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„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
oferuje w sprzedaży wysyłkowej lub osobistej
pozycje książkowe

A. Ginalska „Pielęgniarka w Kraju Miliona Słoni – Daleki Wschód”
Wyd. OIPiP Lublin 2015
Cena 20 zł.
„… Laos to odległy kraj o odmiennej kulturze, florze i faunie w której przyszło Pani Annie organizować oraz
zmieniać dążąc do międzynarodowych standardów laotańskie pielęgniarstwo. Praca ta stanowiła zatem nie
lada wyzwanie zarówno w sferze merytorycznej, organizacyjnej jak i kulturowej. Zmiany, które dokonały się za
sprawą zaangażowania naszej autorki przy współpracy z międzynarodową społecznością WHO oraz lokalnymi
decydentami w sposób znaczący wpłynęły na kształt laotańskiego pielęgniarstwa zarówno na poziomie
kształcenia przeddyplomowego jak i praktyki zawodowej…”
Andrzej Tytuła - Przewodniczący ORPiP w Lublinie

B. Ślusarska, D. Zarzycka (red.) „Kultywowanie symboliki w pielęgniarstwie”
Wyd. OIPiP Lublin 2011
Cena 30 zł.
,,O roli społecznej zawodu pielęgniarki stanowią także jego symbole :czepek, mundur, ślubowanie ,hymn pielęgniarski. Czasami warto przypomnieć sobie ich treść, usiąść na chwilę ,zastanowić się, zatrzymać na moment
w ,,gonitwie” życia i odnaleźć dawno zapomniane ideały .Temu także służy recenzowana pozycja”…..”Bo przecież tak jak pisał Jean Paul Sartre ,,Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością.”
Prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
,,To zbiór bardzo ważnych dla środowiska zawodowego pielęgniarek zagadnień teoretycznych i historycznych w zakresie kultury symbolicznej, kultywowania symboliki zawodowej na świecie i w Polsce”..…”Posiada wartości poznawcze, moralne(skłania do refleksji
i pobudza wrażliwość) i emocjonalne(wzrusza, pozwala oderwać się od rzeczywistości).Każda pielęgniarka dla której ważnym jest
dbanie o historię i tradycję zawodu poprzez kultywowanie symboliki zawodowej, znajdzie w tej książce wiele wskazówek ,jak to robić
w sposób profesjonalny’
Dr n. med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

A. Ginalska „Rok za Atlantykiem… Wspomnienia stypendystki WHO”.
Wyd. OIPiP Lublin 2009
Cena 25 zł.
„… Wspomnienia Pani Anny napisane są żywym, ciekawym językiem zawierają mnóstwo szczegółów dotyczących zarówno spraw merytorycznych, jak i obserwacji socjologicznych, społeczeństwa amerykańskiego
w latach 1968-1969. Jestem przekonana, że to świetna lektura dla wszystkich tych, którzy chcą poznać warunki
społeczno-kulturowe, w jakich narodził się Wydział Pielęgniarstwa w Lublinie”…
Monika Kowalska – Przewodnicząca ORPiP w Lublinie V kadencji 2007-2011

Dane kontaktowe:

OIPiP Lublin
Adres: Czechowska 3a, 20-072 Lublin
tel. 81 536 67 67 536 67 66 fax: 81 536 67 60 email: info@oipip.lublin.pl
Nr konta bankowego: 50 12 40 24 70 11 11 00 10 40 54 14 87
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KOMUNIKAT!

W związku z organizacją
XXXIV Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
w dniu 29 marca 2018r. (czwartek)
biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie, ul. Czechowska 3a

BĘDZIE NIECZYNNE
Za utrudniania przepraszamy.

Przewodniczący ORPiP w Lublinie
(-) Andrzej Tytuła

■ Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Andrzej Tytuła
tel. 81 536-67-66
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP

■ Wiceprzewodniczące Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Maria Olszak-Winiarska, Agnieszka Kais
wtorek, czwartek
tel. 81 536-67-65
■ Seretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Amborska
tel. 81 536-67-69
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP

■ Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Marzena Siek
tel. 81 536-67-55
wtorek, czwartek

■ Sędzia Dyżurny

tel. 81 536-67-50

I i III czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

■ Dyżur Rzecznika

tel. 81 536-67-51

II i IV czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

■ Radca Prawny

tel. 81 536-67-59

przyjmuje w poniedziałek • godz. 14.00 – 16.00

w numerze:
Beatyfikacja Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej
Służebnica Boża Hanna Chrzanowska zostanie beatyfikowana w dniu 28 kwietnia 2018 r.,
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Uroczystościom będzie przewodniczył legat papieski, prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.
Proces beatyfikacyjny tej niezwykłej pielęgniarki
otworzyłł przed 20 laty (1998 r.) kardynał Franciszek Macharski,
który osobiście znał Hannę Chrzanowską.
Czytaj na str. 5

Najlepsza Pielęgniarka roku 2017
w SPSW im. Jana Bożego w Lublinie
Kontynuując dobre praktyki
w realizacji promocji zawodu
i kreowaniu wizerunku pielęgniarki i położnej, Dyrekcja
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego im.
J. Bożego w Lublinie zorganizowała po raz kolejny Konkurs:”
Najlepsza Pielęgniarka/Położna roku 2017 w SPSZW im. J. Bożego”. Rola zawodowa pielęgniarki i położnej poddawana jest
ciągle nowym wyzwaniom spowodowanym niestabilnymi rozwiązaniami w obszarze ochrony zdrowia.
Czytaj na str. 9

Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie
Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, ze zm.) wprowadzone zostały nowe zasady prowadzenia praktyk zawodowych pielęgniarek
i położnych. Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w formie praktyki indywidualnej lub grupowej w ramach
działalności leczniczej na zasadach określonych w ww. ustawie
oraz w przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez
właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.
Czytaj na str. 20

■ Godziny pracy biura:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

godz. 8.00 – 16.00
godz. 8.00 – 17.00
godz. 8.00 – 16.00
godz. 8.00 – 16.00
godz. 8.00 – 15.00

■ Nasz adres:
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
20-072 LUBLIN, ul. Czechowska 3a
tel. 81 536-67-67 • 81 536-67-66 • fax 81 536-67-60
www.oipip.lublin.pl • e-mail: info@oipip.lublin.pl
Nr konta:
BGŻ BNP/Paribas 73203000451110000000506780

■ Redaguje zespół w składzie:
Krystyna Amborska, Anita Jasztal-Kniażuk, Agnieszka Kais,
Marzena Siek, Maria Olszak-Winiarska, Andrzej Tytuła.
wydawany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
jest oficjalnym pismem samorządu pielęgniarek i położnych. Rozprowadzany jest
bezpłatnie wśród członków samorządu.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, skrótów i korekty
redakcyjnej. Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.
DRUK: Drukarnia „PUNKTGRAF II”, Lublin, ul. Łęczyńska 51 • nakład: 2000 egz.

okładka: Punktgraf II
styczeń-luty 1/2018

spis treści:
Głos przewodniczącego

str. 4

Beatyfikacja Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej

str. 5

Moje wspomnienia o Hannie Chrzanowskiej

str. 7

”Najlepsza Pielęgniarka roku 2017 w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie”

str. 8

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bądź Zdrów”
Huciska 9-11 Października 2017 r. – Część II

str. 11

Spotkanie opłatkowe w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie str. 14
Spotkanie robocze Przedstawicieli Pielęgniarek i Położnych
z Ministrem Zdrowia w sprawie Strategii

str. 16

Z prac Okręgowej Rady Pielegniarek i Położnych w Lublinie

str. 17

Koniecznie przeczytaj

str. 18

Kondolencje – wspomnienia

str. 24

Ogłoszenia

str. 26
3

„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Głos

Drogie Koleżanki, Koledzy
W bieżącym numerze
„Naszego Głosu” chciałbym podzielić się z Wami
dwoma bardzo ważnymi dla
naszej korporacji zawodowej informacjami. Pierwsza z nich związana jest ze
„Strategią na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa
i Położnictwa w Polsce”- kluczowym dla nas,
na chwilę obecną dokumentem, z którym wiążemy wiele nadziei na poprawę sytuacji zawodowej naszej grupy zawodowej. Tytułem wprowadzenia w zagadnienie pragnę nadmienić, że
pomimo iż samorząd zawodowy pielęgniarek
i położnych wspólnie ze związkami zawodowymi od lat sygnalizował trudną sytuację w polskim pielęgniarstwie i położnictwie, a także
mówił wprost jak realne jest zagrożenie dla
zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia
realizowane przez pielęgniarki i położne, a wynikające z braków kadrowych w tych zawodach
to dopiero w minionym roku bo w dniu 27 marca 2017 r. odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, która stała się punktem
wyjścia dla powołania przez Ministra Zdrowia
zespołu do spraw opracowania strategii na
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce. Prace nad Strategią poprzedzone
zostały zdiagnozowaniem i zdefiniowaniem
najbardziej palących problemów w obszarze
ochrony zdrowia, a wynikających właśnie ze
stanu w jakim znajduje się polskie pielęgniarstwo i położnictwo. Materiał w tej sprawie został przedstawiony przez samorząd zawodowy
dwukrotnie bo w 2015 i 2017 r. w formie ra-

portu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
na temat Zabezpieczenia społeczeństwa
polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych. Najbardziej palące kwestie zawarte we
wspomnianej na wstępie Strategii stanowią
odzwierciedlenie problemów wymienionych
w Raporcie i dotyczą takich obszarów jak
kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek
i położnych, rola i kompetencje pielęgniarek
i położnych w systemie ochrony zdrowia, normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz
ich kwalifikacje w poszczególnych zakresach
świadczeń, warunki pracy, wynagradzania
i prestiż zawodowy oraz wprowadzenie nowego zawodu medycznego jako zawodu pomocniczego dla zawodu pielęgniarki w systemie
opieki zdrowotnej. W efekcie przedmiotowy
dokument zawiera cele główne, pośrednie
i szczegółowe, a także propozycje działań jakie
należy podjąć w perspektywie najbliższych 5,
10 i 15 lat aby je osiągnąć. Strategia jest pierwszym w Polsce dokumentem tego rodzaju oraz
propozycją rozwiązań systemowych na rzecz
polskiego pielęgniarstwa i położnictwa opracowaną przez liczny zespół ekspertów – przedstawicieli wielu środowisk oraz przyjętym
przez Ministra Zdrowia jako dokument wymagający natychmiastowego wdrożenia. Wobec
tak zdecydowanego stanowiska Pana Ministra
Zdrowia pozostaje nam być pełnymi nadziei na
realną poprawę obecnego stanu rzeczy.
Kolejnym równie ważnym wydarzeniem dla
naszej korporacji zawodowej, które przeżywać
będziemy już w dniu 28 kwietnia br. jest uroczystość beatyfikacji służebnicy Bożej Hanny
Chrzanowskiej polskiej pielęgniarki, twórczyni
pielęgniarstwa domowego określanego swego

Przewodniczącego

czasu mianem pielęgniarstwa parafialnego,
kobiety, która jak pisze Paweł Zuchniewicz
w książce pt.: „Siostra Naszego Boga – niezwykła książka o Hannie Chrzanowskiej” zachwyciła Karola Wojtyłę. W bieżącym numerze
„Naszego Głosu” chcieliśmy nieco przybliżyć
postać tej jakże wielkiej, a zarazem skromnej
osoby, pielęgniarki z krwi i kości, w której centrum zainteresowania był drugi człowiek- chory, odrzucony, samotny, zapomniany….
Pozwolicie, że w tym miejscu podzielę się
z Wami, Drodzy Czytelnicy osobistą refleksją.
Otóż niejednokrotnie żalimy się, że brakuje
nam autorytetów, że żyjemy w trudnych czasach, w których dominuje konsumpcjonizm,
swego rodzaju obojętność, zamknięcie się na
sprawy drugiego człowieka, pogoń…. Tak bardzo spieszymy się, że w zasadzie na nic i dla nikogo nie mamy czasu, tak wiele nam umyka….
Zatrzymajmy się na chwilę przy okazji tego
wydarzenia, zainteresujmy się życiem polskiej
pielęgniarki, która niebawem oficjalnie ogłoszona zostanie błogosławioną, może lektura
jej życia pomoże nam w osobistej refleksji
i odmieni jakąś cząstkę nas samych?
Z pewnością tak, jeśli tylko tego zechcemy.
Cieszmy się tym pięknym, ważnym wydarzeniem, zatrzymajmy się na chwilę i przeżyjmy je
w pełni świadomie, na miarę własnych możliwości. Jesteśmy polskimi pielęgniarkami
i pielęgniarzami i mamy swoją współczesną
Świętą – jedną z nas i jesteśmy tego wszyscy
świadkami ….
Z pozdrowieniem
Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP w Lublinie

