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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

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

w dniu 17 maja 2019 r. od godz. 19:00 do godz. 3:00
w Hotelu Luxor & Atelia Centre, Al. Warszawska 175a
W programie:
- dobra zabawa przy DJ
- bezpłatny bufet (dania ciepłe, zimne, grill, napoje),
- niespodzianki
- mile widziany oryginalny strój (przewidziany konkurs z nagrodami).
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 15 kwietnia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r.
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w numerze:
XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
W dniu 28 marca 2019 r. w Auli Collegium Maius
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbył
się XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, w którym jak co roku uczestniczyli delegaci z terenu działania naszej izby,
a także zaproszeni goście, w osobach: Pani Marioli Łodzińskiej Wiceprezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Pani dr Grażyny Rogali-Pawelczyk Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Pani Wiesławy Sidorowskiej-Floriańczyk Przewodniczącej ORPiP w Lublinie III i IV kadencji, Pani Moniki Kowalskiej
Przewodniczącej ORPiP w Lublinie V kadencji,

Czytaj na str. 5

Organizacja Podstawowej Opieki Zdrowotnej

■■Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Andrzej Tytuła
tel. 81 536-67-66

W dniu 5 marca 2019 r. w siedzibie Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z inicjatywy Pani Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego mgr Doroty Suchodół
oraz Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Pielęgniarsko Położniczych działającej przy ORPiP
w Lublinie odbyło się spotkanie, które dotyczyło aktualnej sytuacji pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz problemów zawodowych, wobec
których postawione są pielęgniarki POZ w codziennej pracy.

Czytaj na str. 16

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

„Pielęgniarstwo operacyjne – bezpieczeństwo i specyfika pracy”
W dniu 7 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, odbyła
się konferencja szkoleniowa „Pielęgniarstwo
operacyjne – bezpieczeństwo i specyfika pracy”, zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Komisję
ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie.
Otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący ORPiP w Lublinie mgr
Andrzej Tytuła, oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy ORPiP w Lublinie mgr Joanna Borzęcka.

Czytaj na str. 14

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:
BNP Paribas 73 2030 0045 1110 0000 0050 6780

■■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
marzec-kwiecień 2/2019

Głos przewodniczącego

str. 4

XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

str. 5

Lista osób, które podczas XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie zostały uhonorowane Odznaczeniem
„Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych”

str. 7

„Homo res sacra homini” „Człowiek dla człowieka świętością”

str. 8

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

str. 11

Spotkanie okolicznościowe pielęgniarek i położnych

str. 15

Organizacja Podstawowej Opieki Zdrowotnej

str. 16

„Pielęgniarstwo operacyjne – bezpieczeństwo i specyfika pracy”

str. 19

Informacje, komunikaty, zaproszenia

str. 21

Kondolencje – wspomnienia

str. 25

Oferta szkoleniowa

str. 26
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Drogie Koleżanki, Koledzy
Miniony rok był okresem
intensywnej pracy zarówno
na szczeblu lokalnym jak
również krajowym.
Chciałbym zatrzymać się
przez chwilę na najważniejszych wydarzeniach minionego okresu.
Jako pierwsze wymienię zmiany dotyczące regulacji wynagrodzeń pielęgniarek i położnych,
wynikające z włączenia dotychczasowych
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
w celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki (4x400) po 2019 roku. Regulacją tą objęte
zostały pielęgniarki i położne zatrudnione
w publicznych i niepublicznych podmiotach
leczniczych, w tym w podstawowej opiece
zdrowotnej, a także wykonujące zawód w innych podmiotach leczniczych. Kluczowym
założeniem tej decyzji było osiągnięcie przez
pielęgniarki i położne zysku na pochodnych
wynikających ze stażu pracy, godzin nocnych,
świątecznych, funkcyjnych i nadgodzin. Efektem tych działań jest dostrzegalny wzrost wynagrodzeń polskich pielęgniarek i położnych,
co niewątpliwie rozpatrywać należy w kategoriach sukcesu. Wzrost wynagrodzeń jest
wynikiem rozmów jakie prowadzone były na
szczeblu krajowym w wyniku, których w dniu
9 lipca 2018 r. doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem
Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia
– Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa
i położnictwa w Polsce.
Strony porozumienia uzgodniły również
wejście w życie, z dniem 1 stycznia 2019 r.
rozporządzenia regulującego kwestie zatrudnienia pielęgniarek i położnych jako warun-
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ku kontraktowania świadczeń zdrowotnych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie
świadczenia lecznictwo szpitalne. Zawarte
w porozumieniu uzgodnienia, które wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra
Zdrowia oparte zostały na zasadzie wyliczania
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oparciu o równoważniki zatrudnienia w oddziałach
zachowawczych, zabiegowych, a także pediatrycznych. Normy zatrudnienia pielęgniarek
i położnych sukcesywnie wprowadzane będą
również w innych obszarach opieki pielęgniarskiej. Obowiązujące nas rozporządzenie wskazuje wymiar etatu w przeliczeniu na łóżka na
oddziałach szpitalnych oraz kwalifikacje personelu pielęgniarskiego i położniczego. Przy
ustalaniu metody wskaźnikowej minimalnych
norm zatrudnienia wzięto pod uwagę między innymi rekomendacje Międzynarodowej
Rady Pielęgniarek (ICN). Normy zatrudnienia
pielęgniarek i położnych mają swoją blisko
20 letnią historię obowiązywania i od 20 lat
pozostawały tematem trudnym. Na decyzjach
podejmowanych w tym obszarze spoczywa
ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo
pacjentów, a także bezpieczeństwo pracy polskich pielęgniarek i położnych. Pamiętajmy, że
odpowiednia obsada pielęgniarska ma gwarantować bezpieczeństwo, bezpieczeństwo
pacjentów oraz służyć bezpieczeństwu pracy
i tylko w takich kategoriach należy je rozpatrywać.
Miniony rok był dla naszego środowiska bardzo szczególny. W dniu 28 kwietnia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
miała miejsce uroczystość Beatyfikacji świeckiej pielęgniarki, Pani Hanny Chrzanowskiej,
która była prekursorką zawodowego pielęgniarstwa społecznego oraz organizatorką
pielęgniarstwa domowego, całe swoje życie
poświęciła organizowaniu opieki nad ubogimi,

