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

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

ZAPROSZENIE
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej,

zaprasza na

„III Wieczór Integracyjny Pielęgniarek,
Pielęgniarzy i Położnych”,
który odbędzie się

w dniu 25 maja 2018 r. od godz. 19:00 do godz. 2:00
w Hotelu Luxor & Atelia Centre, Al. Warszawska 175a
W programie:
- dobra zabawa przy DJ
- bezpłatny bufet (dania ciepłe, zimne, grill, napoje),
- niespodzianki.
Koszt spotkania:

20 zł dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie (numer PWZ)
100 zł
dla osób nie zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
* Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie nie zapewnia dojazdu do miejsca spotkania.
Zapewniamy bezpłatny parking na posesji.
Dojazd MPK linia 20

Zgłoszenie uczestnictwa oraz opłatę należy dokonać osobiście
w siedzibie OIPiP w Lublinie
lub u Pełnomocnika w zakładzie pracy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu

81/536 67 67, 81/536 67 66

Uwaga!
Termin przyjmowania zgłoszeń i wydawania zaproszeń
od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r.
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„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

w numerze:

Informacje
oipip.lublin.pl

z pierwszej
ręki

■■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

■■Dyżur Rzecznika

tel. 81 536-67-51

■■Radca Prawny

tel. 81 536-67-59

I i III czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

XXXIV Okręgowy Zjazd PiP w Lublinie
W dniu 29 marca 2018 r. w Auli Collegium Maius
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbył się
XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie, w którym jak co roku uczestniczyli delegaci z terenu działania OIPiP w Lublinie, a także
zaproszeni goście, w osobach: Pana Sławomira
Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego, Pani Agnieszki Kowalskiej-Głowiak Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego reprezentującej Wojewodę Lubelskiego, Pana prof. Mirosława Jarosza Rektora WSEI w Lublinie, Pani dr hab.
n. o zdr. Grażyny Iwanowicz -Palus Konsultanta Wojewódzkiego ...

Czytaj na str. 5

„Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”
II etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017” odbył się 8 marca
2018 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Organizatorem był Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie wraz z Zarządem Koła PTP przy
SPSK-4. Telewizja Polska SA, oddział Lublin objęła
uroczystość patronatem medialnym.
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w Lublinie, Naczelna Pielęgniarka Pani mgr Dorota Flis serdecznie powitała
wszystkich uczestników II etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka/
Pielęgniarz Roku 2017”.

Czytaj na str. 15

Pielęgniarka i położna operacyjna w różnych specjalnościach
Europejski Dzień Pielęgniarki Operacyjnej przypada w dniu 15 lutego. Jest to szczególna data
dla naszego środowiska, która została uświetniona poprzez konferencję dla pielęgniarek i położnych operacyjnych pod wiodącym tytułem
„Pielęgniarka i położna operacyjna w różnych
specjalnościach”. Organizacji przedsięwzięcia
podjęła się Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Komisja
ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego działająca przy ORPiP w Lublinie.

Czytaj na str. 18

II i IV czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

spis treści:

przyjmuje w poniedziałek • godz. 14.00 – 16.00

■■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
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Drogie Koleżanki, Koledzy
Bieżący numer „Naszego Głosu” w głównej
mierze poświęcony został sprawozdawczości,
jednemu z istotniejszych
zadań jakie nałożone zostały na samorząd zawodowy przez ustawodawcę. I bardzo dobrze, dzięki temu
szerokie grono koleżanek i kolegów, do
których skierowane jest nasze pismo ma
okazję dowiedzieć się jakie zadania realizowane były w okresie minionego roku
przez niezależne Organy OIPiP w Lublinie.
W numerze tym sprawozdajemy relację
z ostatniego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, na którą składają się
wspomniane wyżej sprawozdania z pracy
Organów naszej Izby, a także prezentacja stanowisk i apeli podjętych podczas
obrad zjazdu. Ostatnio pisałem na temat
kluczowego na chwilę obecną dla korporacji zawodowej pielęgniarek i położnych
dokumentu, a mianowicie na temat „Strategii na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. Dokumentu na tyle
kluczowego, że od jego wdrożenia uzależniamy przyszłość zawodową pielęgniarek
i położnych, wydolność systemu ochrony
zdrowia oraz realizacje konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia i prawa do
szczególnej opieki zdrowotnej obywateli
RP. I chociażby z tego ostatniego tylko
względu, który daje najogólniej rzecz ujmując początek organizacji ochrony zdro-
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wia w Polsce wnioskujemy jak istotny
jest to dokument również, a może przede
wszystkim dla decydentów, gdyż prawo
do ochrony zdrowia zaliczane jest do kategorii praw socjalnych. Należy wyraźnie
wyartykułować, iż jest ono uznawane za
jedno z najistotniejszych praw człowieka.
„Strategia na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” stanowi zatem swoistego rodzaju panaceum na trudności, których doświadczamy w chwili
obecnej i które przybiorą na sile wówczas
kiedy dokument funkcjonować będzie jedynie jako obszerne opracowanie merytoryczne, odłożone kolokwialnie mówiąc
„do szuflady”. Tego wariantu absolutnie
nie bierzemy pod uwagę. Wobec powyższego delegaci XXXIV OZPiP w Lublinie,
który odbył się w dniu 29 marca 2018 r.
podjęli stanowiska i apele, które wprost
korespondują z założeniami zawartymi we
wspomnianej wyżej Strategii, a mianowicie domagają się jak najszybszego podjęcia działań służących wyeliminowaniu
takich problemów zawodowych jak braki
kadrowe czy trudne warunki pracy i płacy,
w tym przyzwolenie na jednoosobowe dyżury pełnione przez pielęgniarki i położne
w podmiotach leczniczych. Bardzo wyraźnie zwrócono również uwagę na potrzebę
wprowadzenia w życie zapisów dotyczących dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która

Przewodniczącego

jako jedna z priorytetowych wprost koresponduje z obszarem Strategii o nazwie
„Warunki pracy, wynagrodzenie i prestiż
zawodów pielęgniarki i położnej”, tak jak
zagadnienie wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne, przy czym nas interesuje w pierwszym rzędzie grupa zawodowa pielęgniarek i położnych, które w dość dyskusyjny
sposób uregulowane zostało w ustawie
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych.
W latach 90-tych XX wieku powszechnie
funkcjonującym było stwierdzenie „Nic
o nas bez nas” wykorzystywane przy okazji różnego rodzaju transformacji w ochronie zdrowia. W tym miejscu pozwolę sobie zauważyć, że pomimo upływu czasu
stwierdzenie to absolutnie nie straciło
na ważności, nadal pozostaje atrakcyjne,
a nawet ponadczasowe zwłaszcza w obecnej sytuacji, w sytuacji wdrażania zapisów
„Strategii na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa
i Położnictwa w Polsce”.

Z pozdrowieniem
Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP w Lublinie
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„NaszwGłos”
- Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Anita Jasztal-Kniażuk – OIPiP
Lublinie

XXXIV Okręgowy Zjazd

Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Zaproszeni Goście i delegaci na XXXIV Okręgowy Zjazd PiP w Lublinie.

W

dniu 29 marca 2018 r. w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbył się XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, w którym jak co roku uczestniczyli delegaci z terenu działania OIPiP
w Lublinie, a także zaproszeni goście, w osobach: Pana Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego, Pani
Agnieszki Kowalskiej-Głowiak Dyrektora Wydziału Zdrowia
Urzędu Wojewódzkiego reprezentującej Wojewodę Lubelskiego, Pana prof. Mirosława Jarosza Rektora WSEI w Lublinie,
Pani dr hab. n. o zdr. Grażyny Iwanowicz-Palus Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego reprezentującej Rektora Uniwersytetu Medycz-

Wprowadzenie Pocztu Sztandarowego OIPiP w Lublinie.
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nego w Lublinie oraz Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pana Karola Tarkowskiego
Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, Pana Tomasza Barszcza Prezesa Lubelskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej, Pana Tadeusza Wadasa Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Pani prof. zw. dr hab. n. med. Teresy Bernadetty Kulik
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Pani doc. dr hab. Anny Pacian przedstawiciela Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, Pani dr Ewy Kulbaki Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, Pani
Bożeny Łukaszek Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Pani Anny Bernaszuk Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Pani Beaty Chilimoniuk Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, Pani Agnieszki Karczewskiej Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, Pana dr Tadeusza Pawła Wasilewskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego i operacyjnego, Pani dr Marii Jolanty Korniszuk
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii, Pani
Doroty Flis Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Lublinie, Pani Hanny Drozdowicz Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Położnych Oddział w Lublinie,
Pani Marii Olszak-Winiarskiej Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zarządu Regionu Lubelskiego, Pani Anny Ginalskiej i Pani Michaliny Cuber
nestorek lubelskiego pielęgniarstwa, Pana Artura Pulińskiego
Dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska, Pani Gabrieli Masłowskiej Poseł na Sejm RP, Pana Krzysztofa Szulowskiego
Posła na Sejm RP. Obecna była również kierownicza kadra pie► Ciąg dalszy na str. 6
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Pan T. Wadas wręcza na ręce Pana A. Tytuły,
obraz Czcigodnej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej.

lęgniarska z terenu działania OIPiP w Lublinie. Otwarcia Zjazdu
dokonał Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie,
który prowadził obrady do chwili wyboru Prezydium Zjazdu.
W swoim wystąpieniu Pan Andrzej Tytuła odniósł się do kluczowych wydarzeń minionego roku, między innymi mówił na temat
spłaty kredytu zaciągniętego jeszcze w V kadencji samorządu
z tytułu budowy nowej siedziby izby, wdrażania Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz „blasków
i cieni” z tym związanych, a także na temat nowych form wsparcia dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie, które są efektem wprowadzenia w życie zatwierdzonego
w grudniu 2016 r. nowego regulaminu dofinansowania kosztów
kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych
szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie. Podsumowując wydarzenia minionego roku poprzedzone żmudną i ciężką pracą przedstawicieli wielu środowisk,
Pan Andrzej Tytuła wspomniał również na temat „Strategii na
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, która
jest kluczowym dla nas w chwili obecnej dokumentem. Przewodniczący ORPiP w Lublinie w swoim wystąpieniu zachęcał
do zapoznania się z głównymi obszarami owej strategii oraz do
podjęcia trudu aktywności służącej konstruktywnym zmianom.
Obradom pierwszej części Zjazdu towarzyszył poczet sztandarowy OIPiP w Lublinie, który zaprezentował się w obowiązujących nas strojach galowych zatwierdzonych uchwałą Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych. W tej części Zjazdu miały miejsce
również wystąpienia gości, w tym przekazanie kopii portretu
Czcigodnej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej, która w dniu 28

Pan Andrzej Tytuła – Przewodniczący ORPiP w Lublinie
wręcza Pani Zofii Szadkowskiej, Medal za Zasługi
dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych.
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XXXIV Okręgowy Zjazd

kwietnia br. w Krakowie Łagiewnikach jako pierwsza świecka
pielęgniarka w Polsce i na świecie wyniesiona zostanie na ołtarze. Przekazania portretu na ręce Pana Andrzeja Tytuły Przewodniczącego ORPiP w Lublinie dokonał Pan dr Tadeusz Wadas
Przewodniczący Małopolskiej OIPiP. W części roboczej Zjazdu
przystąpiono do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z pracy
Organów OIPiP w Lublinie, w tym Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego
Sądu Pielęgniarek i Położnych. Jak co roku zatwierdzono budżet
OIPiP w Lublinie oraz podjęto dyskusję na temat sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych.
W efekcie przyjęto dwa apele i dwa stanowiska. Apele dotyczyły
zainicjowania zmiany przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach
leczniczych oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Stanowiska dotykały obszaru „Strategii na rzecz rozwoju
Prezydium Zjazdu.

pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” oraz jedno osobowych
obsad dyżurów przez pielęgniarki i położne w podmiotach leczniczych. Podczas Zjazdu Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pani dr Renata Domżał-Drzewicka zwróciła się
do delegatów OIPiP w Lublinie z gorącym apelem o podejmowanie działań służących bezpiecznemu w kontekście zagadnienia odpowiedzialności zawodowej w wykonywaniu czynności
związanych z udziałem w realizacji świadczeń zdrowotnych.
Apel Pani Rzecznik podyktowany był doświadczeniami minionych lat, w szczególności minionego roku, które znalazły swoje
odzwierciedlenie w sprawozdaniu z pracy tego Organu. Po wyczerpaniu porządku obrad miał miejsce miły akcent w postaci
wielkanocnego poczęstunku, a to z uwagi na fakt, iż w bieżącym roku obrady przypadły w Wielki Czwartek, pomimo iż był
to czas intensywnych przygotowań przedświątecznych, udało
się uzyskać kworum niezbędne do podjęcia kluczowych dla naszej dalszej pracy uchwał Zjazdowych.

Zdjęcia: M. Grzegorczyk – OIPiP w Lublinie
marzec-kwiecień 2/2018
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► Ciąg dalszy na str. 7
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Z prac ORPiP

