwóch osobistych wizytach w Radzie w Londynie, otrzyma³am pozytywn¹ decyzjê,
co praktycznie oznacza³o, ¿e rynek pracy dla pielêgniarek w WB stoi przede mn¹ otworem. Pocz¹tkowo jakoœ temu nie dowierza³am ale potem zakocha³am siê w Anglii jako kraju pe³nym szans
i mo¿liwoœci zmiany swego ¿ycia i pracy na lepsze. Rozpoczê³am poszukiwania pracy na stanowisku
pielêgniarki, jednak niewystarczaj¹ca znajomoœæ jêzyka angielskiego znacz¹co ogranicza³a zakres
moich poszukiwañ. W swojej firmie tak¿e rozg³osi³am tê dobr¹ wiadomoœæ, ¿e mam uprawnienia
pielêgniarki i szukam pracy na tym stanowisku. Dyrektor firmy obieca³ mi, ¿e skieruje zapytanie do
mened¿erów wszystkich domów tworz¹cych tê firmê, znajduj¹cych siê w ró¿nych zak¹tkach WB.
I co? I po oko³o 3 miesi¹cach zaproponowano mi awans i pracê na stanowisku pielêgniarki z wynagrodzeniem nieporównywalnym z tym, które otrzymywa³am jako opiekunka. Wi¹za³o siê to niestety
ze zmian¹ miejsca zamieszkania i koniecznoœci¹ przeprowadzenia do Coulsdon pod Londynem, do
Domu Opieki Pielêgniarskiej, gdy¿ dom w którym obecnie pracowa³am nie zatrudnia³ pielêgniarek.
Nie by³am zadowolona z tego powodu bo nie cierpiê wielkich miast a poza tym Londyn nale¿y do
miast niebezpiecznych. Na ma³ej wsi czu³am siê bardzo dobrze, uwielbia³am to miejsce, piêkne i ju¿
znajome, a tu czeka³a na mnie koniecznoœæ zmiany miejsca pracy i mieszkania, wyprowadzenia siê.
Londyn by³ mi znany du¿o wczeœniej, ponad 20 lat temu, spêdzi³am tam rok czasu i okiem turysty
oceniam je pozytywnie, natomiast powtórnie tam mieszkaæ i pracowaæ? Jednak z drugiej strony
czeka³o tam na mnie kolejne wyzwanie (przygoda) - nowa praca na stanowisku pielêgniarki, wyraŸny, szybki awans, pokój do wynajêcia w przystêpnej cenie, towarzystwo Polaków w pracy i sympatyczna szefowa. Hm… d³ugo nie zastanawia³am siê. By³am taka szczêœliwa i wdziêczna
Firmie za tê mo¿liwoœæ pracy w WB na stanowisku pielêgniarki, ¿e przy najbli¿szej okazji która siê
nadarzy³a, osobiœcie podziêkowa³am Dyrekcji Firmy ( z siedzib¹ w Londynie) i nie omieszka³am
dodaæ, ¿e zakocha³am siê w Anglii, ¿e tak wiele otrzymujê, ¿e spe³niam swe marzenia, ¿e…
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Patrzyli wtedy na mnie tak jakoœ dziwnie i s³uchali jakby z niedowierzaniem albo mo¿e czuli siê
za¿enowani.
Teraz mia³am pracowaæ w Domu Opieki Pielêgniarskiej (Nursing Home) w podlondyñskim miasteczku Coulsdon, w pobli¿u Croydon, okreœlanego jako najbardziej wielokulturowe miasto w Wielkiej Brytanii. Brzmia³o to i wygl¹da³o doœæ egzotycznie, wyraŸnie przewa¿a³a tam kultura afrykañska
i hinduska. Dom w którym podjê³am now¹ pracê by³ 22-³ó¿kowy, ze starszymi osobami (œrednia
wieku to 92 lata) wymagaj¹cymi sta³ej opieki pielêgniarek i opiekunek, zarz¹dzany przez mened¿era pielêgniarkê. (Domy tego typu w WB to domy najczêœciej prowadzone i kierowane przez personel
pielêgniarski). Samodzielne dy¿ury rozpoczê³am stosunkowo szybko bo zaledwie po 2-tygodniowym okresie pracy z inn¹ pielêgniark¹. Potem rzuci³am siê na jeszcze g³êbsze wody i zgodzi³am na
pe³nienie funkcji kierownika zmiany (Senior Staff). Uczy³am siê bardzo, bardzo du¿o, permanentnie