Przewodniczącego

opuszczonymi i cierpiącymi. Jako przedstawiciele lubelskiego środowiska pielęgniarek i położnych uczestniczyliśmy w tym nie codziennym wydarzeniu. Osiem miesięcy później,
dzięki staraniom diecezjalnego duszpasterza
służby zdrowia do Lublina przybyły relikwie
błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Błogosławiona Hanna Chrzanowska jest również
autorką rachunku sumienia pielęgniarki, który
pomimo upływu lat nadal pozostaje aktualny,
myślę, że warto do niego zajrzeć w chwilach,
w których odczuwamy wypalenie, zwątpienie,
bezradność ale również po to aby przypomnieć
sobie kim jest pielęgniarka, jak powinna traktować swoją profesję, a w końcu aby utwierdzić się w wyborze swojej drogi zawodowej.
Zatrzymując się na wyborze drogi zawodowej chciałbym w imieniu Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie uroczyście oznajmić, że spośród 12 tysięcy pielęgniarek i położnych zrzeszonych w naszej
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych,
uhonorowaliśmy dwie - pielęgniarkę i położną, którym wręczyliśmy, jakże wymowną Statuetkę „Homo res sacra homini” –
„Człowiek dla człowieka świętością”. Jest
to jedyna taka statuetka w kraju. Miniony
rok upłynął nam również na pracy, która doprowadziła nas do tak pięknego momentu.
Jako samorząd zawodowy musimy nie tylko
realizować zadania, które nałożył na nas
ustawodawca ale również dostrzegać zaangażowanie, profesjonalizm i dobro naszych
koleżanek i kolegów, których aktywność
zawodowa oraz afirmacja życia i człowieka
zasługują na uznanie.
I tak też będziemy czynić.
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

XXXV Okręgowy Zjazd
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

W

dniu 28 marca 2019 r. w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbył się XXXV
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Lublinie,
w którym jak co roku uczestniczyli delegaci z terenu działania
naszej izby, a także zaproszeni goście, w osobach: Pani Marioli
Łodzińskiej Wiceprezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pani dr Grażyny Rogali-Pawelczyk Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, Pani Wiesławy Sidorowskiej-Floriańczyk Przewodniczącej ORPiP w Lublinie III i IV kadencji,
Pani Moniki Kowalskiej Przewodniczącej ORPiP w Lublinie V kadencji, Pani Agnieszki Kowalskiej-Głowiak Dyrektora Wydziału
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego reprezentującej Pana Przemysława Czarnka Wojewodę Lubelskiego, Pana Jerzego Kuś Dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Departamentu Spraw
Społecznych Urzędu Miasta w Lublinie, który reprezentował
Pana Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublina, Pani doc. dr
hab. Anny Pacian reprezentującej Panią profesor Teresę B. Kulik
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia publiczne-
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go, Pana prof. Mirosława Jarosza Rektora WSEI w Lublinie, Pana
Tomasza Barszcza Prezesa Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Pana Leszka Buka Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej, Pana
Tomasza Brzany Wiceprezesa Lubelskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, Pani Hanny Drozdowicz Przewodniczącej Polskiego
Towarzystwa Położnych Oddział Wojewódzki w Lublinie, Pani
Marii Olszak-Winiarskiej Przewodniczącej OZZPiP Zarząd Regionu w Lublinie, Pani Zofii Furtak Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział 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 Konsul► Ciąg dalszy na str. 6
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XXXV Okręgowy Zjazd

tanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetolo-

wadzone zostały Relikwie Błogosławionej Hanny Chrzanow-

gicznego, Pani Doroty Suchodół Konsultanta Wojewódzkiego

skiej i obecnie znajdują się w kościele rektoralnym pw. Niepo-

w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, Pani Anny Ginalskiej

kalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Pan Andrzej Tytuła

i Pani Marianny Szymańskiej nestorek lubelskiego pielęgniar-

przypomniał uczestnikom OZPiP w Lublinie o tym, że jako sa-

stwa i położnictwa, Pana Artura Pulińskiego Dyrektora Towa-

morząd zawodowy musimy nie tylko realizować zadania,

rzystwa Ubezpieczeń Inter Polska, Pana Krzysztofa Szulowskie-

które nałożył na nas ustawodawca ale również dostrze-

go Posła na Sejm RP, Pana Jacka Drewienko pracownika Biura

gać zaangażowanie, profesjonalizm i dobrą wolę naszych

Poselskiego Krzysztofa Głuchowskiego Posła na Sejm RP. Obecna była również kierownicza kadra pielęgniarska 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 Przewodniczący ORPiP w Lublinie odniósł się do kluczowych wydarzeń minionego
roku, między innymi mówił na temat regulacji wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych, wynikającej z włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki (4x400) po 2019 roku, a także
Pani Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP.

wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia re-

koleżanek, których aktywność zawodowa oraz afirmacja
życia i człowieka zasługują na uznanie. Wyrazem tego
uznania było wręczenie Medali Zasłużony dla Samorządu
Pielęgniarek i Położnych w barwach brązowa, srebrna i złota przyznawanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, a także wręczenie Statuetki OIPiP w Lublinie o nazwie „Homo res sacra homini” przyznawanej przez ORPiP
w Lublinie osobom, które w sposób szczególny zaangażowały się w pracę na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. Obradom pierwszej części Zjazdu towarzyszył poczet
Sala obrad – Delegaci na XXXV Zjazd OZPiP w Lublinie.

gulującego kwestie zatrudnienia pielęgniarek i położnych jako
warunku kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie świadczenia lecznictwo szpi-

sztandarowy OIPiP w Lublinie. W tej części Zjazdu miały miejsce
również wystąpienia gości. Po przerwie rozpoczęły się obrady
podczas, których zatwierdzono roczne sprawozdania z pracy
Organów OIPiP w Lublinie, w tym Okręgowej Rady Pielęgnia-

talne. Przewodniczący ORPiP w Lublinie przypomniał również

rek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego

o niecodziennym dla społeczności pielęgniarek i położnych

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego

wydarzeniu jakim była uroczystość Beatyfikacji świeckiej pie-

Sądu Pielęgniarek i Położnych. Jak co roku zatwierdzono budżet

lęgniarki, Pani Hanny Chrzanowskiej, która była prekursorką

OIPiP w Lublinie oraz podjęto dyskusję na temat kształcenia po-

zawodowego pielęgniarstwa społecznego oraz organizatorką

dyplomowego pielęgniarek i położnych. W efekcie przyjęto 10

pielęgniarstwa domowego, całe swoje życie poświęciła orga-

uchwał i jeden apel, sprawozdania z działalności Organów OIPiP

nizowaniu opieki nad ubogimi, opuszczonymi i cierpiącymi.

w Lublinie za 2018 rok zamieszczamy w bieżącym numerze Na-

Dzięki staraniom duszpasterza służby zdrowia do Lublina spro-

szego Głosu.
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XXXV Okręgowy Zjazd

Członkowie OIPiP w Lublinie uhonorowani Brązowym Odznaczeniem „Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych”.

„Zasłużony dla Samorządu
Pielęgniarek i Położnych”
„Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych” to odznaczenie przyznawane w drodze uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na wniosek Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, w celu uhonorowania tych członków samorządu zawodowego, którzy w sposób szczególny wyróżnili się działalnością na rzecz samorządu zawodowego, a także rozpowszechniali zasady etyki
zawodowej, wzorowo wykonywali swoje obowiązki względem organów samorządu, współdziałali na rzecz integracji środowiska
zawodowego, współpracowali z organizacjami pielęgniarskimi w kraju i zagranica na rzecz profesjonalizacji zawodów pielęgniarki
i położnej. Odznaczenie przyznawane jest w jednej z trzech barw brązowej, srebrne i złotej.
Odznaczenie brązowe: Teresa Żak, Beata Chilimoniuk, Iwona Kosiarczyk, Teresa Barańska, Anna Bernaszuk, Alicja Rząd, Małgorzata
Kołodziej, Ewa Rząd, Marzena Danielak, Renata Domżał-Drzewicka, Lidia Twardowska;
Odznaczenie srebrne: Monika Kryjak, Hanna Drozdowicz, Małgorzata Chojniak, Agnieszka Lewczuk, Agnieszka Szymczak, Marzena
Siek, Teresa Sadownikow, Bożena Jędrys, Jadwiga Klukow, Anna Jakubowska, Ewa Kulbaka, Joanna Kulińska, Anita Jasztal-Kniażuk,
Joanna Borzęcka;
Odznaczenie złote Pani Agnieszka Kais – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie.			   Zdjęcia: S. Sadowski