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

Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017 r.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VII kadencji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych realizuje zadania ustawowe (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).
I. Działalność organizacyjna i merytoryczna Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie odbyła 8 posiedzeń – w tym
1 nadzwyczajne, podczas, których podjęto łącznie 256 uchwał, 1 stanowisko. Frekwencja na posiedzeniach ORPiP
wynosiła średnio 79 %.
Pomiędzy posiedzeniami Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zgodnie z przyjętym planem spotkań posiedzenia odbywało Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, które spotkało się
6 razy w tym 1 posiedzenie nadzwyczajne. Podczas tych posiedzeń Prezydium ORPiP w Lublinie podjęło 222 uchwały,
1 oświadczenie. Frekwencja na posiedzeniach Prezydium ORPiP w Lublinie wynosiła średnio 78 %.
W celu przedstawienia pracy ww. organów poniżej prezentuję zakres tematyczny uchwał, które były przedmiotem
obrad:
1) Postępowanie administracyjne podejmowane w świetle zapisów ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Uchwały dotyczyły:
a) wpisu do rejestru i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 170, położne – 59;
b) wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych przybyłych z terenu działania innych okręgowych izb pielęgniarek
i położnych: 36 pielęgniarek i 11 położnych ;
c) skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych – 56 pielęgniarek i 21 położnych w związku z przeniesieniem
się na teren działania innej OIPiP;
d) wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą praktyki zawodowej
pielęgniarki/ położnej – 12 praktyk,
e) wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych – 13 wpisów; wpis otrzymali następujący organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na
terenie działania OIPiP w Lublinie:
–– Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych NOVUM
w Lublinie – 6 wpisów,
–– Interrete Sp z o. o Wrocław – 4 wpisy
–– Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Kłodzko – 1 wpis,
–– Centrum Edukacji „ Ekspert” Małgorzata Piotrowska Białystok – 2 wpisy,
–– Medyczne Centrum Kształcenia „Wiedza” Sandomierz – 1 wpis,
2) Zatwierdzenia wypłat losowych zapomóg bezzwrotnych przyznawanych przez Komisję ds. Pomocy Socjalnej. Komisja ds. Pomocy Socjalnej rozpatrzyła 91 wniosków o przyznanie losowej zapomogi bezzwrotnej
na kwotę 123 400,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych) oraz 1 wniosek na dofinansowanie do Turnusu Rehabilitacyjnego na kwotę 442,80 złotych (słownie: czterysta czterdzieści dwa złote
80/100).
3) Zorganizowanie spotkania okolicznościowego dla pielęgniarek i położnych, które odeszły na rentę,
emeryturę oraz świadczenia przedemerytalne. W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie dla pielęgniarek i położnych, które odeszły na wyżej wymienione świadczenia w 2016 roku, było to w sumie 153 pielęgniarek i położnych. Spotkanie okolicznościowe zorganizowano z udziałem członków Komisji ds. Pomocy
Socjalnej działającej przy ORPiP w Lublinie w miesiącu lutym 2017 r. W ramach podziękowania za długoletnią
pracę pielęgniarki i położne otrzymały dyplomy uznania oraz upominki w postaci zestawu sztućców na 12 osób.
Koszty pożegnania wyniosły 46 506,00 złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześć złotych).
4) Przyznanie dofinansowania do udziału w seminarium, konferencji, zjeździe, sympozjum – dofinansowanie
przyznano 15 pielęgniarkom i położnym, na kwotę 10 200,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy dwieście
złotych),
5) Zatwierdzenie dofinansowań do kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przyznawanych
przez Komisję ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych działającą przy ORPiP
w Lublinie. Według stanu na dzień 31-12-2017 r. dofinansowanie do różnych form kształcenia podyplomowego
otrzymało 511 pielęgniarek i położnych, na kwotę 173 807,00 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące
sześćset dziewięć złotych). Dofinansowane formy kształcenia to:
–– studia (licencjackie, magisterskie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo)
dla 106 osób na kwotę – 82 618,00 zł. ( słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych),
–– kursy specjalistyczne dla 47 osób na kwotę – 46 140,00 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto czterdzieści złotych),
–– kursy kwalifikacyjne dla 26 osób na kwotę 9 835,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć
złotych),
–– szkolenia specjalizacyjne dla 75 osób na kwotę – 35 214,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście
czternaście złotych)
6) Opiniowanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych
nie będących przedsiębiorcami na terenie działania OIPiP w Lublinie.
W okresie sprawozdawczym Zespół powołany Zarządzeniem Przewodniczącego ORPiP w Lublinie do opiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych pozytywnie zaopiniował minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w 10 podmiotach leczniczych działających na terenie OIPiP w Lublinie. Wnioski w tej sprawie przedstawiane były na posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie, która podjęła stosowne uchwały w sprawie.
7) Opiniowanie sposobu podziału środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych, w których nie działają związki zawodowe pielęgniarek i położnych,
zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W okresie sprawozdawczym wydano w sumie
385 opinii: 232 opinie dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 153 opinie dla Ambulatoryjnej Opieki
Specjalistycznej. Opinie wydane zostały dla 354 podmiotów. Ponadto wydano 19 upoważnień dla
przedstawicieli podmiotów leczniczych, którzy w imieniu samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych opiniowali sposób podziału środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.
8) Organizowanie spotkań z kierowniczą kadrą pielęgniarską. W okresie sprawozdawczym zorganizowano
2 spotkania z kierowniczą kadrą pielęgniarską. Tematem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz spraw
bieżących związanych z działalnością samorządu zawodowego w kontekście problemów zawodowych pielęgniarek i położnych.
9) Organizowanie spotkań z pełnomocnikami ORPiP w Lublinie. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 spotkania z pełnomocnikami ORPiP w Lublinie. Spotkanie, które odbyło się w pierwszym kwartale 2017 r.
dotyczyło spraw związanych z organizacją XXXIII OZPiP w Lublinie oraz spraw bieżących związanych z działalnością samorządu zawodowego w kontekście problemów zawodowych pielęgniarek i położnych, kolejne spotkania
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poświęcone były sprawom związanym z organizacją obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Międzynarodowego Dnia Położnej na każdym ze spotkań podejmowano tematykę związaną z bieżącymi sprawami
grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz działalnością OIPiP w Lublinie.
10) Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Międzynarodowego Dnia Położnej
w formie imprezy plenerowej – „Wieczór Integracyjny” zorganizowany dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Impreza odbyła się w dniu 19 maja 2017 r. w Hali Targów Lubelskich. W spotkaniu udział wzięło ok. 1 000 osób. Celem spotkania była integracja środowiska pielęgniarek i położnych.
11) Pozostałe działania merytoryczne podejmowane przez ORPiP w Lublinie:
a) prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych oraz weryfikacja danych objętych wpisem do rejestru
– w rejestrze OIPiP w Lublinie widnieje 10 085 pielęgniarek oraz 1 402 położne,
b) prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla praktyk pielęgniarskich. Rejestr
został wdrożony we wszystkich OIPiP na terenie całego kraju jako akt wykonawczy do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
prowadzono rejestr w wersji elektronicznej. W rejestrze prowadzonym przez OIPiP w Lublinie na dzień
31-12-2017 r. widnieją następujące dane:
▪▪ liczba osób wykonujących indywidualną praktykę pielęgniarki – 38,
▪▪ liczba osób wykonujących indywidualną praktykę położnej – 7,
▪▪ liczba osób wykonujących indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki – 13,
▪▪ liczba osób wykonujących indywidualną specjalistyczną praktykę położnej – 2,
▪▪ liczba osób wykonujących indywidualną praktykę pielęgniarki w miejscu wezwania – 48, położnej – 7,
▪▪ liczba osób wykonujących indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem pielęgniarki – 350,
▪▪ liczba osób wykonujących indywidualną praktykę położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem – 38,
▪▪ liczba osób wykonujących indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem – 28,
▪▪ liczba grupowych praktyk pielęgniarek – 5,
▪▪ liczba grupowych praktyk położnych – 3.
c) wydanie zaświadczeń o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej osobom wyjeżdżającym zagranicę. W okresie sprawozdawczym wydano 17 zaświadczeń dla pielęgniarek i 2 zaświadczenia dla położnych.
d) wygaszenie prawa wykonywania zawodu w stosunku do 21 pielęgniarek i położnych z powodu śmierci.
12) Aktywne uczestnictwo w opiniowaniu propozycji zmian dotyczących aktów prawnych w ochronie
zdrowia.
Zadanie to ORPiP w Lublinie realizowała poprzez pracę Komisji Prawa i Legislacji działającą przy ORPiP w Lublinie, komisji problemowych działających przy ORPiP w Lublinie oraz funkcyjnych członków Prezydium ORPiP
w Lublinie.
W okresie sprawozdawczym opiniowano bardzo dużo projektów aktów prawnych skierowanych do konsultacji
społecznych, akty te dotyczyły przede wszystkim grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz realizowanych
przez nie świadczeń. W sumie do konsultacji wpłynęło 83 aktów prawnych wśród, których należy wymienić
rozporządzenia, zarządzenia oraz ustawy.
Najistotniejsze sprawy w odniesieniu, do których zajęto stanowisko dotyczyły:
a) Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowi w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.
b) Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
c) Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
d) Projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez
pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych na które mają prawo wystawiać skierowanie
pielęgniarki i położne.
e) Projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej
kwoty przeznaczonej na szkolenie specjalizacyjne w 2018r.
13) Współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie.
W okresie sprawozdawczym ORPiP w Lublinie podejmowała dyskusję na temat wielu problemów zawodowych zgłaszanych przez pielęgniarki poszczególnych specjalności. Wśród najistotniejszych wymienić należy:
a) problemy zawodowe pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych na terenie działania OIPiP w Lublinie, a dotyczące warunków pracy oraz niskiej obsady kadrowej. W tym miejscu należy
zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym najbardziej uwypuklony został problem dotyczący warunków
pracy, który w formie listu otwartego zgłosiły min. do wiadomości OIPiP w Lublinie pielęgniarki i położne
zatrudnione w SPSK Nr 1 w Lublinie. Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w celu
podjęcia działań wspierających wydało oświadczenie w sprawie sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie, które zostało skierowane do dyrekcji szpitala, organu założycielskiego tj. do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz
zamieszczone na stronie www.oipip.lublin.pl. W okresie sprawozdawczym pomiędzy Zakładową Organizacją Związkową SPSK Nr 1 w Lublinie, a OIPiP w Lublinie prowadzona była bardzo obszerna korespondencja
w tej sprawie, a problem kilkakrotnie był dyskutowany na posiedzeniach ORPiP w Lublinie. W efekcie ORPiP
w Lublinie na posiedzeniu w grudniu 2017 r. podjęła decyzję aby członkowie Prezydium ORPiP w Lublinie
w obecności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Lublinie, a także przedstawicieli Zakładowej Organizacji Związkowej SPSK Nr1 w Lublinie i OZZPiP Zarząd Regionu w Lublinie przystąpili do
konstruktywnych rozmów w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie Prezydium ORPiP w Lublinie z przedstawicielami organizacji związkowych, o których mowa wyżej oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w Lublinie zostało zaplanowane na dzień 4 stycznia 2018 r.
b) nowelizacja zapisów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej w kontekście zagrożenia samodzielności
zawodowej pielęgniarek i położnych POZ – samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych wypowiedział się
za odrzuceniem propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z uwagi na fakt, iż ostatecznie doprowadziłyby one do likwidacji samodzielnie funkcjonujących podmiotów pielęgniarskich i położniczych,
c) zajęcie stanowiska w sprawach związanych z zasadami finansowania świadczeń w zakresie pielęgniarskiej
opieki długoterminowej domowej oraz opieki paliatywno-hospicyjnej,
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d) wdrożenia Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jako efekt wejścia w życie
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. System Monitorowania Kształcenia jak nazwa wskazuje
jest systemem monitorującym obszar kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w całym kraju,
obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. takie podmioty jak: członków samorządu zawodowego zainteresowanych udziałem procesie kształcenia, Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, które w systemie tym pełnia
rolę administratorów lokalnych, organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Obowiązek wdrożenia SMK nałożył na OIPiP
szereg nowych zadań bez zabezpieczenia nakładów finansowych na ich realizację. Zadania te związane są
z obowiązkiem nadawania pielęgniarkom i położnym uprawnień do poruszania się w SMK, co odbywa się
w drodze weryfikacji danych zawartych w SMK z danymi figurującymi w centralnym rejestrze pielęgniarek
i położnych, a w przypadku wystąpienia niezgodności wszczęcia procedury uzupełnienia lub wyjaśnienia
danych. Wejścia w życie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia uniemożliwiło prowadzenie
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych poza systemem SMK. Z uwagi na pewną ułomność
systemu SMK jego wdrożenie wiązało się z wystąpieniem wielu trudności, a tym samym koniecznością podjęcia pracy nad modyfikacją SMK.
14) Działalność komisji i zespołów problemowych działających przy ORPiP w Lublinie. W celu właściwej
realizacji zadań ustawowych ORPiP w Lublinie zobowiązana została do powołania komisji i zespołów problemowych, które zgodnie z posiadanymi kompetencjami wypowiadając się na tematy zawodowe i samorządowe
realizują zadania ORPiP w Lublinie. W roku 2017 działały następujące komisje problemowe:
- Komisja ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
-Komisja ds. Jakości Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej,
- Komisja ds. Prywatnych Praktyk,
- Komisja ds. Położnych,
- Komisja Prawa i Legislacji,
- Komisja Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej,
- Komisja ds. Pomocy Socjalnej,
- Komisja ds. Epidemiologii,
- Komisja ds. Kontraktowania Świadczeń Pielęgniarsko -Położniczych,
- Komisja ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego,
- Komisja ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego,
- Klub Seniora.
Działania podejmowane przez ww. komisje problemowe wyszczególnione zostały w rocznych sprawozdaniach tych
komisji. Sprawozdania zatwierdzone zostały na posiedzeniu ORPiP w Lublinie w dniu 30 stycznia 2018 r. Sprawozdania dostępne są na stronie internetowej OIPiP w Lublinie pod adresem www.oipip.lublin.pl. Zgodnie z regulacjami
prawnymi ORPiP w Lublinie będzie realizowała część zadań merytorycznych poprzez pracę komisji, o których mowa
wyżej. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez komisje oraz dokumenty regulujące zasady pracy komisji,
w tym regulaminy pracy dostępne są na stronie www.oipip.lublin.pl.
15) Prowadzenie działalności informacyjno - wydawniczej. ORPiP w Lublinie w okresie sprawozdawczym
realizowała zadania ustawowe dotyczące prowadzenia działalności wydawniczej. W 2017 roku wydano 6 numerów pisma OIPiP „Nasz Głos”, ponadto wszelkie informacje dotyczące bieżącej pracy samorządu zawodowego
publikowano na stronie www.oipip.lublin.pl.
16) Zawarte umowy i wydane rekomendacje.
ORPiP w Lublinie kontynuuje ubezpieczenie swoich członków od Odpowiedzialności Cywilnej. W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie podpisała umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym INTER Polska S.A Oddział w Lublinie. W drodze dobrej współpracy uzyskano preferencyjne stawki
ubezpieczenia. Ponadto członkowie OIPiP w Lublinie mogą korzystać z szerokiego wachlarza ubezpieczeń –wg
propozycji przygotowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
17) Realizowanie zadań wynikających z zakresu funkcjonowania OIPiP w Lublinie – działalność organizacyjno- techniczna:
a) Zawarcie polisy ubezpieczenia mienia OIPiP w Lublinie,
b) Dokonywanie okresowych przeglądów w budynku OIPiP w Lublinie jako realizacja zapisów ustawy „Prawo
budowlane”. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu okresowego stanu technicznego budynku
dokonywanego jeden raz do roku oraz jeden raz na pięć lat, przeglądów okresowych instalacji gazowej,
przeglądu okresowego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Ponadto wykonywane zostały okresowe przeglądy kotła gazowego, gaśnic, hydrantów oraz urządzeń klimatyzacyjno
– wentylacyjnych znajdujących się w siedzibie OIPiP w Lublinie.
c) Pełnienie nadzoru nad stanem higienicznym budynku oraz współpraca z firmami zewnętrznymi. Podpisanie
aneksu do umowy o kontynuacji współpracy określonej zapisami umowy zawartej pomiędzy OIPiP w Lublinie, a Zakładem Pracy Chronionej ROKA Region Wschodni w Lublinie w zakresie sprzątania siedziby OIPiP
w Lublinie oraz terenu zewnętrznego tj. posesji przy ul. Czechowskiej 3a.
d) Wyposażenie stanowisk pracy w odpowiedni sprzęt i materiały, a także uzupełnianie zbioru pozycji książkowych znajdujących się w czytelni OIPiP w Lublinie.
II. Zarządzanie
W okresie sprawozdawczym zgodnie z opracowanym preliminarzem budżetowym przychodów i wydatków na rok
2017 zatwierdzonym przez XXXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz w oparciu o uchwały
podejmowane przez ORPiP w Lublinie i Prezydium ORPiP w Lublinie realizowane były bieżące zadania samorządu
wynikające z działalności OIPiP w Lublinie. Rodzaj tych zadań wskazany został w pkt I Działalność organizacyjna
i merytoryczna ORPiP w Lublinie. W okresie sprawozdawczym podjęto działania służące właściwej gospodarce finansowej wśród, których wymienić należy:
a) nawiązanie współpracy w celu udostępnienia bazy dydaktycznej OIPiP w Lublinie,
b) weryfikacja podmiotów opłacających składki członkowskie na rzecz OIPiP w Lublinie,
c) kontynuacja ubezpieczenia OC pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie oraz ubezpieczenia
majątkowego,
d) negocjowanie warunków umów dotyczących eksploatacji budynku,
e) negocjowanie warunków porozumień zawieranych w celu prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
f) wdrożenie Nowego Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Regulamin ten dostępny jest na stronie www.oipip.lublin.pl i w części dotyczącej warunków dofinansowania do kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych obowiązuje
od dnia 1 stycznia 2017 r., natomiast w części dotyczącej organizacji przez OIPiP w Lublinie bezpłatnych
szkoleń dla pielęgniarek i położnych- członków OIPiP w Lublinie obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 r.
g) spłata przez ORPiP w Lublinie na mocy wniosku zgłoszonego na XXXIII Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz decyzji ORPiP w Lublinie podjętej w drodze uchwały nr 93/
VII/2017 na posiedzeniu w dniu 23 maja 2017 r. kredytu zaciągniętego przez OIPiP w Lublinie
w związku z budową nowej siedziby OIPiP w Lublinie. W okresie sprawozdawczym kredyt został
spłacony w całości tj. w kwocie 991 683,61 zł (słownie dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
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sześćset osiemdziesiąt trzy złote 61/100), a tym samym w księdze wieczystej dla nieruchomości
został wykreślony zapis o zajęciu hipoteki.
Działalność finansowo- księgowa OIPiP w Lublinie w odniesieniu do prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi, a także działalności merytorycznej poddawana była cyklicznym kontrolom prowadzonym przez Okręgową Komisję Rewizyjną w Lublinie.
III. Działalność szkoleniowa
1. Współpraca w zakresie kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzonego
przez Ośrodki Kształcenia Podyplomowego na terenie działania OIPiP w Lublinie, Fundacje, Stowarzyszenia,
Szkoły Wyższe i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W okresie sprawozdawczym ORPiP w Lublinie nawiązała
współpracę z wyżej wskazanymi podmiotami w zakresie:
a) wskazania priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, w których prowadzone były szkolenia specjalizacyjne
współfinansowane z budżetu państwa,
a) uczestnictwa w postępowaniach kwalifikacyjnych do udziału w poszczególnych rodzajach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
a) uczestnictwa w postępowaniach egzaminacyjnych prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych organizowanych przez wyżej wskazane podmioty,
a) uczestnictwa w uroczystości poświęconej rozdaniu dyplomów, inauguracji roku akademickiego oraz symbolice zawodów pielęgniarki i położnej,
a) fundowanie nagród rzeczowych laureatom Wojewódzkiego Etapu Konkursu „Pielęgniarka Roku”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
a) fundowanie nagród rzeczowych absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, których prace zostały wyróżnione nagroda im. Hanny Chrzanowskiej i Stanisławy Leszczyńskiej w gradacji od III do II miejsca.
2. Kierowanie pielęgniarek i położnych na szkolenia przypominające po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.
Zgodnie z zapisami przyjętego przez ORPiP w Lublinie w drodze uchwały „Programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę, położną, która nie wykonuje zawodu łącznie przez
okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6-ciu” w okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie skierowała na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu odbywane według niniejszego
programu łącznie 16 osób. Ponadto przyjęty został nowy „Program przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz
zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę, położną, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5
lat w okresie ostatnich 6-ciu”. Działania te wynikały ze zmian jakie wprowadzone zostały w drodze uchwały podjętej
przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w dotychczas obowiązującym programie przeszkolenia. W tym miejscu nadmienić należy, iż zmiany programu mają charakter porządkowy i w żadnej merze nie pozostają niekorzystne
dla pielęgniarek i położnych.
3. Działalność szkoleniowa OIPiP w Lublinie w 2017 roku.
1. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych realizowane jest jako działalność bieżąca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, którą prowadzi komórka organizacyjna OIPiP w Lublinie pod nazwą Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w OIPiP w Lublinie.
W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w ramach,
którego realizowano niżej wymienione kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne:
–– 1 edycję kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla
pielęgniarek,
–– 2 edycje kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek,
–– 4 edycje kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa”,
–– 1 edycję kursu specjalistycznego „Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka”,
–– 3 edycje kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego”,
–– 2 edycje kursu specjalistycznego „Leczenie ran program dla pielęgniarek”,
–– 2 edycje kursu specjalistycznego „Leczenie ran” dla położnych,
–– 1 edycję kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” program dla pielęgniarek,
–– 1 edycję kursu specjalistycznego „Endoskopia” program dla pielęgniarek,
–– 1 edycję kursu specjalistycznego „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” program dla położnych,
Na postawie obowiązującego Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie, pielęgniarki i położne zrzeszone w naszej Izbie miały prawo udziału w bezpłatnych formach kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanych ze środków finansowych Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie. Zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu w bezpłatnym kształceniu mogą uczestniczyć pielęgniarki i położne, które w chwili złożenia wniosku o udział w szkoleniu pozostają członkami Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie nieprzerwanie od co najmniej 24 miesięcy i w ciągu ostatnich 24 miesięcy
regularnie opłacają składkę członkowską na rzecz OIPiP w Lublinie.
W 2017 roku w ramach kształcenia finansowanego ze środków OIPiP w Lublinie zrealizowano następujące formy
kształcenia:
1) kursy specjalistyczne:
–– Leczenie ran dla pielęgniarek - 2 edycje
–– Leczenie ran dla położnych - 2 edycje
–– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa -2 edycje
–– Wykonanie i interpretacja zapisu EKG - 3 edycje
2) kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
– pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - 1 edycja
– pielęgniarstwo rodzinne - 2 edycje
W sumie w bezpłatnych formach kształcenia realizowanych w ramach środków finansowych OIPiP
w Lublinie w okresie sprawozdawczym uczestniczyło 333 pielęgniarki i położne. Organizacja bezpłatnych form kształcenia zamknęła się w ogólnej kwocie 108 935 80 złotych (słownie: sto osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pieć złotych 80/100).
Do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach kształcenia podyplomowego prowadzonego w Ośrodku Kształcenia OIPiP
w Lublinie zaświadczenia o ukończeniu kształcenia otrzymało łącznie 757 pielęgniarek i położnych, w tym:
– kursy specjalistyczne ukończyło 654 pielęgniarek i położnych,
– kursy kwalifikacyjne ukończyły 103 pielęgniarki.
2. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych finansowane ze środków Ministerstwa
Zdrowia.
W okresie sprawozdawczym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przystępowała do postępowań
przetargowych na prowadzenie kształcenia podyplomowego ogłoszonych przez Zakład Zamówień Publicznych przy
Ministerstwie Zdrowia na realizację szkoleń specjalizacyjnych w województwie lubelskim w 2017 r. finansowanych
ze środków Ministerstwa. W wyniku wygranych postępowań przetargowych zostały podpisane umowy na dofi-
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nansowanie do specjalizacji w efekcie czego w grudniu 2017 roku rozpoczęto kształcenie w ramach trzech szkoleń
specjalizacyjnych dla pielęgniarek:
– pielęgniarstwo opieki paliatywnej (25 miejsc bezpłatnych);
– pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki (25 miejsc bezpłatnych);
– pielęgniarstwo chirurgiczne(25 miejsc bezpłatnych);
Na uwagę zasługuje również fakt, iż w okresie sprawozdawczym w siedzibie OIPiP w Lublinie odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego 32 absolwentom tej
specjalizacji. Byli to absolwenci pierwszej specjalizacji prowadzonej przez OIPiP w Lublinie.
3. Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych związane z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.),
Od 1 lipca 2017 r. wszyscy organizatorzy kształcenia podyplomowego oraz pielęgniarki i położne zainteresowane
udziałem w kształceniu podyplomowym zostali zobowiązani do korzystania z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. SMK jest systemem teleinformatycznym stworzonym przez Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia, którego zadaniem jest między innymi:
1) gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych
dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
2) monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
3) monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
4) wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
Za pośrednictwem SMK przeprowadzane jest m.in.:
–– postępowanie kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego lub
dokształcającego,
–– prowadzenie dokumentacji procesu kształcenia w postaci elektronicznej karty kształcenia;
–– składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
W związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, składanie wniosków
i rekrutacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych odbywa się wyłącznie elektronicznie
za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia, przyjmowanie wniosków papierowych jest niemożliwe.
4. Szkolenia i warsztaty edukacyjne prowadzone przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie przy współpracy z firmami.
W ramach współpracy z komisjami problemowymi działającymi przy ORPiP w Lublinie, w szczególności z Komisją ds.
Jakości Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej, Komisją ds. Położnych oraz Firmami zorganizowano bezpłatne szkolenia
i warsztaty tematyczne dla członków OIPiP w Lublinie:
a) „Szkolenie dla położnych aktywnych zawodowo” – szkolenie podejmowało tematykę ścieżki rozwoju zawodowego położnych, bankowania krwi pępowinowej, promowania naturalnego karmienia piersią, szkolenie
zorganizowane zostało przez Komisję ds. Położnych przy ORPiP w Lublinie przy współpracy z Polskim Bankiem
Komórek Macierzystych - uczestniczyło 37 osób.
b) „Mięśnie dna macicy – jak je prawidłowo ćwiczyć w czasie ciąży i po porodzie. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem napięcia mięśniowego” – szkolenie zorganizowane przez Firmę PELARGOS oraz OIPiP w Lublinie.
c) „Propagowanie wiedzy o komórkach macierzystych”- szkolenie zorganizowane zostało przez Komisję ds. Położnych przy ORPiP w Lublinie przy współpracy z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych - uczestniczyło 50 osób.
d) „Rola opatrunków i żywienia w opiece nad pacjentem z raną przewlekłą – szkolenie zorganizowane zostało
przez OIPiP w Lublinie przy współpracy z firmą CONVATEC i NUTRICIA - uczestniczyło 48 osób.
e) „Opieka nad pacjentem z raną przewlekłą - rola opatrunków specjalistycznych i żywienia medycznego” – szkolenie zorganizowane zostało przez OIPiP w Lublinie przy współpracy z firmą CONVATEC i firmą NUTRICIA - uczestniczyło 55 osób.
f) „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w praktyce pielęgniarki i położnej”- szkolenie zorganizowane
zostało przez Komisję ds. Jakości Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej przy ORPiP w Lublinie - uczestniczyło 44
osoby.
5. Konferencje organizowane przez ORPiP w Lublinie lub pod jej honorowym patronatem
a) „Bezpieczeństwo prawne pielęgniarek i położnych” konferencja zorganizowana przez ORPiP w Lublinie –
uczestniczyło 167 osób.
b) „Pacjent z NTM – leczenie, pielęgnacja i opieka – najnowsze standardy” Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana przez NRPiP oraz ORPiP w Lublinie.
c) „Paragrafy w medycynie” Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana przez Katedrę i Zakład Zdrowia
Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Katedrę Postępowania Administracyjnego UMCS w Lublinie pod honorowym patronatem ORPiP w Lublinie.
d) „Profilaktyka chorób zakaźnych. Narodowy Program Zwalczania Grypy” V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
w ramach Lubelskich Dni Promujących Zdrowie zorganizowana przez Katedrę i Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, której współorganizatorem była ORPiP w Lublinie.
e) XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej w Okunince k/Włodawy pn.: „Procedury przeciwepidemiczne” zorganizowana przez Komisję ds. Epidemiologii przy ORPiP w Lublinie oraz ORPiP w Lublinie.
IV. Konkursy
W okresie sprawozdawczym przedstawiciele ORPiP w Lublinie uczestniczyli w postępowaniach konkursowych na
kierownicze stanowiska w podmiotach leczniczych, w szczególności w postępowaniu konkursowym na stanowisko
zastępcy dyrektora, pielęgniarki oddziałowej i położnej oddziałowej, pielęgniarki naczelnej. Posiedzenia Komisji
Konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie i położnicze zgodnie z decyzją ORPiP w Lublinie odbywały
się w siedzibie OIPiP w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3 a. Przedstawiciele ORPiP w Lublinie typowani byli do następujących postępowań konkursowych:
a) na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa– 1 osoba,
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b) na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych – 1 osoba
c) na stanowisko naczelnej pielęgniarki – 4 komisje, każda liczyła po 3 przedstawicieli,
d) na stanowisko przełożonej pielęgniarek – 1 komisja, 3 przedstawicieli,
e) na stanowisko położnej oddziałowej – 3komisje, każda liczyła po 3 przedstawicieli,
f) na stanowisko pielęgniarki oddziałowej – 45 komisji każda liczyła po 3 przedstawicieli.
V. Współpraca z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, organami władzy państwowej, samorządem
terytorialnym, konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie, Centrum Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, samorządami zawodowymi, Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Pielęgniarskimi i Położniczymi Towarzystwami Naukowymi, Organami OIPiP
w Lublinie.
W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zajmowała się wydawaniem
rekomendacji dla osób proponowanych do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rekomendacje wydawane były na wniosek
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, po zasięgnięciu opinii ościennych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych
oraz członków ORPiP w Lublinie. Ponadto ORPiP w Lublinie typowała przedstawicieli do składu Rad Społecznych
w podmiotach leczniczych na terenie OIPiP w Lublinie, współpracowała z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim,
Katolickim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych Polskich Odział w Lublinie, wspierała finansowo wycieczki
organizowane przez Klub Seniora przy ORPiP w Lublinie. W okresie sprawozdawczym Przewodniczący ORPiP w Lublinie jako członekl NRPiP uczestniczył w spotkaniu z Panią Józefą Szczurek-Żelazko Wice mister Zdrowia, które
odbyło się w Ministerstwie Zdrowia i poświęcone było takim zagadnieniom jak: projekt ustawy o POZ, prace nad
projektem ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych, System Monitorowania Kształcenia Podyplomowego, kontynuacja wynagrodzeń wynikających
z OWU z dnia 14 września 2015 r., dotacja dla samorządu na 2017 rok. W ramach współpracy z organami władzy państwowej ORPiP w Lublinie w odpowiedzi na wniosek Wojewody Lubelskiego wytypowała 5 kandydatów do składu
Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, spośród których Wojewoda Lubelski powołał jednego przedstawiciela ORPiP w Lublinie Pana Andrzeja Tytułę. Ponadto ORPiP w Lublinie współpracowała z lokalnymi
mediami. Współpraca, o której mowa manifestowała się udziałem przedstawicieli ORPiP w Lublinie w audycjach
radiowych i telewizyjnych podczas których podejmowano zagadnienia reformy ochrony zdrowia ( audycja Głos Regionu „Exodus medyków” i TVP 3 Lublin debata ekspercka).
VI. Praca w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych
Zaznaczyć należy również, że członkowie ORPiP w Lublinie będący jednocześnie członkami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz komisji problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach NRPiP, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez NRPiP, a także w pracach
komisji problemowych działających przy NRPiP. Pan Andrzej Tytuła jest członkiem Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Rady Programowej Magazynu Pielęgniarki
i Położnej, Zespołu ds. płac przy NRPiP. Pan Jan Kachaniuk jest członkiem Komisji ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy NRPiP.
Przedstawiciele ORPiP w Lublinie uczestniczyli ponadto w posiedzeniach rad społecznych podmiotów leczniczych
z terenu działania OIPiP w Lublinie, LOW NFZ, zjazdach sprawozdawczych organizowanych przez samorządy zawodowe.
W celu integracji środowiska pielęgniarek i położnych zorganizowano spotkanie opłatkowe dla członków Organów
OIPiP w Lublinie, przewodniczących komisji problemowych działających przy ORPiP w Lublinie, przedstawicieli
towarzystw i stowarzyszeń pielęgniarskich i położniczych, ośrodków kształcenia przed i podyplomowego. Przedstawiciele OIPiP w Lublinie uczestniczyli w uroczystościach patronalnych organizowanych przez duszpasterstwo
służby zdrowia, wśród których wymienić należy rekolekcje wielkopostne, adwentowe, ogólnopolską pielgrzymkę
pracowników służby zdrowia do Częstochowy, uroczystości patronalne z okazji obchodów Św. Łukasza. Podczas
corocznej pielgrzymki pracowników służby zdrowia na Jasną Górę oraz w trakcie obchodów patronalnych z okazji
Świętego Łukasza OIPiP w Lublinie wystawiała Poczet Sztandarowy OIPiP w Lublinie.
Ponadto w okresie sprawozdawczym Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych reprezentował samorząd zawodowy na uroczystościach jubileuszowych:
- 100 lecie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie,
- 20 lecie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie,
- 60 lecie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
- 70 lecie SP ZOZ MSWiA w Lublinie,
- 25 lecie działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie. Z tej okazji
ORPiP w Lublinie ufundowała Dyplomy Uznania wydane w formie grawertonu, które zostały przekazane ww.
podmiotom.
Przedstawione sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie za 2017 rok stanowi odzwierciedlenie planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Należy jednak zaznaczyć, że szereg
problemów zasygnalizowanych w sprawozdaniu stanowiło przedmiot dyskusji ogólnopolskiej, były to zagadnienia
wprost związane z należytym i bezpiecznym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej. Praca, którą wykonała w okresie minionego roku ORPiP w Lublinie wymagała dużego doświadczenia zawodowego, kompetencji,
szerokiej wiedzy i zaangażowania wielu osób: członków ORPiP, funkcyjnych członków Prezydium ORPiP, przewodniczących i członków komisji i zespołów problemowych działających przy ORPiP w Lublinie, a także pracowników
OIPiP w Lublinie. Dziękuję za wspólną pracę w minionym roku oraz wszelkie sugestie służące właściwej realizacji
zadań ustawowych.

Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(–) Andrzej Tytuła

11

Z prac OIPiP

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

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2017r.
Dyżury członków Okręgowego Sądu odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem i były pełnione w każdy I i III czwartek miesiąca w godz. 15 00 – 17 00 w siedzibie OIPiP w obsadzie jedno lub dwuosobowej.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 dyżurów członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie .
Informacje dotyczące planowanych dyżurów zamieszczane są w każdym numerze pisma „Nasz głos”.
Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych brali udział w szkoleniu, prowadzonym przez Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie .
W okresie sprawozdawczym na wniosek Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wszczęto 2 postępowania, w toku których przeprowadzono rozprawy sądowe i wydano orzeczenia.
Ponadto Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Lublinie otrzymał 1 wniosek o ukaranie od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Lublinie dotyczący popełnienie przewinienia zawodowego przez członka tutejszego
samorządu pielęgniarek i położnych.
Przewodnicząca
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(–) Teresa Barańska

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Lublinie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy OIPiP w Lublinie pełni dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka, wybrana na stanowisko Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych przez delegatów VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
W okresie sprawozdawczym Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w składzie 14 osobowym tj.: Marzena Danielak, Agnieszka Dziewa, Monika Gajewska, Ewa Kawalec, Iwona Kosiarczyk, Iwona Kosior,
Małgorzata Kukiełka, Emilia Nalewajko, Bożena Ostrowska, Ewa Ostrowska, Grażyna Piecyk, Marta Rachel, Krystyna Sagan, Wiesława Zabielska.
Działalność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Lublinie w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz prowadzonej prewencji za rok 2017.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Lublinie w okresie sprawozdawczym:
• prowadził 12 postępowań wyjaśniających, w tym 3 które wpłynęły do biura Rzecznika w 2017 roku oraz 3 postępowania sprawdzające;
• umorzył 3 postępowania wyjaśniające;
• w opisywanym okresie nie skierował wniosków o ukaranie do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych;
• odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku 1 skargi;
• prowadził 7 postępowań w trybie wyjaśniającym;
• przesłuchał łącznie 62 osoby w charakterze świadków;
• skierował dwa zawiadomienia do Prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia czynu wyczerpującego znamiona czynu zabronionego;
• przeprowadził jedną rozmowę prewencyjną na prośbę zespołów pielęgniarskich z obszaru rozumienia i stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej;
• przeszkolił w ramach działań prewencyjnych 154 osoby (pielęgniarki i położne) z 4 placówek medycznych z obszaru działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie;
• uczestniczył z czynnym wystąpieniem pt. ,,Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych w praktyce” na Konferencji z okazji 60-lecia PTP pt. ,,Bezpieczna pielęgniarka=bezpieczny pacjent” Lublin ,11maja 2017 r.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
(–) Renata Domżał -Drzewicka

Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Lublinie
za okres od 01 stycznia 2017 rok do 31 grudnia 2017 rok
Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodnicząca
Monika Kryjak
Wiceprzewodnicząca
Alina Kołodziejczyk
Sekretarz			
Kazimiera Borek
Członkowie		
Sabina Furga, Jolanta Garbaruk, Anna Jakubowska, Tomasz Kołodziejczyk, Małgorzata Ołtarzewska, Alicja Rząd, Agnieszka Sadowska, Anna Wargol, Bożena Urban, Barbara Zając
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykonywała zadania określone przepisami art. 33 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych( Dz.U. nr 174 poz.1038) oraz Regulaminu Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 22. marca 2012 r w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
Okręgowa Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia i przeprowadziła 4 całościowe kontrole działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie gospodarowania i wydatkowania środków finansowych zgodnie z planami finansowymi i uchwałami podjętymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych i jej Prezydium oraz przeprowadziła dwie nieplanowane kontrole kasy.
Frekwencja członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej na posiedzeniach wyniosła 67,3%.
W trakcie kontroli dokumentów finansowych Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:
–– wydatki są zgodne z preliminarzem i uchwałami podjętymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych oraz jej Prezydium.
–– faktury opisywane są czytelnie i rzeczowo
–– potwierdzenia do wypłaty są podpisywane przez dwie upoważnione osoby
–– obieg i księgowanie dokumentów bankowych i kasowych odbywa się prawidłowo
–– zapomogi losowe wypłacane są zgodnie z regulaminem Komisji Socjalnej
–– dokumenty Komisji ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego są prowadzone przejrzyście, dofinansowania do kształcenia podyplomowego są przyznawane zgodnie z regulaminem tej komisji.
–– kasa prowadzona jest zgodnie z instrukcją pogotowia kasowego.
W okresie sprawozdawczym Okręgowa Komisja Rewizyjna nie formułowała istotnych zaleceń pokontrolnych.
W dniu 13 lipca 2017 roku działalność oraz dokumentacja Okręgowej Komisji Rewizyjnej została poddana kontroli przez Zespół kontrolujący Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Zaleceń pokontrolnych nie było.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczyła w posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz jej prezydium.
Sekretarz
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
(–) Kazimiera Borek
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Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
(–) Monika Kryjak
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Stanowiska – Apele „Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Stanowisko Nr 1 /VII/2018
XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
w dniu 29 marca 2018 r.
w sprawie „Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”
Skierowane do:
			
Ministra Zdrowia
			
Premiera RP
			
Posłów i Senatorów Ziemi Lubelskiej
Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oczekują, iż wobec bardzo trudnej i dotąd nierozwiązanej sytuacji w obszarze pielęgniarek i położnych w Polsce dotyczącej braków kadrowych w tych zawodach, trudnych warunków
pracy i płacy w związku z opracowaną „Strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” zostaną podjęte jak
najszybsze działania w celu realizacji zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia i Rząd strategii służącej wyeliminowania ww. problemów grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.
Sekretarz
XXXIV Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie

Przewodnicząca
XXXIV Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie

(–) Joanna Kulińska

(–) Krystyna Amborska

Apel Nr 1/VII/2018
XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
w dniu 29 marca 2018 r.
w sprawie podjęcia inicjatywy w zakresie zmiany przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych.
Skierowany do:
			
			
			
			
			

Premiera RP
Ministra Zdrowia
Posłów i Senatorów Ziemi lubelskiej
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie apelują o podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych. Zapisy ustawy przy określeniu współczynnika pracy dla grupy zawodowej
pielęgniarek i położnych nie pozwalają na znaczące zwiększenie wynagrodzeń i zminimalizowanie ryzyka związanego z pracą
pielęgniarek i położnych oraz równomierne traktowanie wszystkich grup zawodowych. Porozumienie podpisane z lekarzami
rezydentami w dniu 8 lutego 2018 r. doprowadziło do destrukcji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Nie chcemy być dyskryminowane, oczekujemy proporcjonalności w wynagrodzeniach. Ze strategicznego punktu widzenia jest to ważne bowiem my
pielęgniarki i położne stanowimy ok. 60% pracowników ochrony zdrowia. Domagamy się więc proporcjonalnego do potrzeb
zainteresowania naszą grupą zawodową, która ma bardzo duży wpływ na ochronę zdrowia w Polsce.
Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie popierają stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych aby w zmieniającej się ustawie, współczynniki pracy dla pielęgniarek i położnych były wyższe i aby wyodrębniono
w oddzielnej grupie wg. kwalifikacji magistra pielęgniarstwa i magistra położnictwa.
Sekretarz
XXXIV Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie

Przewodnicząca
XXXIV Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie

(–) Joanna Kulińska

(–) Krystyna Amborska
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Stanowiska – Apele

Stanowisko Nr 2 /VII/2018
XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
w dniu 29 marca 2018 r.
w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w podmiotach leczniczych.
Skierowane do:
			
			

Ministra Zdrowia
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie popierają stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2017 r. w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach
leczniczych.
Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie uważają, iż istnieje pilna potrzeba wyeliminowania
jednoosobowych obsad dyżurów, gdyż stosowanie takiej praktyki nie pozwala na sprawowanie opieki z należytą starannością
i z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów, co ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym błędów medycznych oraz jakość sprawowanej opieki. W ocenie delegatów XXXIV OZPiP w Lublinie należy w szybkim czasie podjąć
działania służące stworzeniu regulacji prawnych, które uwzględniają wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położne adekwatne
do profilu oddziału szpitalnego i realizowanych w nim świadczeń.
Sekretarz
XXXIV Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie

Przewodnicząca
XXXIV Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie

(–) Joanna Kulińska

(–) Krystyna Amborska

Apel Nr 2/VII/2018
XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
w dniu 29 marca 2018 r.
w sprawie dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pielęgniarek i położnych
zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Skierowany do:
			
			
			

Premiera RP
Ministra Zdrowia
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie wnoszą o podjęcie działań w celu realizacji zapisów
zawartych w dokumencie „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w obszarze V – Warunki pracy, wynagrodzenie i prestiż zawodów pielęgniarki i położnej, a dotyczących wprowadzenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego
dla pielęgniarek i położnych. Potrzeba podjęcia działań w szybkim trybie jest niezbędna z uwagi na utrzymanie w wykonywaniu
zawodu pielęgniarek i położnych, które ze względu na wiek, wypalenie zawodowe spowodowane stresem, a także niekorzystne
warunki pracy i niesatysfakcjonujące poziomy wynagrodzeń podejmują decyzje o zakończeniu kariery zawodowej przechodząc
na emerytury, renty czy świadczenie przedemerytalne.
Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie uważają, iż zapis o dodatkowym urlopie wypoczynkowym winien zostać wprowadzony w życie poprzez nowelizację ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 160.)
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Sekretarz
XXXIV Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie

Przewodnicząca
XXXIV Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie

(–) Joanna Kulińska

(–) Krystyna Amborska
marzec-kwiecień 2/2018

„Nasz Głos”
- PismoOddział
Okręgowej
Izby Pielęgniarek
i Położnych
w Lublinie
mgr Dorota Flis – Przewodnicząca
Zarządu
Polskiego
Towarzystwa
Pielęgniarskiego
w Lublinie

II etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu

„Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”

II

etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017” odbył się 8 marca 2018 r.
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4
w Lublinie.
Organizatorem był Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie wraz z Zarządem Koła
PTP przy SPSK-4. Telewizja Polska SA, oddział Lublin objęła
uroczystość patronatem medialnym.
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie, Naczelna Pielęgniarka Pani mgr Dorota Flis serdecznie powitała wszystkich
uczestników II etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu
„Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”.
Do konkursu zgłosiło się 62 Pielęgniarki i 8 Pielęgniarzy
z całego województwa lubelskiego, a przystąpiło 64 osoby reprezentujące następujące ośrodki:
●● SPSK nr 4 Lublin 				
- 36 osób
●● SPSK nr 1 Lublin 				
- 7 osoby
●● WSS im. S.K.Wyszyńskiego Lublin 		
- 8 osób
●● Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Lublin - 4 osoby
●● Uniwersytecki Szpital Dziacięcy Lublin
- 2 osoby
●● SPSW im. Jana Pawła II Zamość 		
- 3 osoby
●● SPSW im. Jana Bożego 			
- 2 osoby
●● NZOZ PLR „ FAMILIA” Świdnik 		
- 2 osoby.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie:
1. Elżbieta Przychodzka - Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Przewodnicząca Koła PTP MSZ Chełm
marzec-kwiecień 2/2018

2. Michalina Cuber - V-ce Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Przewodnicząca Koła PTP Lecznictwo Otwarte
Lublin
3. Marzena Janczaruk - Pielęgniarka Naczelna COZL Lublin
4. Ewa Kasprzak-Czerwieniec - Przewodnicząca Koła PTP
SPSW im. Papieża Jana Pawła II Zamość
5. Zofia Kiełbik - Przewodnicząca Koła PTP SPSK 4 Lublin
6. Aneta Kościołek - Zarząd Koła PTP Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
7. Michał Machul - Przewodniczący Studenckiego Koła
PTP UM Lublin
8. Andrzej Tytuła - Przewodniczący ORPiP Lublin.
Przewodnicząca Komisji konkursowej II etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku
2017” odczytała regulamin, a następnie w obecności
i z udziałem uczestników konkursu otworzyła zalakowane koperty z kartami egzaminacyjnymi i kluczem do ich
sprawdzania, przygotowane i przesłane drogą przesyłki
kurierskiej z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego z Warszawy.
Test składał się z 60 pytań. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli jedną godzinę (60 min).
Egzamin testowy rozpoczął sie o godz. 12.00 - równocześnie we wszystkich ośrodkach w Polsce.
Pytania testowe sprawdzały wiedzę uczestników z zakresu zasad etyki, historii i działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz wiedzy ogólno zawodowej.
► Ciąg dalszy na str. 16
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„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w LubliniePielęgniarka

KALENDARIUM
7 lutego 2018 r.
W siedzibie OIPiP odbyło się spotkanie Komisji ds. Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej

8 lutego 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej
Komisji Rewizyjnej podczas, którego Komisja przeprowadziła
bieżącą kontrolę działalności OIPiP w Lublinie.

13 lutego 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
epidemiologii działającej przy OIPiP w Lublinie.

14 lutego 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie Klubu Seniora
działającego przy OIPiP w Lublinie

Roku 2017

W czasie sprawdzania testów przez komisję uczestnicy konkursu mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach tematycznych.
Pani Elżbieta Przychodzka - Przewodnicząca Komisji Konkursowej II etapu
XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017” po zakończeniu prac ogłosiła wyniki, składając szczególne gratulacje osobom nagrodzonym.
I miejsce w konkursie zajęła:
- Sztal Anna – SPSK nr 4 w Lublinie.
II miejsce ex aequo zajęły:
- Sarwaryn Agnieszka– WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie
- Świszcz Katarzyna – SPSW im. Jana Bożego w Lublinie.
Przewodnicząca Komisji Konkursowej w imieniu Zarządu Głównego PTP

15 lutego 2018 r.
W hotelu Rubicon w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Europejski Dzień Pielęgniarki Operacyjnej” zorganizowana przez Komisję
ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy współpracy z Okręgową
Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie pielęgniarek
środowiskowo-rodzinnych z terenu działania OIPiP w Lublinie
z przedstawicielem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Panią Małgorzatą Brodziak, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa
Panią prof. Anną Ksykiewicz-Dorota, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Panią mgr Dorotą
Suchodół, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Panią dr Ewą Kulbaka, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Panią
mgr Anną Bernaszuk, a także gospodarze spotkania w osobach
funkcyjnych członków Prezydium ORPiP w Lublinie Pan Andrzej
Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie, Pani Maria Olszak-Winiarska Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie, Pani Agnieszka
Kais Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie, Pani Krystyna
Amborska Sekretarza ORPiP w Lublinie.

20 lutego 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpatrzyli wnioski o przyznanie zapomóg bezzwrotnych pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudniej sytuacji losowej.

20-21 lutego 2018 r.
W restauracja FIESTA odbyło się uroczyste spotkanie Pań pielęgniarek, położnych, które w 2017 roku odeszły na emeryturę,
rentę świadczenie przedemerytalne.

22 lutego 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie podczas,
którego podjęto uchwały w sprawie nadania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, zatwierdzono wpłatę
zapomóg losowych bezzwrotnych pielęgniarkom, położnym
znajdującym się w trudniej sytuacji losowej.

28 lutego 2018 r.
W siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ odbyło
się posiedzenie Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP
w Lublinie.