by³am szkolona, znacz¹co rozszerzy³am swe kompetencje, w³aœciwie zdoby³am nowy zawód (i to
w obcym jêzyku); kompetencje pielêgniarki w WB znacz¹co ró¿ni¹ siê od tych w Polsce, bo na
przyk³ad bardzo rozwiniêta jest tam funkcja zarz¹dzania personelem, i nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci,
¿e zawód pielêgniarki jest tam samodzieln¹ profesj¹, o czym œwiadczy chocia¿by sposób wspó³pracy z innymi cz³onkami zespo³u interdyscyplinarnego, po odpowiednim przeszkoleniu pielêgniarki
mog¹ otrzymaæ uprawnienia do wystawiania recept, bardzo du¿y jest presti¿ zawodu a g³ównym
celem pracy jest dobro pacjenta, to on jest osadzony w centrum dzia³añ interdyscyplinarnego zespo³u. Poza tym i jakby dodatkowo jeszcze, niewystarczaj¹ca znajomoœæ jêzyka angielskiego w stosunku do wymagañ zawodowych i bardzo du¿ej odpowiedzialnoœci powodowa³y, ¿e praca ta by³a dla
mnie wyzwaniem i to najwiêkszym w ca³ym moim dotychczasowym ¿yciu zawodowym, ale tak¿e bardzo stresuj¹cym doœwiadczeniem. To, czego nauczy³am siê i doœwiadczy³am, w czasie prawie
2-letniej pracy na stanowisku pielêgniarki w tym Domu, zapewne wystarczy³oby na materia³ do bardzo interesuj¹cej ksi¹¿ki, niestety, w wiêkszoœci w konwencji dramatu. Doœwiadczy³am szoku i to
nie tylko kulturowego, a tak¿e olbrzymiego niedowierzania, ¿e w XXI wieku, w bogatym kraju
zachodnim, dzia³a taki w³aœnie system opieki nad osobami starszymi. Kompletnie nie zaimponowano
mi ani jakoœci¹ opieki, ani warunkami pracy. Jedynie warunki wynagrodzenia by³y dobre. I zrozumia³am te¿, dlaczego tak dziwnie wtedy na mnie patrzyli - Zarz¹d Firmy, gdy podziêkowa³am i wyrazi³am
sw¹ wdziêcznoœæ za umo¿liwienie mi pracy na stanowisku pielêgniarki. Oni doskonale wiedzieli to,
o czym ja kompletnie nie mia³am wtedy, gdy awansowa³am, pojêcia a czego potem doœwiadczy³am,
zobaczy³am, us³ysza³am… I wtedy te¿ niestety ale odkocha³am siê, czar Anglii jakby prys³. Uczucia
zmienne s¹, a rzeczywistoœæ angielska w tym zakresie i w tym konkretnym Domu okaza³a siê dla
mnie po prostu nie do przyjêcia. Moje niedowierzanie niestety trwa, i nadal zadajê sobie to pytanie:
Jak to mo¿liwe? Jak to mo¿liwe, ¿e opieka nad ludŸmi starszymi, czasami w koñcowym etapie ich
¿ycia, jest a¿ tak nieludzka w WB, w zamo¿nym kraju? I czy tylko w WB? Dlaczego na przyk³ad
90-letnim Anglikiem, wymagaj¹cym ca³kowitej opieki/pomocy, którego rodzina (gdy ten by³ m³ody)
handlowa³a mieszkañcami Afryki, teraz opiekuj¹ siê - w ostatnim etapie jego ¿ycia - m³odzi Afrykanie, potomkowie sprzedawanych i kupowanych dziadków, babæ. Takie "spotkania po latach" przedstawicieli "Panów" i potomków niewolników mia¿d¿y³y wszystkie szczytne idea³y i procedury. To tylko
jeden z przyk³adów tego, jakie konsekwencje mo¿e powodowaæ ¿ycie w spo³eczeñstwie wielokulturowym.
Oczywiœcie mam tak¿e bardzo du¿o piêknych wspomnieñ, sporo z nich zwi¹zanych jest i wynika
z bezpoœrednich kontaktów ze starszymi osobami w tym Domu, czy z cz³onkami ich rodzin. Jestem
pe³na podziwu, jak wspania³y mo¿e byæ cz³owiek u kresu swego ¿ycia, pogodny, pogodzony z sytuacj¹, kochaj¹cy ¿ycie i ludzi, altruistyczny, kochaj¹cy ca³ym sob¹. Próbowa³am znaleŸæ odpowiedŸ
na pytanie - jak to siê dzieje, jak oni to robi¹, sk¹d to maj¹, ¿e jest w nich tak du¿o tej piêknej strony