KOMUNIKAT!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2018 roku zmianie ulega wysokość składki członkowskiej odprowadzanej na
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przez pielęgniarki i położne wykonujące zawód w formie działalności leczniczej.
W okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.
składka na OIPiP wynosi – 35,55 zł miesięcznie (słownie: trzydzieści pięć złotych 55/100).
Ponadto zmianie ulegają opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych, za zmianę wpisu do rejestru
indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych oraz za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek/ położnych. Wysokości opłat kształtują się następująco:
- Wpis do rejestru indywidualnej praktyki pielęgniarskiej/ położniczej - 91 zł obowiązuje od 18.01.2018 r.
- Zmiana we wpisie do rejestru indywidualnej praktyki pielęgniarskiej/położniczej - 45,50 zł. obowiązuje od 18.01.2018 r.
- Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe - 272 zł obowiązuje od 18.01.2018 r.
Skarbnik ORPiP w Lublinie
(–) Marzena Siek
Podstawa prawna: art. 105 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z póżn. zm.).
Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. (...) (MP z 2018 r. poz. 97).
Podstawa prawna: art. 76 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z późn. zm.).
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Beatyfikacja Służebnicy Bożej
Hanny Chrzanowskiej

S

łużebnica Boża Hanna Chrzanowska zostanie beatyfikowana w dniu 28 kwietnia 2018 r.,
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Uroczystościom będzie
przewodniczył legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo
Amato. Proces beatyfikacyjny tej niezwykłej pielęgniarki otworzył przed 20 laty (1998 r.) kardynał Franciszek Macharski, który osobiście znał Hannę Chrzanowską. Postępowanie prowadzone na szczeblu diecezjalnym, a służące dokładnemu prześledzeniu Jej życia i działalności
pielęgniarskiej zakończyło się w Krakowie w 2002 r. natomiast w dniu 7 lipca 2017 r. Papież
Franciszek zatwierdził dekret beatyfikacyjny, co możliwe było po uznaniu cudu uzdrowienia
mieszkanki Krakowa za wstawiennictwem Hanny Chrzanowskiej.
W ten sposób dzień 28 kwietnia 2018 r. na stałe zapisze się na kartach historii najważniejszych wydarzeń zarówno duszpasterskich, w tym przypadku archidiecezji krakowskiej
jak i polskiego pielęgniarstwa. Niech to szczególne wydarzenie, w którym wezmą udział
przedstawiciele grupy zawodowej pielęgniarek i położnych z całego kraju będzie okazją do
zgłębienia życia i działalności tej jakże niezwykłej osoby, której postawa życiowa i zawodowa
składają się na piękne świadecwto, co w życiu każdego z nas, a szczególnie polskich pielęgniarek jest godne uwagi
oraz jak pięknie można przejść przez życie bez wglądu na czasy, w których żyjemy. Poniżej prezentujemy wspomnienia
o Pani Hannie Chrzanowskiej Służebnicy Bożej, którymi podzieliła się z nami Pani Anna Ginalska.

Twórczyni pielęgniarstwa
domowego
Z wielką radością przyjęłam wiadomość o zatwierdzeniu
przez papieża dekretu beatyfikacyjnego pielęgniarki Hanny
Chrzanowskiej – twórczyni pielęgniarstwa w otwartej opiece medycznej, długoletniej nauczycielki szkół medycznych
w Warszawie i Krakowie, kreatorki pielęgniarstwa parafialnego,
współpracownicy kardynałów: Sapiehy, Wojtyły, Macharskiego
i Dziwisza. Lista jej działań i zasług byłaby bardzo długa, a działalność stanowi doskonały przykład dla obecnych i przyszłych
adeptek zawodu. Działalność tej wspaniałej kobiety opisuje
szczegółowo Marzena Florkowska w książce „Radość dawania”,
którą gorąco polecam wszystkim pielęgniarkom i przyjaciołom
tego zawodu.
W przedmowie do tego dzieła arcybiskup ks. kardynał Franciszek Macharski pisał z okazji otwarcia procesu beatyfikacyjnego (3 listopada 1998 r.) o Hannie Chrzanowskiej, że była człowiekiem dobrym, świętym, który „uczył, a może i nauczył, jak
kochać i jak uczyć miłości”. W książce jest również wzmianka
o moich osobistych kontaktach z Hanną (str. 148). Na stronie
260 jest również zdjęcie z pobytu na Lubelszczyźnie w 1970
roku, kiedy wizytowała nowo otwartą pierwszą uczelnię dla
pielęgniarek. Towarzyszyła jej nestorka pielęgniarstwa krakowskiego, pani Teresa Kulczyńska, autorka pionierskiego podręcznika dla pielęgniarek. Obie panie udzieliły cennych wskazówek
i rad dotyczących kształcenia na szczeblu akademickim. Były
zachwycone Lublinem i Kazimierzem, który przy okazji zwiedziły. Niedługo po tej wizycie pani Hanna zmarła (1973 r.). Z okazji
styczeń-luty 1/2018

25-lecia śmierci zorganizowano w Krakowie sympozjum (9 maja
1998 r.), w którym miałam zaszczyt uczestniczyć i wspominać tę
wspaniałą postać. Materiały z sympozjum zostały opracowane
i wydane w książce „Promieniowanie posługi” (Kraków 1999 r.)
– moje wspomnienia zamieszczono na str. 73 (załącznik). Przesyłam również do wykorzystania w naszym piśmie rękopis artykułu z okazji 40. rocznicy śmierci i sympozjum w Łagiewnikach.
► Ciąg dalszy na str. 6