3 marca 2018 r.
W hotelu Champion by Hilton w Lublinie odbyła się konferencja
nt. „Nowoczesne oblicza profilaktyki”. Udział w konferencji wzięła Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie.
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Laureaci Konkursu w towarzystwie Pani D. Flis i Pana A. Tytuły.

odczytała temat III etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”:
„Budowanie autorytetu zawodowego przez pielęgniarkę w miejscu pracy”, życząc Laureatce I miejsca powodzenia i sukcesu w Finale Konkursu, który
odbędzie się w dniu 11 maj 2018 r. w Krakowie.
Zwycięzcy otrzymali gratulacje i nagrody od Pani mgr Doroty Flis Przewodniczącej Zarządu Oddziału PTP, Naczelnej Pielęgniarki SPSK Nr 4 oraz Pana mgr
Andrzeja Tytuły Przewodniczącego ORPiP w Lublinie. Każdy z uczestników
otrzymał certyfikat i upominek przygotowany przez organizatorów.
Na zakończenie uroczystości telewizja TVP 3 Lublin przeprowadziła wywiady z Panią Anną Sztal Laureatką I miejsca oraz z Przewodniczącą Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
W imieniu całego środowiska pielęgniarskiego wszystkim uczestnikom składamy wyrazy uznania za odwagę i chęć uczestniczenia w ważnej dla naszej
profesji inicjatywie. Zachęcamy do wspierania i przynależności do Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego. Życzymy dalszego rozwoju i wielu osiągnięć na
płaszczyźnie zawodowej.
Zdjęcia: Ewelina Białek
marzec-kwiecień 2/2018

Wydarzenia

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

„Lublin Inspiruje Kobiety
– Kobiety Inspirują Lublin”

Konferencja – ZDROWIE KOBIETY
Uroczystości z okazji Dnia Kobiet odbyły się w czwartek (8 marca)
o godz. 13.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2.
Program przewidywał konferencję tematyczną, bezpłatne badania i porady profilaktyczne oraz występ Natalii Wilk i Tomasza Momota.
Z okazji Dnia Kobiet, Prezydent Krzysztof Żuk uhonorował medalem Lublinianki, które swoją aktywnością społeczną i zawodową przyczyniają się
do rozwoju i promocji naszego miasta, a także angażują się w pracę na rzecz
mieszkańców Lublina.
Głównym elementem wydarzenia była konferencja ZDROWIE KOBIETY,
z udziałem ekspertów i przedstawicieli różnych dziedzin medycyny. Pomysł
tego wydarzenia narodził się podczas sesji nt. zdrowia, która odbyła się w ramach ubiegłorocznych warsztatów, zorganizowanych z okazji 700-lecia naszego Miasta „Lublin Inspiruje Kobiety – Kobiety Inspirują Lublin”.
Równolegle do spotkania merytorycznego prowadzone były bezpłatne ba-

KALENDARIUM
6 marca 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
pielęgniarstwa psychiatrycznego.

7 marca 2018 r.
W siedzibie NRPiP w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji ds.
warunków pracy i płacy, w której udział wziął Pan Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPIP w Lublinie.

8 marca 2018 r.
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie odbył się Konkurs Pielęgniarka Roku 2017. W pracach Komisji
Konkursowej II etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu ,,Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017” udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.
W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w ramach 700-lecia naszego Miasta „Lublin Inspiruje Kobiety – Kobiety Inspirują Lublin
oraz z okazji Dnia Kobieta odbyła się konferencja „Zdrowie Kobiety”. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych reprezentowała Pani
Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpatrzyli wnioski o przyznanie zapomóg bezzwrotnych pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudniej sytuacji losowej.

dania i porady profilaktyczne, w tym m.in. zapisy na profilaktyczne badania

13 marzec 2018 r.

onkologiczne, konsultacje z zakresu kosmetologii, wizażu, badanie ciśnienia,

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 i położnej, zatwierdzono wypłatę zapomóg
losowych bezzwrotnych pielęgniarkom i położnym znajdującym
się w trudnej sytuacji losowej.

poziomu cukru, masy ciała, konsultacje fizjoterapeutyczne, badania frakcji lipidowych, porady dietetyczne.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Udział w nim wzięło ok.
200 lublinianek.
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych reprezentowała Pani
Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie.

Praca
Poszukujemy pielęgniarki
– praca na oddziale
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia w Lublinie
umowa na czas nieokreślony,
wymagane doświadczenie,

14 marca 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie Pełnomocników ORPiP w Lublinie podczas, którego zostały przekazane materiały na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych oraz bieżące
informacje z działalności OIPiP w Lublinie.
W siedzibie OIPiP w Lublinie obyło się spotkanie Klubu Seniora
działającego przy OIPiP w Lublinie.

19 marca 2018 r.
W 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie obyło się posiedzenie Rady Społecznej, w której udział wziął
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący OIPiP w Lublinie.

20 marca 2018 r.
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium
NRPiP i Konwent Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek
i Położnych, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

21-22 marca 2018 r.
W siedzibie NRPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Pan
Andrzej Tytuła.

29 marca 2018 r.

Tel. 537-540-580
marzec-kwiecień 2/2018

W Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
odbył się XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
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„Nasz Głos”–- Pismo
Okręgowej
Izby Pielęgniarek
i Położnych
mgr Mariola Gralewska
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im.w Lublinie
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Pielęgniarka i położna operacyjna
w różnych specjalnościach

E

uropejski Dzień Pielęgniarki Operacyjnej przypada w dniu
15 lutego. Jest to szczególna data dla naszego środowiska,
która została uświetniona poprzez konferencję dla pielęgniarek i położnych operacyjnych pod wiodącym tytułem „Pielęgniarka i położna operacyjna w różnych specjalnościach”.
Organizacji przedsięwzięcia podjęła się Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Komisja ds. Pielęgniarstwa
Operacyjnego działająca przy ORPiP w Lublinie.
Otwarcie konferencji zainicjował mgr Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie, który miłym gestem, składając
życzenia dla całego środowiska pielęgniarek i położnych operacyjnych, wręczył bukiet kwiatów na ręce mgr Joanny Borzęckiej
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek,
Przewodniczącej Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy
ORPiP w Lublinie.
Wśród zaproszonych gości mieliśmy przyjemność wyróżnić
Panią Michalinę Cuber Przewodniczącą Koła PTP Lecznictwo
Otwarte-Lublin, oaz dr n. med. Tadeusza Pawła Wasilewskiego
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.
Zamysłem organizatorów konferencji była różnorodna tematyka, która dotyczyła jak najszerszego grona pielęgniarek
i położnych operacyjnych. Stąd pierwszy wykład dotyczył robotyki w urologii. „Cystektomię radykalną przy użyciu robota da
Vinci” przedstawiła mgr Iwona Strzelecka ze Specjalistycznego
Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Robot da
Vinci jest w stanie operować praktycznie bez przerwy. Nie męczy się, a jego mechaniczna ręka nigdy nie zadrży. W Polsce są
tylko dwa takie urządzenia. Robot da Vinci składa się z dwóch
części – robota medycznego i konsoli chirurgicznej. Chirurg
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operuje pacjenta za pomocą konsoli. Z kolei robot medyczny
składa się z czterech ramion. Trzy z nich wyposażone są w różne
narzędzia chirurgiczne - skalpele, kleszczyki, imadła do szycia,
nożyczki itd. Na czwartym ramieniu umieszczona jest kamera
endoskopowa, która przesyła obraz operowanego do konsoli. Różnorodność sprzętu i osprzętu niezbędna do sprawnego
funkcjonowania robota rodzi konieczność, by przy zabiegach
wykonywanych przy użyciu robota da Vinci były obecne dwie
pielęgniarki operacyjne.
Od wielu lat mówi się o ergonomii pracy w środowisku pielęgniarskim. Przeprowadzone badania wykazują, że praca pielęgniarek jest obciążająca fizycznie: wymuszona pozycja ciała
podczas pracy, dźwiganie kontenerów, zestawów narzędziowych, przenoszenie i układanie pacjentów powoduje dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Jak zadbać
o prawidłową postawę ciała przy wykonywaniu czynności na
stanowisku pracy, jak unikać obciążeń przedstawił w prezentacji: „Fizjoprofilaktyka w zawodzie pielęgniarki/ położnej operacyjnej” mgr Paweł Goguł Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii UM
Lublin, Centrum Terapeutyczno- Edukacyjne REST Lublin.
Kolejną dziedziną medyczną poruszoną podczas konferencji, była kardiochirurgia. Wykład mgr Ilony Matyjaszek z SPSK
Nr 4 w Lublinie: „Rola pielęgniarki operacyjnej w przeszczepie
zastawki”, przedstawiła mgr Joanna Borzęcka. Rodzaje zastawek, sposoby wszczepiania i postępowania z implantami oraz
konieczność współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, złożonym dodatkowo z perfuzjonistów, to sytuacje w których re► Ciąg dalszy na str. 19
marzec-kwiecień 2/2018

„Naszoperacyjna
Głos” - Pismo Okręgowej
Pielęgniarka i położna
...Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Pan Andrzej Tytuła wręcza na ręce Pani Joanny Borzęckiej
bukiet kwiatów z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej.

alizuje się pielęgniarka operacyjna pracująca w bloku kardiochirurgicznym.
Realizacja licznych zadań w sali operacyjnej jest obecnie niewyobrażalna bez zastosowania bardzo złożonych urządzeń. Coraz szersze zastosowanie nowoczesnych technologii nakłada na
personel coraz większe wymagania w zakresie obsługi, konserwacji i przechowywania sprzętu. Zasady stosowania diatermii
elektrycznej przypomniał Pan Adam Sulimowicz Erbe Polska
w prezentacji: „Bezpieczeństawo w elektrochirurgii”.
Nowatorską dziedziną leczenia nowotworów, w której realizują się pielęgniarki operacyjne jest brachyterapia. Jest to metoda leczenia (rodzaj radioterapii) polegająca na napromienianiu
tkanek nowotworowych przy użyciu energii promieniowania
izotopu umieszczanego w guzie lub w jego bezpośrednim
sąsiedztwie. „Rolę pielęgniarki operacyjnej w brachyterapii”
przedstawiła mgr Lucyna Kotasz piel. koordynująca, Zakład brachyterapii COZL im. Św. Jana z Dukli, podkreślając humanitarny
wymiar naszej profesji, czyli okazywanie pacjentowi zrozumienia i troski. Może to być delikatny dotyk, kontakt wzrokowy
- jako wyraz empatii w stosunku do osób, którymi się opiekujemy. Sztuką jest postawić na pierwszym miejscu potrzeby pacjenta, mimo wielu innych elementów, którym musimy sprostać
w krótkim czasie w warunkach sali operacyjnej.
Wśród pielęgniarek operacyjnych, zwłaszcza przy wykonywaniu zabiegów ginekologicznych liczną grupę stanowią położne. „Rolę położnej operacyjnej w ginekologii” przedstawiła
w prezentacji mgr Karolina Romanek SPSK Nr 4 w Lublinie. Ciekawa prezentacja została wzbogacona dokumentem filmowym
z operacji histerektomii laparoskopowej.
Na zakończenie konferencji mgr Joanna Borzęcka Prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek przedstawiła „Wydarzenia w pielęgniarstwie operacyjnym”.
Po raz pierwszy zorganizowano Forum stowarzyszeń pielęgniarek i położnych operacyjnych działających w Polsce oraz
zespołów d/s pielęgniarstwa operacyjnego przy OIPiP. Efekty
forum to:
• Wystosowano pismo do MZ z wnioskiem o podjęcie działań
mających na celu wydanie przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w sprawie ustalenia standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
• Wystosowano pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o uwzględnienie w standardach kształcenia pielęgniarek i położnych treści w zakresie opieki pielęgniarek operacyjnych
Wspólpraca z EORNA:
• Uczestnictwo w posiedzeniach zarządu EORNA-2017- maj
Rodos, listopad Berlin
• Współpraca w zakresie badań (informacje o szkoleniu przedi podyplomowym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnemarzec-kwiecień 2/2018

go, informacje o sposobach przeprowadzania konkursów na
kierownicze stanowiska pielęgniarskie)
• Prezentacja standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – kongres EORNA
w maju 2017
• Sprawozdania z działalności stowarzyszenia w zakresie promowania Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego
• Wymiana wiedzy i doświadczeń z krajami będącymi członkami EORNA (Włochy, Francja, Czechy, Estonia)
Sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Instrumentariuszek:
• Rekomendowanie na stanowisko do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych– dr n o zdrowiu
E. Zamojska – Kościów – została powołana
• Nowy konsultant pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego województwa zachodniopomorskiego– dr n o zdrowiu
E. Zamojska – Kościów
• Udział w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez NIPiP- ,,Pielęgniarstwo Polskie, europejskie,
światowe” 9-10.10.2017 ,,Znaczenie innowacji przy standaryzacji procedur medycznych’’ – powstał artykuł, będzie publikowany w monografii pokonferencyjnej
• Bezpieczna praktyka pielęgniarki operacyjnej – w przygoto-

Członkowie Komisji ds Pielęgniarstwa Operacyjnego
przy ORPiP w Lublinie.

waniu do druku. Publikacja we współpracy z NRPiP (organizacja wydania)
• Współpraca z organizacjami w Europie – konferencja w 20
październik 2017 Hajduszoboszlo. – Innowacje w praktyce
pielęgniarek operacyjnych Praga (2019) – Rola pielęgniarek
operacyjnych w zapobieganiu zakażeniom rany operacyjnej
• Promowanie Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej –
maile do redakcji telewizyjnych, prośba o zamieszczenie życzeń na stronach OIPiP w Polsce
• Monitowanie do ministra zdrowia w sprawie minimalnych
norm zatrudnienia pielęgniarek operacyjnych, położnych
operacyjnych
• Opiniowanie noweli rozporządzenia w sprawie podstawowych świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (stowarzyszenie nie było na liście organizacji zaproszonych do konsultacji) – współpraca z NRPiP
• Organizowanie akcji wysyłania pism od środowiska pielęgniarek i położnych operacyjnych do MZ w sprawie norm
minimalnych dla pielęgniarek/położnych operacyjnych.
Zorganizowana konferencja wykazała jak wysokospecjalistyczną dziedzinę stanowi dziś pielęgniarstwo operacyjne.
Podkreśliła wagę specjalistycznego przygotowania pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia medyczne będące
ważnym elementem wykonywanych procedur medycznych.
Zdjęcia: M. Grzegorczyk – OIPiP w Lublinie.
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Pielęgniarki i położne
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

W

dniu 15 lutego 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie odbyło się spotkanie
poświęcone sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej. W spotkaniu uczestniczyły pielęgniarki i położne podstawowej opieki
zdrowotnej zatrudnione zarówno w niepublicznych zakładach
opieki zdrowotnej jak i prowadzące indywidualne i grupowe
praktyki zawodowe, przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Pani
Małgorzata Brodziak, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa Pani prof. Anna Ksykiewicz-Dorota, Konsultant
Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Pani mgr
Dorota Suchodół, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Pani dr Ewa Kulbaka, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Pani
mgr Anna Bernaszuk, a także gospodarze spotkania w osobach
funkcyjnych członków Prezydium ORPiP w Lublinie Pan Andrzej
Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie, Pani Maria OlszakWiniarska Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie, Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie, Pani Krystyna
Amborska Sekretarza ORPiP w Lublinie. Spotkanie poprowadziła Pani Maria Olszak-Winiarska Wiceprzewodnicząca ORPiP
w Lublinie, a jednocześnie Przewodnicząca Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Pielęgniarsko – Położniczych przy ORPiP
w Lublinie.
Zagadnienia omawiane podczas spotkania dotykały obszaru
finansowania świadczeń pielęgniarki i położnej rodzinnej, sprawozdawczości do NFZ, sprawowania nadzoru nad podstawową
opieką zdrowotną w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych
wykonywanych przez pielęgniarkę rodzinną, uczestnictwa pielęgniarek i położnych w procesie leczenia prowadzonego w warunkach domowych, a także pielęgnacji pacjenta w warunkach
domowych z założonym wkłuciem, z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa epidemiologicznego. Celem spotkania było
omówienie problemów zawodowych pielęgniarek i położnych
podstawowej opieki zdrowotnej w kontekście wyżej przedstawionych obszarów, a następnie podjęcie próby zmiany obecnej
sytuacji, głównie poprzez zachęcenie pielęgniarek i położnych
do wymiany doświadczeń, prowadzenie akcji informacyjnej służącej zmianie zachowań stereotypowych oraz bezpieczeństwu
pracy w kontekście zagadnienia odpowiedzialności zawodowej.
1. Finansowanie świadczeń pielęgniarki i położnej rodzinnej.
Zagadnienie to przedstawiła Pani Małgorzata Brodziak przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie.
W zakres podstawowej opieki zdrowotnej, koncentrując się
na grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, wchodzą pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarka
i położna rodzinna. Z uwagi na fakt, iż pielęgniarki praktyki nie
zostały ujęte w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, nie zostały także ujęte w stawkach kapitacyjnych na tę
opiekę, co z kolei pozostaje w związku z regulacjami płac będącymi wynikiem obowiązujących nas regulacji prawnych. Pielęgniarki i położne POZ zostały natomiast ujęte w stawkach na
wzrost wynagrodzenia w stawce kapitacyjnej, której wysokość
pozostaje zależna od populacji pacjentów objętych opieką.
Środki na wzrost wynagrodzeń przekazywane pracodawcom
przez NFZ winny być dysponowane zgodnie z obowiązującymi
regulacjami prawnymi tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia
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z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej (Dz. U z 2015 poz. 1628). Z tego względu NFZ
wymaga od kierowników NZOZ informacji o przekazywaniu
środków na wzrost wynagrodzeń oraz przedstawienia dokumentu, z którego wynika, że pracodawca, u którego nie działają
związki zawodowe, a takimi są NZOZ-y wystąpił do samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych z wnioskiem o wydanie
opinii w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń, co
podyktowane pozostaje zapisami przedmiotowego rozporządzenia. OIPiP w Lublinie wydaje opinie w tej sprawie ale tylko
w sytuacji kiedy kierownik NZOZ wystąpi z wnioskiem o zaopiniowanie propozycji podziału środków na wzrost wynagrodzeń, istotne jest również aby w złożonym przez pracodawcę
wniosku zawarte zostały wszystkie niezbędne informacje na
temat, w jaki sposób dokona tego podziału. Wówczas OIPiP
w Lublinie wydaje opinie w sprawie, jeśli wnioski składane
przez pracodawców budzą wątpliwości, pracodawcy wzywani
zostają do składania wyjaśnień w sprawie. W tym miejscu wyraźnie zaznaczyć należy, że opiniowanie wniosków przez OIPiP
w Lublinie w żadnym aspekcie nie jest czynnością automatyczną. Samorząd zawodowy, pomimo iż zobowiązany został przez
prawodawcę do wydawania opinii w sprawie, nie posiada niestety żadnej delegacji w przedmiocie dalszego badania sprawy
tj. czy środki zostały rozdysponowane zgodnie z deklaracją złożoną przez pracodawcę. Temat ten wywołał ożywioną dyskusję
wśród uczestników spotkania, a to ze względu na fakt, iż w rzeczywistości praktyka nie co odbiega od teorii. Z tego względu
należy pamiętać o tym, że każda pielęgniarka i położna posiada prawo wglądu w dokumentację, która dotyczy jej osoby,
a w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do sposobu podziału środków na wzrost wynagrodzeń, posiada prawo do ich
wyjaśnienia. W sytuacji kiedy sprawa wymaga wyjaśnienia, zainteresowana osoba powinna wystąpić z pisemnym wnioskiem
do tej instytucji przy udziale, której pragnie wyjaśnić sprawę,
gdyż jakakolwiek ingerencja w sprawie możliwa jest jedynie na
pisemny wniosek zainteresowanej osoby.
2. Sprawozdawczość do NFZ. Zagadnienie to regulują zarządzenia Prezesa NFZ oraz akty prawne. Zakres sprawozdawczości jest bardzo szeroki, stanowi ona odzwierciedlenie faktycznie
wykonanej pracy niosąc tym samym informację na temat reali► Ciąg dalszy na str. 21
marzec-kwiecień 2/2018
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zacji świadczeń zdrowotnych. Sprawozdawczość jest zarówno
cennym źródłem danych statystycznych, jak również warunkiem dokonania rozliczeń finansowych z płatnikiem świadczeń.
Pani Małgorzata Brodziak bardzo szczegółowo przedstawiła
zakres sprawozdawczości wskazując zarówno konkretne świadczenia, które podlegają temu obowiązkowi, jak również ich
wycenę oraz warunki uzyskania odpłatności za te świadczenia.
Wobec przedstawionych informacji wypłynęły konkretne problemy zgłaszane przez położne rodzinne sprawujące opiekę
nad pacjentkami po operacjach ginekologiczno/ onkologicznych. Otóż położne sprawują opiekę nad tymi pacjentkami
w ramach stawki kapitacyjnej, pomimo iż każda wizyta u pacjentki po operacji ginekologiczno/ położniczej jest odrębnie
finansowana przez NFZ. Niestety uzyskanie środków na ten cel
jest niejednokrotnie nie osiągalne dla położnych, a to z uwagi
na fakt, iż nie dysponują one dokumentem uprawniającym je
do uzyskania takiego finansowania. Dokumentem takim jest

Uczestnicy spotkania.