bycia cz³owiekiem, ¿e s¹ tacy twardzi, nienarzekaj¹cy, mimo bólu, choroby, niepe³nosprawnoœci
i ca³kowitej zale¿noœci od innych osób oraz bardzo niekorzystnych warunków zewnêtrznych,
w jakich przysz³o im spêdziæ ostatnie lata, czasami miesi¹ce, czy tygodnie swego ¿ycia. Z niektórymi
osobami zaprzyjaŸni³am siê i udawa³o nam siê podarowywaæ/ wymieniaæ to co mieliœmy najlepszego
i czego najbardziej ka¿de z nas wtedy potrzebowa³o. To s¹ niesamowite doœwiadczenia, niezapomniane, wzajemnie buduj¹ce. Pewnego dnia uzyska³am odpowiedŸ od 85 letniej Veroniki na nurtuj¹ce mnie zagadnienia. Veronika na moje pytanie o to, co obecnie jest dla niej najwa¿niejsze, odpowiedzia³a, po krótkim zastanowieniu - duma i niezale¿noœæ; inny z kolei pacjent kocha³ nie tylko sw¹
rodzinê, najbli¿szych, ale takimi uczuciami darzy³ te¿ innych, by³ radosny, pociesza³, wspiera³, tak
jak najlepiej potrafi³, niezwykle ¿yczliwy i aktywny. To zadziwiaj¹ce ile¿ ufnoœci Ci ludzie wyra¿ali.
To co ich ³¹czy³o to zapewne zadowolenie ze swego ¿ycia, tego jakie ono by³o i co prze¿yli,
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i ta nieprzeciêtna pogoda ¿ycia. Oni naprawdê wyra¿ali swym ¿yciem wartoœci które wybrali.
Z Firm¹ rozsta³am siê po trzech latach pracy sk³adaj¹c wypowiedzenie i podaj¹c prawdziwe
powody.
Nastêpnie prowadzi³am w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (firma jednoosobowa), sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne s¹ tam bardzo niskie, i poza us³ugami opiekuñczymi i pielêgniarskimi
mia³am czas na now¹ pasjê- coaching, ukoñczy³am ró¿ne kursy, praktykowa³am, dokoñczy³am te¿
wczeœniej rozpoczête studia. Poza aktywnym ¿yciem w innej kulturze bardzo têskni³am za Polsk¹,
polskim krajobrazem, przyrod¹, kultur¹, poezj¹, mow¹ ojczyst¹, rodzin¹; marzy³am o powrocie tak
mocno, a¿ w koñcu znalaz³am powody aby wróciæ. Polska, Polacy, miasto £ódŸ, w którym mieszka³am przed wyjazdem do WB, w kontekœcie tych zagranicznych doœwiadczeñ nabra³y dla mnie zupe³nie innego znaczenia, sta³y siê bardzo bliskie, bardziej kochane, bo ich brak i têsknota by³y bardzo
silne. Podró¿e zatem nie tylko kszta³c¹ ale pozwalaj¹ bardziej doceniæ w³asne gniazdo, kraj ojczysty,
przynajmniej tak siê sta³o w moim przypadku.
Co robiê obecnie, po powrocie? Od dwóch lat odnajdujê siê w polskiej rzeczywistoœci, zmieni³am miejsce zamieszkania, z £odzi przenios³am siê do ma³ej malowniczej nadwarciañskiej wsi i obecnie w pobliskim szpitalu w Warcie œwiadczê us³ugi pielêgniarskie.
Nie napisa³am o wielu innych wa¿nych i ciekawych rzeczach, np. o kosztach jakie ponios³am,
psychologicznych, spo³ecznych, rodzinnych, ale trudno jest napisaæ, w jednym artykule, o wszystkim.
Mam jednak nadziejê, ¿e informacje te bêd¹ dla Ciebie przydatne, lub przynajmniej interesuj¹ce.
Chêtnie nawi¹¿ê kontakt z kole¿ankami i kolegami po fachu a zatem jeœli czujesz niedosyt i chcesz
uzyskaæ wiêcej informacji, to nie zwlekaj, zadzwoñ lub napisz, tel. kom. 517166820, adres mailowy
elapacholczyk@interia.pl, chêtnie odpowiem na Twoje pytania, mo¿e pomogê podj¹æ w³aœciw¹
decyzjê. Mo¿e spotkamy siê na kawie, czacie?
El¿bieta Pacholczyk