Lublin 1970, od lewej:
Teresa Kulczyńska, Anna Ginalska, Hanna Chrzanowska.
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Wciąż bardzo potrzebna
29 kwietnia 1973 r. odeszła na zawsze wspaniała, niepowtarzalna pielęgniarka, jaką była Hanna Chrzanowska. Pochowano ją na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (kwatera XIa, rząd
północny, grób nr 8). Na skromnym pomniku grobu rodzinnego
Chrzanowskich wyryto napis „Wierna Bogu w służbie ludziom,
wybitna pielęgniarka i wychowawczyni pielęgniarek”.
Minęło 40 lat od tego czasu, ale pamięć o niej jest wciąż żywa
w myśl cytowanego powiedzenia: „Człowiek żyje tak długo, jak
długo trwa pamięć o nim”. Hanna żyje i oddziaływuje nadal.
O jej życiu i pracy napisano już wiele, są szkoły jej imienia, a ludzie, z którymi się zetknęła, wspominają ją z wielką czcią i miłością. Żyła stanowczo za krótko, ale zrobiła tak dużo. Wychowała
całe zastępy pielęgniarek, które kontynuują jej dzieło, sławiąc
idee polskiego pielęgniarstwa społecznego, którego była twórczynią. Była autorką pierwszego podręcznika, z którego do dziś
czerpią wiedzę adeptki i pracownice tego działu. Stanowił on
wzorzec do opracowania tematyki skryptów i wytycznych nie
tylko w Polsce, ale i na gruncie Afryki i Azji. Pani Hanna przeszła
trudną drogę życiową, pełną cierni i przeszkód, które dzielnie
pokonywała dzięki głębokiej wierze i benedyktyńskiej pracowitości (wypowiedź o. Leona Knapita OSB z Tyńca).
Urodziła się 7 października 1902 r. w Warszawie. Matka, Wanda Szelnkier – córka warszawskich przemysłowców, ojciec –
polski ziemianin Ignacy Chrzanowski – profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że ciotką Hanny była
znamienita polska pielęgniarka Zofia Szlenkierówna – fundatorka szpitala Karola i Marii w Warszawie, o której pięknie napisał
prof. Szenajch w książce „Trzy pielęgniarki”, stawiając Zofię obok
opisanej również Florencji Nightingale i Katarzyny Bakuniny.
Ród Chrzanowskich skoligacony był z wieloma znakomitymi
Polakami, m.in. Joachimem Lelewelem czy Henrykiem Sienkiewiczem (wuj Hanny). Właśnie dzięki nim w 1910 r. Chrzanowscy przenieśli się do Krakowa, gdzie ojciec Hanny, Ignacy, objął
Katedrę Historii Literatury Polskiej po profesorze Stanisławie
Tarnowskim. Hanna wiele zawdzięczała ojcu, m.in. piękną polszczyznę, którą się posługiwała, wielką skromność i umiłowanie
ludzi.
Szkołę średnią ukończyła u Sióstr Urszulanek w Krakowie,
a po zdaniu matury zaangażowała się w niesienie pomocy żołnierzom i ich rodzinom, co zaowocowało późniejszym wyborem zawodu. W 1922 r. była już słuchaczką nowo otwartej Szkoły Pielęgniarstwa w Warszawie. Po jej ukończeniu skorzystała
z rocznego stypendium na pobyt we Francji, gdzie zapoznała
się z formami organizacyjnymi pomocy chorym poza szpitalem.
W latach 1926-29 pracowała jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. W tym
okresie dużo publikowała, a od 1929 do 1939 r. redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Polska”. Brała czynny udział w przygotowaniu pierwszej ustawy o pielęgniarstwie. Współorganizowała
Katolicki Związek Pielęgniarek (1937 r.). Wybuch wojny w 1939
r. odbił się boleśnie na jej życiu osobistym. Z rąk Niemców ginie ojciec oraz brat zamordowany w Kozielsku. To nie załamało
jednak Hanny. Pod przewodnictwem ks. Adama Sapiehy rozpoczyna działalność charytatywną w Obywatelskim Komitecie
Pomocy. Pracuje też w dziale opieki nad uchodźcami i wysiedlonymi w Radzie Głównej Opiekuńczej (RGO). Szuka dla nich
kwater, miejsc pracy, organizuje dożywianie. Spieszy z pomocą
ludziom wysiedlonym z Warszawy. Po otwarciu Uniwersyteckiej
Szkoły Pielęgniarek i Położnych w Krakowie organizuje dział
pielęgniarstwa społecznego i domowego, obejmując stanowisko kierownika. Wykłada również na różnych kursach organi6
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zowanych przez Ministerstwo Zdrowia dla kadry kierowniczej
pielęgniarek i nauczycielek szkół. Stała się prekursorką pielęgniarstwa POZ, obecnie „rodzinnego”.
O dalszych losach Hanny donosi ulotka z okazji 25-lecia
śmierci, czytamy w niej: „Przez krótki czas pełniła funkcję dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie.
Po niespodziewanej likwidacji tej szkoły przez komunistyczną
władzę, dla której postawa religijna była przeszkodą, była zmuszona przejść na wcześniejszą emeryturę.”
Nie był to jednak koniec jej działalności. Przy aprobacie
władz kościelnych wykorzystuje cały swój potencjał w organizacji tzw. „pielęgniarstwa parafialnego”, którego jest faktyczną twórczynią. Organizuje też rekolekcje dla chorych, co
z ogromną wdzięcznością wspominają jej podopieczni. Wiele
też miejsca poświęcają jej osobie i działalności czołowe osoby
Kościoła, w tym ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła.
Jak zaznaczono, „Pani Hanna w sposób heroiczny wypełniała
przykazania miłości bliźniego”. Będąc sama nieuleczalnie chora
(zdiagnozowany nowotwór) wspierała innych. Zmarła 29 kwietnia 1973 r. Kondukt pogrzebowy prowadził Karol Wojtyła. Był
on wielką manifestacją ludzi, z którymi współpracowała i którymi się opiekowała. Jej posługę oceniły słowa kardynała Wojtyły
wypowiedziane nad mogiłą: „Dziękujemy Ci, Pani Hanno, że byłaś wśród nas, że byłaś taką, jaką byłaś z tą Twoją wielką prostotą, z tym wewnętrznym żarem i dobrocią, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na
Górze, zwłaszcza tego, które mówi: «Błogosławieni miłosierni».
Niech Twoją nagrodą będzie sam Pan, niech promieniowanie
Twojej posługi trwa wśród nas, no i wszystkich nas nieustannie
uczy, jak służyć Chrystusowi w bliźnich”.
20 kwietnia 2013 r. zorganizowano kolejne sympozjum z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych
Polskich oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Pierwszą część rozpoczęła Msza św. celebrowana przez kardynała Stanisława Dziwisza w intencji rychłej beatyfikacji Hanny. Po Mszy św. rozpoczęły się konferencja i panel. Prezentowano postać i dokonania przyszłej błogosławionej. Mówiono o jej
współpracy z wybitnymi postaciami epoki, m.in.: p. Epistein,
Rydlówną, Starowiejską i Szlekierówną. Przedstawiała to prof.
dr hab. Urszula Parkowska.
O charyzmacie w jednoczeniu różnych środowisk wokół
dzieła posługi chorym mówili: prof. Ł. Kamynowski, państwo
J. i S. Kracikowie oraz mgr Helena Matoga.
Istotę opieki domowej nad obłożnie chorymi opisały panie
J. Ćwiertnia i K. Pęchalska, a o dawnym kształceniu pielęgniarek
mówiły A. Opolska i A. Ginalska.
Współczesny model kształcenia pielęgniarek referowały:
dr hab. M. Kózka i prof. dr hab. med. T. Brzostek.
Duchową drogę Hanny Chrzanowskiej opisali: prof. M. Czapliński, Helena Matoga i ks. K. Kubik.
W drugiej części konferencji mówiono o trwałych owocach
dzieła Hanny Chrzanowskiej. Dyskusję panelową prowadziła
autorka książki o Hannie p. Marzena Florkowska.
Zebrani dziękowali za zaproszenie na sympozjum organizatorom w osobach prezes KSPiP w Krakowie p. Izabeli Ćwiertni, przewodniczącemu MUIPiP Stanisławowi Łukasikowi oraz
„duchowi konferencji” – Helenie Matodze.
styczeń-luty 1/2018
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Moje wspomnienia ...
Pani Przewodnicząca, wielce Szanowni Goście, drogie Koleżanki pielęgniarki. Zwykle, kiedy jestem wzruszona, a jestem
bardzo wzruszona, nie powiem tego, co sobie przygotowałam.
Moje wystąpienie miało mieć tytuł: „Nauczycielka nauczycielek”. Ale całość została absolutnie zburzona. Chcę powiedzieć
po prostu to, co czuję, co nie było napisane, co nie było zaplanowane, a to, co wypłynęło z przemyśleń. Byłam bardzo wzruszona, dobrze, że światła nie było w części pierwszej, bo oczy były
mokre. Nie wstydzę się łez, a rzadko zdarza mi się płakać. Należę raczej do ludzi twardych. Chciałam jednak powiedzieć, że te
wystąpienia mnie wzruszyły i nauczyłam się bardzo wiele. Poza
tym poznałam nowe fakty, a wydawało mi się, że przeczytałam
już wszystko, co było napisane o pani Hannie Chrzanowskiej.
Jadąc na dzisiejsze sympozjum, przewertowałam stare „Pielęgniarki i Położne”, szukając cytatów, w ogóle czegoś nowego.
Te „Pielęgniarki i Położne” z lat 1938–39 były darem pani Hanny
Chrzanowskiej dla mnie osobiście. Uważałam, że nie mam prawa przetrzymywać ich dłużej w domu, nie mam prawa korzystać tylko ja z tych opracowań, że słuszne będzie, jak znajdą się
w tak godnych i właściwych rękach, jak Stowarzyszenie Pielęgniarek Katolickich. Dlatego przywiozłam je.
Przywiozłam również zdjęcia, które były robione w ostatnich
latach pobytu pani Hanny Chrzanowskiej na Lubelszczyźnie, tj.
w roku 1970. Panią Hannę Chrzanowską poznałam dużo wcześniej – nie tak dawno, jak pani dr Poznańska – ale mój kontakt
z panią Chrzanowską datuje się od roku 1950, wtedy kiedy byłam uczennicą Szkoły Pielęgniarstwa, wielce socjalistycznej
szkoły, wówczas jedynej na Lubelszczyźnie o tym profilu.
Dwie różne osobowości o różnym światopoglądzie, różnym
podejściu do wielu spraw spotkały się i odbyły długą rozmowę. Szkoła, którą kończyłam, nie miała zorganizowanego pielęgniarstwa w otwartej opiece lekarskiej, zresztą, ten dział był
traktowany po macoszemu. To nie chirurgia, to nie sala operacyjna, to nie zabiegówka, tylko jakieś tam łażenie po chałupach,
sprzątanie, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie, był w dość
dużej pogardzie. Sprawa uległa radykalnej zmianie po wizycie pani Chrzanowskiej, po tej długiej rozmowie, po kontakcie
z młodymi adeptkami zawodu. Po raz drugi i to już osobiście
zetknęłam się z panią Chrzanowską w roku 1953, kiedy chyba
po raz pierwszy był zorganizowany kurs dla kierowników działu
szkolenia praktycznego. Byłam wówczas jedną z najmłodszych
kierowniczek szkolenia, dość pewną siebie, wydawało mi się, że
młodzi to wszystko mogą zrobić. I pani Chrzanowska nauczyła mnie rzeczywiście pokory. Zobaczyłam, jak ja mało wiem,
jak ja mało umiem. Nie odzywałam się zbyt wiele, bo byłam
najmłodsza, a były tam sławy pielęgniarstwa. Na sali jest jedna z nich, pani Nieniewska, która była wówczas kierownikiem
szkolenia praktycznego szkoły krakowskiej. Ja jestem z urodzenia i z wychowania krakowianką, natomiast szkołę kończyłam
inną. W każdym razie to grono kierowniczek działów szkolenia
wydawało mi się dość reprezentatywne, ale jednym uchem
słuchałyśmy, drugim wypuszczałyśmy wykłady, uciekałyśmy
z tych wykładów, kiedy były nużące. Ale w momencie, kiedy
wkroczyła pani instruktorka lecznictwa otwartego, czyli pielęgniarstwa społecznego, sprawa uległa radykalnej zmianie,
nikt nie opuścił zajęć prowadzonych przez panią Chrzanowską.
Ona nie teoretyzowała, ona pokazywała, jak należy uczyć. Zabierała nas do różnych środowisk. Były wśród nich środowiska
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i arystokratyczne, ale myśmy o tym nie wiedziały, były tylko inicjały, dowiedziałyśmy się później, że to były właśnie środowiska ludzi, którzy w owym okresie byli traktowani bardzo podle.
Znalazła się wśród nas grupa koleżanek, która postawiła zarzut
zaocznie pani Chrzanowskiej, że faworyzuje arystokratów. To
dotarło do pani Chrzanowskiej. W podsumowaniu pozwoliła
nam przyjść, zebrać się i wypowiedzieć. Nigdy nie zapomnę,
jak powiedziała tak: „To jest kurs, który ma uczyć metod, który ma nauczyć motywacji prawidłowej, który ma pokazać, jak
pacjent potrafi być wdzięczny temu, kto mu zrobi coś dobrego.
Czy panie to dostrzegły?”. Odpowiedziały: „Tak, dostrzegłyśmy”,
bo rzeczywiście starszy pan, mąż obłożnie chorej kobiety, miał
łzy w oczach, kiedy zobaczył panią Chrzanowską i czekał na nią,
jak czeka dziecko na matkę. Pani Chrzanowska zabierała nas po
dwie ze sobą. Była sama i była uczennica. I powiadam: te praktyki, które odbyłam pod jej okiem, zostawiły ślad na całe moje
życie. Pamiętam, jak uczyć motywacji i pamiętam, jak odeprzeć
bezzasadne argumenty. Pani Chrzanowska powiedziała tak:
„Rzeczywiście, na siedem środowisk, do których was zaprowadziłam, trzy to były środowiska arystokratyczne. Ale czy ludziom upodlonym, ludziom szykanowanym nic się nie należy?”.
Przyjęto to milczeniem, uznaniem i uważam, że to była świetna
riposta.
Pani Chrzanowska potrafiła dać ripostę również ludziom
wielkim. Wybrałam tutaj z opracowań „Pielęgniarki i Położnej”
z 1938 roku artykuł, w którym pisze o pielęgniarstwie i szkolnictwie pielęgniarskim. I tam zamieszczony jest artykuł polemiczny z dr. Bujalskim i z dr. Kucharskim z Poznania, którzy pisali
o pielęgniarstwie. Oczywiście pisali o tym, że pielęgniarka powinna być pomocnicą lekarza, powinna wykonywać wszystkie
jego zalecenia. A odpowiedź pani Hanny Chrzanowskiej była,
moim zdaniem, majstersztykiem. Grzecznie, ale stanowczo dała
odpór tym dwóm panom, konkludując: „Pomoc lekarzowi uważamy za swój ważny obowiązek wszędzie tam, gdzie jest ona
równocześnie pomocą choremu”. Bardzo często wracam do
tej myśli, ponieważ w tej chwili mam okazję prowadzenia zajęć w instytucji, która szkoli kierowniczą kadrę służby zdrowia
– szkoli dyrektorów szpitali, dyrektorów ZOZ-ów, lekarzy wojewódzkich – i jest okazja rozmowy z tymi ludźmi. Bardzo szeroką falą wchodzą w tej chwili szkolenia dla lekarzy rodzinnych
i tam oni się również dowiadują, że prekursorką pielęgniarstwa
rodzinnego była pani Hanna Chrzanowska. Jak się mówi o pani
Chrzanowskiej, podaje się pewne fakty, jej przemyślenia, sformułowania, to wszyscy słuchają tego z zapartym tchem. Mówią:
„Myśmy o tej osobie nic nie wiedzieli”. To jest młoda generacja,
to są młodzi lekarze rodzinni, którzy się szkolą, a w obliczu tych
wszystkich przemian, jakie nam grożą, to jest ta przyszłościowa
kadra. Ci ludzie będą lekarzami pierwszego kontaktu.
Chcę również powiedzieć, że pani Chrzanowska, będąc pionierką i osobą nieprzeciętną, miała również chwile trudne i na
pewno nie było jej łatwo. Podam jako przykład taki moment
z jej pracy w Kobierzynie. Wiem, że proponowano stanowisko,
jakie zajmowała – nie informując jej o tym – trzem dyrektorkom
z Polski i tylko dlatego, że odmówiły, pani Chrzanowska na stanowisku została. Ale znaleziono inny sposób – szkołę rozwiązano. To są fakty, które nie były nigdzie publikowane, o tym się
nie mówiło.
► Ciąg dalszy na str. 8
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Również położyła wielkie zasługi w czasie powstawania
szkolnictwa wyższego w Polsce. Wiemy wszyscy – to jest tajemnicą poliszynela – że środowisko krakowskie było bardziej
przygotowane (myślę tu o sprawach personalnych) niż środowisko lubelskie, że otwarcie szkoły nie w Krakowie, a w Lublinie
było niestety sprawą polityczną. Takie są fakty. Niemniej jednak zarówno pani Chrzanowska, jak i pani Kulczyńska – bo one
przeważnie działały w duecie – przyjechały i udzieliły bardzo
cennych rad i wskazówek, które do tej pory pamiętam. Wykorzystałam je w czasie zajęć z pierwszymi studentkami Studium
Pielęgniarstwa, bo tak to się nazywało. Wykorzystałam je również w swoich opracowaniach publikowanych za granicą. Przez
siedem lat pracowałam dla Światowej Organizacji Zdrowia;
organizowałam szkolnictwo pielęgniarskie, programowałam,
opracowałam skrypty i muszę przyznać, że gdyby nie wskazówki, pomoc pani Chrzanowskiej, prawdopodobnie nie podejmowałabym się tak karkołomnych zadań.
Obecnie jej zalecenia, jej wskazówki są przekazywane kadrze
nie tylko pielęgniarskiej, ale i lekarskiej, ponieważ tematyka,

Hanna Chrzanowska

którą się zajmuję, to praca zespołowa. A zespół podstawowy,
najmniejszy to jest lekarz – pielęgniarka, a klasyczny: lekarz –
pielęgniarka – pracownik socjalny.
Raz jeszcze dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo miło
było spotkać dawne koleżanki, dawne uczennice pani Chrzanowskiej. Z ogromnym szacunkiem wspominam panią Jezierską, panią Harasimiuk, koleżankę Janinę Kwiatek, z którą przez
długie lata współpracowałam, a która w tej chwili pracuje na
rzecz hospicjum. Obiecuję solennie, że po przejściu na emeryturę również włączę się w nurt niesienia pomocy ludziom starym, bo w tej chwili mogę to czynić tylko częściowo. Dziękuję
bardzo.

Artykuł opracowany na podstawie materiałów
z sympozjum w 25 -lecie śmierci Hanny Chrzanowskiej
„Promieniowanie posługi”.

Uroczystość beatyfikacji służebnicy Bożej
Hanny Chrzanowskiej
odbędzie się

w dniu 28 kwietnia 2018 roku

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach
W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
organizuje jednodniowy wyjazd.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
pod nr telefonu 81 536
UWAGA!!! – wyjazd w godzinach wczesnorannych.

67 67
Przewodniczący ORPiP w Lublinie
(-) Andrzej Tytuła

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archid iecezji Lubelskiej
zaprasza na

Pielgrzymkę autokarowo-samolotową
do Fatimy przez Einsiedeln – Lourdes – Santiago de Compostela
Termin: 31.05. – 09.06.2018 r.