zlecenie wystawione przez lekarza np. ginekologa sprawującego opiekę nad pacjentką w oddziale, w którym była leczona,
lekarze niestety takich zleceń nie wystawiają, co najprawdopodobniej wynika z braku wiedzy w tym obszarze. Wobec tego
typu informacji zaprezentowane zostało stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego Pani doc. Grażyny Iwanowicz-Palus, stanowisko skierowane zostało do kierowników klinik i oddziałów
ginekologicznych województwa lubelskiego.
3. Sprawowanie nadzoru nad podstawową opieką zdrowotną w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę rodzinną. Zagadnienie to omówiła
Pani mgr Dorota Suchodół Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Otóż jak wynika z przeprowadzonych kontroli, na terenie województwa lubelskiego nie są
właściwie realizowane świadczenia z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego, a to z uwagi na fakt, iż pielęgniarki rodzinne zdecydowaną większość czasu poświęcają na pracę w NZOZ umawiając
wizyty lub pracując w gabinecie zabiegowym. Z tego względu,
w sposób zupełnie naturalny pielęgniarkom nie wystarcza już
czasu na pracę w środowisku, w efekcie czego podopieczny
i jego rodzina pozostają bez profesjonalnego wsparcia. W ocenie Pani konsultant jest to sytuacja niedopuszczalna, gdyż godzi w założenia pielęgniarstwa rodzinnego, zgodnie z którymi
miejscem pracy pielęgniarki rodzinnej jest miejsce zamieszkania jej podopiecznego. Pracą, która jest do wykonania w NZOZ
taką jak rejestracja chorych, wykonywanie badań EKG, wykonywanie szczepień ochronnych itp. powinna zajmować się pielęgniarka praktyki, która swoje umocowanie powinna posiadać
w ustawie o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Należy również
pamiętać o tendencji jaka prześwieca decydentom w obszarze
organizacji opieki nad pacjentem, a mianowicie dąży się do
ograniczania pobytów szpitalnych, a tym samym przekierowania opieki na środowisko zamieszkania podopiecznego, co
pozostaje w pełni uzasadnione ale możliwe do realizacji będzie
wyłącznie wówczas, gdy pielęgniarka rodzinna pracować bęmarzec-kwiecień 2/2018

dzie zgodnie ze swoją specjalnością, a więc w miejscu zamieszkania podopiecznego.
4. Uczestnictwo pielęgniarek i położnych w procesie leczenia prowadzonego w warunkach domowych. Zagadnienie to przedstawiła Pani dr Ewa Kulbaka konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego koncentrując
się na udziale pielęgniarki w procesie leczenia realizowanego
w warunkach domowych, w odniesieniu do niemowląt i małych
dzieci. Pani Konsultant zaprezentowała swoje stanowisko w tej
sprawie, które powstało w wyniku doniesień medialnych na
temat odmówienia przez pielęgniarkę wykonania iniekcji u 10
miesięcznego niemowlęcia leczonego w warunkach domowych. Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przedstawiciele tych zawodów mają pełne
prawo do odmowy wykonania konkretnego zlecenia, warunki
odmowy zostały szczegółowo przedstawione w przedmiotowej
ustawie. Ponadto, na mocy tejże ustawy pielęgniarka i położna
ma obowiązek ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych w procesie kształcenia podyplomowego, a także
obowiązek wykonywania zawodu zgodnie z aktualną wiedzą
medyczną. Wobec powyższego, jeśli zgodnie z aktualną wiedzą
medyczną występują okoliczności w świetle, których podanie
konkretnego leku u dziecka leczonego w warunkach domowych jest lub może być niebezpieczne dla tego dziecka, pielęgniarka posiada pełne prawo, a nawet obowiązek do odmowy
wykonania takiego zlecenia lekarskiego, czyni to wówczas w interesie swojego podopiecznego oraz własnym, zapobiegając
tym samym sytuacji, w której w wyniku realizacji zlecenia doszłoby do zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Należy podkreślić, że pielęgniarka pozostaje odpowiedzialna za wykonanie
zlecenia lekarskiego, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
dziecka będącego wynikiem działania pielęgniarki, pociągnięta zostaje do odpowiedzialności. Z tego względu pielęgniarka
zobowiązana jest do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi, wyrażonymi w stanowiskach konsultantów w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, aktach prawnych czy
dokumencie o nazwie: charakterystyka produktu leczniczego,
gdyż nie znajomość tych wytycznych, w sytuacji wszczęcia postepowania nie będzie dla pielęgniarki okolicznością łagodzącą.
Z tego względu potrzebna jest praca nad świadomością pielę-
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gniarek i położnych, które uczestniczą w procesie leczenia ordynowanego w formie iniekcji zarówno w stosunku do dzieci jak
i dorosłych. Pielęgniarki i położne muszą posiadać wiedzę na
temat podawanego przez nie leku czyli produktu leczniczego
i korzystać z prawa do odmowy wykonania zlecenia wówczas,
gdy jego wykonanie jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Zagadnienie zaprezentowane przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego zachęciło
obecne na spotkaniu panie pielęgniarki do zgłębienia tematu,
natomiast konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
► Ciąg dalszy na str. 22
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rodzinnego uzupełnił tę prezentację o elementy charakterystyczne dla pielęgniarstwa rodzinnego.
5. Pielęgnacja pacjenta z założonym wkłuciem z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zagadnienie
to omówiła Pani mgr Anna Bernaszuk konsultant wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Pielęgniarstwo epidemiologiczne jest dziedziną skoncentrowaną wyłącznie na leczeniu w warunkach zamkniętych, jego domeną są zatem szpitale, wobec czego brak jest wytycznych, które miałyby
zastosowanie w pielęgniarstwie rodzinnym. Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2018 r.,
poz. 151) w rozdziale 3 o nazwie „Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności w trakcie
wykonywania, których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek
ludzkich” stanowi o tym, że kierownicy podmiotów leczniczych
oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu
się zakażeń i chorób zakaźnych. Zapis ten oznacza, że osoby te
winny opracować i wdrożyć odpowiednią procedurę postępowania, co wyjaśnione zostało w dalszej części przedmiotowej
ustawy. Brak jest natomiast ogólnopolskich standardów na temat pielęgnacji pacjenta z założonym wkłuciem w warunkach
domowych. Bez wątpienia natomiast należy pamiętać, że pielęgniarki i położne w toku kształcenia zawodowego uzyskały
wiedzę i umiejętności na temat technik zabiegów pielęgniarskich. Uzyskanie tytułu zawodowego uprawnia pielęgniarki do
wykonywania określonych czynności zawodowych dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych, bez konieczności opracowywania i wdrażania dodatkowych procedur. Ustawodawca
wskazał również obszar aktywności zawodowej pielęgniarek
i położnych oraz rodzaje tych świadczeń zdrowotnych, których
wykonywanie uzależnione pozostaje od posiadania przez pielęgniarkę/położną dodatkowych uprawnień, kwalifikacji uzyskanych w toku kształcenia podyplomowego.
Podczas spotkania został również podjęty temat ogólnej
sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych, który poruszyła Pani prof. Anna Ksykiewicz-Dorota konsultant wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa. Jak wynika z danych przedstawionych przez Panią konsultant w chwili obecnej obserwujemy,
a w zasadzie doświadczamy dużego deficytu pielęgniarek i położnych. Dotychczas podmioty lecznicze nie zgłaszały braków
w tym obszarze, jednak od minionego roku sytuacja wyraźnie
zmieniła się. Stan ten potęguje fakt, iż około 60 % absolwentów
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studiów licencjackich
zainteresowanych było uzyskaniem kwalifikacji europejskich,
co sugeruje, że absolwenci ci zainteresowani są podjęciem zatrudnienia poza granicami Polski. W efekcie dochodzimy do
punktu, w którym zdecydowanemu zwiększeniu wymaga naj22
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pierw zatrudnienie pielęgniarek w podmiotach leczniczych nie
będących przedsiębiorcami, a następnie w podstawowej opiece zdrowotnej. Zmiana sytuacji możliwa jest jedynie wówczas,
gdy zastosowany zostanie dobry czynnik motywacyjny, którym
jest odpowiednie wynagrodzenie za pracę, natomiast kształtując wysokość tego wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę
stopień trudności wykonywanej pracy. Odnosząc się do dobrej
organizacji pracy oraz należytego gospodarowania środkami
publicznymi, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przedstawiła schemat organizacji opieki nad pacjentem,
wyraźnie podkreślając, że u jej podstaw znajduje się Podstawowa Opieka Zdrowotna. Ponadto podjęto temat opracowania strategii dla pielęgniarstwa oraz poziomu świadomości
społecznej na temat zawodu pielęgniarki i położnej, procesu
kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek i położnych,
ich kwalifikacji i kompetencji.
Uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do wymiany doświadczeń oraz zgłaszania wszelkich problemów dotyczących
obszaru pielęgniarstwa rodzinnego. Otrzymali również zapewnienie, że będą wspierani w rozwiązywaniu tych problemów,
w granicach możliwości prawnych podmiotów, które tego
wsparcia będą udzielały. Z uwagi na dość istotny problem, wynikający z udziału pielęgniarki w procesie leczenia prowadzonego w warunkach domowych, a dotyczący odmowy wykonania
zlecenia lekarskiego w uzasadnionych przypadkach, rozważano
podjęcie kroków służących wyjaśnieniu okoliczności w jakich
decyzje o odmowie mają miejsce oraz podjęcie działań mających na celu realizacje świadczeń zdrowotnych w oparciu o aktualną wiedzę medyczną.
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S

ekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego- jedna z najliczniejszych sekcji PTK kolejny raz zorganizowała coroczne spotkanie dotyczące szeroko rozumianej elektrokardiologii. Konferencja odbyła się
w dniach od 28 lutego do 3 marca 2018 r. w Zakopanem.
Temat przewodni XXIV Konferencji Szkoleniowej i XX Międzynarodowej Konferencji Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ISHNE brzmiał ,,Elektrokardiologia - nauka trudna, ale potrzebna”.
Konferencja miała charakter naukowo-szkoleniowy. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był dr hab.n.med. Krzysztof Szydło,
a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr med. Bartosz Szafran. Byli oni wspierani przez duże grono najwybitniejszych
ekspertów w dziedzinie elektrokardiologii z niemalże wszystkich głównych miast Polski.
Konferencja była wypełniona kilkudziesięcioma niezwykle ciekawymi sesjami zarówno dydaktycznymi jak też praktycznymi czy
warsztatowymi. Zaprezentowanych było kilkaset elektrokardiogramów: spoczynkowych, długotrwałych, wysiłkowych, telemetrii,
elektrokardiogramy z urządzeń wszczepialnych. Zaprezentowano bardzo dużo ciekawych, ale i bardzo trudnych zapisów EKG.
Konferencję rozpoczął Egzamin próbny z EKG, któremu przewodniczył dr Dariusz Wojciechowski. Każdy z uczestników otrzymał
kilka elektrokardiogramów, które były najpierw diagnozowane przez wybrane z sali osoby a następnie dyskutowane, analizowane
i oceniane przez ekspertów. Oto kilka z nich;

Kolejnym elementem programu pierwszego dnia był Maraton EKG, który jest jednocześnie punktem kultowym Konferencji. Maraton EKG, któremu przewodniczył dr Romuald Ochotny i dr Rafał Baranowski nosił tytuł; ,,EKG nie jedną ma ,,minę”
czyli, czy to jest artefakt EKG?” Omawiane były bardzo trudne
elektrokardiogramy, które budziły wiele wątpliwości czy obserwowane zmiany są artefaktami imitującymi zmiany w EKG, czy
zmiany EKG sugerują artefakt.
Wśród 23 wykładów pojawiły się między innymi następujące
tematy:
1. Uczymy się rozpoznawać artefakty EKG.
2. Artefakty EKG na Facebooku.

3.
4.
5.
6.
7.

Artefakt EKG czyli opis automatyczny.
Jak suszone śliwki mogą wpłynąć na zapis EKG?
Mina arytmiczna u 13-letniego chłopca.
Trudne VT.
Wpływ elektroniki na zapis EKG w 12-odprowadzeniowym
Holterze.
8. Artefakty artefaktów.
9. Zanikające piki czyli dziwny EKG-jeżozwierz.
W czwartek, piątek i w sobotę sesje wykładowe prowadzone
były równocześnie w pięciu salach.
► Ciąg dalszy na str. 24
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Tematyka wykładów dotyczyła między innymi następujących
zagadnień:
1.		 Rozwiązania telemedyczne w kardiologii-polskie rekomendacje w pigułce.
2.		 Jak optymalizować leczenie niewydolności serca.
3.		 Różne oblicza elektrokardiograficzne tej samej patologii.
4.		 Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych, czyli utrapienie kardiologa
we wczesnym okresie pooperacyjnym.
5.		 SCD w oczach amerykańskich i europejskich.
6.		 Dlaczego i jak wykrywać nieme migotanie przedsionków?
7.		 Elektrokardiograficzne metody diagnozowania sportowców.
8.		 Postępy w badaniach podstawowych nad podłożem zaburzeń rytmu serca.
9.		 Jak serce zbójnickiego tańcuje czyli o częstoskurczu torsade de pointes.
10. Technologia igra z naszą wyobraźnią. Jak nie dać się
zwieść?
11. Urządzenia wszczepialne w różnych sytuacjach klinicznych i życiowych- co robić?
12. Wrodzone zaburzenia rytmu: katecholaminergiczny, polimorficzny częstoskurcz komorowy.
13. Przedsionki w EKG i nie tylko.
14. Leczenie przeciwzakrzepowe –trudne decyzje.
15. Ergospirometria jako użyteczne narzędzie w monitorowaniu leczenia niewydolności serca.
16. Uszkodzenie elektrod od objawu do leczenia.
17. Telemonitoring w różnych sytuacjach.
18. Arytmie nadkomorowe- od rozpoznania do optymalnego leczenia.
19. Jak rozmawiać z pacjentem przed implantacją ICD i po
implantacji ICD, żeby nie zrobić mu krzywdy?
20. Bezdech senny w praktyce kardiologa.
21. Migotanie przedsionków – mniej typowe sytuacje.
22. Najnowocześniejsza bezpieczna rehabilitacja hybrydowa i monitoring EKG online w standardzie holterowskim.
23. Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB):od patofizjologii
do rozpoznania i terapii.
24. ICD- wytyczne, kontrowersje, przyszłość.
25. Tajemnice zespołu QRS.
26. Elektrokardiogram pacjenta neurologicznego. Czego
szukamy? Czego się spodziewamy? A co znajdujemy?
27. Niewydolność serca w wieku podeszłym.
28. Arytmia komorowa. Trudne decyzje diagnostyczno-lecznicze.
29. Oś elektryczna serca – czy jest nam do czegoś jeszcze
potrzebna?
Jedna z sesji była prowadzona przez pielęgniarki.
Przewodniczącymi sesji: ,,Zapis EKG- na co zwrócić uwagę
w praktyce pielęgniarskiej?” były pani mgr Małgorzata Wolszczak i pani mgr Zofia Kamińska.
Tematyka wykładów dotyczyła następujących kwestii:
1. Nieprawidłowości zapisu EKG; w pracowni EKG.
2. Nieprawidłowości zapisu EKG: w oddziale kardiologii.
3. Nieprawidłowości zapisu EKG: w oddziale intensywnej opieki
kardiologicznej.
4. Nieprawidłowości zapisu EKG: w kardiologii inwazyjnej.
5. Nieprawidłowości zapisu EKG: w kardiochirurgii.
24
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Ponieważ nie jest możliwe przedstawienie pokazanych
i omówionych na konferencji elektrokardiogramów chcę zwrócić uwagę tylko na niektóre wykłady.
Niezwykle interesująca była sesja dotycząca Bloku lewej odnogi pęczka Hisa z wykładem dr Pawła Moskala, który omówił
sześć różnych definicji LBBB.
Blok lewej odnogi jest bardzo ważnym rozpoznaniem klinicznym, a szczególnie u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca. Stanowi istotny element podejmowania decyzji
o wszczepieniu stymulatora z funkcją resynchronizacji.
Wg. klasycznej definicji kryteria diagnostyczne bloku lewej odnogi pęczka Hisa to:
1. Czas trwania zespołu QRS> 120 ms.
2. Szeroki, zazębiony załamek R lub załamek R plateau na jego
szczycie w odprowadzeniach I, aVL, V5 i V6 lub rzadko zespół
RS w odprowadzeniach V5-V6.
3. Zespół QS lub rS w odprowadzeniach V1-V3
4. Czas do szczytu załamka R w odprowadzeniach V5,V6 >60 ms
5. Zmiany ST i T przeciwstawne do głównego wychylenia zespołu QRS, ale wariantem normy mogą być dodatnie załamki
T w odprowadzeniach z dominującym załamkiem R.
Wydaje się jednak, że kryteria te nie są jednak idealne i różni badacze przedstawiają zgoła inne wyznaczniki definiujące LBBB.
Bardzo ciekawa jest definicja wg Straussa.
1. Czas trwania zespołu QRS >140 ms dla mężczyzn i >130 ms
dla kobiet
2. Zazębienie QRS w dwóch odprowadzeniach spośród I,
aVL,V1,V2,V5 i V6.
3. Zespół QS lub RS w odprowadzeniu V1.
Przedstawiono również interesującą analizę dokładności
interpretacji elektrokardiogramów przez standardowy aparat
EKG. Badanie dowodziło, że pomimo prawidłowej kalibracji
aparatu, odsetek błędów popełnionych przez aparat EKG wynosił 31%. U 9% osób pominięto istniejące patologie, takie jak
przebyty zawał serca, migotanie przedsionków, RBBB, przedwczesne pobudzenia komorowe. U 22% badanych stwierdzono
schorzenia, które w rzeczywistości nie występowały.
W czasie trwania konferencji można było również zapoznać
się z nowoczesnymi aparatami EKG, urządzeniami do monitorowania pracy serca, aparatami holterowskimi.
Ciekawym urządzeniem, które może być przydatne w pracy
np. pielęgniarki środowiskowej był np. zaprezentowany Rejestrator EKG HR-2000, łatwy w obsłudze z możliwością bezprzewodowej transmisji EKG na urządzenie mobilne.

Uczestnictwo w spotkaniu zostało sfinansowane
ze środków OIPiP w Lublinie.
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VI Ogólnopolska Konferencja

„Standardy przyjaznej Izby Przyjęć”

Warszawa 14 marca 2018 r.