Członkowie OIPiP w Lublinie uhonorowani Srebrnym Odznaczeniem „Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych”.
marzec-kwiecień 2/2019
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„Homo res sacra homini”
„Człowiek dla człowieka świętością”

Statuetka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie przyznawana uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie na podstawie decyzji
Kapituły powołanej w drodze uchwały ORPiP w Lublinie
w 2016 roku.
Jedyne w kraju tego typu wyróżnienie przyznawane
przez nasz samorząd – Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, tylko jeden raz w życiu. To szczególny rodzaj wyróżnienia, którego celem jest uhonorowanie
osoby lub osób, których praca społeczna, doświadczenie
oraz działalność publiczna stanowią istotny wkład dla
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w kraju i regionie,
a także służą profesjonalizacji zawodów oraz kształtowaniu właściwych postaw zawodowych, moralnych i etycznych.
Statuetka OIPiP w Lublinie o jakże wymownej nazwie
„Homo res sacra homini” to ukłon w kierunku wyjątkowych – niepowtarzalnych osób, osób którym bliskie są
wartości humanistyczne i które żyją pełnią pielęgniarstwa i człowieczeństwa, przede wszystkim i pomimo
wszystko.
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Grażyna Rogala-Pawelczyk – pielęgniarka

Magister pielęgniarstwa, doktor nauk medycznych. Zaangażowana w pracę na rzecz
samorządu pielęgniarek i położnych oraz rozwój polskiego pielęgniarstwa od lat 90tych XX wieku. Członek organów samorządu od siedmiu kadencji, Przewodnicząca
Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Wiceprezes i Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, członek ORPiP
w Lublinie. Współtwórca samorządności, jej struktur oraz ustawodawstwa, współautor Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej, Kobieta Medycyny 2016, współpomysłodawca kampanii ogólnopolskiej „Ostatni dyżur”. Pomysłodawca, organizator
i wykładowca szkoleń dla pielęgniarek i położnych prowadzonych w ramach kształceWręczenie Statuetki
nia zawodowego i podyplomowego. Propagatorka rozwoju zawodowego oraz świaod lewej: A. Tytuła, G. Rogala-Pawelczyk
domości zawodowej. Całym sercem zaangażowana na rzecz działań służących profesjonalizacji zawodów pielęgniarki i położnej. Osoba o nieocenionym doświadczeniu w różnych obszarach aktywności zawodowej
oraz szerokiej wiedzy. Profesjonalista, kobieta czynu, pełna determinacji w dążeniu do celu służącego ogólnemu dobru, rozwojowi
polskiego pielęgniarstwa i położnictwa oraz obronie godności zawodowej. Wielokrotnie uhonorowana za swoją działalność przez
różne gremia, liczba i rodzaj wyróżnień jest tak imponujący, że nie sposób wymienić ich wszystkich. Dziś otrzymuje Statuetkę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie „Homo res sacra homini”.

Marianna Szymańska – położna

Od 42 lat zawodowo związana z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym
Nr 4 w Lublinie. Zaangażowana w pracę na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych
od chwili powstania Komitetu Organizacyjnego Samorządu Pielęgniarek i Położnych.
Członek ORPiP w Lublinie I i II kadencji, członek Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie II kadencji oraz członek komisji problemowych
działających przy ORPiP w Lublinie. Obecnie członek Komisji ds. Położnych oraz Klubu
Seniora. Całym sercem zaangażowana w działania podejmowane na rzecz środowiska
położnych również poprzez członkostwo i pracę w sekcji Położnych Polskiego TowarzyWręczenie Statuetki
stwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Położnych Oddziału Wojewódzod lewej: A.Kais, M. Szymańska
kiego w Lublinie, w których pełniła funkcję Przewodniczącej. Położna o wyjątkowej,
pełnej ciepła osobowości, wielkim sercu wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka
i duszy społecznika, otwarta na współpracę służącą rozwojowi zawodowemu położnych i obronie nadrzędnych wartości. Mentor
dla wielu pokoleń położnych kształtujący właściwe postawy zawodowe i etyczne. Wielokrotnie odznaczana za swoją działalność
przez różne gremia, w tym najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Położnych o wymownej nazwie
„Ocalić od zapomnienia”. Dziś otrzymuje Statuetkę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie „Homo res sacra homini”.
Zdjęcia: S. Sadowski

Uroczyste wręczenie Statuetki
od lewej: M. Łodzińska – Wiceprezes NRPiP, A. Kais, G. Rogala-Pawelczyk, M. Szymańska, A. Tytuła.
marzec-kwiecień 2/2019

9

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

XXXV Okręgowy Zjazd

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 27 marca 2019 r.
Pan
Andrzej Tytuła
Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie

Samorząd pielęgniarek i położnych wszedł właśnie w pełnię okręgowych
zjazdów, których celem jest podsumowanie całorocznych działań, realizacji
planów oraz wytyczenia zadań na kolejny rok.
Pozwolę sobie podsumować ogólną sytuację pielęgniarek i położnych. Był to
pracowity, ale i owocny okres. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że
praca samorządu, to proces ciągły. Konsekwencją przyjętego, przez Ministra
Zdrowia, dokumentu „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” jest realizacja zapisanych w nim postulatów. Było to możliwe
dzięki intensywnie prowadzonym rozmowom i dyskusjom, czego efektem
jest podpisane 9 lipca Porozumienie pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek
i Położnych i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Ministerstwem Zdrowiai Narodowym Funduszem Zdrowia.
Półroczna intensywna praca naszego samorządu zwieńczona została
konkretnymi działaniami na rzecz jakości świadczonej opieki zdrowotnej,
poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek, położnych, a co za tym idzie
bezpieczeństwa pacjentów. Porozumienie zagwarantowało pielęgniarkom
i położnym w szczególności: dodatki wpisane w podstawę wynagrodzenia,
nowe normy zatrudnienia, płatny sześciodniowy urlop szkoleniowy oraz dodanie do koszyka świadczeń gwarantowanych „porady pielęgniarskiej”. Poza
tym w celu promocji naszych zawodów, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia,
prowadzone będą ogólnopolskie kampanie społeczne.
Przed nami I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, podczas
którego pod obrady poddane zostaną takie zagadnienia, jak: regulaminy
organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowych izb pielęgniarek i położnych; regulamin Krajowego Zajazdu Pielęgniarek i Położnych;
wysokość składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
Delegatom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie życzę sprawnie przebiegających obrad. Wierzę, że podejmą Państwo trafne dla środowiska decyzje, które pozwolą przygotować założenia na najbliższą przyszłość
oraz przełożą się na dalszy rozwój naszych zawodów.

Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych

Zofia Małas
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Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 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. 2018 r. poz. 916).
I. Działalność organizacyjna i merytoryczna Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie odbyła 4 posiedzenia, podczas,
których podjęto łącznie 137 uchwał, 1 stanowisko. Frekwencja na posiedzeniach ORPiP wynosiła średnio 78 %. 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 10 razy,
w tym odbyły się 2 posiedzenia nadzwyczajne. Prezydium ORPiP w Lublinie podjęło 391 uchwał, 1 oświadczenie.
Frekwencja na posiedzeniach Prezydium ORPiP w Lublinie wynosiła średnio 77 %.
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 203, położne - 47;
b) wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych przybyłych z terenu działania innych okręgowych izb pielęgniarek
i położnych: 41 pielęgniarek i 8 położnych ;
c) skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych – 59 pielęgniarek i 9 położnych w związku z przeniesieniem się
na teren działania innej OIPiP; wyjazd za granicę 1- pielęgniarka, 1- położna
d) wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą praktyki zawodowej
pielęgniarki/ położnej – 23 praktyki,
e) wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych – 16 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 – 3 wpisy,
▪▪ Interrete Sp z o. o Wrocław - 5 wpisów
▪▪ Ochrona medyczna PL Kraków – 1 wpis,
▪▪ IPMC Przemysław Warnke Białachowo – 2 wpisy,
▪▪ Medyczne Centrum Kształcenia „Wiedza” Sandomierz – 2 wpisy,
▪▪ Fundacja Kobiet Twórczych Warszawa – 3 wpisy.
2) Zatwierdzenia wypłat losowych zapomóg bezzwrotnych przyznawanych przez Komisję ds. Pomocy Socjalnej. Komisja ds. Pomocy Socjalnej rozpatrzyła 98 wniosków o przyznanie losowej zapomogi bezzwrotnej na
kwotę 135 500,00 złotych (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) oraz 6 wniosków na dofinansowanie do Turnusu Rehabilitacyjnego na kwotę 2 531,40 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden
złotych 40/100).
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 2017 roku, było to w sumie 187 pielęgniarek i położnych. Spotkanie okolicznościowe zorganizowano z udziałem członków Komisji ds. Pomocy Socjalnej
działającej przy ORPiP w Lublinie w miesiącu lutym 2018 r. W ramach podziękowania za długoletnią pracę pielęgniarki i położne otrzymały dyplomy uznania oraz upominki w postaci zestawu sztućców. Koszty pożegnania
wyniosły 59 061,21 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 21/100).
4) Przyznanie dofinansowania do udziału w seminarium, konferencji, zjeździe, sympozjum – dofinansowanie
przyznano 19 pielęgniarkom i położnym, na kwotę 8 500,00 złotych (słownie: osiem tysięcy pięćset 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 31-12-2018 r. dofinansowanie do różnych form kształcenia podyplomowego otrzymało 234 pielęgniarek i położnych, na kwotę 207 080,00 złotych (słownie: dwieście siedem tysięcy
osiemdziesiąt złotych). Dofinansowane formy kształcenia to:
• studia (magisterskie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo) dla 48 osób na kwotę – 36 927,00 zł.
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych),
• kursy specjalistyczne dla 14 osób na kwotę – 1 836,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset
• trzydzieści sześć złotych),
• kursy kwalifikacyjne dla 6 osób na kwotę 2 380,00 zł. (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych),
• szkolenia specjalizacyjne dla 166 osób na kwotę – 165 937 ,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset trzydzieści siedem 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 4 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 rozporządzenia MZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W okresie sprawozdawczym wydano w sumie 409 opinii: 221 opini dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 188 opinii dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Opinie wydane zostały dla 453 podmiotów. Ponadto wydano 3 upoważnienia
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 spotkań 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 2018 r.
dotyczyło spraw związanych z organizacją XXXIV OZPiP w Lublinie oraz spraw bieżących związanych z działalnością samorządu zawodowego w kontekście problemów zawodowych pielęgniarek i położnych, kolejne spotkanie
poświęcone było sprawom związanym z organizacją obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Między-
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narodowego 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 o nazwie „ III Wieczór Integracyjny” zorganizowany dla członków Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Impreza odbyła się w dniu 25 maja 2018 r. w Hotelu Luxor w Lublinie. W spotkaniu udział wzięło ponad 900 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 10 247 pielęgniarek oraz 1 442 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. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestr prowadzony jest w wersji elektronicznej. W rejestrze prowadzonym przez OIPiP w Lublinie na dzień 31-12-2018 r. widniały następujące dane:
• liczba indywidualnych praktyk pielęgniarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy
zawartej z tym zakładem – 368 praktyk,
• liczba indywidualnych praktyk położniczych wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy
zawartej z tym zakładem – 39 praktyk,
• liczba indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na
podstawie umowy zawartej z tym zakładem – 34 praktyki,
• liczba indywidualnych praktyk położniczych wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy
zawartej z tym zakładem – 7 praktyk,
• liczba indywidualnych praktyk pielęgniarskich wyłącznie w miejscu wezwania – 51 praktyk,
• liczba indywidualnych praktyk położniczych wyłącznie w miejscu wezwania – 14 praktyk,
• liczba indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich wyłącznie w miejscu wezwania
– 8 praktyk,
• liczba indywidualnych specjalistycznych praktyk położniczych wyłącznie w miejscu wezwania
– 3 praktyki,
• liczba indywidualnych praktyk pielęgniarskich (własny gabinet) – 25 praktyk,
• liczba indywidualnych praktyk położniczych (własny gabinet) – 6 praktyk,
• liczba indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich (własny gabinet)- 4 praktyk,
• liczba grupowych praktyk pielęgniarskich- 7 praktyk,
• liczna grupowych praktyk położniczych – 2 praktyki,
• liczba praktyk wykreślonych z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w formie praktyki
zawodowej pielęgniarki/ położnej – 23 praktyki,