W programie: Einsiedeln, Genewa, Tuluza, Lourdes, Santiago de Compostela, Porto, Fatima,
Alcobaça, Nazaré, pobyt nad Oceanem Atlantyckim.
Przejazd autokarem do Fatimy i powrót samolotem z Lizbony

Cena: 2450 zł + 360 euro/os.
Współorganizator: Biuro podróży OLIMP z Lublina.
Szczegółowy program na: www.dsz.oil.lublin.pl
Informacje: Duszpasterz Służby Zdrowia: tel.: 663983783
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Głos” - Pismo
Okręgowej
Izby Pielęgniarek
Marzena Siek – Samodzielny„Nasz
Publiczny
Szpital
Wojewódzki
im. Janai Położnych
Bożego ww Lublinie
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Najlepsza Pielęgniarka roku 2017 w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego
w Lublinie

K

ontynuując dobre praktyki w realizacji promocji zawodu i kreowaniu wizerunku pielęgniarki i położnej,
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. J. Bożego w Lublinie zorganizowała po
raz kolejny Konkurs:” Najlepsza Pielęgniarka/Położna roku
2017 w SPSzW im. J. Bożego ”. Rola zawodowa pielęgniarki i położnej poddawana jest ciągle nowym wyzwaniom
spowodowanym niestabilnymi rozwiązaniami w obszarze
ochrony zdrowia. Tym nowym wyzwaniom, nie zawsze
towarzyszą rozwiązania połączone ze wzrostem prestiżu zawodowego czy możliwościami awansu oraz adekwatnego wynagrodzenia w stosunku do rodzaju pracy,
a w szczególności ciężaru odpowiedzialności zawodowej.
Profesjonalizacja zawodu wymaga wykonywania coraz
bardziej odpowiedzialnych zadań, tym samym posiadania
coraz wyższego poziomu wiedzy i kwalifikacji, służyć ma
satysfakcjonującej jakości opieki nad pacjentem. Pomimo
wprowadzanych regulacji prawnych w zakresie kształtowania wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, opracowania Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Polsce
niestety aktualne pozostają zjawiska frustracji i niezadowolenia w naszym środowisku pracy. Przyczyn takiego
stanu pielęgniarstwa upatruje się w błędach zaniechania i problemach nawarstwionych i nierozwiązywanych
w drodze ustaw. Niezbędna jest intensyfikacja prac nad

istotą i przyszłością praktyki pielęgniarki i położnej. Pielęgniarstwo jest profesją, jako jedna z nielicznych budzi
zaufanie społeczne, odwołuje się do najwyższych wartości w życiu człowieka. Jednocześnie to profesjonalne pomaganie drugiemu człowiekowi, gotowość do zachowań
empatycznych jest żmudnym wysiłkiem psychofizycznym
i niejednokrotnie prowadzi do wypalenia zawodowego.
Z tego względu podtrzymywanie satysfakcji w środowisku pracy, budowanie zadowolenia w dużym stopniu
umożliwia przetrwanie negatywnych zjawisk w zawodzie
wynikających z dynamicznych procesów transformacyjnych w ochronie zdrowia. Dyrekcja Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. J. Bożego
w Lublinie-wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska
zawodowego, zarówno w aspekcie promocji zawodów
pielęgniarki i położnej jak i tworzenia przyjaznego, inspirującego kręgu zawodowego zorganizowała Konkurs
o tytule Najlepszej Pielęgniarki i Położnej Roku 2017.
Należy podkreślić, iż umacnianie wiary we własne siły,
wyróżnianie służące budowaniu odpowiedniego systemu
motywacyjnego stanowią istotne elementy doceniania
pracownika. W konkursie wzięły udział kandydatki rekomendowane przez zespoły terapeutyczne poszczególnych
oddziałów w oparciu o kryteria uwzględniające zarówno
► Ciąg dalszy na str. 10

Pani dyrektor SPSzW im. J. Bożego wraz z Naczelną Pielęgniarką, honorują laureatkę I miejsca w konkursie, Panią Kingę Rudyk.
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postawę zawodową jak i umiejętności, kompetencje oraz sprawujące
bezpośrednią opiekę nad pacjentem.
W II etapie Konkursu, gdzie sprawdzono przygotowanie merytoryczne,
kandydatki udowodniły, że nie są im
obce zagadnienia dotyczące wiedzy
ogólnozawodowej, etyki, jakości
opieki czy przepisów prawa obowiązującego w ochronie zdrowia.
Laureatki tytułu „Najlepszej Pielęgniarki/Położnej 2017 SPSzW
im. J. Bożego”
I miejsce – Pani Kinga Rudyk
II miejsce – Pani Karolina Sawko
III miejsce – Pani Katarzyna Świszcz
Pani Karolina Sawko – laureatka II miejsce.
Laureatki zgodnie stwierdziły, że
bardzo lubią swoją pracę i starają się
ją wykonywać zgodnie z zasadami
etyki, a dobro pacjenta jest sprawą
priorytetową, najwyższą wartością.
Nasz profesjonalizm, umiejętność
wdrażania nabytej wiedzy w ramach
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także odwaga w prezentowaniu aktywnych postaw w rozwoju
pielęgniarstwa wyzwala w naszym
środowisku wiele pozytywnych emocji i jest nagradzany. Podtrzymujmy
taki rodzaj siły napędowej, wyzwalającej wiarę w przyszłość, a także prezentowany zapał do pracy - wymagając od siebie uczymy innych.
W części podsumowującej Konkurs
na „Najlepszą Pielęgniarkę/Położna
Pani Katarzyna Świszcz odbiera czek-nagrodę.
roku 2017 SPSzW im. J. Bożego” wziął
udział Przewodniczący Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Pan Andrzej Tytuła, który podkreślił, że Konkurs jest przykładem dobrych praktyk w pro jakościowym szpitalu w zakresie promocji zawodu i motywowaniu pielęgniarek i położnych do systematycznego rozwoju zawodowego.
Zdjęcia: M. Musiałowicz.

Uczestnicy Konkursu „Najlepsza Pielęgniarka / Położna Szpitala 2017” wraz z Kierownikami Oddziałów, Naczelnymi Pielęgniarkami,
Dyrektor Szpitala oraz Przewodniczącym ORPiP w Lublinie.
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„Nasz Głos”
- Pismo
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
mgr Andrzej Wąsik – Powiatowa
Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kraśniku

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Bądź Zdrów”
Huciska 9-11 Października 2017 r. – Część II
„Radon w domach czy stanowi realne zagrożenie dla
mieszkańców?” Wśród około 50 naturalnych izotopów promieniotwórczych występujących w skorupie ziemskiej znajdują się również izotopy w postaci gazowej, czyli izotopy radonu.
Radon 222Rn jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i jako gaz
szlachetny jest mało toksyczny. Szkodliwe są natomiast produkty jego rozpadu. Podczas rozpadu radonu jest emitowane
promieniowanie alfa. Promieniowanie alfa, to strumień dwuwartościowych dodatnich jonów helu He, silnie pochłanianych
przez materię. Już w XVI wieku Georgius Agricola w swoim dziele „De Re Metallica” opisał chorobę, na którą zapadali górnicy
kopalń rud metali w rejonie miasta Schneeberg oraz Joachimsthal. Na tajemniczą wówczas chorobę, nazwaną „Schneeberger Bergkrankheit” umierało około 75% ówczesnych górników.
Dziś wiemy, że tajemnicza choroba to nowotwór płuc i górnych
dróg oddechowych, którego przyczyną była ekspozycja na radon i produkty jego rozpadu. Narażenie radiacyjne, powodowane przez radon związane jest przede wszystkim z zamkniętymi przestrzeniami o słabej wentylacji, jakimi są wyrobiska
podziemnych zakładów górniczych, jaskinie, tunele, a także
domy mieszkalne. Problem występowania narażenia radiacyjnego w kopalniach uranu interesował uczonych już od ponad
sześćdziesięciu lat (Tsivoglou, 1953, Evans, 1969). Od pół wieku
prowadzona była również kontrola narażenia radiacyjnego górników kopalń uranowych, a od ponad trzydziestu w kopalniach
węgla kamiennego (Lebecka, 1985, Skowronek i Zemała 2003).
Zagadnieniem zagrożenia radiacyjnego, powodowanego ekspozycją na radon w budynkach mieszkalnych zainteresowano
się nieco później. Badania prowadzone na świecie wykazały, iż
ekspozycja na radon w budynkach mieszkalnych jest poważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka
płuca. Bywa, że w domach narażeni jesteśmy na wyższe dawki
od radonu i jego pochodnych, niż w miejscach pracy kojarzonych z występowaniem zagrożenia radiacyjnego, czyli w podziemnych zakładach górniczych. Jednak trudności towarzyszące badaniom epidemiologicznym sprawiły, że dopiero w roku
1994 naukowcy szwedzcy w doniesieniu opublikowanym
w New England Journal of Medicine stwierdzili, że ekspozycja na
radon w budynkach mieszkalnych jest poważnym czynnikiem
zwiększającym ryzyko zachorowania na raka płuca (Pershagen
1994). Co więcej, wg WHO ryzyko to jest większe dla osób, które
w przeszłości lub stale palą papierosy, niż dla osób niepalących.
Amerykańska Akademia Nauk oceniła, że w USA z powodu raka
płuc spowodowanego zwiększonym stężeniem radonu i jego
krótko życiowych produktów rozpadu umiera rocznie ponad
20 000 osób, a większość zachorowań, to skutek przebywania
w budynkach mieszkalnych, w których zmierzono wysokie stężenia radonu. Istnieją wprawdzie doniesienia literaturowe, nie
potwierdzające występowania związku pomiędzy poziomem
radonu w budynkach, a zwiększonym ryzykiem zachorowalności na choroby nowotworowe (Cohen 1995). Jednak mimo
trwających dyskusji na temat związków pomiędzy ekspozycją
styczeń-luty 1/2018