O

gólnopolska Konferencja pod tytułem Standardy przyjaznej Izby Przyjęć zorganizowana przez Polskie Centrum
Edukacji odbyła się już po raz szósty. Jak zwykle świetnie
przygotowana i ciekawa. Skierowana była do kierowników oraz
ordynatorów SOR i izb przyjęć oraz pielęgniarek koordynujących i oddziałowych tychże oddziałów. Poruszono wiele tematów związanych z problemami, jakie świetnie znamy. Trzy z nich
przytoczę szerzej.
Pierwszy wykładowca pani dr n. med. Sylwia Marczewska wizytator procesu akredytacji CMJ w Krakowie oraz wykładowca
Państwowej Wyższej Szkoły w Skierniewicach omówiła najważniejsze procedury ze standardów Akredytacyjnych z rozdziału
Ciągłość Opieki. Jest to rozdział poświęcony wszystkim tym
miejscom, gdzie pacjent zmienia swoje miejsce pobytu, np.
z oddziału chirurgicznego na blok operacyjny, przyjęcie między
oddziałami, również przyjęcie do innej jednostki. Ciągłość opieki ma na celu zapewniać kompleksowość, ale i jak nazwa wskazuje ciągłość. Pojęcie ciągłości zostało zdefiniowane w Ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych nowelą z dnia 11 października 2013 roku, która
weszła w życie 1 stycznia 2014 roku. Według obecnej definicji:
Ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oznacza
organizację udzielania świadczeń zapewniającą kontynuację
procesu diagnostycznego i terapeutycznego, w szczególności
ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej (Michał Tomczyk, Pojęcie ciągłości w kontraktowaniu
publicznym, Finansowanie Medycyny, 2015). Kompleksowość
zaś wiąże się z możliwością realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującym w szczególności wszystkie
etapy i elementy procesu ich realizacji oraz strukturę świadczeń opieki zdrowotnej. Zatem opieka zdrowotna musi być:
adekwatna do stanu zdrowia pacjenta, udzielana przez wyspecjalizowany personel, udzielana w oparciu o obowiązujące
procedury (rekomendacje), realizowana w oparciu o jednolitą
dokumentacje medyczną.
Pod pojęciem przyjęcie pacjenta do szpitala należy rozumieć
postępowanie administracyjne i terapeutyczne wykonywane
w wyspecjalizowanych komórkach szpitala – SOR, Izba przyjęć,
podejmowane na etapie wykonywania u pacjenta czynności
medycznych związanych z procedurą przyjmowania do szpitala. Kolejność czynności dyktuje stan zdrowia pacjenta, a także tryb przyjęcia (planowy, pilny, z zagrożeniem życia). Dobrą
wiadomością jest, że części administracyjne mogą być wykonywane przez pracownika administracyjnego, jednak poza rozpoznaniem diagnostycznym. Co stwarza możliwość odciążenia
personelu medycznego od tej części zadań.
Ważnym tematem było zbieranie oświadczeń od pacjenta.
Wykładowca poinformował o tym, że utworzone oświadczenia w innych szpitalach nie mają zastosowania. Konieczne jest
zatem uzyskanie podpisów od pacjenta, bądź przedstawiciela
ustawowego w swoim SOR lub izbie przyjęć. Dotyczą one: wyrażenia zgody na przyjęcie i pobyt w szpitalu, wstępne badania
diagnostyczne i działania terapeutyczne. O poinformowaniu
pacjenta na temat możliwości pozostawienia rzeczy wartościowych w depozycie. Upoważnienia do uzyskania dokumentacji
medycznej w przypadku śmierci (wskazanie osoby lub osób
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z imienia i nazwiska). Upoważnienia osoby do zasięgania informacji o stanie zdrowia (również wskazanie osoby lub osób
z imienia i nazwiska). Wskazanie osoby lub osób do kontaktu,
z podaniem numeru telefonu. Oraz ważne: wyrażenie zgody na
posługiwanie się przez personel medyczny imieniem i nazwiskiem pacjenta w celach identyfikacyjnych. Dzięki temu według wykładowcy można wywołać chorego na korytarzu (wciąż
nie ma w wielu miejscach odpowiedniej ilości sprzętu jak np.
czytników, by sczytywać kody kreskowe zamiast używać imienia i nazwiska pacjenta), można wpisać podstawowe dane na
przygotowanym leku, itp. Jednak pozostała pewna nieścisłość,
którą starałam się dokładniej wyjaśnić.
Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich uszczegółowienie znajduje się w innych – branżowych – przepisach prawa. Tym samym ustawa o ochronie danych osobowych odsyła
do przepisów szczególnych, regulujących działalność określonych podmiotów i instytucji, wskazujących w jakich przypadkach i w jakim zakresie mogą one przetwarzać dane osobowe,
aby obowiązki i uprawnienia nałożone na nie mocą tych przepisów mogły być realizowane. Zatem dane osobowe mogą być
przetwarzane. A podanie danych będzie obowiązkowe na podstawie odpowiednich przepisów określonych prawem: ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 210,
poz. 2135 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.),
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657 z późn. zm.).
W razie braku zgody na którykolwiek element dotyczący
pobytu w szpitalu, adnotację wykonuje i autoryzuje lekarz.
Podobnie, jak w przypadku przyjęcia do szpitala bez zgody,
np. z powodu ciężkiego stanu, braku kontaktu z chorym, bez
możliwości wyrażenia świadomej woli, czy z zagrożeniem życia
– pacjent nie składa oświadczeń w momencie przyjęcia. Można je uzyskać po ustąpieniu powyższej sytuacji. Ważne jednak,
że w tym przypadku konieczna jest krótka informacja podająca
przyczynę przyjęcia bez zgody typu: bez podpisu - pacjent nieprzytomny, czy bez kontaktu. Formuła tutaj nie jest ważna, tylko jej adekwatność. Ponadto notatkę tę musi podpisać lekarz.
Odmowa stanowi odrębną procedurę. W sytuacji odmowy
należy pamiętać, że: Każdy ma prawo być przyjętym do szpitala,
jeśli tego wymaga jego stan zdrowia. Pacjent w stanie zagrożenia życia jest przyjmowany do szpitala bez skierowania. Nie
ma znaczenia, czy skierowanie do szpitala wystawia lekarz tzw.
,,ubezpieczenia zdrowotnego’’, czyli taki który posiada kontrakt z NFZ. Ważne jest jedynie, czy jest on ubezpieczony i czy
rzeczywiście potrzebował hospitalizacji. Nie ma znaczenia jaki
lekarz, jeśli chodzi o specjalizację, wystawi skierowanie. Stanowisko Sądu Administracyjnego (SA) w kwestiach odmowy jest
jednoznaczne: Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych, jeśli jego zdrowie lub życie jest
zagrożone (Sygn. Akt II OSK 2619/16). Odmowa przyjęcia dziec► Ciąg dalszy na str. 26
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ka do szpitala musi być konsultowana. Strasburg: odmowa dostępu do operacji korekty płci narusza prawo do prywatności.
SA: odmowa poddania się leczeniu oznacza winę poszkodowanego. RPP: odmowa świadczenia z powodu rejonizacji to naruszenie praw pacjenta. Jednocześnie SOR i Izba przyjęć to nie
miejsce dla udzielania porad medycznych. Ponieważ planowe
świadczenia pacjent powinien uzyskać w trybie ambulatoryjnym. Mimo wszystko musi on zostać skonsultowany, co stwarza
znany obraz przeładowanych SOR i Izb przyjęć.
Szpitale akredytowane lub przygotowujące się do akredytacji
przeprowadzają analizę odmów przynajmniej raz na rok. Analiza powinna zawierać wyniki z liczebności jak i przyczyn odmów.
Analizę podsumowują wnioski, które stanowią ważny element
poprawy jakości, eliminacji błędów i oceny własnej działalności. Z rozmów w przerwach dowiedziałam się o przypadkach
wykonywania ogromnej pracy, jaką jest analiza odmów, przez
jedną osobę. Z pewnością nie jest to niedopuszczalne, a jednak
analizy i wnioski najlepiej jest przedyskutować w grupie ludzi
mających różne doświadczenie.
Kolejny wykładowca Andrzej Peńsko poruszył temat Ochrony danych osobowych i elektronicznej dokumentacji pacjenta. Mówiąc o danych osobowych ustawodawca ma na myśli
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej, zaś ochronę danych osobowych tłumaczy jako regulacje prawne dotyczące tworzenia
i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mającymi na celu administracyjno-prawną
ochronę prawa do prywatności. W kalendarzu bieżącego roku
jest ważna data 25 maja, od kiedy definicja danych osobowych
wrażliwych ulegnie zmianie. Ogólne rozporządzenie wprowadza definicje tzw. szczególnych kategorii danych osobowych.
Wśród nich uwzględniono” dane o stanie zdrowia, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne, światopogląd, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne (co
obejmuje np. głos, odciski palców, grupę krwi), dane dotyczące
seksualności, dane dotyczące orientacji seksualnej.
Kolejna ważna data to 1 stycznia 2019 roku, od kiedy zobowiązani będziemy prowadzić dokumentację elektroniczną. Temat ten obecnie wiąże się z wieloma problemami. Jednostki
w większości nie są gotowe spełnić wszystkie warunki. Owszem
prowadzą częściowo taką dokumentację, ale potem ją drukują.
Wynika to z tego, że obecnie dokumentacja może być prowadzona zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
Aby prowadzić dokumentację medyczną tylko w wersji elektronicznej zapewnić trzeba między innymi: zabezpieczenie
dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą, integralność
treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzeniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur, stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych
oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych,
identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej
świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonanych przez
te osoby zmian w dokumentacji i metadanych, przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji, udostępnianie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej
w rozporządzeniu, w formacie, w którym jest ona przetwarzana
(XML albo PDF), eksport całości danych w formacie określonym
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28
kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, funkcjonalność wydruku dokumentacji. Z chwilą wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy z dnia
11 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
zastosowanie znajdzie artykuł wedle, którego pracownik me26

przyjaznej izby przyjęć

dyczny używa kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej.
Dr Anna Augustynowicz poruszyła zagadnienia związane
z sytuacjami, gdy personel medyczny ma kontakt z organami
ścigania. Można przytoczyć takie, gdzie rozpoznajemy kolizję
obowiązków. Ponieważ personel ma obowiązek zachowania
tajemnicy zawodowej sformułowany w tzw. ustawach korporacyjnych oraz ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku Praw
Pacjenta. Bezprawne ujawnienie informacji objętych tajemnicą
jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 – art. 266 k.k. Czym innym jest jednak
obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Takim
obowiązkiem jest obowiązek społeczny (art. 304 k.p.k.), prawny
obowiązek zawiadomienia (art. 240k.k.), obowiązek zawiadomienia wynikający z przepisów szczególnych (art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Według wykładowcy obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie uchyla tajemnicy zawodowej, zawiadomienie to w przypadku dziecka do 18 roku życia jest następstwem zgody przedstawiciela ustawowego. Inaczej ma
się sytuacja wobec osoby dorosłej. Ona decyduje o tym, czy
chce zgłosić, czy nie. My możemy w szczególnych sytuacjach
zawiadomić organy ścigania, np. gdy ofiara gwałtu jest w szoku, a w naszym mniemaniu, ona sama podjęłaby taką decyzję.
Jednak do ofiary należy wyrażenie zgody na zabezpieczenie
materiału. Jeszcze innym warunkiem jest, gdy gwałt był zbiorowy lub ze szczególnym okrucieństwem, ta sytuacja wymusza
zgłoszenie. Prawny obowiązek zawiadomienia (art. 240k.k.) jest
zagrożony karą wyższą niż obowiązek zachowania tajemnicy
zawodowej, zatem uchyla tajemnicę. Nakazuje on pod groźbą
kary do lat 3 pozbawienia wolności niezwłocznie zawiadomić
o karalnym przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu określonych przestępstw (np. zabójstwo, pozbawienia wolności oraz
inne wskazane w przepisie przestępstwa, zgwałcenie osoby
poniżej 15 roku życia, zstępnego, wstępnego seksualne wykorzystanie nieletniego inne niż zgwałcenie, czy osoby chorej
psychicznie).
Pani Augustynowicz poruszyła również temat przemocy
w rodzinie. Trzeba pamiętać, że członek rodziny, to osoba najbliższa, w tym osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca. Podejrzenie przemocy musi się opierać na informacjach
wskazujących na pewien stopień wiarygodności (np. uzyskanych w badaniu przedmiotowym, rozmowie z opiekunem
prawnym). Przemoc jest jednorazowym lub powtarzającym się
umyślnie działaniem lub zaniechaniem (zaniechanie jest obserwowane przez nas w pracy również w postaci zaniedbań wobec
osoby starszej), naruszającym prawa lub dobra osobiste członka
rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody
na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Inne tematy poruszone na konferencji były równie ciekawe
i potrzebne. Miały jednak charakter rozmowy i warsztatów, dlatego pozwolę sobie je pominąć. Osoby poruszające się w obszarze Izb Przyjęć i SOR serdecznie zachęcam do udziału w corocznej konferencji. Daje ona możliwość nie tylko wysłuchania
merytorycznych przykładów, ale także poznania kolegów i koleżanek, dyskusji, zadawania pytań i szukania wspólnych rozwiązań.

Uczestnictwo w Konferencji zostało sfinansowane
ze środków OIPiP w Lublinie.
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ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE NOWOCZESNYCH OPATRUNKÓW OPARTYCH NA TECHNOLOGII TLC

Bioﬁlm w żylnych owrzodzeniach podudzi

Agnieszka Wołowicz
Klinika Leczenia Ran PODOS w Warszawie

Wstęp
Wilgotne środowisko ran przewlekłych,
zwłaszcza żylnych owrzodzeń podudzi,
sprzyja rozwojowi drobnoustrojów i tworzeniu się bioﬁlmu, który stanowi jedną z barier w gojeniu się ran przewlekłych. Bakterie
w formie bioﬁlmowej odpowiadają za 80%
zakażeń w ranach. Z danych mikrobiologów
klinicznych wynika, że zasiedlają one większość ran przewlekłych.

Czym jest bioﬁlm?
Bioﬁlm to złożone skupisko drobnoustrojów, połączonych ze sobą, wytwarzających
macierz ochronną, którą mocno przytwierdzają się do żywej lub martwej powierzchni. Jest dynamiczną, różnorodną i dobrze
zorganizowaną strukturą mikroorganizmów
osadzonych w gęstej śluzowatej barierze.

jące bioﬁlm do łożyska rany. W dalszym
etapie rozwoju bioﬁlm tworzy nowe kolonie.

Badanie przedmiotowe:
miarowe;

Jak szybko tworzy się bioﬁlm?
Badanie podmiotowe:
Większość bakterii tworzy struktury przywierające do podłoża w ciągu kilku minut.
Mocno przytwierdzone mikrokolonie twokomórkowa substancja polimerowa, coraz
bardziej odporna na antyseptyki, powstaje
ni dojrzałych kolonii bioﬁlmowych następu-

jemny zapach z ran, maceracja skóry wokół ran, bez makroskopowych cech zakażenia rany;

Stan ran w dniu pierwszej wizyty przed-

Najskuteczniejszym i właściwie jedynym
sposobem walki z bioﬁmem jest systematyczne oczyszczanie rany, przez co zakłócany jest jego rozwój.
Istnieje wiele strategii usuwania i kontroli
bioﬁlmu: ﬁzyczne usuwanie go z rany, opa-

W jaki sposób tworzy się bioﬁlm?

Opis przypadku

A

Tworzenie się bioﬁlmu jest procesem złożonym i składa się z następujących etapów:
powierzchni;
wierzchni (namnażanie i coraz trwalsze
przywieranie, różnicowanie);
cierzy ochronnej zapewniającej trwałe
przywieranie, zwanej zewnątrzkomórkową substancją polimerową. Zawiera ona
białka oraz enzymy trwale przytwierdza-

Kobieta (lat 68), w przeprowadzonym
wywiadzie następujące choroby współtowarzyszące:
udzi (owrzodzenie prawego podudzia

B
Pierwsza wizyta w klinice Podos odbyła
Ryc. 1A–B. Stan w dniu 07.05.2016 roku.

18
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udzia.

Postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne:
(niedokrwistość).
w technice czystej;
zaobserwowano, że bioﬁlm w łożysku rany
ma grubą, ścisło przywierającą warstwę ko-

sterylnej;
za pomocą łyżki kostnej;
-

z powyższym pobrano wyskrobiny z łożyska
rany na badanie mikrobiologiczne. Z materiału wyhodowano:
Enterococcus fecalis
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa

i miednicy, zmiana opatrunku i opraco-

zakażenia uogólnionego, zatem prowadzono postępowanie miejscowe antybakteryj-

wysięku, suplementacja wysokobiałko-

Ponadto włączono kompresję palców
kompresyjną obu podudzi III stopnia.
Pobrano wycinki do badania histopatologicznego z owrzodzenia prawego pod-

utrzymano wyżej omówione działania pielęgnacyjne. Obserwowano powolny postęp
naskórkowania, następowała redukcja powierzchni ran, ale utrzymywała się dość gru-

Ryc. 4. Stan w dniu 25.06.2016 roku.

w obu ranach, zwłaszcza na owrzodzeniu
prawej goleni.
Wizyty odbywały się dwa razy w tygodniu. W przypadku lewego podudzia ranę
opracowywano raz w tygodniu.

A

Ryc. 2. Oczyszczenie rany.
Szereg kolejnych wizyt był realizowany
przez zespół pielęgniarski według schematu:
tyczna redukcja obrzęku;
rany, bioﬁlm w ranie, oczyszczanie mechaniczne w znieczuleniu miejscowym,
intensywne krwawienie;
-

B

Ryc. 5. Stan w dniu 13.07.2016 roku.

wej zamiast acenokumarolu;
dami drabiny analgetycznej.
Pomimo znacznej redukcji obrzęku, obserwowano mało dynamiczny postęp nasięk, obﬁty bioﬁlm, ból podczas oczyszczania ran, a także dość intensywne krwawienie.
Po 5 aplikacjach odstąpiono od NPWT

C
Ryc. 3A–C. Stan w dniu 18.06.2016 roku.

Ryc. 6. Stan w dniu 16.07.2016 roku.
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A
Ryc. 10. Stan w dniu 17.05.2017 roku.

Ryc. 11. Stan w dniu 20.06.2017 roku.

nowany PSPG.

B
Ryc. 7A–B. Stan w dniu 22.08.2016 roku.

utrzymujący się obﬁty bioﬁlm w ranie, lekko
nieprzyjemny zapach i długi, statyczny okres
gojenia, pomimo właściwego postępowania
, wykonano
.
Włączono antybiotykoterapię celowaną
do odwołania, zmodyﬁkowano postępowa-

Ryc. 12. Stan w dniu 11.07.2017 roku.

udzie lewe. Pozostałe działania utrzymano
bez zmian.
Po pierwszej aplikacji opatrunków

Ryc. 8. Stan w dniu 03.12.2016 roku.

wydatny bioﬁlm w ranie, a co istotne dla
komfortu pacjentki, można było bez problemu usunąć bioﬁlm mechanicznie, za pomocą gazika, bez konieczności używania łyżki
kostnej (mniejszy ból, mniejsze krwawienie).
Po kolejnej aplikacji obserwowano, że
tkanka ziarninowa jest bardziej wartościowa
i zauważono postęp naskórkowania.
W trakcie długotrwałej terapii uzyskano widoczny postęp gojenia. Nie uzyskażyska rany został wyeliminowany bioﬁlm,
co zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na
dalszy proces gojenia i kolejne jego fazy.

Ryc. 9. Stan w dniu 10.05.2017 roku.

obserwowano powolną redukcję powierzchni ran, proces naskórkowania postępował, ale zbyt wolno.
-

szym artykule standardowo wykonywane są w klinice po mechanicznym oczyszczeniu ran z tkanek martwiczych i bioﬁlmu.
magają w utrzymaniu tej czystości po wyjściu pacjentki z gabinetu.

Ryc. 13. Stan w dniu 18.07.2017 roku.

Wnioski

stwarza idealne warunki do tworzenia się
bioﬁlmu i rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych.
matów działania miejscowego, stosowania antyseptyków, nowoczesnych opatrunków antybioﬁlmowych, obniża ryzyko szybkiego odnawiania się bioﬁlmu,
a w efekcie wpływa na jego eliminację

Pacjentka nie wyraziła zgody na propo-

20
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A

A

B

B

C

C

Ryc. 14A–C. Stan w dniu 25.07.2017 roku.

Ryc. 15A–C. Stan w dniu 23.08.2017 roku.

Piśmiennictwo
ne postępowania miejscowego i ogólnego w ra-

Artykuł stanowi przedruk publikacji.
Oryginalne źródło: Wołowicz A. "Biofilm
w żylnych owrzodzeniach podudzi
– zastosowanie opatrunku UrgoClean Ag.
Analiza przypadku". Biblioteka Faktów 2017;6:18–21. ©Evereth Publishing.
Opublikowano za zgodą Wydawcy.
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Zofia Furtak, Anita Jasztal-Kniażuk
– KSPiPP
Oddział
w Lublinie

Spotkanie dyskusyjne

„Hanna Chrzanowska
– droga do świętości”
W dniu 20 marca 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział w Lublinie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy zorganizowało spotkanie
dyskusyjne poświęcone błogosławionej słudze Bożej Hannie
Chrzanowskjej oraz wspomnieniu sylwetki św. pamięci prof. dr
n. med. Teresie Widomskiej Czekajskiej.
W spotkaniu uczestniczyli ks prałat Tadeusz Pajurek proboszcz parafii pw. Św Rodziny w Lublinie, który zawsze patronował KSPiPP, Pan dr Janusz Dubejko prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, Pani Anna Dubejko, która reprezentowała
członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, wykładowcy
w osobach Pani mgr Anny Ginalskiej oraz Pani dr Anny Piątek,
a także członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
i Położnych Polskich Oddział w Lublinie.
Inicjatywa zorganizowania przedmiotowego spotkania
dyskusyjnego zrodziła się pod wpływem najważniejszego tegorocznego wydarzenia duszpasterskiego, a mianowicie z okazji
beatyfikacji Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Pomysł wyniesienia pani Hanny Chrzanowskiej na ołtarze zrodził się z inicjatywy
członkiń Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych
Polskich Oddziału krakowskiego oraz Zofii Szlender-Cholewickiej w 1993 r. Następnie w dniu 4 grudnia 1995 r. Stowarzyszenie
zwróciło się do Metropolity Krakowskiego kardynała Franciszka
Macharskiego z oficjalną prośbą o otworzenie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej. W marcu 1997 roku kardynał
Franciszek Macharski powołał komisję historyczną, której zadaniem było zebranie odpowiedniej dokumentacji na temat życia
i działalności Hanny Chrzanowskiej. Do beatyfikacji potrzebny
był cud. Dowodem na jej świętość był cud mieszkańca Krakowa, który za wstawiennictwem Hanny Chrzanowskiej cudownie
pokonał tętniaka mózgu i nawrócił się na katolika. Wszystkie
warunki potrzebne do beatyfikacji zostały spełnione. Proces
beatyfikacji dobiegł końca. W dniu 28 kwietnia 2018 roku w 40
rocznicę jej śmierci w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach zostanie beatyfikowana.
Podczas spotkania dyskusyjnego w dniu 20 marca br. Pani
Anna Ginalska ukazała sylwetkę Hanny Chrzanowskiej, jej dorobek zawodowy, wielki wkład w rozwój pielęgniarstwa domowego, jej drogę do świętości oraz podzieliła się osobistymi
wspomnieniami związanymi z kontaktami zawodowymi obu
pań. W tym miejscu wspomnę o najważniejszej publikacji Hanny Chrzanawskiej, którą można przyjąć jako dekalog dla pielęgniarek, jest to; „Rachunek sumienia pielęgniarki”, w którym
autorka zadaje pielęgniarkom konkretne pytania zmuszając je
tym samym do refleksji, poniżej przytoczę fragment owego
„Rachunku sumienia pielęgniarki”:
„ … Czy rozumiem godność zawodu pielęgniarki ? Jaki jest
mój stosunek do chorego? Czy nie uchylam się od istotnego
pielęgnowania chorych, uciekając do wykonywania zabiegów
marzec-kwiecień 2/2018

wyższych? A przecież chorzy najbardziej odczuwają naszą miłość kiedy ich myjemy, karmimy, kiedy ich układamy...”
Publikacja autorstwa tej wielkiej, a zarazem jakże skromnej
pielęgniarki, to wielka wartość etyczna w naszym zawodzie –
ów rachunek jest sumieniem naszego środowiska, środowiska
pielęgniarek i położnych.
Pani dr Anna Piątek w swojej prezentacji przedstawiła z kolei
dorobek naukowy Hanny Chrzanowskiej, w tym wspomniany
już wyżej „Rachunek sumienia pielęgniarki” , a także inne publikacje takie jak „Zabiegi pielęgnacyjne” - pod red. T . Kulczyckiej
i H. Chrzanowskie, „ Niedzielny klucz i Krzyż na pustkowiu” - wydany pod pseudonimem, „Miłosierdzie skargi i płonący śnieg”,
„Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej”.
Hanna Chrzanowska jest pierwszą polską i nie tylko polską
pielęgniarką, która poprzez swoje poświęcenie drugiemu człowiekowi, choremu człowiekowi ukazała w nim piękne oblicze
cierpiącego Chrystusa i została przez Stwórcę przyjęta do grona
świętych Boga.
W drugiej części naszego spotkania zabrał głos Pan dr Janusz
Dubejko, który przedstawił sylwetkę św. pamięci prof. dr hab.
n. med. Teresy Widomskiej - Czekajskiej – lekarza, przyjaciela,
człowieka, o wielkim sercu. Pani prof. Teresa Widomska-Czekajska pełniła różne wysokie funkcje na ówczesnej Akademii
Medycznej w Lublinie, była prorektorem do Spraw Klinicznych
i Kształcenia Podyplomowego, później dziekanem Wydziału
Pielęgniarstwa. Jako Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa zapisała
się złotą zgłoską w historię Wydziału wnosząc ogromy wkład
w rozwój pielęgniarstwa. Przez długie lata kierowała Zakładem Etyki - była humanistką. Kochała życie, była osobą głęboko wierzącą w Boga, całym sercem oddana pacjentom. Swoim
pracownikom i pacjentom doradzała w trudnych sytuacjach,
również w takich, które nieraz wydawały się bez wyjścia, ona
zawsze znalazła iskierkę nadziei. Była niezwykle ciepłą i wrażliwą osobą na ludzkie cierpienie, całe życie poświęciła rodzinie,
chorym i lubelskiej kardiologii. Nie miała łatwego życia, ciężko
przeżyła wczesną śmierć męża. Samodzielnie wychowała swoje
córki na prawych i wartościowych ludzi.
Pani Anna Piątek zaprezentowała zasługi pani prof. Teresy
Widomskiej-Czekajskiej oraz publikacje jej autorstwa, między
innymi „Encyklopedię dla pielęgniarek i położnych” - tomy od
1-3, w których zawarte zostały podstawy pielęgniarstwa. Pani
profesor wydała również publikację pt.:”Zmiany w akademickim systemie kształcenia pielęgniarek i położnych”, która służyć
miała właściwemu rozwojowi tych profesji.
Osobiście przy tej okazji wspominam nasze przepiękne
wspólne spotkania z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy,
którym przewodniczyła Pani profesor spotkania pełne ciepła,
życzliwości, niespotykanego uroku osobistego i tego klimatu uduchowienia. Pani profesor żegnamy Panią z ogromnym
smutkiem i żalem, pozostaje Pani w naszych sercach, w naszej
pamięci na zawsze.
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„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
Magdalena