• liczba wniosków złożonych o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie
praktyki zawodowej pielęgniarki/ położnej – 77 wniosków,
• liczba wniosków o dokonanie zmian danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
w formie praktyki zawodowej pielęgniarki/ położnej – 28 wniosków,
• wydanie zaświadczeń o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej osobom
wyjeżdżającym zagranicę. W okresie sprawozdawczym wydano 11 zaświadczeń, w tym dla pielęgniarek
8 i dla położnych 3.
c) wygaszenie prawa wykonywania zawodu w stosunku do 38 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 akty prawne, wśród których należy
wymienić rozporządzenia, zarządzenia oraz ustawy.
Najistotniejsze sprawy w odniesieniu, do których zajęto stanowisko dotyczyły:
a) Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów
leczniczych które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz
wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących życie,
b) Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,
c) Projektu rozporządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki
koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „ POZ PLUS”
d) Projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
e) Opiniowanie standardu kwalifikacji pielęgniarek i położnych , oraz kompetencji pielęgniarki ogólnej i pielęgniarki praktyki zaawansowanej,
f) Opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,
g) Projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
h) Projekt rozporządzenia ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego ustalania
kosztów czynności związanych z pobieraniem ,przechowywaniem ,przetwarzaniem ,sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów,
i) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
13) Współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie.
W okresie sprawozdawczym ORPiP w Lublinie podejmowała dyskusję na temat problemów zawodowych zgłaszanych przez pielęgniarki i położne 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, że w okresie sprawozdawczym najbardziej uwypuklone zostały problemy wynikające z absencji
chorobowej pielęgniarek i położnych zatrudnionych w lubelskich szpitalach. Doświadczenia minionego roku
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stawiały pod znakiem zapytania realizację świadczeń zdrowotnych, a także bezpieczeństwo pacjentów,
pielęgniarek i położnych. Zaistniała sytuacja wynikała z szeregu elementów, o których samorząd zawodowy
mówi od lat, a mianowicie ze średniej wieku pielęgniarek i położnych, ich stanu zdrowia, obciążenia psychofizycznego spowodowanego pacą, zabezpieczenia opieki na minimalnym poziomie, wysokości wynagrodzeń, fluktuacji zawodowej, konieczności pozostawania w zatrudnieniu w kilku miejscach pracy, małego
zainteresowania zawodem w stosunku do potrzeb w tym obszarze,
b) udział pielęgniarek i położnych w procesie leczenia prowadzonego w warunkach domowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z odmową wykonania przez pielęgniarkę zlecenia lekarskiego a także pielęgnacji pacjenta w warunkach domowych z założonym wkłuciem z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Ze względu na charakter tych problemów zorganizowano w OIPiP w Lublinie
spotkanie, w którym udział wzięły pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pediatrycznego i epidemiologicznego, a także przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który podjął temat sprawozdawczości oraz finansowania
świadczeń zdrowotnych przez NFZ,
c) problemy związane z wejściem w życie rozporządzenia MZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej. Problemy o których mowa dotyczyły niejasności związanych z realizacją tego rozporządzenia
w odniesieniu do pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej. W celu wyjaśnienia wątpliwości w tej sprawie OIPiP w Lublinie zorganizowała spotkanie, w którym udział wzięły
pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, a także przedstawiciele Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
d) problemy związane z kontynuacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek prowadzonego w ramach szkoleń specjalizacyjnych przez organizatorów wpisanych do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzonych przez właściwe Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych, w tym
ORPiP w Lublinie. Działania jednego z organizatorów kształcenia spowodowały, że ukończenie kształcenia
podyplomowego prowadzonego w ramach specjalizacji stanęło pod znakiem zapytania nie tylko w stosunku
do pielęgniarek zrzeszonych w OIPiP w Lublinie ale w stosunku do pielęgniarek i położnych w całym kraju.
Wobec takiej sytuacji na szczeblu NRPiP został powołany zespół, którego zadaniem będzie zbadanie i rozwiązanie zaistniałej sytuacji, a następnie podjęcie współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych służącej wskazanie propozycji jej rozwiązania. OIPiP, w tym lubelska jest w kontakcie
z grupą pielęgniarek, których ten problem dotyczy.
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 2018 roku 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 przedstawione zostały w rocznych sprawozdaniach tych
komisji. Sprawozdania zatwierdzone zostały na posiedzeniu ORPiP w Lublinie w dniu 15 stycznia 2019 r. Sprawozdania dostępne są na stronie internetowej OIPiP w Lublinie pod adresem www.oipip.lublin.pl. Zgodnie z regulacjami
prawnymi ORPiP w Lublinie realizuje 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 2018 roku wydano 6 numerów pisma OIPiP w Lublinie „Nasz Głos”, ponadto wszelkie informacje dotyczące bieżącej pracy samorządu
zawodowego publikowano na stronie www.oipip.lublin.pl. W okresie sprawozdawczym pracowano również nad
nową odsłoną strony www.oipip.lublin.pl, którą uruchomiono w drugiej połowie 2018 r.
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. Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018
r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) - zwanego RODO, OIPiP w Lublinie zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami leczniczymi na terenie, których prowadzone jest kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz
realizowany jest program przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/ położnej dłuższej niż
5 lat w ciągu ostatnich sześciu w celu ochrony danych pielęgniarek i położnych, dla których OIPiP w Lublinie jest
Administratorem Danych. W celu realizacji obowiązków nałożonych na mocy RODO, OIPiP w Lublinie powołała
Administratora Sieci Informatycznej oraz Inspektora Ochrony Danych.
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, 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. Dokonywane były również bieżące naprawy wynikające z eksploatacji