na radon w domach mieszkalnych, a ryzykiem zachorowania na
raka płuc, wciąż w ochronie radiologicznej obowiązuje zasada
zalecająca obniżanie ryzyka tak nisko, jak tylko w granicach rozsądku, jest to możliwe. Bazując na dotychczasowej wiedzy, Rada
Unii Europejskiej ogłosiła Dyrektywę 2013/59/Euratom (5 grudnia 2013 r.) ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa
w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia
na działanie promieniowania jonizującego, w której zawarty
jest zapis odnoszący się do budynków mieszkalnych i stanowisk pracy. Ustanowiony poziom odniesienia (referencyjny)
średniego rocznego stężenia radonu nie może być wyższy niż
300 Bq/m3. W Polsce badaniami radonu w budynkach mieszkalnych zajmuje się kilka instytucji, między innymi Główny Instytut Górnictwa, prowadząc pomiary przede wszystkim w obszarze Górnego Śląska. Na podstawie ponad 1500 pomiarów
stwierdzono, że średnie stężenia radonu w budynkach śląskich
jest porównywalne z wartością średnią dla obszaru całej Polski (Radiologiczny Atlas Polski 2011) i wynosi 47 Bq/m3. Zakres
mierzonych stężeń waha się w granicach od 10 Bq/m3 do 1600
Bq/m3. Przeprowadzone analizy i oszacowania wykazały, że
około 2% mieszkańców Górnego Śląska może być narażanych
na dawki promieniowania porównywalne lub wyższe od tych,
jakie otrzymują górnicy kopalń węgla kamiennego. Głównym
źródłem radonu w naszych budynkach jest podłoże, na którym
został posadowiony. Podwyższone stężenia radonu w budynkach występują w ograniczonych obszarach, o specyficznej
budowie geologicznej. W rejonach intensywnej eksploatacji
górniczej, powodującej zarówno dezintegrację górotworu, jak
i uszkodzenia budynków, wnikanie radonu do pomieszczeń
jest szczególnie łatwe. Istnieją proste sposoby obniżania stężenia radonu w domach, dlatego ważne jest nie tylko prowadzenie badań, ale również informowanie o ich wynikach zarówno
specjalistów, jaki mieszkańców.” Problemy radiacyjne nie tylko
występują w mieszkaniach, fabrykach czy w kopalniach, ale są
wśród nas i sami na nie się narażamy. To zagadnienie przybliżył
nam dr. inż. Michał Bonczyk, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, Główny Instytut Górnictwa.
„Zagrożenie radiologiczne związane ze stosowaniem
metod medycyny niekonwencjonalnej”. Wzrastająca świadomość społeczna dotycząca zdrowego stylu życia oraz stosowania naturalnych i tradycyjnych metod umożliwiających
utrzymanie zdrowia, jak również bezradność konwencjonalnej
medycyny wobec wielu schorzeń utrudniających sprawne funkcjonowanie, spowodowały istotny wzrost zainteresowania metodami medycyny niekonwencjonalnej. Sam termin „medycyna
niekonwencjonalna” (czasem też „medycyna alternatywna”) nie
jest dostatecznie ścisły, jednakże zwyczajowo obejmuje się nim
takie dziedziny jak: bioenergoterapia, homeopatia, akupresura,
radiestezja, urynoterapia i wiele innych. Są to metody, których
skuteczność lecznicza nie została potwierdzona uznanymi metodami naukowymi. Co więcej, w wielu przypadkach
► Ciąg dalszy na str. 12
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zostało zaobserwowane bezsprzecznie szkodliwe działanie
na organizm ludzki. Jedną z coraz bardziej dostępnych metod
medycyny niekonwencjonalnej jest stosowanie tzw. „medalionów energii skalarnej” często nazywanych też w obrocie handlowym „Quantum Pendant”. Są one łatwo dostępne w sklepach internetowych czy zielarskich. Sprzedawcy umieszczają
w opisie produktu informację, że medaliony zostały wykonane
ze specjalnie dobranych minerałów, pochodzących najczęściej
z Azji. W opisie działania można znaleźć informację, że produkty
te są silnymi jonizatorami, mającymi wpływ na rozkład (bliżej nie
określonej) energii w organizmie. Informacje te, opisane językiem i słownictwem bliższym „uzdrowicielom” niż naukowcom,
wzbudzają nadzieję u chorych choć jednocześnie przez lekarzy
są traktowane zwykle jako nieszkodliwe. Jednakże prawda na
ich temat może być zaskakująca. Dwa tzw. „medaliony energii
skalarnej” zostały przebadane w laboratoriach Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej. Były to typowe produkty dostępne na rynku, w cenie kilkuset złotych. Na początku zbadano
zawartość nuklidów promieniotwórczych wykorzystując metodę spektrometrii promieniowania gamma. Metoda ta umożliwia szybki i wiarygodny pomiar niemal wszystkich nuklidów
emitujących promieniowanie gamma. Jest szczególnie często
wykorzystywana w przypadku oznaczania tzw. naturalnych
nuklidów promieniotwórczych. Na podstawie oznaczonego
stężenia poszczególnych nuklidów promieniotwórczych można wnioskować na temat rodzaju oraz pochodzenia danego
materiału. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono,
iż oba obiekty cechują się znacznie podwyższoną zawartością
naturalnych nuklidów promieniotwórczych. W przypadku badanych obiektów, stwierdzono występowanie wszystkich rodzajów promieniowania bezpośrednio jonizującego, tzn. alfa,
beta, X oraz gamma. W związku z tym, przeprowadzono pomiar
dawki promieniowania, na jaką narażony jest człowiek noszący
badane obiekty na klatce piersiowej. W tym celu zastosowano
metodę detektorów termoluminescencyjnych oraz fantomy
symulujące organizm człowieka. Na podstawie miesięcznego
eksperymentu oszacowano pochłoniętą dawkę promieniowania na poziomie (uwzględniając promieniowanie beta oraz X
i gamma): 2,16 mSv, co w skali roku daje ok. 26 mSv. Należy tu zaznaczyć, że dawka graniczna dla przedstawicieli tzw. ogółu ludności, określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 (Dz. U. nr 20 poz. 168) wynosi 1 mSv rocznie. Noszenie
medalionów tylko przez 3 tygodnie w ciągu roku spowoduje
przekroczenie dawki granicznej. W wyniku przeprowadzonych
pomiarów stwierdzono, że tzw. „medaliony energii skalarnej”
zawierają wysokie stężenie nuklidów promieniotwórczych i są
silnym źródłem różnego typu promieniowania jonizującego.
Stosowanie ich przez ludzi wiąże się z istotnym narażeniem
radiacyjnym. Oszacowana dawka promieniowania przekracza
26-krotnie dopuszczalną dawkę graniczną określoną w krajowych przepisach prawnych.” Medycyna alternatywna jest
modna, ale czy na pewno sprawdzona i zdrowa? Takie pytanie
powinniśmy sobie zadać przed lekkomyślnym zakupie amuletu
zdrowia w handlu wysyłkowym. Pozostając w tematyce zdrowia
i mody na zdrowie przechodzimy do następującego wykładu
przybliżającego modę na „brązową, ale czy zdrową” mgr Beata Kempa Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji
Społecznej WSSE w Katowicach, Działania Państwowej Inspekcji
Sanitarnej województwa śląskiego.
„Przed ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami
korzystania z solarium”. Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 jest wydłużenie życia
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w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.
Obszar działań koncentrujący się wokół ograniczania ryzyka
zdrowotnego wynikający z zagrożeń fizycznych, chemicznych
i biologicznych w środowisku, w który angażuje się Państwowa
Inspekcja Sanitarna jest m.in. uświadamianie ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe. Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie
ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D, jednak nadmierna
ekspozycja na promieniowanie UV, w tym także to emitowane
przez łóżka opalające, prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. 0d 2010 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna
województwa śląskiego prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną na temat zasad profilaktyki chroniących przed skutkami
nadmiernego promieniowania UV pod hasłem „Brązowa, ale
czy zdrowa?”. Na potrzeby akcji wykorzystywane są autorskie
materiały edukacyjne; ulotki i plakaty powstałe w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Corocznie akcja obejmuje szerokie grono mieszkańców woj. śląskiego,
głównie dzieci i młodzież. Edukacją w tym zakresie objęto ponad 622 300 osób.
Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych, jednak najbardziej
narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. Ustawa
o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
ma na celu wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z solariów, w tym w szczególności poprzez: całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które
nie ukończyły 18 roku życia, obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym
z korzystaniem: solarium w miejscach, w których dostępne są
solaria oraz całkowity zakaz promocji i reklamy usług w zakresie
udostępniania solariów. Negatywne skutki korzystania z łóżka
opalającego potwierdza m.in. analiza danych zebranych w 18
różnych krajach Europy w projekcie WHO Globalcan 2008. Każda sesja w solarium podnosi ryzyko wystąpienia czerniaka skóry
o 1,896. Solarium jest najbardziej szkodliwe dla osób przed 30tym rokiem życia, zwiększając ryzyko zachorowania na nowotwór skóry nawet o 75% w porównaniu z osobami, które z łóżka
opalającego nigdy nie korzystały. W Polsce czerniaka rozpoznaje się zbyt późno, wtedy możliwości walki z nim są ograniczone.
Ponad 80% Polaków wie, co to jest czerniak, ale tylko co 5 pokazał zmianę dermatologowi, a 67% nie odwiedziło specjalisty,
by zbadać niepokojące znamię. Dobrym znakiem jest fakt, że
coraz większy odsetek społeczeństwa ma świadomość czynników, które zwiększają ryzyko zachorowalności na czerniaka,
np. korzystanie z solarium lub przebywanie na słońcu bez zabezpieczenia skóry kremem z filtrem ochronnym. To wpływ
prowadzonych kampanii informacyjnych. „Znamię! Znam je?”.
To jedna: najdłużej realizowanych kampanii w Polsce, której
celem jest upowszechnianie wiedzy o czerniaku wśród ogółu
społeczeństwa. Organizatorem akcji jest Akademia Czerniaka,
będąca sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. śląskiego przyłączyła się do szerzenia wiedzy wśród młodego pokolenia na
temat nowotworu złośliwego skóry poprzez kilkuletnią już realizację Programu „Znamię! Znam je?” w szkołach ponadgimnazjalnych. Celem zainteresowania młodzieży tematem czerniaka
przygotowane zostały m.in. gra interaktywna, film pokazujący
jak przeprowadzić samobadanie skóry, ulotki i plakaty oraz ma► Ciąg dalszy na str. 13
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teriały dydaktyczne dla nauczycieli. W roku szkolnym 2016/2017
w Programie „Znamię! Znam je? czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry” wzięło udział ponad 32 tys. uczniów z 365 szkół
ponadgimnazjalnych woj. śląskiego. Od 2013 roku edukacją
objętych zostało blisko 117 tys. uczniów. Organizatorem działań
na terenie Śląska jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach oraz Fundacja Gwiazda Nadziei. Można
się spodziewać, że zapisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium oraz zaangażowanie administracji publicznej, w szczególności w działania o charakterze
edukacyjnym, przyczynią się do wzmocnienia świadomości
społeczeństwa, co będzie służyć poprawie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób nowotworowych, w tym zwłaszcza
czerniaka.” Temat kolejnego wykładu bezpośrednio nawiązuję
do promieniowania uv, jednak do naturalnego. Jak się skutecznie zabezpieczyć przed słońcem przedstawiła dr. n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka lekarz dermatolog, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Katedra i Klinika Kosmetologii; Zakład Badań Strukturalnych Skóry, Katedra Kosmetologii.
„Preparaty z filtrem przeciwsłonecznym co warto wiedzieć?” Wakacje to czas beztroski, gdy większość z nas w nadmiarze korzysta z kąpieli słonecznych. Czy wygrzewanie na
słońcu jest bezpieczne i jakie zagrożenia niosą ze sobą błogie
chwile opalania. Co powinno nas zaniepokoić i jak właściwie
chronić się, by czas spędzony na słońcu nie był dla nas niebezpieczny. Czy ochrona przeciwsłoneczna daje 100% bezpieczeństwo i co tak właściwie oznacza magiczne słowo faktor? Rozgłos
medialny ostatnich lat przyczynił się do tego, iż znaczna część
społeczeństwa korzysta z ochrony przeciwsłonecznej, czyli potocznie mówiąc stosuje kremy z filtrem przed planowaną ekspozycja na słońce. Z medycznego punktu widzenia to bardzo
istotne, bowiem działamy protekcyjnie i zabezpieczamy skórę
przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Brak odpowiedniej ochrony powoduje, iż promienie UV bez
przeszkód przenikają w głąb skóry i powodują nieodwracalne
zmiany, których efekty często obserwujemy po wielu latach.
Oczywiście należy pamiętać o tzw. naturalnym kapitale słonecznym, do którego zaliczmy mechanizmy ochronne w postaci opalenizny, pogrubienia warstwy rogowej naskórka czy
procesów odnowy komórkowej. U każdego z nas cechy te uzależnione są od wieku i fototypu skóry. Należy jednak pamiętać,
że naturalne mechanizmy ochronne skóry są niewystarczające,
dlatego sięgamy po „kremy z filtrem”. Stosowanie zewnętrznych środków chroniących przed światłem jest formą prewencji
a dobór odpowiedniej wysokości wskaźników UVB oraz UVA zależy od indywidualnych potrzeb każdego z nas. Zewnętrznymi
środkami chroniącymi przed światłem są na ogół kremy, lotiony
i aerozole zawierające w swoim składzie substancje (filtry) ograniczające kontakt skóry z promieniami ultrafioletowymi. Filtry
mogą być chemiczne absorbują promienie UV lub fizyczne (mineralne) odbijają lub rozpraszają promienie UV. Badania jednoznacznie określają cechy preparatów właściwie chroniące skórę
przed UV. Powinny one cechować się wysoką efektywnością
zarówno wobec promieni UVA jaki i UVB, wodoodpornością;
brakiem toksyczności, niebagatelną tolerancją, wysokiej klasy
właściwościami kosmetycznymi oraz wysokim międzynarodowym wskaźnikiem SPF (Sun protection factor a stopień ochrony
przeciwsłonecznej). Filtry powinny, także odznaczać się brakiem zapachu, barwy i połysku. Najskuteczniejsze są te środki,
które zawierają mieszaninę filtrów chemicznych i fizycznych.
styczeń-luty 1/2018

Wskaźnik SPF określa jako dawka promieniowania UVB jest konieczna do wywołania rumienia na skórze zabezpieczonej preparatem ochronnym w stosunku do skóry niezabezpieczone].
Wyższa wartość SPF oznacza większą ochronę, jednak nie ma
preparatów, które zapewnią 100% ochrony przed UV. Wskaźniki IPD (Immediate Pigmentation Darkening) i PPD (Persistant
Pigmentation Darkening) pozwalają natomiast na określenie
opalenizny natychmiastowej i pigmentacji trwałej wywołanej
przez promieniowanie UVA na skórze zabezpieczonej preparatem ochronnym w stosunku do ilości promieniowania wywołującego pigmentację na skórze niezabezpieczonej. Skuteczność kremów przeciwsłonecznych zależy, także od właściwej
jej aplikacji preparat musimy rozprowadzać grubą i jednolitą
warstwą. Pocenie się, tarcie ręcznikiem czy piaskiem w istotny
sposób redukują wartość ochronną preparatu. Z tego względu,
ażeby utrzymać właściwą ochronę przed promieniowaniem
UV, konieczne jest kilkukrotne aplikowanie preparatu na skórę w czasie przebywania na słońcu. Podsumowując, ochrona
przeciwsłoneczna z zastosowaniem zewnętrznych filtrów jest
bardzo ważna, jednak nie daje 100% bezpieczeństwa. Z pewnością zmniejsza potencjalne zagrożenia, ale wówczas, gdy dobór
i aplikacja preparatów jest właściwa. Z wielkim zainteresowaniem wszystkich uczestników cieszyły się wykłady sąsiadów za
południowej granicy Irena Martinkova1, Ś. Matieroval1, H. Śebakoval1, L. Michélkova1, L Pétvaldské 1, H. Tomaśkova 21 Krajska
hyalenicka stanice Moravskoslezskeho kraje se sidlem v Ostrave,
2 lnstytut Zdrowia Publicznego w Ostrawie. Tematyka wystąpień była analogiczna do naszych problemów, z którymi borykają się nasze Placówki Sanepidu.
Jedyną różnicą były zestawienia statystyczne oraz różnice
w ustawodawstwie jak i sposobie rozwiazywania problemów.
Podsumowanie
Program konferencji był doskonale zestawiony, wszystkie zagadnienia w sesjach były ze sobą powiązane tematem wiodącym. Profesjonalne prowadzenie sesji przez Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego budzi uznanie.
Wolny czas można było wykorzystać na spacerach po okalającym lesie czy wycieczce do sztolni czarnego pstrąga.
Organizatorzy:
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego
Patronat honorowy:
Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz,
Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek
Patronat naukowy:
JM Rektor SUM Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Patronat medialny:
Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski Redaktor Naczelny
Wydawnictw PTH
Komitet naukowy:
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
Prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski
Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz
Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska
Dr hab. n. med. Bogdan Michalski
Dr hab. inż. Prot. GIG Małgorzata Wysocka
Dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik
Uczestnictwo w Konferencji zostało sfinansowane
ze środków OIPiP w Lublinie.
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KALENDARIUM
1 grudnia 2017 r.
W Hotelu Mercure w Lublinie odbyła się konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pacjent z NTM – Leczenie, Pielęgnacja i Opieka
– Najnowsze Standardy, w której udział wziął Pan Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP w Lublinie.
W siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ odbyło
się posiedzenie Rady Społecznej LOW NFZ, w którym udział wziął
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

Spotkanie opłatkowe

2 grudnia 2017 r.
W Auli Collegium Maius w Lublinie odbyło się uroczyste rozdanie
dyplomów ukończenia studiów magisterskich absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie wręczył dyplomy im. H. Chrzanowskiej i St. Leszczyńskiej absolwentom studiow II stopnia, których prace magisterskie zostały wyróżnione.