Grzegorczyk – OIPiP w Lublinie

Spotkanie okolicznościowe pielęgniarek
i położnych z okazji przejścia na emeryturę

W dniach 20-21 lutego 2018 roku, w Restauracji Fiesta obyło
się uroczyste spotkanie okolicznościowe zadedykowane paniom pielęgniarkom i położnym. W roku 2017 na rentę, emeryturę lub świadczenia przedemerytalne odeszło 184 Pań. Uroczysty obiad została zorganizowana wspólnie przez Komisję ds.
Pomocy Socjalnej działającą przy ORPiP w Lublinie oraz Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
W ramach uznania i podziękowania, paniom pielęgniarkom
i położnym, które przez wiele lat życia zawodowego, a niejednokrotnie osobistego przyświecały nadrzędne wartości jakimi
są: ratowanie ludzkiego życia i dbałość o zdrowie drugiego człowieka, został ufundowany pamiątkowy prezent- elegancki komplet sztućców na 12 osób ze stali nierdzewnej w walizce marki
Starke.
Intencją lubelskiego samorządu pielęgniarek i położnych
było docenienie wkładu pracy i zaangażowania jego członków,
poprzez zorganizowanie uroczystości, podczas, której Przewodniczący ORPiP w Lublinie Pan Andrzej Tytuła wygłosił przemówienie, które wzruszyło nie jedno serce, po czym wraz z Wiceprzewodniczącymi ORPiP w Lublinie Panią Agnieszką Kais
oraz Panią Marią Olszak-Winiarską wręczyli Paniom listy gratulacyjne, dodając słowa uznania. Listy te stanowiły symboliczną

Uczestniczki spotkania.
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formę podziękowań złożonych na piśmie w myśl przekonania,
że słowo pisane pozwala na dłużej zachować w pamięci, wyrażone w bezpośrednim kontakcie podziękowania.
Również podczas spotkania ciepłe słowa podziękowań dla
naszych koleżanek skierowała Pani Teresa Sadownikow Przewodnicząca ds. Komisji Pomocy Socjalnej, a także Pani Zofia
Furtak Przewodnicząca Klubu Seniora działającego przy ORPiP
w Lublinie, która serdecznie zapraszała do włączenia się w życie
Klubu oraz zachęcała do uczestnictwa w uroczystości Beatyfikacji Służebnicy Bożej, pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, która
odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w krakowskich Łagiewnikach.
Pragniemy podkreślić, iż zakończenie etapu pracy zawodowej, skutkujące uzyskaniem ogromnej wiedzy i doświadczenia
zawodowego, jest nieocenione, z tego względu zachęcamy Panie do dalszego rozwijania swoich zainteresowań, doskonalenia
nowych umiejętności, które można wykorzystać do wsparcia
różnego rodzaju działań podejmowanych przez instytucje społeczne- jeśli tylko zdrowie i chęci na to pozwolą.
Wszystkim Paniom życzymy wszelkiej pomyślności i zapraszamy do spotkań w Klubie Seniora.

Członkowie Komisji ds Pomocy Socjalnej ORPiP w Lublinie
wraz z Przewoniczącym OR i Wiceprzewodniczącą,
kierują słowa podziękowań.
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Opinie konsultantów„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla województwa lubelskiego
mgr Dorota Suchodół
20–090 Lublin ul. Jaczewskiego 2    

tel. 81 718 44 10      suchodol.dorota@imw.lublin.pl

Lublin, 2018.02.22

Stanowisko w sprawie odmowy realizacji świadczenia przez pielęgniarkę.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz.U. 2016 poz. 86) określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej.Pielęgniarka realizuje świadczenie zdrowotne na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego, którego treść powinna zawierać dane świadczeniobiorcy, nazwę zleconego leku, dawkowanie, drogę
podania, czasookres i częstotliwość wykonania.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2014 poz. 1435) określa zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, polegającym m.in. na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji zleceń
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków pielęgniarka ma obowiązek zapoznać się z informacjami producenta leku, zamieszczonymi w ulotce jak również w charakterystyce produktu leczniczego i stosować zalecenia producenta.
W przypadku braku dawki lub braku innych informacji zlecenia czy zlecenia nieczytelnego należy skonsultować to z lekarzem, który zlecenie wystawił. Ponadto Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014
poz. 1435) określa również zasady i prawo do odmowy wykonania zlecenia czy realizacji świadczenia (Art. 12).
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
Dorota Suchodół

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO OLSZTYN, ul. ŻOŁNIERSKA 18 A
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY      piskorz@wssd.olsztyn.pl
Tel. 089 5393 455
Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielegniarstwa Pediatrycznego z dnia 12.03.2018r.
w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego.
W procesie antybiotykoterapii, realizowanej u dzieci w warunkach ambulatoryjnych i w domu chorego przedstawiam następującą opinię:
Większość zakażeń u dzieci w warunkach pozaszpitalnych ma etiologię wirusową i nie wymaga stosowania antybiotyków. Występują jednak zakażenia bakteryjne, na które lekarz przepisuje antybiotyk.
Bezpieczna antybiotykoterapia u dzieci w warunkach domowych, to nie tylko dobór odpowiedniego antybiotyku i dawki, ale również wybór doustnej drogi podania leku. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, które wymaga
antybiotykoterapii dożylnej- dziecko winno być skierowane do szpitala.
Zlecanie przez lek arza domięśniowej antybiotykoterapiiu dzieci jest w mojej ocenie nieetyczne, wywołujące niepotrzebną traumę u dziecka, pomijając już ryzyko powikłań.
Wg współczesnej wiedzy medycznej i dostępnych metod leczenia dzieci, powinno się wybierać najbardziej bezpieczne leki i drogi podawania leków czyli: droga doustna realizowana w warunkach ambulatoryjnych, a tym bardziej w warunkach domowych, a w przypadku przeciwskazań - droga dożylna, stosowana w warunkach szpitalnych (niezależnie od produktu leczniczego).
Opisywane powikłania u dzieci po podawaniu leków drogą domięśniową w postaci np. uszkodzeń nerwu kulszowego, uszkodzeń mięśni pośladkowych, do zaników włącznie, jak również
reakcji alergicznych od wysypki uczuleniowej do wstrząsu anafilaktycznego włącznie oraz trauma i ból spowodowany stałymi, częstymi iniekcjami, są wystarczającym powodem do
niestosowania tej formy leczenia dzied. O możliwych zdarzeniachniepożądanych powinni być poinformowani opiekunowie dziecka.
Artykuł 12 punkt 2,3,4 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, daje pielęgniarce prawo odmowy wykonania zlecenia lekarskiego, w przypadku, gdy jest ono niezgodne z jej sumieniem
lub zakresem kwalifikacji pielęgniarki oraz jeśli zagraża życiu chorego. W takiej sytuacji pielęgniarka wskazuje pisemnie przyczynę odmowy wykonania zlecenia, z jej uzasadnieniem oraz
informuje o tym fakcie rodziców. Rodzice w takiej sytuacji winni udać się do lekarza w celu zmiany metody leczenia lub zmienić lekarza, który potraktuje dziecka profesjonalnie i z empatią.

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO OLSZTYN, ul. ŻOŁNIERSKA 18 A
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY      piskorz@wssd.olsztyn.pl
Tel. 089 5393 455
Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 12.08.2014r.
w sprawie wykonywania przez pielęgniarki iniekcji penicyliny prokainowej i preparatów penicylinopochodnych u dzieci w warunkach ambulatoryjnych
W procesie antybiotykoterapii domięśniowej preparatami penicyliny, realizowanej u dzieci w warunkach ambulatoryjnych należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
1. Wskazania do antybiotykoterapii, określenie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju wywołującego
zakażenie i antybiotykoterapia celowana po uzyskaniu wyniku antybiogramu. Decyzję powyższą podejmuje
lekarz zlecający i za tę decyzję odpowiada lekarz.
2. Czytelne, pełne, pisemne zlecenie lekarskie, będące podstawą do podania przez pielęgniarkę penicyliny, które
powinno zawierać nazwę leku, dawkę, drogę podania i czasookres podawania. Na zleceniu powinna znajdować się informacja o ewentualnej próbie uczuleniowej i jej wyniku oraz o ewentualnej kontynuacji leczenia
rozpoczętego w szpitalu.
3. Dokładnie zebrany przez pielęgniarkę wywiad od pacjenta i jego opiekunów na temat ewentualnych uczuleń
na antybiotyki beta-laktamowe lub inne leki oraz czy u pacjenta występowały w przeszłości reakcje alergiczne
niezależnie od ich przyczyn. Brak danych z wywiadu, że nie występuje u pacjenta nadwrażliwość na antybiotyki
beta-laktamowe, nie jest dowodem na to, że taka nadwrażliwość nie wystąpi. W przypadku zgłoszenia przez
pacjenta lub opiekunów występujących w przeszłości reakcji alergicznych, niezależnie od czynnika wywołującego, rekomenduję, odroczenie wykonania zlecenia i zgłoszenie powyższego faktu lekarzowi, celem przeprowadzenia diagnostyki nadwrażliwości (próby uczuleniowej, jeśli taka możliwość istnieje), na zlecenie lekarza
lub zmiany sposobu czy też formy leczenia.
4. Pielęgniarka powinna przed podaniem leku zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, bądź tzw. ,, ulotką
informacyjną” dołączoną do leku. W wyposażeniu gabinetu powinien znajdować się katalog ,, Kompendium
leków” , z którego należy korzystać przed podaniem leku, aby zapoznać się ze wskazaniami, przeciwwskazaniami, działaniami niepożądanymi, interakcjami oraz sposobem przygotowania, przechowywania i podania leku.
5. Technika przygotowania zawiesiny i podania leku. Pielęgniarka podająca antybiotyk, powinna zwrócić szczególną uwagę na technikę przygotowania leku i podania (dokładne rozpuszczenie, miejsce podania, aspiracja),
by uniknąć podania leku do naczynia krwionośnego oraz nie uszkodzić nerwów obwodowych i naczyń.
6. Bezpieczeństwo pacjenta po podaniu leku. Pacjent w czasie podawania leków, szczególnie takich jak penicylina
prokainowa i debecylina oraz co najmniej 30 minut po ich podaniu, ze względu na skutki uboczne, powinien być
poddany obserwacji w poradni. Gabinet zabiegowy poradni, powinien być wyposażony w kompletny zestaw
przeciwwstrząsowy. Jednostka POZ powinna posiadać opracowaną listę leków, materiałów i sprzęt niezbędny w nagłych przypadkach, który powinien być dostępny w miejscu udzielania świadczeń, czyli w gabinecie
zabiegowym. Wskazany byłby defibrylator, worek AMBU itp. oraz łączność z jednostką ratownictwa medycznego. Pielęgniarka powinna posiadać kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej
oraz znać procedurę postępowania do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Rekomendowaną dobrą praktyką
jest coroczne odbywanie wewnątrzzakładowych szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej.
7. Wg współczesnej wiedzy medycznej i dostępnych metod leczenia dzieci, powinno się wybierać najbardziej
bezpieczne leki i drogi podawania leków czyli: droga doustna realizowana w warunkach ambulatoryjnych,
a w przypadku przeciwskazań- droga dożylna, stosowana w warunkach szpitalnych (niezależnie od produktu
leczniczego). Opisywane powikłania u dzieci po podawaniu penicyliny prokainowej lub debecyliny w postaci
zespołu Hoigne, uszkodzeń nerwu kulszowego, uszkodzeń mięśni pośladkowych, do zaników włącznie, jak
również reakcji alergicznych od wysypki uczuleniowej do wstrząsu anafilaktycznego włącznie oraz trauma
i ból spowodowany stałymi, częstymi iniekcjami, są wystarczającym powodem do niestosowania tej formy
leczenia dzieci w warunkach ambulatoryjnych. O możliwych zdarzeniach niepożądanych powinni być poinformowani opiekunowie dziecka.
8. Dodatkowym argumentem przeciw stosowaniu penicyliny jest opisywana i potwierdzona w badaniach naukowych, powszechna oporność drobnoustrojów na ten antybiotyk. A w przypadku stwierdzenia wrażliwości
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na penicylinę prokainową i debecylinę, wszystkie inne antybiotyki beta-laktamowe (penicyliny syntetyczne,
cefalosporyny), są również skuteczne, a ich zastosowanie w leczeniu jest o wiele bezpieczniejsze.
9. Artykuł 12 punkt 2 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, daje pielęgniarce prawo odmowy wykonania
zlecenia lekarskiego, w przypadku, gdy jest ono niezgodne z sumieniem lub zakresem kwalifikacji pielęgniarki
oraz jeśli zagraża życiu chorego. W takiej sytuacji pielęgniarka wskazuje pisemnie przyczynę odmowy wykonania zlecenia, z jej uzasadnieniem. Ponadto należy zaznaczyć, że za zlecenie lekarskie (dobór leku i drogę
podawania) odpowiedzialność ponosi lekarz (art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty /Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm./), który może uwzględnić wątpliwości pielęgniarki
i zmienić zlecenie lub je podtrzymać.
10. Równoczesne zastosowanie wraz z antybiotykiem, lignokainy jako leku ograniczającego bolesność procedury.
Ze względu na bezpieczeństwo stosowania antybiotyków podawanych domięśniowo, nie zaleca się równoczesnego stosowania lignokainy, jako leku ograniczającego bolesność procedury, z uwagi na ryzyko wystąpienia
polekowych działań niepożądanych. Lignokaina może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym o ciężkim
przebiegu, wstrząs anafilaktyczny, objawy ze strony OUN, w tym drgawki i zatrzymanie oddechu, objawy ze
strony układu krążenia, a w szczególności zaburzenia rytmu. Po iniekcji lignokainy może dojść również do parestezji jak i porażenia kończyn dolnych, jako efektów niepożądanych zastosowania leku. Nie bez znaczenia mogą
być także niezgodności farmaceutyczne związane z mieszaniem w jednej strzykawce lignokainy z antybiotykami , jak i potencjalnie możliwe interakcje farmakodynamiczne. Stanowisko w powyższej kwestii, poparte jest
konsultacją z dr.n.med. Jarosławem Woroniem – specjalistą farmakologii klinicznej.
11. Podawanie antybiotyków u noworodków i niemowląt do ukończenia trzeciego miesiąca życia. W celu zminimalizowania ryzyka powstania powikłań takich jak m.in.: uszkodzenie nerwu kulszowego, tkanki mięśniowej,
trauma oraz ból (spowodowany częstotliwością iniekcji dla utrzymania poziomu terapeutycznego antybiotyku
i objętością podawanego roztworu), u noworodków i niemowląt do ukończenia 3 miesiąca życia i starszych
niemowląt, które nie posiadają dostatecznie wykształconej tkanki mięśniowej, wyklucza się iniekcje domięśniowe w warunkach ambulatoryjnych. W przypadku przeciwskazań do doustnej podaży antybiotyków,
dziecko powinno zostać skierowane do szpitala, celem realizacji antybiotykoterapii dożylnej, która może być
wykonywana wyłącznie w warunkach szpitalnych. Realizowanie przez pielęgniarki zleceń lekarskich w zakresie podawania antybiotyków drogą domięśniową lub dożylną w warunkach ambulatoryjnych ), u noworodków i niemowląt do ukończenia 3 miesiąca życia i starszych niemowląt, które nie posiadają dostatecznie
wykształconej tkanki mięśniowej, jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i niebezpieczne dla dziecka.
Biorąc powyższe pod uwagę, stanowi to podstawę do odmowy wykonania zlecenia zgodnie z art. 12 pkt 2
Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Tracą moc opinie:
1. Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 06.12.2010 r. w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci.
2. Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Pediatrycznego nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004r., zweryfikowane w dniu 19 stycznia 2007 r. w sprawie podawania antybiotyków
noworodkom i niemowlętom do 3 miesiąca życia.
3. Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie podawania
debecyliny dzieciom w warunkach ambulatoryjnych
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Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla województwa lubelskiego
mgr Dorota Suchodół
20–090 Lublin ul. Jaczewskiego 2    

tel. 81 718 44 10      suchodol.dorota@imw.lublin.pl

Lublin, 2018.02.22

Opinia w sprawie podawania leków we wstrzyknięciach domięśniowych
Zgodnie z obowiązującymi zasadami wykonywania iniekcji leki podawane w formie iniekcji należy podawać oddzielnie.
Realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków pielęgniarka ma obowiązek zapoznać się z informacjami producenta leku, zamieszczonymi w ulotce jak również w charakterystyce produktu leczniczego i stosować zalecenia
producenta. W zdecydowanej większości leków charakterystyka produktu leczniczego określa interakcje z wybranymi grupami leków, a nie z konkretną postacią leku.
W związku z powyższym nie można przewidzieć interakcji właściwości farmakodynamicznych i właściwości farmakokinetycznych wielu leków podanych jednocześnie i skutków zachodzących między nimi interakcji, a w szczególności w
przypadku podania ich poprzez wykonanie iniekcji metodą jednego wkłucia. Nie zawsze interakcje zachodzące pomiędzy lekami są widoczne (osad, zmiana konsystencji czy barwy).
Ponadto wykonanie iniekcji z zastosowaniem zmiany kierunku podania kolejnego leku jest złamaniem zasad prawidłowej techniki wykonywania wstrzyknięć domięśniowych.
Metoda taka jest metodą nieprawidłową!
Prawidłowa technika wstrzyknięć domięśniowych zakłada wkłucie igły pod kątem prostym, a więc każdorazowa zmiana kierunku igły skutkuje zmianą kąta wkłucia i jest techniką niewłaściwą.
Należy podkreślić, że zgodnie z Art.11 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej pielęgniarka wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
Dorota Suchodół

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla województwa lubelskiego
mgr Dorota Suchodół
20–090 Lublin ul. Jaczewskiego 2    

tel. 81 718 44 10      suchodol.dorota@imw.lublin.pl

Lublin, 2018.02.22

Opinia w sprawie podawania w warunkach ambulatoryjnych leku Biofuroksym lub innych leków zawierających substancję Cefuroximum.
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. (Dz.U. 2014 r. poz 1435 z późn. zm.) określa zasady
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Zgodnie z zapisem ustawy wykonywanie zawodu pielęgniarki polega
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym realizacji zleceń lekarskich.
Lekarz, uwzględniając stan pacjenta, decyduje o leczeniu, ordynowaniu leku, jego dawce, drodze podania, czasookresie i częstotliwości podania leku i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność. Pielęgniarka realizuje świadczenie
zdrowotne na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego, którego treść powinna zawierać dane świadczeniobiorcy,
nazwę zleconego leku, dawkowanie, drogę podania, czasookres i częstotliwość wykonania. W przypadku zlecenia
podania leku w warunkach domowych zlecenie powinno zawierać informację czy lek może być podany w obecności
czy bez obecności lekarza.
Lek BIOFUROKSYM nie jest lekiem zarezerwowanym do stosowania tylko w lecznictwie zamkniętym (LZ) i może być
stosowany w warunkach ambulatoryjnych.
Realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków pielęgniarka ma obowiązek zapoznać się z informacjami
producenta leku, zamieszczonymi w ulotce jak również w charakterystyce produktu leczniczego i stosować zalecenia producenta.
Lek BIOFUROKSYM u osób dorosłych oraz u dzieci ≥ 40kg może być podawany domięśniowo lub dożylnie. U niemowląt i dzieci < 40 kg. masy ciała lek może być podawany tylko dożylnie. Wobec powyższego u dzieci najbardziej
bezpieczną drogą podania leku w warunkach ambulatoryjnych jest droga doustna, a w przypadku p/wskazań lub
braku możliwości podania doustnego droga dożylna w ramach hospitalizacji.
Jeżeli zlecenie lekarskie jest sprzeczne z zasadami lub informacjami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego należy bezzwłocznie poinformować lekarza wydającego zlecenie.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014 poz. 1435) określa również zasady i
prawo do odmowy wykonania zlecenia czy realizacji świadczenia (Art. 12). Odmowę realizacji zlecenia pielęgniarka
dokumentuje w formie pisemnej, podając przyczynę odmowy.
Ponadto podczas realizacji świadczeń pielęgniarka musi być wyposażona w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w tym w neseser pielęgniarski zawierający m.in.: zestaw p/wstrząsowy zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (Dz.U.2016 r. poz.86).
Ponieważ każdy lek może wywołać niepożądane reakcje, podczas podawania leku należy wnikliwie obserwować
pacjenta, a w przypadku wystąpienia nietolerancji, czy nadwrażliwości należy natychmiast zaprzestać podawania
i poinformować o tym lekarza oraz w razie konieczności podjąć działania w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Pielęgniarka ma obowiązek również udokumentować realizowane świadczenia. Zasady prowadzenia dokumentacji
medycznej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 r. poz.2065).
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
Dorota Suchodół

dr Ewa Kulbaka										    
Lublin, dnia 15 lutego 2018 r.
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie
pielęgniarstwa pediatrycznego
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. A. Gębali 6, 20-093 Lublin