Szczepiæ?... Nie Szczepiæ?...
Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Kaliszu wyst¹pi³a do Ministerstwa Zdrowia z proœb¹
o wyjaœnienie w¹tpliwoœci dotycz¹cych podawania przez pielêgniarki szczepionek, z którymi
do punktu szczepieñ zg³aszaj¹ siê rodzice. Obowi¹zuj¹ce przepisy dopuszczaj¹ tak¹ sytuacjê,
jednak¿e maj¹c na uwadze, ¿e szczepionki bêd¹ce lekami pochodzenia biologicznego s¹ szczególnie wra¿liwe na warunki przechowywania z zachowaniem tzw. "zimnego ³añcucha" mo¿na
mieæ w¹tpliwoœci-czy lek by³ w³aœciwie przechowywany i transportowany.
Poni¿ej prezentujemy pe³n¹ treœæ Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Kaliszu.

Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych
z siedzib¹ w Kaliszu

Kalisz, dnia 06.03.2013 r.

Ministerstwo Zdrowia Departamentu
Pielêgniarek i Po³o¿nych
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami i w¹tpliwoœciami podawania przez pielêgniarki szczepionek,
z którymi do punktu szczepieñ zg³aszaj¹ siê rodzice, zwracam siê z proœb¹ o wyra¿enie w tej kwestii
definitywnej opinii.
Prawo dopuszcza tak¹ sytuacjê, ale maj¹c na uwadze, ¿e szczepionka bêd¹c lekiem pochodzenia biologicznego jest szczególnie wra¿liwa na warunki przechowywania z zachowaniem tzw. zimnego ³añcucha pielêgniarki nie maj¹ pewnoœci, ¿e lek by³ przechowywany i transportowany w tych
szczególnych warunkach.
Farmaceuta sprzedaj¹cy szczepionkê jest zobowi¹zany poinformowaæ kupuj¹cego o sposobie
przechowywania szczepionki, ale pielêgniarka takiej pewnoœci mieæ nie mo¿e i jest œwiadoma tego, ¿e
podane szczepionki, która by³a nieprawid³owo przechowywana czy transportowana mo¿e stanowiæ
zagro¿enie dla zdrowia, a nawet ¿ycia.
Wed³ug opinii znajduj¹cego siê na stronie Ministerstwa Zdrowia wyra¿onej przez Departament
Matki i Dziecka przy Ministerstwie Zdrowia cytat. :Lekarz lub pielêgniarka, którzy maj¹ wykonaæ szczepienie powinni upewniæ siê, czy szczepionka by³a przechowywana i transportowana przez pacjenta
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zgodnie z zaleceniami producenta. Jeœli nie ma pewnoœci co do prawid³owoœci tych procedur lub jeœli
ewidentnie dosz³o do naruszenia zasad "zimnego ³añcucha" szczepionka nie mo¿e byæ podana. Jeœli
b³¹d 'jest po stronie pacjenta, nale¿y szczepionkê zniszczyæ zgodnie z lokalnymi procedurami, jeœli
niew³aœciwa by³a informacja farmaceuty, szczepionkê nale¿y zwróciæ do apteki.
Jak zauwa¿a Departament Matki i Dziecka, dostêpne w aptekach szczepionki to preparaty
bardzo drogie i jeœli by³y nieodpowiednio przechowywane, transportowane, mog¹ ulec uszkodzeniu
i nie mog¹ byæ stosowane, co z kolei nara¿a rodziców na powa¿ne straty finansowe. Wobec tych
argumentów nie mo¿na wykluczyæ , ¿e rodzice w obawie przed powa¿n¹ strat¹ finansow¹ i nieœwiadomi zagro¿eñ, nie bêd¹ prawdomówni Ostatecznie w przypadku wyst¹pienia powik³añ , odpowiedzialnoœci¹ zostanie obarczona pielêgniarka. Rodzi siê pytanie: czy w takiej sytuacji pielêgniarka, która
maj¹c odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje misi i powinna podaæ szczepionkê przyniesion¹ przez
rodzica dziecka?
Z powa¿aniem,
Przewodnicz¹ca ORPiP w Kaliszu
Danuta Szczerba