12 grudnia 2017 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Epidemiologii.

12 grudnia 2017 r.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium NRPiP, w którym
uczestniczył Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie oraz członek Prezydium NRPiP.

13-14 grudnia 2017 r.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie oraz Pan Jan Kachaniuk członek NRPiP.

14 grudnia 2017 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpatrzyli wnioski o przyznanie losowych zapomóg bezzwrotnych
pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudnej sytuacji
losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Pielęgniarstwa Operacyjnego.

18 grudnia 2017 r.
W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się
spotkanie opłatkowe, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

w siedzibie Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

W

minionym 2017 roku członkowie samorządu pielęgniarek i położnych po raz kolejny spotkali się na corocznie organizowanych
spotkaniach opłatkowych. Spotkania te stanowią wyraz jedności
zawodowej, pięknej tradycji wpisanej w życie Lubelskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych już od ponad ćwierć wieku. W dniu 19 grudnia 2017 r. w naszej siedzibie przy ul. Czechowskiej 3a odbyło się wspólne spotkanie członków
Organów Izby, w tym Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie,
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przewodniczących
komisji problemowych działających przy ORPiP w Lublinie, a także zaproszonych gości w osobach Duszpasterza Służby Zdrowia księdza Wojciecha Iwanickiego, przedstawicieli środowisk uniwersyteckich, towarzystw naukowych,
stowarzyszeń zawodowych, konsultantów wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa, funkcyjnych członków Prezydium ORPiP w Lublinie minionych
kadencji, nestorek pielęgniarstwa, a także pracowników izby.
► Ciąg dalszy na str. 15

19 grudnia 2017 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie podczas, którego podjęto uchwały w sprawie nadania uprawnień do wykonywania
zawodu pielęgniarki, położnej, zatwierdzono wypłatę losowych
zapomóg bezzwrotnych pielęgniarkom, położnym znajdującym
się w trudnej sytuacji losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie opłatkowe
członków Organów OIPiP w Lublinie tj. ORPiP w Lublinie, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej, Okregowego
Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
przewodniczących komisji problemowych działających przy ORPiP w Lublinie, pielęgniarskiej kadry kierowniczej, konsultantów
wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa, przewodniczących
towarzystw naukowych, przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego oraz instytucji współpracujących. Relacja na temat spotkania opłatkowego zamieszczona została w bieżącym numerze
„Naszego Głosu”.

20 grudnia 2017 r.
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPSK Nr 4, w którym
udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.
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Spotkanie opłatkowe

KALENDARIUM
28 grudnia 2017 r.
W 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Dęblinie odbyło się
posiedzenie Rady Społecznej, w którym udział wziął Pan Andrzej
Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

4 stycznia 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie Prezydium
ORPiP w Lublinie, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, a także przedstawicieli Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie i Zarządu
Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych celem omówienia sytuacji zawodowej
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Samodzielnym PuPowitanie uczestników spotkania opłatkowego
(od lewej: ks. W. Iwanicki, A. Tytuła, K. Amborska, A. Kais).

Spotkanie opłatkowe otworzył
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący
ORPiP w Lublinie, który podczas wystąpienia nawiązał do pięknej polskiej tradycji łamania się opłatkiem,
podziękował za wszelkie wsparcie jakiego doświadczył w minionym roku,
a także wyraził swoje zadowolenie
z możliwości wspólnego oczekiwania na Święta Narodzenia Pańskiego.
Duszpasterz Służby Zdrowia ksiądz
Wojciech Iwanicki zwracając się do
obecnych wprowadził nas w piękny
nastrój zadumy i wyzwolił refleksje
płynące z tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Refleksją na temat spotkania
składając jednocześnie piękne życzenia podzielili się nasi goście, był czas
na wspólne kolędowanie, łamanie się
opłatkiem, ciepłe rozmowy.

blicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1w Lublinie.

10 stycznia 2018 r.
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. J.
Bożego w Lublinie odbył się konkurs pod nazwą „Najlepsza
Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. J. Bożego w Lublinie”. Okręgową Radę Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie reprezentował Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie, który wręczył laureatkom dyplomy
uznania i nagrody ufundowane przez OIPiP w Lublinie.

11 stycznia 2018 r.

Członkowie samorządu.

W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Pielęgniarstwa Operacyjnego.

18 stycznia 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego podczas, którego
członkowie rozpatrzyli wnioski o dofinansowanie kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych.

23 stycznia 2018 r.
ks. W. Iwanicki
Zaproszeni goście i członkowie OIPiP w Lublinie.

W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpatrzyli wnioski o przyznanie losowych zapomóg bezzwrotnych
pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudnej sytuacji
losowej.
W siedzibie NRPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w którym udział
wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

30 stycznia 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie podczas, którego między innymi podjęto uchwały w sprawie nadania uprawnień do
wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, zatwierdzono wypłatę zapomóg losowych bezzwrotnych pielęgniarkom, położnym znajdującym się w trudniej sytuacji losowej, zatwierdzono
plan pracy ORPiP w Lublinie oraz jej Prezydium na 2018 r., a także
sprawozdania z pracy komisji problemowych działających przy

Zdjęcia: I. Żarczyńska.
styczeń-luty 1/2018

ORPiP w Lublinie.

15

„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Z prac NRPiP

Spotkanie robocze
Przedstawicieli Pielęgniarek i Położnych
z Ministrem Zdrowia
w sprawie Strategii – 2018.01.26

W

dniu 26 stycznia w siedzibie Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
odbyło się trójstronne spotkanie robocze, któ-

rego tematem przewodnim była „Strategia na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. W spotkaniu
uczestniczyli: ze strony Ministerstwa Zdrowia Pan Minister
– prof. Łukasz Szumowski. Ze strony OZZPiP: Przewodnicząca – Pani Krystyna Ptok wraz z Wiceprzewodniczącymi
i Rzecznikiem Związku oraz ze strony NRPiP – Pani Zofia
Małas wraz z Wiceprezesem NRPiP.
W czasie spotkania ustalono, że dokument Strategia na
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa wymaga natychmiastowego wdrożenia. Aktualizacja harmonogramu
wdrożenia strategii, a przede wszystkim jego skrócenie
znajduje akceptację ze strony Ministerstwa Zdrowia. Poruszono najbardziej palące kwestie merytoryczne, którymi
należy zająć się w pierwszej kolejności, są to m.in.:
● Określenie właściwej liczby oraz kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w poszczególnych
zakresach świadczeń gwarantowanych – „rozporządzenia koszykowe”
● Kwestie płac – m.in zablokowania mechanizmów
pozwalających na wykorzystywanie środków z dodatku 4x400zł do regulowania płacy minimalnej
przez podmioty lecznicze
● Warunki pracy – m.in. jednoosobowe dyżury w oddziałach szpitalnych

Na zdjęciu: Przewodnicząca OZZPIP Krystyna Ptok,
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Prezes NRPiP Zofia Małas

powinny być widoczne jeszcze w tym roku, jak chociażby
w zakresie zabezpieczenia pacjenta przez kadrę pielęgniarską i położniczą oraz konkretnych rozwiązań, które
umożliwią zwiększenie liczby szkół wyższych, które będą
kształcić w zawodzie, co zwiększy dostępność na terenie
poszczególnych województw. Dodatkowo powinny pojawić się konkretne propozycje skłaniające absolwentów do
podjęcia pracy w zawodzie natychmiast po zakończeniu
kształcenia.
OZZPiP oraz NRPiP podkreślają, że obecna sytuacja
w polskim pielęgniarstwie i położnictwie jest dramatyczna. Liczba pielęgniarek przypadających na 1000 pacjen-

● System kształcenia – zachęty do wchodzenia i pozo-

tów jest u nas najniższa wśród krajów Unii Europejskiej,

stania w zawodzie – w tym zwiększenie liczby uczel-

a średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 51 lat. Jedynie

ni oferujących studia w zakresie pielęgniarstwa

natychmiastowe działania ze strony Ministerstwa Zdrowia

i położnictwa oraz wypracowanie mechanizmów

przy wsparciu merytorycznym środowiska opierające się

skłaniających absolwentów do wejścia do systemu

o realizację dokumentu Strategii są gwarantem bezpie-

i pozostania w kraju.

czeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa oraz

Minister Zdrowia podkreślił, że sytuacja w polskim

dobrych warunków pracy i płacy w zawodach pielęgniarki

pielęgniarstwie i położnictwie to obecnie najbardziej

i położnej. Efektem kolejnych spotkań Ministerstwa Zdro-

paląca kwestia w polskiej ochronie zdrowia. Prace muszą

wia ze środowiskiem będą już konkretne rozwiązania

znacząco przyspieszyć, w niektórych obszarach efekty

legislacyjne.
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Uwaga dotyczy Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego
oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie obowiązuje już od ponad roku. Z tego względu należy
przypuszczać, iż określone w nim zasady ubiegania się o dofinansowanie do kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
lub zakwalifikowania do udziału w bezpłatnych formach kształcenia prowadzonych przez OIPiP w Lublinie są nam wszystkim dobrze znane. Z uwagi na konieczność uporządkowania zapisu dotyczącego okresu po upływie, którego pielęgniarka/ położna może
ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego w kontekście kształcenia podyplomowego, w którym uczestniczy lub zamierza
uczestniczyć, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2018 r. podjęła Uchwałę
Nr 42/VII/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz
organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, którą
publikujemy poniżej.
Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(–) Andrzej Tytuła

Uchwała Nr 42 /VII/ 2018
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
z dnia 30 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
Na podstawie art. 31 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174 poz. 1038, z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§1
W Regulaminie dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 222/VII/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą Nr 79/VII/2017 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
- w § 1 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Pielęgniarka i Położna może ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego w formie bezpłatnego uczestnictwa w kształceniu lub dofinansowania kosztów kształcenia organizowanego przez inne podmioty niż OIPIP w Lublinie po upływie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udział lub
dofinansowanie do jednej z form kształcenia podyplomowego, o której mowa w tym ustępie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 oraz § 6 ust. 4.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(–) Andrzej Tytuła

Sekretarz
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(–) Krystyna Amborska

TERMINY POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH W LUBLINIE

2018

STYCZEŃ

MARZEC

CZERWIEC

WRZESIEŃ

30

13

19

18

GRUDZIEŃ

11

Godz. 13:00

godz.12:00
Opłatek 15:00

TERMINY POSIEDZEŃ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W LUBLINIE

2018
Godz.
13:00

LUTY

KWIECIEŃ

MAJ

LIPIEC

SIERPIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

22

17

22

17

28

23

20

Zjazd Sprawozdawczy 29 marca 2018r. godz. 9:00
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INFORMUJEMY!
dotyczy kształcenia podyplomowego
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje,
że pełna oferta szkoleniowa na I półrocze 2018 dostępna jest na stronie internetowej www.oipip.
lublin.pl w zakładce „kształcenie podyplomowe”.
Zgodnie z „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania
bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie” oraz uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w pierwszej połowie
2018 roku zostały zaplanowane bezpłatne szkolenia w ramach trzech kursów kwalifikacyjnych oraz
pełnopłatne szkolenia w ramach kursów specjalistycznych. O udział w bezpłatnej formie kształcenia
podyplomowego mają prawo ubiegać się pielęgniarki i położne, które regularnie opłacają składki na
rzecz OIPiP w Lublinie przez co najmniej 24 miesiące oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały z dofinasowania do kształcenia podyplomowego (studia, specjalizacja itp.) lub nie uczestniczyły
w kształceniu finansowanym ze środków OIPiP w Lublinie.
Pielęgniarki i położne uczestniczące w płatnym kształceniu podyplomowym organizowanym przez
podmioty inne niż OIPiP w Lublinie mogą ubiegać się o dofinasowanie pod warunkiem, że szkolenia
te nie były realizowane w ramach bezpłatnych szkoleń w OIPiP w Lublinie.
Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o składnie wniosków o udział w kształceniu
poprzez System Monitorowania Kształcenia.
Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, składanie wniosków i rekrutacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia tj. SMK.
Oznacza to, że pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym powinny wykonać następujące czynności:
1. Założyć osobiste konto w SMK, zgodnie z instrukcją dostępną na www.smk.ezdrowie.gov.pl.
2. Dokonać potwierdzenia swojej tożsamości, preferowana forma - za pomocą darmowego profilu
zaufanego ePUAP.
3. Złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o weryfikację uprawnień - ważne
jest aby dane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada OIPiP w prowadzonym rejestrze
pielęgniarek i położnych. Wniosek o weryfikację uprawnień należy złożyć za pośrednictwem SMK
(instrukcja składania wniosku dostępna na stronie www.oipip.lublin.pl)
4. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku i uzyskaniu uprawnień użytkownika SMK należy złożyć
wniosek o udział w wybranej formie kształcenia. Wniosek o udział w kształceniu składamy poprzez moduł „Dane o planowanych szkoleniach”

Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(–) mgr Andrzej Tytuła
18
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Plan szkoleń w OIPiP w Lublinie na I półrocze 2018
Lp.