Stanowisko
w sprawie wykonywania przez pielęgniarki iniekcji małym dzieciom w miejscu zamieszkania
Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki określone zostały w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 123). Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy wykonywanie zawodu
pielęgniarki polega na udzielaniu szeregu świadczeń zdrowotnych, w tym również realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, które jak wynika z zapisu art. 11 ust. 1 tejże ustawy pielęgniarka i położna
zobowiązana jest wykonywać z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw
pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.
Ustawodawca określając zasady wykonywania zawodu poddał regulacji ustawowej również zagadnienie dotyczące
odmowy wykonania przez pielęgniarkę lub położną określonego świadczenia. Zagadnienie to uregulowane zostało
w art. 12 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, którego zapisy nawiązują do obowiązku posiadania przez pielęgniarkę odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz obowiązku udzielenia pomocy w
każdym przypadku, gdy jak stanowi przepis zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia
zdrowotnego. Artykuł ten regulując obszar odmowy wykonania przez pielęgniarkę lub położną zlecenia lekarskiego
lub innego świadczenia powołuje się na sytuację, w której wykonanie zlecenia lub innego świadczenia jest niezgodne z sumieniem pielęgniarki/położnej lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, przy czym pielęgniarka lub położna
korzystając z prawa do odmowy winna podać przyczynę odmowy, odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej
oraz poinformować pacjenta, jego faktycznego opiekuna lub przedstawiciela ustawowego o realnych możliwościach uzyskania tego świadczenia u innej pielęgniarki lub w podmiocie leczniczym. Z uwagi na realizację zapisów
dotyczących należytej staranności w wykonywaniu zawodu oraz dbałości o bezpieczeństwo pacjenta, korzystanie
przez pielęgniarkę z prawa do odmowy wykonania zlecenia lekarskiego lub innego świadczenia zdrowotnego w
sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniających tę odmowę jest wyrazem jej odpowiedzialności zawodowej.
Rozpatrując zagadnienie podawania iniekcji niemowlętom w ich środowisku zamieszkania należy przypomnieć,
iż było ono już przedmiotem dyskusji. Wobec powyższego znane są powszechnie i zalecane do stosowania takie
dokumenty jak:
1. Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 18-02-2004r. weryfikowane dnia 22-01-2007 r. w
sprawie podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia,
2. Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Nr 2/2004 z dnia 16-03-2004 r.
weryfikowane dnia 19-01-2007 r. w sprawie jak wyżej.
Z treści wyżej wymienionych dokumentów wynika wprost, iż wykonywanie iniekcji dożylnych i domięśniowych,
co prawda u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia w ich środowisku zamieszkania jest postępowaniem
niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną. W ocenie krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii podjęcie decyzji
o prowadzeniu leczenia u tak małych dzieci w warunkach domowych wskazuje na dobry stan dziecka, a w takim
przypadku dziecko może i powinno być leczone doustną podażą antybiotyków.
Z kolei w komunikacie świętokrzyskiego konsultanta w dziedzinie pediatrii oraz w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie podawania antybiotyków noworodkom i niemowlętom do 3 miesiąca życia wydanym w
oparciu o wyżej przywołane stanowisko krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii oraz zalecenia krajowego
konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego czytamy, iż podawanie antybiotyków u noworodków i
niemowląt do 3 miesiąca życia ale również starszych niemowląt, które nie posiadają dostatecznie wykształconej
tkanki mięśniowej jest wykluczone w warunkach ambulatoryjnych jako niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i
niebezpieczne dla dziecka.
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Z uwagi na fakt, iż art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej nakłada na pielęgniarkę między innymi obowiązek wykonywania zawodu z wykorzystaniem wskazań aktualnej wiedzy medycznej,
w tym miejscu należy przywołać również dokument jakim jest Charakterystyka Produktu Leczniczego. Pomimo, iż
to lekarz podejmuje decyzję o sposobie leczenia dziecka, która jest wynikiem postępowania diagnostycznego, to
pielęgniarka poprzez udział w realizacji zleceń lekarskich również uczestniczy w procesie leczenia. Z tego względu
ważne jest aby pielęgniarka odpowiedzialna za realizację konkretnego zlecenia lekarskiego, dokładając wszelkiej
staranności posiadała wiedzę na temat podawanego produktu leczniczego. W tym konkretnym przypadku chodziło
o podanie antybiotyku o nazwie cefuroksym, który został zlecony do podania dziesięciomiesięcznemu dziecku w
warunkach domowych.
Otóż w charakterystyce produktu leczniczego o nazwie Biofuroksym 1,5 g, którego 1 fiolka zawiera 1,5 g cefuroksymu wyszczególniono szereg informacji dotyczących tego produktu, między innymi na temat składu jakościowego
i ilościowego, postaci farmaceutycznej, szczegółowych danych klinicznych, właściwości farmakokinetycznych, danych farmaceutycznych oraz informacji na temat posiadanych pozwoleń na dopuszczenie produktu leczniczego do
obrotu. Z analizy charakterystyki produktu leczniczego o nazwie Biofuroksym w części poświęconej dawkowaniu i
sposobie podawania antybiotyku zawarto informacje, z których wynika, iż w przypadku stosowania tego antybiotyku u dzieci powyżej 3 tygodnia życia oraz u dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg drogą podania leku jest droga
dożylna. Drogą domięśniową lek może być podawany u dzieci o masie ciała większej lub równej 40 kg.
Zajmując stanowisko w sprawie wykonywania przez pielęgniarki iniekcji niemowlętom w miejscu zamieszkania
uważam, iż udział pielęgniarki w procesie leczenia wyrażony realizacją zleceń lekarskich zawsze winien odpowiadać
kwalifikacjom pielęgniarki oraz winien być zgodny z aktualną wiedzą medyczną. Z tego względu pielęgniarki na
mocy art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej zobowiązane zostały do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Udział w procesie kształcenia podyplomowego służący realizacji
tego obowiązku, dbałość o życie i zdrowie podopiecznego, a tym samym ponoszenie odpowiedzialności zawodowej,
cywilnej i karnej za podejmowane działania, jak również odmowę ich wykonania przekładają się na poziom świadomości zawodowej pielęgniarek i położnych
w oparciu, o którą pielęgniarka i położna podejmuje ostateczną decyzję o wykonaniu zlecenia lub o odmowie.
Pielęgniarka i położna posiada pełne prawo do odmówienia wykonania zlecenia lekarskiego w określonych ustawą
przypadkach, zwłaszcza w sytuacji gdy chodzi o podanie w warunkach domowych, drogą domięśniową lub dożylną
antybiotyku o nazwie Biofuroksym dziecku powyżej 3 tygodnia życia i dziecku o masie ciała poniżej 40 kg. Odmowa
wykonania takiego zlecenia jest podyktowana bezpieczeństwem podopiecznego, przy czym pielęgniarka korzystająca z prawa do odmowy realizacji zlecenia lekarskiego lub wykonania innego rodzaju świadczenia winna postąpić
zgodnie z wytycznymi, o których mowa w art. 12 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i
położnej.
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie
pielęgniarstwa pediatrycznego
(-) dr Ewa Kulbaka
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KONDOLENCJE

– WSPOMNIENIA

,,Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą”

Po długiej i ciężkiej chorobie dn. 09.02.2018 r. w wieku 53 lat odeszła

mgr Jadwiga Borysławska
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Jadwigi Borysławskiej
pielęgniarki Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.
Jadzia związana była od początku swojej kariery zawodowej z Centrum Onkologii w którym przepracowała ponad 30 lat. Posiadała
dużą wiedzę i doświadczenie, które przez wiele lat wykorzystywała w swojej pracy na rzecz pacjenta onkologicznego.
Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tych trudnych dla nas chwilach.
Jadziu na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.
,,Nie żyjemy aby umierać....
Ale umieramy żeby żyć wiecznie”
KOLEŻANKI I ODDZIAŁU RADIOTERAPII

Ś.P. Ewa Swatek
ur. 22.01.1955 r. w Wąwolnicy, zm. 25.01.2018 w Lublinie
emerytowana położna, wieloletni pracownik SPSK Nr 1 w Lublinie w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży.
„Odeszłaś tak cicho jakbyś nie chciała swym odejściem smucić, jak Ta co wierzy w chwili rozstania, że niebawem wróci”

Kochana Ewuniu!

Nie chcemy dzisiaj żegnać się z Tobą, ale podziękować Ci za wszystko, za to co dla nas zrobiłaś i powiedzieć Ci jak bardzo jesteś dla nas
ważna. Wszyscy pracownicy Oddziału Położnictwa, Patologii Ciąży, Ginekologii oraz Neonatologii będą Cię pamiętać jako kobietę
zawsze młodą duchem, przebojową, odważną, o dużym poczuciu humoru. Zawsze wyjątkowo dbałaś o najbliższych, ale także i o nas,
i o każdą pacjentkę. Twoja silna osobowość, energia i troska wpisała się w pamięć naszego szpitala. Byłaś dla nas aniołem, który roztaczał
nad nami swe skrzydła. Piekłaś, gotowałaś, robiłaś sałatki, wszystko w dużych ilościach, dla Rysia, dla Agatki i Marcina oraz Ani i Pawełka, bo wpadną to sobie
wezmą!
Przychodziłaś na dyżur, po kilku przyjętych porodach znikałaś na moment, by odgrzać swoje pyszne pierogi, dla każdego choć po dwa! I mówiłaś: Jedz dziecko,
bo marnie wyglądasz! I czy byłyśmy głodne, czy nie, to każdy jadł, bo rozpływały się nam w ustach. Wprowadziłaś nas w tajniki naszego zawodu, przy Tobie
robiłyśmy pierwsze kroki. Niejednokrotnie prowadziłaś za rękę położne i lekarzy służąc radą, przykładem i doświadczeniem. Otwierałaś przed nami swe
wielkie serce. Ewunia nie sposób o Tobie zapomnieć, Kochana Ewuniu zostaniesz w naszej pamięci jako uśmiechnięta i zawsze elegancka kobieta. Przychodziłaś
na dyżur z dobrze przystrzyżonymi, pomalowanymi na czarno włosami i pedikiurem w kolorze czerwieni lub różu, który czasami robiła Ci Ania. Ta mała
kilkuletnia Ania, która sama spacerowała po Al. Racławickich z kolegą oglądająca telewizory na wystawie sklepu, a Ty szukałaś jej, bo gdzieś zginęła. Byłaś
dumna z osiągnięć Agatki i jej życiowych wyborów, mówiłaś - To dobre dziecko!
Co roku wyjeżdżałaś z rodziną na wczasy, wracałaś opalona i pełna wigoru do pracy. Jeździłaś nad Bałtyk pociągiem, najlepiej kuszetką z Rysiem, szwagrem
i jego żoną. Czekałaś na wnuka i pojawił się upragniony Mikołaj. Pragnęłaś zrobić prawo jazdy, żeby jeździć z Rysiem. Powoli, teraz już bez pośpiechu, spokojnie
co rano będziesz spacerować Dolinami Pana, jak zwykle z Kajką. Wiemy, że będziesz nad nami czuwać. Byłaś wspaniałą matką - nie tylko dla swoich córek
Agatki i Ani, o których zawsze opowiadałaś, ale też i dla nas – młodych położnych i dla każdej kobiety rodzącej.
JAK PYŁ NIECHCĄCY ZDMUCHNIĘTY ODDECHEM
TAK WSPOMNIEŃ NAJCZULSZYCH LAWINA
WCIĄŻ W MYŚLACH MYCH DUDNI
ZE ZDWOJONYM ECHEM
I CIEBIE MI WCIĄŻ PRZYPOMINA
JUŻ NIE MA UCIECZKI
PRZED BÓLEM I ŻALEM
JUŻ NIE MA NIC PRÓCZ ROZPACZY
SĄ ŁZY…
BOŻE JAK JA CIĘ EWUNIU KOCHAŁEM
WCIĄŻ WIERZĄC, ŻE BĘDZIE INACZEJ
DZIŚ TYLKO DAWNY PRZYDOMEK SZTUBACKI
WYRAZIĆ STAN DUSZY MEJ MOŻE
BO TO CO ODCZUWAŁ PRZED LATY SŁOWACKI
DZIŚ JA CZUJĘ … ”SMUTNO MI BOŻE”		

Koleżance
Elżbiecie Sołyga
wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

MĘŻA

składają
pielęgniarki i położne Samodzielnego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie
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Za to wszystko chcemy dzisiaj Ci podziękować.
Nigdy Cię nie zapomnimy.
Nie mówimy żegnaj,! Do zobaczenia Ewo!

10.03.2018 r. Ryszard Swatek

Koleżance
Krystynie Szostek

Koleżance
Teresie Turos

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

TATY

MAMY

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

składają
koleżanki z ZOL-u i Oddziału
Medycyny Paliatywnej oraz Dyrektor
ds. Pielęgniarstwa Powiatowego
Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim
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Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr Jadwigi
Borysławskiej

mgr Jadwigi
Borysławskiej

pielęgniarki Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

pielęgniarki Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Rodzinie i najbliższym składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i najbliższym składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Personel I Oddziału Radioterapii
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

Związek Zawodowy Pielęgniarek
i Położnych Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna
wraz z zespołem pielęgniarskim
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

Wyrazy głębokiego współczucia oraz
słowa wsparcia i otuchy
dla Pani pielęgniarki

Wyrazy głębokiego współczucia oraz
słowa wsparcia i otuchy
dla Pani

Wyrazy głębokiego współczucia oraz
słowa wsparcia i otuchy
dla Pani

Jolanty Błażejewskiej

Doroty Urban

z powodu śmierci

z powodu śmierci

OJCA

OJCA

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr Jadwigi
Borysławskiej

pielęgniarki Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Rodzinie i najbliższym składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Grażyny Komorowskiej

Pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji
z powodu śmierci

TEŚCIA

składają
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Bełżycach i Współpracownicy

składają
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Bełżycach i Współpracownicy

składają
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Bełżycach i Współpracownicy

Koleżance

Koleżance

Koleżance

Annie Gajewskiej

Ewie Ewertowskiej

Iwonie Paluch

wyrazy szczerego współczucia

wyrazy głębokiego i szczerego
współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

z powodu śmierci

TEŚCIA
składają

składają

koleżanki z Klinik Okulistyki

pielęgniarki SP ZOZ w Bychawie

SPSK Nr 1 w Lublinie

Pani
Zofii Pietroń

Koleżance
Violi Głuchowskiej-Kamola

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają
współpracownicy z Izby Przyjęć
w Poniatowej i Dyrektor ds.
Pielęgniarstwa Powiatowego Centrum
Zdrowia w Opolu Lubelskim
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wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

TATY

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

TEŚCIA

składają
koleżanki z Oddziału Chirurgii Klatki
Piersiowej SPSK Nr 4 w Lublinie

Pani

Marii Kochoń
wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają
racownicy Kliniki Ortopedii
i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie
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Szanowni Państwo

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych
serdecznie zapraszam na

V Ogólnopolską
Konferencję Naukową
Szanowni Państwo

„Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania”
w dniach 18-19.06.2018 r. w Ostródzie

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych
Szczegółowy informacje o konferencji oraz zasady rejestracji znajdują się na stronie www.pspp.eu
serdecznie zapraszam na
Tematyka wykładów obejmuje dziecko od dnia narodzin do pełnoletności, od pobytu w szpitalu do środowiska domowego i naucza-

nia.Ogólnopolską Konferencję Naukową
V
"Dodatkowo
Pielęgniarstwo
Pediatryczne Nowe Wyzwania"
w tym roku będzie możliwość skorzystania z warsztatów obsługi implantowanego portu naczyniowego.
w dniach 18-19.06.2018r w Ostródzie.

Gościem specjalnym Konferencji będzie Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Pani mgr Izabela Kucharska , która przybliży
nam temat szczepień ochronnych u dzieci.

Szczegółowy informacje o konferencji oraz zasady rejestracji znajdują się
na
stronie ZAPRASZAMY
www.pspp.eu
SERDECZNIE
Ostróda 18-19 czerwca 2018

Tematyka wykładów obejmuje dziecko od dnia narodzin do pełnoletności,
od pobytu w szpitalu do środowiska domowego i nauczania.

E. Dróżdż-Kubicka
Prezes PSPP

Dodatkowo w tym roku będzie możliwość skorzystania z warsztatów
obsługi implantowanego portu naczyniowego.
specjalnym
Konferencji będzie Zastępca Głównego
Inspektora Sanitarnego
Pani mgr Izabela Kucharska , która
przybliży
nam
temat
szczepień
ochronnych
u dzieci.
Zinbryta {daklizumab beta):
zawieszenie
pozwolenia na dopuszczenie do

2018-03-12
Gościem

obrotu w Unii Europejskiej

Szanowni Pracownicy Ochrony Zdrowia,

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
Firma
Biogen w porozumieniu
z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów
Ostróda
18-19
Leczniczych, Wyrobówczerwca
Medycznych2018
i Produktów Biobójczych chciałaby poinformować, co następuje:

Podsumowanie

E. Dróżdż-Kubicka
Prezes PSPP

• Firma Biogen podjęła dobrowolnie decyzję o zawieszeniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
Zinbryta (daklizu'mab) na terenie Unii Europejskiej. Produkt Zinbryta jest wycofywany z obrotu na terenie
Unii Europejskiej ze skutkiem natychmiastowym.
• Decyzja o zawieszeniu została podjęta po wystąpieniu przypadków zapalenia mózgu oraz zapalenia opon
mózgowych i mózgu o podłożu immunologicznym u pacjentów leczonych produktem Zinbryta
• Nie należy rozpoczynać leczenia produktem Zinbryta u nowych pacjentów.
• Należy jak najszybciej rozważyć wdrożenie innego leczenia u pacjentów, którzy dotychczas byli leczeni
produktem Zinbryta.
38
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• Lekarze powinni natychmiast skontaktować się z pacjentami leczonymi produktem Zinbryta celem omówienia
innych metod terapii.
• Wszyscy pacjenci przerywający leczenie produktem Zinbryta powinni zostać poinformowani, że działania
niepożądane mogą wystąpić do 6 miesięcy po zaprzestaniu stosowania daklizumabu beta i aby skontaktować
się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nowych objawów, takich jak długo utrzymująca się
gorączka, silne bóle głowy, nudności lub wymioty.
• W dowolnym momencie podczas leczenia mogą wystąpić inng zaburzenia o podłożu immunologicznym
takie, jak zaburzenia krwi, zapalenie tarczycy lub kłębuszkowe zapalenie nerek.
• Ze względu na możliwe uszkodzenie wątroby, pacjenci przerywający leczenie powinni być obserwowani
przez co najmniej 6 miesięcy po podaniu ostatniej dawki produktu Zinbryta

Dodatkowe informacje dotyczące zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
Produkt Zinbryta to humanizowane monoklonalne przeciwciało lgGl wskazane do leczenia dorosłych pacjentów
z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego (RSM), u których nie wystąpiła wystarczająca odpowiedź na
co najmniej dwa rodzaje leczenia modyfikującego przebieg choroby (DMT ang.: disease modifying therapy)
i u których zastosowanie jakiegokolwiek innego leczenia DMT jest przeciwwskazane lub z innego powodu
niewłaściwe.
Po otrzymaniu zgłoszeń przypadków zapalenia mózgu oraz zapalenia opon mózgowych
i mózgu u pacjentów leczonych produktem Zinbryta, Europejska Agencja Leków rozpoczęła ocenę bezpieczeństwa
produktu Zinbryta. Następnie, zawieszono pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i rozpoczęto proces wycofania
produktu z obrotu.
Jednocześnie firma Biogen podjeła decyzję o dobrowolnym wycofaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
produktu Zinbryta (daklizumab beta) na terenie Unii Europejskiej. Wycofanie pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu nastąpi w ramach toczącej się oceny EMA.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Wszelkie podejrzewane przypadki wystąpienia działań niepożądanych należy zgłaszać do: Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.:+ 48 22 49 21 301 Faks:+ 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Firma i dane kontaktowe
W przypadku dalszych pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt:
Biogen Poland Sp. z o.o.
ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa
tel./faks (22) 351 51 00/01 informacja.medyczna @biogen.com

Z poważaniem,

Piotr Dębski Country Director
marzec-kwiecień 2/2018
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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:

40

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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