Ministerstwo Zdrowia
Departament Pielêgniarek i Po³o¿nych

Warszawa, 12.04.2013 r.

Pani Danuta Szczerba
Przewodnicz¹ca ORPiP
z siedzib¹ w Kaliszu
Szanowna Pani Przewodnicz¹ca,
W odpowiedzi na pismo znak: L. dz. OIPiP/252/2013 z dnia 6 marca 2013 r., w sprawie w¹tpliwoœci dotycz¹cych podawania przez pielêgniarkê szczepionek dla dzieci, z którymi do punktu szczepieñ zg³aszaj¹ siê rodzice, Departament Pielêgniarek i Po³o¿nych przekazuje wyjaœnienia w tym
zakresie na podstawie stanowiska wydanego przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielêgniarstwa-Pani¹ dr hab. n. hum. Mariê Kózkê.
Zgodnie z art. 18 z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ chorób
zakaŸnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z póz. zm.) obowi¹zkowe szczepienia ochronne s¹
finansowane ze œrodków publicznych, a realizowane przez œwiadczeniodawcê, z którym Narodowy
Fundusz Zdrowia zawar³ stosowne umowy. Natomiast w przypadku osób nieposiadaj¹cych uprawnieñ
z tytu³u ubezpieczenia zdrowotnego, koszty szczepieñ s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa z czêœci,
której dysponentem jest Minister Zdrowia. Same szczepionki, s³u¿¹ce do przeprowadzania obowi¹zkowych szczepieñ ochronnych, zakupuje Minister Zdrowia zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych.
Ustawa nie wyklucza podania szczepionki uzyskanej poza tym trybem. Zgodnie bowiem z ar. 18
ust. 9 ww. ustawy , osoba mo¿e siê poddaæ obowi¹zkowemu szczepieniu ochronnemu z zastosowaniem szczepionki innej ni¿ nabyta przez Ministra Zdrowia. Jednak w takim wypadku ponosi koszt jej
zakupu.
Pielêgniarka mo¿e zatem wykonaæ inn¹ szczepionkê ni¿ dystrybuowan¹ przez Ministra Zdrowia.
Dostarczony produkt leczniczy (np. przyniesiony przez rodziców) musi byæ dopuszczony do obrotu na
terenie Polski oraz odpowiadaæ merytorycznym wymogom danego szczepienia, wytyczonym w Komunikacie G³ównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 paŸdziernika 2012 r. w sprawie Programu Szczepieñ Ochronnych na rok 2013 (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z dnia 30 paŸdziernika 2012 r.poz.78).
Pielêgniarki powinny równie¿ zachowaæ warunki stosowania szczepionki okreœlone w Charakterystyce Produktu Leczniczego preparatu. W zasadzie w takich okolicznoœciach pielêgniarki nie
powinny odpowiadaæ za ewentualne niekorzystne nastêpstwa u¿ycia takiego produktu. W praktyce
nale¿y jednak zachowaæ dodatkowe œrodki ostro¿noœci. Przepisy okreœlaj¹ bowiem odpowiednie standardy przechowywania i dystrybucji szczepionek(np. z art. 18 ust. 8 ww. ustawy wynika, i¿ szczepionki
zakupione przez Ministra Zdrowia s¹ transportowane i przechowywane z zachowaniem ³añcucha ch³odniczego oraz na zasadach okreœlonych w przepisach prawa farmaceutycznego). Wymogi te maj¹
zapewniæ trwa³oœæ i skutecznoœæ tej szczepionki. W przypadku produktu leczniczego dostarczonego
przez samego zainteresowanego mo¿e wyst¹piæ ryzyko niezachowania tych zasad.
Pielêgniarka powinna wiêc uprzedziæ rodziców lub opiekuna prawnego o zaistnieniu zagro¿enia
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i uzyskaæ od nich informacjê na temat przechowywania czy dystrybucji danej szczepionki (tzn. odebraæ odpowiednie oœwiadczenie na piœmie o ww. okolicznoœciach-formularz zgody i odmowy zgody na
szczepienie oraz formularz dotycz¹cy wykorzystania szczepionki dostarczonej przez pacjenta). Jeœli