Rodzaj kursu

Dziedzina kształcenia

liczba
uczestników
jednej edycji

Planowana
data
rozpoczęcia

Planowana
data
zakończenia

Miejsce
zajęć

1.

kurs kwalifikacyjny
edycja bezpłatna

Pielęgniarstwo środowisko nauczania i wychowania

35

05.03.2018

04.09 .2018

Lublin

2.

kurs kwalifikacyjny
edycja bezpłatna

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

30

19.04 .2018

18.1 0.2018

Lublin

3.

kurs kwalifikacyjny
edycja bezpłatna

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

35

16.05.2018

1 5.11.2018

Lublin

4.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Dializoterapia

30

16.04 .2018

06.07.2018

Lublin

5.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Edukator w cukrzycy

35

19.02.2018

1 5.05.2018

Lublin

6.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Leczenie ran dla pielęgniarek

30

29.05.2018

06.07.2018

Lublin

7.

ku rs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Leczenie ran dla położnych

20

29 .05.2018

06.07.2018

Lublin

8.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi
terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

35

19.03.2018

18.06.2018

Lublin

9.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

36

01.02.2018

27.04 .2018

Lublin

10.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

36

09.04.2018

29 .06 .2018

Lublin

11.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

30

08.05.2018

29 .06.2018

Lublin

12.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

30

07.05.2018

29 .06.2018

Lublin

13.

kurs specjalis tyczny
edycja pełnopłatna

Wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego u dorosłych

36

19.02.2018

18.05.2018

Lublin

14.

kurs spec jalis tyczny
edycja pełnopłatna

Wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego u dorosłych

36

09.04.2018

28 .06 .2018

Lublin

15.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Wywiad i badanie fizykalne

30

18.04.2018

19.06.2018

Lublin
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INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIE
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że wszystkie informacje oraz sprawy związane
z prowadzeniem praktyk zawodowych załatwiane są w godzinach pracy biura Izby, od poniedziałku do piątku.
Informacja o zasadach wpisu do rejestru praktyk zawodowych
pielęgniarek i położnych
Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.
U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, ze zm.) wprowadzone zostały nowe zasady
prowadzenia praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.
Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w formie
praktyki indywidualnej lub grupowej w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ww. ustawie oraz w przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwą terytorialnie
okręgową radę pielęgniarek i położnych.
Wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne w formie praktyki zawodowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI
Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywania
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako :
● indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
● indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu
wezwania;
● indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej;
● indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
● indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
● indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy
z tym podmiotem.
Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywana
w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej
jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych.
Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).
WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności
leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
● zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona
w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów
o samorządzie pielęgniarek i położnych,
● pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym
orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo
zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem
zapobiegawczym;
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres
dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek
o wpis;
4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;
7) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych
świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;
8) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

20

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności
leczniczej jako indywidualną praktykę (praktyka w gabinecie) jest
obowiązana spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
● zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona
w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów
o samorządzie pielęgniarek i położnych,
● pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym
orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo
zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem
zapobiegawczym;
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres
dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek
o wpis;
4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz
posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych
świadczeń zdrowotnych;
5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej
Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności
leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę (praktyka
specjalistyczna w gabinecie) jest obowiązana:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
● zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona
w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów
o samorządzie pielęgniarek i położnych,
● pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym
orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo
zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem
zapobiegawczym;
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres
dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek
o wpis;
4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz
posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych
świadczeń zdrowotnych;
5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
7) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa
lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana
spełniać warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
● zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona
w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów
o samorządzie pielęgniarek i położnych,
● pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym
orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo
zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem
zapobiegawczym;
► Ciąg dalszy na str. 21
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3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres
dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek
o wpis;
4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną specjalistyczną
praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest
obowiązana spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
● zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona
w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów
o samorządzie pielęgniarek i położnych,
● pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym
orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo
zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem
zapobiegawczym;
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres
dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek
o wpis;
4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
6) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa
lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia
zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo
partnerami spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, spełniające
następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
● zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona
w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów
o samorządzie pielęgniarek i położnych,
● pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym
orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo
zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem
zapobiegawczym;
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres
dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek
o wpis;
4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz
posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych
świadczeń zdrowotnych;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
6) w przypadku specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację
w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
WAŻNE: Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.
ZASADY PROWADZENIA REJESTRU PRAKTYK
1. Pielęgniarka, położna która zamierza wykonywać zawód w ramach
działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr,
wniosek o wpis do rejestru.
(według art. 102)
Ustawą z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2016 r. poz. 960) uchylono
m.in. art. 100 pkt 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., z czego wynika, że pielęgniarka/położna wysyłając wniosek
o rejestrację swojej praktyki zawodowej w REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH, nie dołącza załączników potwierdzających spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej, jedynie składa oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków, które jest
umieszczone we wniosku.
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Stąd ważne jest aby, pielęgniarka/położna składająca powyższe
oświadczenie do wniosku o rejestrację swojej praktyki zawodowej, zapoznała się m.in. z art. 19, art. 25 oraz art. 102 ustawy o działalności
leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej, poz. 1638).
KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH
93 – indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym
prowadzącym ten zakład
94 – ind. specjalistyczna praktyka wyłącznie w zakładzie
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym
prowadzącym ten zakład
95 – indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
96 – ind. specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu
wezwania
97 – grupowa praktyka
98 – indywidualna praktyka (własny gabinet)
99 – ind. specjalistyczna praktyka (własny gabinet)
2. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od
dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.
3. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa
w ust. 1,a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni,
wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy
to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego
otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
(według art. 104)
4. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
● 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku
o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego –
w przypadku praktyki zawodowej; (opłata za wpis w 2018 r. wynosi 91,00 zł – opłatę należy dokonać na konto izby)
● zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej; ( według art. 105 ) ( opłata za zmiany wpisu w 2018 r. wynosi 45,50 zł – opłatę należy
dokonać na konto izby)
5. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru
jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie
zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem
w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr
może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
(według art. 107.1.2 )
6. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
 wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
 podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru
na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających
złożenie wniosku;
 wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17
ust. 1, art. 18 albo art. 19.
7. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
 złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;
► Ciąg dalszy na str. 22
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 wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi
wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności
objętej wpisem do rejestru;
 rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania
działalności objętej wpisem;
 niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa
w art. 112 ust. 7 pkt 2;
 złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
 bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3
miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;
(według art. 108)
8. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów
wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ
prowadzący rejestr do wykonywania czynności kontrolnych.
Osoby, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia,
mają prawo:
 żądania informacji i dokumentacji;
 oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność
leczniczą;
 udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych;
 wglądu do dokumentacji medycznej;
 żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.
(według art. 111)
OTWARCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Pielęgniarki/Położne otwierając własną działalność gospodarczą,
oprócz rejestracji w rejestrze działalności gospodarczej – CEDIG (UM
lub UG ) muszą dokonać rejestracji w Rejestrze Praktyk Zawodowych
(Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – RPWDL –
rejestr MZ – w chwili obecnej rejestracja możliwa jest tylko drogą elektroniczną).
Wysyłając wniosek drogą elektroniczną w systemie podmiotów wykonujących działalność leczniczą – w rejestrze praktyk zawodowych,
należy:
1. Dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
2. Oraz wydrukować swoje zaświadczenie z CEDIG (przy rejestracji
podając datę rozpoczęcia działalności, proszę uwzględnić czas załatwienia wszystkich formalności, proszę również podać prawidłową
nazwę firmy tj.: indywidualna praktyka pielęgniarska/ położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska/ położnej, bądź
grupowa praktyka pielęgniarska/ położnych).
3. Zarejestrować się w rejestrze praktyk zawodowych https://rpwdl.
csioz.gov.pl, wchodząc na stronę główną w menu wybrać zarejestruj
– zakładając konto należy wybrać aplikację : Rejestr Praktyk Zawodowych ( opis w zakładce ZAŁOŻENIE KONTA).
4. Załatwić podpis elektroniczny ( opis w zakładce DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU, PODPIS ELEKTRONICZNY ).
5. Po zalogowaniu się na własne konto w RPWDL, należy wybrać
w menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – wybrać rodzaj wniosku i dokładnie wypełnić ( w razie potrzeby proszę dzwonić : 81 536 67 53).
6. Wypełniony wniosek podpisany np. PROFILEM ZAUFANYM wysyła
się w programie, po dołączeniu w załącznikach potwierdzenia opłaty
za wpis do rejestru.
7. Po wysłaniu wniosku oczekuje się do 7 dni roboczych, na dokonanie
wpisu. Na adres mailowy wysłane zostaje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.
8. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnionego wniosku,
organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze praktyk
zawodowych. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce
odbiorczej proszę wejść w zakładkę „Komunikaty”, po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument w zakładce: „Dokumenty” ze szczegółową informacją co we wniosku należy poprawić.
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ZAŁOŻENIE KONTA W REJESTRZE PRAKTYK
ZAWODOWYCH
9. konieczność zarejestrowania się – założenia konta w rejestrze
praktyk zawodowych.
10. Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej, wydrukowania swojego zaświadczenia, oraz wysłania
stosownych wniosków.
Rejestracja – Założenie konta:
1. Proszę wejść do rejestru na adres : https://rpwdl.csioz.gov.pl
2. Proszę wejść po lewej stronie w menu – ZAREJESTRUJ
3. Pojawią się aplikacje – proszę zaznaczyć : REJESTR PRAKTYK
ZAWODOWYCH oraz wypełnić wszystkie wymagane pola.
4. Wygenerowana zostanie informacja ,że konto zostało założone a na
adres poczty mailowej wysłany został link do aktywacji konta.
Po aktywowaniu konta należy wejść do rejestru i zalogować się. (punkt
4 i 5 wykonują tylko te osoby, które do 31.03.2013 r. składały wnioski drogą papierową)
5. Proszę wejść w ostatnią pozycję w menu na własnym koncie: Jak
uzyskać uprawnienie do ksiąg rejestrowych.
Wypełniając wniosek, jeśli nie znacie Państwo numeru księgi rejestrowej, proszę podać imię nazwisko i nr prawa wykonywania zawodu.
DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU,
PODPIS ELEKTRONICZNY
Zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września
2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian
w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (DZ. U. 2011 r., Nr 221, poz.
1319), wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz wykreślenie
z rejestru składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem
bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.
1450, z późn.zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.
Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej.
Aby wysłać wniosek elektronicznie w Rejestrze Praktyk Zawodowych, należy posiadać podpis elektroniczny jako podpis kwalifikowany albo profil zaufany ePUAP.
Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów
i umów, które mają moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego
jest związane z poniesieniem kosztów.
Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.
Aby uzyskać profil zaufany należy:
1. wejść na stronę ePUAP : www.epuap.gov.pl,
2. zarejestrować się – założyć konto na ePUAP,
3. zalogować się na swoje konto, następnie wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego,
4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu – do punktu potwierdzającego profil
celem potwierdzenia tożsamości.
Na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap ) znajdziecie państwo filmy instruktażowe, które objaśniają realizacje poszczególnych etapów.
Brak profilu zaufanego uniemożliwa złożenie wniosku a tym samym załatwienie wymaganych formalności.
WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANĘ WPISU
W REJESTRZE PRAKTYK
1. Mając podpis elektroniczny oraz założone konto w Rejestrze Praktyk Zawodowych ( opis we wcześniejszych zakładkach ) należy zalogować się w rejestrze https://rpwdl.csioz.gov.pl.
2. Proszę wejść w menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH oraz wybrać WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu –
pojawia się zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko
w tych miejscach, w których uległy zmianie.
3. Należy dołączyć do wniosku wymagane załączniki: ( w przypadku
zmiany nazwiska, adresu do korespondencji, nowego miejsca udzielania świadczeń, wznowienia praktyki – wymagany jest załącznik
potwierdzający dokonania opłaty za zmianę wpisu).
► Ciąg dalszy na str. 23
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4. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek
podpisać wykorzystując podpis elektroniczny.
5. Po podpisaniu, wysłać w systemie do organu prowadzącego rejestr.
6. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnionego wniosku, organ
rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo
proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą.W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „ Komunikaty” i po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument w zakładce: „Dokumenty” ze
szczegółowymi danymi co we wniosku należy poprawić
OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN
DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM
Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawodową i wpisana do
rejestru jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr
wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od
dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych - może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą
karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4,
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach
nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ
prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa dotycząca terminu przedawnienia zobowiązań
podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie
kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107
ustawy o działalności leczniczej).
UBEZPIECZENIE OC
Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej minister właściwy do spraw finansów określi w drodze
rozporządzenia zakres oraz minimalną sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych.
Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia
2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr
293, poz. 1729) ustalona została kwota obowiązkowego ubezpieczenia
OC w wysokości:
● 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000
euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności
gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie
w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka
pielęgniarki lub położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka
pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym
podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
● 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000
euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej
albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub
położnych.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien po-
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siadać regulamin organizacyjny regulujący sprawy dotyczące sposobu
i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.
REGULACJE PRAWNE
1. Zmiany dotyczące nowego rejestru – RPWDL
W dniu 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654), która
określa m. in. zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wprowadzając szereg zmian w przepisach innych aktów
prawnych.
Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, (według art. 103)
Organem prowadzącym rejestr jest.:
okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę/położną. (według art.
106.1)
Do dnia 31 grudnia 2012 r. podmiot wykonujący działalność leczniczą
dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z ustawy.
Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat. (art. 217 ust. 3(ustawa
o zmianie ustawy o działalności leczniczej z 14 czerwca 2012 r.)
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonuje wpisów praktyk
zawodowych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, który jest dostępny pod adresem https://rpwdl.csioz.gov.pl
– wchodząc na główną stronę systemu i wybraniu logowania, należy
wybrać REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Schemat postępowania dla osób zakładających
działalność gospodarczą po raz pierwszy:
Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego
Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenie OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej
Dokument potwierdzający brak przerwy w wykonywaniu zawodu
o której mowa w art. 26 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
(np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o współpracy w ramach umowy cywilno-prawnej).
W przypadku prowadzenia praktyki we własnym gabinecie uzyskanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających wykonywanie
określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie – opinia winna być wystawiona na osobę lub firmę osoby prowadzącej indywidualna praktykę pielęgniarki/położnej
Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą 91,00 zł – na konto OIPiP (nr konta dostępny
na stronie internetowej Izby) z dopiskiem „opłata za wpis do RPWDL,
imię nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL”
Założenie konta na platformie RPWDL – www.rpwdl.csioz.gov.pl
Wypełnienie i przesłanie wniosku do OIPiP w Lublinie.