istniej¹ w tym zakresie uzasadnione w¹tpliwoœci (np. pacjent nie wie, nie jest pewien lub ra¿¹co
naruszy³ wymagane warunki), po¿¹dana jest odmowa pielêgniarki u¿ycia dostarczonego produktu.
Na mocy bowiem art. 11 z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. Nr
174, poz. 1039, z póz. zm.), pielêgniarka wykonuje swój zawód z nale¿yt¹ starannoœci¹, zgodnie
z zasadami etyki zawodowej, poszanowania praw pacjenta, dba³oœci¹ o jego bezpieczeñstwo, wykorzystuj¹c wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Ponadto art. 12 ww. ustawy stanowi, ¿e pielêgniarka mo¿e odmówiæ wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego œwiadczenia zdrowotnego
niezgodnego z jej sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, podaj¹c przyczynê odmowy na
piœmie prze³o¿onemu lub osobie zlecaj¹cej. W przypadku odmowy pielêgniarka ma obowi¹zek niezw³ocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego b¹dŸ opiekuna faktycznego
o takiej odmowie. W przypadku odst¹pienia od realizacji œwiadczeñ zdrowotnych pielêgniarka ma
obowi¹zek uzasadniæ i odnotowaæ ten fakt w dokumentacji medycznej.
W sytuacji, gdy pielêgniarka ma uzasadnione w¹tpliwoœci co do jakoœci szczepionki transportowanej i/lub przechowywanej w niew³aœciwych warunkach, powinna odmówiæ jej wykorzystania
i zasugerowaæ produkt, który w¹tpliwoœci tych nie stwarza (dotyczy to tak¿e przypadków, gdy szczepionka przechowywana w lodówce pacjenta uleg³a zamro¿eniu ,np. w wyniku umieszczenia jej
w zamra¿alniku lub w bezpoœrednim kontakcie z oblodzon¹ œcian¹ lodówki).
Odebranie wspomnianego powy¿ej oœwiadczenia jest wskazane, gdy¿ wykonanie szczepienia
wymaga odpowiedniego udokumentowania. Na mocy bowiem art. 17 ust. 8 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi, osoby przeprowadzaj¹ce szczepienia ochronne
zosta³y zobowi¹zane do prowadzenia dokumentacji medycznej dotycz¹cej szczepieñ ochronnych,
w tym przechowywania karty uodpornienia oraz dokonywania wpisów potwierdzaj¹cych wykonanie
szczepienia. Rozwiniêcie tej powinnoœci nastêpuje w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie obowi¹zkowych szczepieñ ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086).
Zgodnie z § 9, ust. 1, informacje na temat szczepieñ ochronnych od dnia: urodzenia s¹ dokumentowane:
- w karcie uodpornienia , której wzór okreœla za³¹cznik nr 2
- do rozporz¹dzenia,
- w ksi¹¿eczce szczepieñ, której wzór okreœla za³¹cznik nr 3
- do rozporz¹dzenia, stanowi¹cej odrêbn¹ czêœæ w³¹czon¹ do ksi¹¿eczki zdrowia.
W obu tych dokumentach nale¿y odnotowaæ informacje na temat u¿ytej szczepionki, numeru
jej serii oraz daty szczepienia. Dane te zamieszcza siê w odpowiednich rubrykach na formularzu,
odnoœnie do poszczególnych rodzajów szczepieñ. Kartê uodpornienia przechowuje - jak wspomniano - osoba przeprowadzaj¹ca szczepienie ochronne. Natomiast ksi¹¿eczkê szczepieñ dla dziecka
przekazuje siê za pokwitowaniem jego przedstawicielowi ustawowemu (osobie sprawuj¹cej prawn¹
pieczê nad dzieckiem) lub opiekunowi faktycznemu.
W zwi¹zku z powy¿szym, pielêgniarka posiadaj¹ca uprawnienia do wykonywania szczepieñ
powinna je wykonaæ, jednak¿e w sytuacji transportowej i/lub przechowywanej w niew³aœciwych
warunkach, powinna odmówiæ podania takiej szczepionki.
Z powa¿aniem,
DYREKTOR Departamentu Pielêgniarek i Po³o¿nych
Beata Cholewka
"Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze,
bo zostawili œlady w naszych sercach ..."

Serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

MAMY
Kole¿ance Renacie Matuszczak
sk³adaj¹ kole¿anki
z Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Che³mie
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Z ¿a³obnej karty ...
"Najdro¿sze serce przesta³o biæ,
Choæ mia³o dla kogo ¿yæ…"

Z g³êbokim smutkiem i ¿alem
04 lutego 2014 r. po¿egna³yœmy i odprowadzi³yœmy
na miejsce wiecznego spoczynku
Nasz¹ kole¿ankê

MA£GORZATÊ JASTRZÊBSK¥
która 01 lutego 2014 r. w wieku 48 lat
odesz³a z naszego grona.
Ma³gosia by³a cudownym cz³owiekiem, wspania³¹ kole¿ank¹ i oddan¹ po³o¿n¹ wra¿liw¹ na
ból i krzywdê innych.
Choæ wielkie cierpienie i ból napiêtnowa³o cia³o i duszê naszej kole¿anki to Ona myœla³a
i dba³a o innych.
W 2002 r. podjê³a pracê w Zak³adzie Pielêgnacyjno-Opiekuñczym w Che³mie i te wszystkie
lata sprawi³y, ¿e dobrze pozna³yœmy siê i zaprzyjaŸni³yœmy. By³y wspólne radoœci i smutki a po
odejœciu przyjació³ki zosta³a wielka pustka w naszej pamiêci i sercach.
Jesteœmy nape³nieni bólem a oczy nasze s¹ mokre od ³ez.
¯egnaj kochana Gosiu.
Personel Zak³adu
Pielêgnacyjno-Opiekuñczego w Che³mie
"Najtrudniej rozstaæ siê z kimœ bliskim,
najdro¿szym ..."

Wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu œmierci

MÊ¯A
Kole¿ance Bo¿enie Kaszczuk
sk³adaj¹ kole¿anki
z Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Che³mie

"Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze,
bo zostawili œlady w naszych sercach ..."

Serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

TATY
Kole¿ance Gra¿ynie Jarczak
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
z Oddzia³u Psychiatrii SPWSzS w Che³mie
"Nie umiera ten, kto pozostaje w naszej pamiêci"

Wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu œmierci

TEŒCIA
Kole¿ance Marii Kunc
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
z Odzdzia³u Psychiatrii SPWSzS w Che³mie

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
23 maja 2014 r.
w Hotelu Kamena w Che³mie, Al. Armii Krajowej 50

NA TEMAT:

"PSYCHOLOGICZNY ASPEKT PRACY
PIELÊGNIARKI I PO£O¯NEJ"
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 2014 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.

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

BIURO
poniedzia³ek
wtorek
œroda
czwartek
pi¹tek

CZYNNE:
od 7.30 do 15.30
od 7.30 do 15.30
od 7.30 do 17.00
od 7.30 do 15.30
od 7.30 do 15.30

Godziny pracy Przewodnicz¹cej ORPiP w Che³mie
Wies³awa Szaniawska
poniedzia³ek, wtorek, œroda, pi¹tek
czwartek

Wiceprzewodnicz¹ca Bernarda Mrozek
Wiceprzewodnicz¹ca Beata Bornus-Chmielewska
Sekretarz Beata ¯ó³kiewska

14.15 - 18.15
11.00 - 15.00

tel. 82 576-21-70
tel. 82 562-31-98
tel. 82 562-32-10

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