Schemat postępowania dla osób, które już posiadają
wpis do RPWDL (prowadzą już działalność gospodarczą
i są wpisani do rejestru)
1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego
2. Dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
3. Dokonanie opłaty za zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 45,50 zł – na konto OIPiP z dopiskiem
„opłata za zmianę wpisu do RPWDL, imię nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL”
4. Założenie konta na platformie RPWDL – www.rpwdl.csioz.gov.pl
5. Przesłanie do Izby wniosku o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej
6. Wypełnienie i przesłanie wniosku do OIPiP w Lublinie.

Materiał udostępniony dzięki uprzejmości OIPiP w Opolu.
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– WSPOMNIENIA

„Są chwile i ludzie których się nie zapomina…”
W grudniu 2017 roku odeszła Pielęgniarka związana zawodowo z Samodzielnym Publicznym
Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie

Pani Danuta Słabońska z domu Wypych
ur. 11 czerwca 1931 r. w Lublinie.
Dyplom Pielęgniarki uzyskała w roku 1951 po ukończeniu Państwowej Szkoły Pielęgniarskiej w Łodzi. Uzyskała również
kwalifikacje w zakresie zarządzania na Kursie dla Kadry Kierowniczej, systematycznie podwyższała kwalifikacje zawodowe. Zdobyła również uprawnienia i kwalifikacje do nauczania w szkołach medycznych otrzymując dyplom ukończenia
Studium Nauczycielskiego Średnich Szkół Medycznych w Warszawie. W roku 1977 ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie im. Marii Curie –Skłodowskiej z tytułem mgr pedagogiki specjalnej. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1951 w Oddziale Chorób
Zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. W latach 1954-1956 pracowała na stanowisku Pielęgniarki Przełożonej Przychodni Obwodowej
w Starogardzie a następnie w latach 1956-1958 w Oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie. Od 1 października 1972 roku zajmowała
stanowisko Pielęgniarki Przełożonej Zespołu Wojewódzkich Przychodni w Lublinie. Od 1975 roku prowadziła zajęcia ze studentami na Wydziale Pielęgniarskim w Akademii Medycznej w Lublinie. We wrześniu 1975 r. objęła stanowisko Pielęgniarki Naczelnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lublinie przy ul. Dymitrowa 5, które piastowała nieprzerwanie w Samodzielnym Publiczny Szpitalu Wojewódzkim im. Jana
Bożego na przestrzeni lat (następowała zmiana nazwy i struktury szpitala) do grudnia 1990 roku, wtedy odeszła na zasłużoną emeryturę. We
wspomnieniach współpracowników, opiniach przełożonych spójny jest wyróżnik „dbałość o dobro pracownika i zakładu pracy”. Panią Danusię
cechowała wysoka kultura osobista i organizacyjna, przejawiała duże zaangażowanie w działalności społecznej, brała czynny udział w pracach
Rady Zakładowej Szpitala. Od 1960 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego a od 1962 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Oddziału PTP w Lublinie, inicjowała utworzenie Koła PTP w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i zasiadała w licznych
organach Towarzystwa do 1990 roku. Ponadto należy podkreślić wyjątkowość Pani Danusi, ogromną wrażliwość moralną, szerokie horyzonty
myślowe, ofiarność, uczciwość i skromność. Posiadając wysoki poziom wiedzy zawodowej, doświadczenie w zarządzaniu, umiejętnie kierowała
zespołem, przekazywała podległym jej pielęgniarkom i położnym kanony zawodu, ale także „matkowała” studentkom pierwszego Wydziału
Pielęgniarstwa w Lublinie. Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Za
Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Medalem 40 -Lecia PTP. Mając Takiego Mistrza w zawodzie miałyśmy przyjemność i szczęście doświadczyć
obecności pielęgniarki posiadającej tak wiele do przekazania adeptkom sztuki pielęgniarstwa, osoby otwartej na rozwój pielęgniarstwa wobec
zmian w ochronie zdrowia. Spotkania i rozmowy z Naczelną Pielęgniarką Szpitala kształtowały nasze postawy zawodowe, dawały wsparcie
w sytuacjach trudnych. Na wszystko był czas …

Cześć Pamięci mgr Danuty Słabońskiej i Jej dorobku zawodowego!
Michalina Cuber
Marzena Siek

Pani

Rodzinie zmarłej

Z powodu śmierci

Janinie Pruszkowskiej

mgr Danuty Słabońskiej

mgr Danuty Słabońskiej

Pielęgniarce Medycyny Szkolnej

Naczelnej Pielęgniarki Szpitala
w latach 1975 – 1990

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

Rodzinie

składają
Pielęgniarki i Położne, Kadra
Zarządzająca Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie

składa
Zarząd Oddziału Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego
w Lublinie

Pani

Pani

Pani

Annie Kamińskiej

Ewie Kańczugowskiej

składają
Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ Nr 1
w Bełżycach

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają
Dyrekcja, Pracownicy, Koleżanki
z Oddziału Wewnętrznego
SPZOZ Nr 1 w Bełżycach
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wyrazy głębokiego współczucia

byłej Naczelnej Pielęgniarki
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Jana Bożego
w Lublinie
wyrazy współczucia i żalu

Pielęgniarce
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają
Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ Nr 1
w Bełżycach

Grażynie Maruszak
Pielęgniarce Poradni Medycyny Pracy
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają
Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ Nr 1
w Bełżycach

styczeń-luty 1/2018

Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Ważne – koniecznie „Nasz
KONDOLENCJE
przeczytaj!

Drogiej Koleżance

Z głębokim żalem żegnamy

Annie Kruszyńskiej-Gdak
Pielęgniarce Oddziałowej I Oddziału
Ortopedii i Rehabilitacji
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia
z powodu śmierci

MAMY
składają
koleżanki z Kliniki Ortopedii
i Rehabilitacji, II Oddziału Ortopedii
Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Lublinie

Koleżance

Stanisławie Węglińskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY

Prof. dr hab. Teresę Widomską-Czekajską
Dziekana Wydziału Pielęgniarskiego Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie
w latach 1990-1993

Łączymy się w smutku z Jej Najbliższymi
Dziekan, Rada Wydziału, Pracownicy i studenci
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Pani

Koleżance

Joannie Marii Winiarskiej

Marzannie Policzkiewicz

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

BRATA

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY

w Bychawie

składa
Zespół pracowników z Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Bloku
Operacyjnego SP ZOZ Nr 1
w Bełżycach

składają
pielęgniarki i położne Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie

Koleżance

Koleżance

Koleżance

Kindze Dudzik-Łagoźnej

Zofii Rakwał

wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Bożenie Niedźwiedź

wyrazy głębokiego i szczerego

MAMY

z powodu śmierci

składają
pielęgniarki Oddziału Chirurgii
Ogólnej w Centrum Onkologii Ziemi
lubelskiej im. Św. Jana z Dukli
w Lublinie

MAMY

składają
pielęgniarki z SPZOZ

współczucia

składają

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają

koleżanki z Kliniki Okulistyki

koleżanki i koledzy z Bloku

SPSK Nr 1 w Lublinie

Operacyjnego SPSK Nr 4 w Lublinie

Koleżance
Grażynie Weremko

Koleżance
Iwonie Raczyńskiej

Drogiej Koleżance

wyrazy głębokiego i szczerego
współczucia
z powodu śmierci

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

BRATA

składają
koleżanki z Oddziału Dziecięcego
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

składają
koleżanki i współpracownicy z Kliniki
Okulistyki SPSK Nr 1 w Lublinie
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TATY

Annie Kruszyńskiej-Gdak
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają
koleżanki z Przychodni ARNIKA,
ul. Odlewnicza 3 w Lublinie
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Polskie Towarzystwo
Medycyny Perinatalnej

WYBRANE ALGORYTMY W POSTĘPOWANIU POŁOŻNEJ
KOMUNIKAT 1

Kierownictwo naukowe:

Wykładowcy:

Polskie Towarzystwo Położnych
Prof. UM dr hab. Beata Pięta (Poznań)
Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
Uniwersytet Medyczny (Poznań)
Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
Prof. dr hab. n. med. Maria Beata Czeszyńska (Szczecin)
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

prof. UM dr hab. Beata Pięta
prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
oraz
prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk
dr hab. n. med. Dorota Pawlik

SZKOLENIA ZIMA/WIOSNA 2018
POZNAŃ
BIAŁYSTOK
WROCŁAW
LUBLIN
RZESZÓW
ŁÓDŹ
SZCZECIN
KIELCE
KRAKÓW
KATOWICE
WARSZAWA
BYDGOSZCZ
GDYNIA

26 stycznia
9 lutego
17 lutego
23 lutego
24 lutego
2 marca
17 marca
22 marca
23 marca
24 marca
5 kwietnia
6 kwietnia
8 czerwca

w godzinach 10.00 - 15.00
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Partnerzy:

www.akademiapoloznej.pl
Tematy wiodące:
1. Zalecenia dotyczące żywienia w okresie ciąży oraz połogu.
2. Aktualne wyzwania dla Położnej POZ.
3. Jak certyfikować program Szkoły Rodzenia - Szkoła Rodzenia na Medal.
4. Prawidłowa pielęgnacja skóry niemowląt i dzieci (również przy AZS).
Prezentacje firmowe:
ZF Unia - Marka Alantan Plus w leczeniu i pielęgnacji noworodka i niemowlęcia.
Oleofarm - Witaminy oraz probiotyki dla najmłodszych.
PBKM

SESJA I:
Żywienie w ciąży i połogu.
SESJA II:
Pielęgnacja noworodka.
SESJA III:
Jak naturalnie i skutecznie wspomóc kobietę
w trakcie ciąży, porodu i połogu - BOIRON.
SESJA IV:
AKADEMIA NUTRICIA - prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa (Poznań)

Blok Edukacyjny/Warsztaty firmy Nutricia
Warsztaty:
Emolium - Prawidłowa pielęgnacja skóry niemowląt i dzieci
(również przy AZS) w odniesieniu do produktów marki Emolium.

.

Biuro kongresowe:
PRENATALIS - Piękne Narodziny
ul. Chopina 11, 85-092 Bydgoszcz
fax:22 275 56 00, kom. 887 118 118
tel. 52 581 16 14, 581 16 15

WWW.AKADEMIAPOLOZNEJ.PL
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e-mail: szkolenia@pieknenarodziny.pl

BEZPŁATNE
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA
OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA PRZEZ
WWW.AKADEMIAPOLOZNEJ.PL
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
styczeń-luty 1/2018

KONDOLENCJE

styczeń-luty 1/2018

„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

27

„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

BELGIUM

BELGIUM

CROATIA

CYPRUS

CZECH REP.

DENMARK

ESTONIA

EUROPEAN PERIOPERATIVE
NURSING DAY

15th of February 2018

UNITED KINGDOM

FINLAND

FRANCE

TURKEY

THE

GREECE

NEDERLANDS

SWITZERLAND

HUNGARY

Perioperative nurse :
Professionalism
Responsibility
Humanity

SWEDEN

www.eorna.eu

SPAIN

SLOVENIA
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ICELAND

SERBIA

RUSSIA

PORTUGAL

ISRAEL

POLAND

NORWAY
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ITALY