budynku,
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 PLUS Region Wschodni w Lublinie w zakresie sprzątania siedziby
OIPiP w Lublinie oraz terenu zewnętrznego tj. posesji przy ul. Czechowskiej 3a.
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d) Wyposażenie stanowisk pracy w odpowiedni sprzęt i materiały, a także uzupełnianie zbioru pozycji książkowych znajdujących się w czytelni OIPiP w Lublinie i zaplecza dydaktycznego w fantomy niezbędne do
właściwej realizacji programów kształcenia kursów prowadzonych przez OIPiP w Lulinie.
II. Zarządzanie
W okresie sprawozdawczym zgodnie z opracowanym preliminarzem budżetowym przychodów i wydatków na rok
2018 zatwierdzonym przez XXXIV 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) weryfikacja podmiotów opłacających składki członkowskie na rzecz OIPiP w Lublinie,
b) kontynuacja ubezpieczenia OC pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie oraz ubezpieczenia
majątkowego,
c) negocjowanie warunków umów dotyczących eksploatacji budynku,
d) negocjowanie warunków porozumień zawieranych w celu prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
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, Stowarzyszenia, Szkoły Wyższe i Uniwersytety Medyczne 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,
b) uczestnictwa w postępowaniach kwalifikacyjnych do udziału w poszczególnych rodzajach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
c) uczestnictwa w postępowaniach egzaminacyjnych prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych organizowanych przez wyżej wskazane podmioty,
d) uczestnictwa w uroczystości poświęconej rozdaniu dyplomów, inauguracji roku akademickiego oraz symbolice zawodów pielęgniarki i położnej,
e) fundowanie nagród rzeczowych laureatom Wojewódzkiego Etapu Konkursu „Pielęgniarka Roku”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
f) fundowanie nagród rzeczowych absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, których prace zostały wyróżnione nagrodą im. Hanny Chrzanowskiej i Stanisławy Leszczyńskiej.
2. Kierowanie pielęgniarek i położnych na szkolenia przypominające po przerwie w wykonywaniu
zawodu pielęgniarki/ położnej dłuższej niż 5 lat w ciągu ostatnich 6-ciu lat.
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 16 pielęgniarek i 3 położne.
3. Działalność szkoleniowa OIPiP w Lublinie w 2018 roku.
1) Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
Kształcenie to 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:
- 2 edycje kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki dla pielęgniarek,
- 1 edycje kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
Opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych,
- 1 edycję kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych,
- 1 edycję kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek,
- 3 edycje kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa”,
- 2 edycje kursu specjalistycznego „Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka”,
- 2 edycje kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego”,
- 1 edycję kursu specjalistycznego „Leczenie ran program dla pielęgniarek”,
- 1 edycję 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 „Wywiad i badanie fizykalne”
- 1 edycję kursu specjalistycznego „ Żywienie dojelitowe i pozajelitowe”
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 2018 roku w ramach kształcenia finansowanego ze środków OIPiP w Lublinie zrealizowano następujące formy
kształcenia:
a) kursy kwalifikacyjne dla położnych:
– pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka w położnictwie i ginekologii 1 edycja
– pielęgniarstwo rodzinne - 1 edycja
– pielęgniarstwo operacyjne -1 edycja
b) kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
– pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - 2 edycje
– pielęgniarstwo rodzinne - 1 edycja
– pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 1 edycja
W sumie w bezpłatnych formach kształcenia realizowanych w ramach środków finansowych OIPiP
w Lublinie w okresie sprawozdawczym uczestniczyło 178 pielęgniarek i położnych. Organizacja bezpłatnych form kształcenia zamknęła się w ogólnej kwocie 108 935 80 złotych (słownie: sto osiem tysięcy
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dziewięćset trzydzieści pięć złotych 80/100). Do dnia 31 grudnia 2018 r. w ramach kształcenia podyplomowego
prowadzonego w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Lublinie zaświadczenia o ukończeniu kształcenia otrzymało łącznie
604 pielęgniarek i położnych, w tym:
kursy specjalistyczne ukończyło 468 pielęgniarek i położnych,
kursy kwalifikacyjne ukończyły 136 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 2018 r. finansowanych ze środków Ministerstwa. W wyniku wygranych postępowań przetargowych zostały podpisane umowy na
dofinansowanie do specjalizacji, w efekcie rozpoczęto kształcenie w ramach dwóch szkoleń specjalizacyjnych dla
pielęgniarek i jednej dla położnych:
– pielęgniarstwo operacyjne (25 miejsc bezpłatnych);
– pielęgniarstwo internistyczne (25 miejsc bezpłatnych);
– pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze (25 miejsc bezpłatnych);
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie jest w trakcie realizacji:
– szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, w którym uczestniczy 28 pielęgniarek, przy czym 25 miejsc jest dofinansowanych ze środków Ministra Zdrowia, pozostałe to miejsca
płatne;
– szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, w którym uczestniczy 50
pielęgniarek, przy czym 25 miejsc jest dofinansowanych ze środków Ministra Zdrowia, pozostałe to miejsca
płatne;
– szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie opieki paliatywnej, w którym uczestniczy 31 pielęgniarek, przy czym
25 miejsc jest dofinansowanych ze środków Ministra Zdrowia, pozostałe to miejsca płatne.
Wymienione wyżej szkolenia specjalizacyjne zakończą się w maju 2019 r.
3) 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. Pielęgniarstwa Operacyjnego, Komisją ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego oraz Firmami zorganizowano bezpłatne szkolenia i warsztaty tematyczne dla członków
OIPiP w Lublinie:
a) „Wielochorobowość – specyfika opieki nad pacjentem geriatrycznym”. Szkolenie zorganizowane przez firmę
PELARGOS oraz OIPiP w Lublinie. Udział w szkoleniu wzięło 65 osób.
b) „Ochrona danych osobowych w praktyce pielęgniarki i położnej”. Szkolenie zorganizowane przez Komisję ds.
Jakości Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej przy ORPiP w Lublinie, uczestniczyło 60 osób.
c) „Jak skutecznie leczyć rany? Opatrunki lipido-koloidowe – TLC. Żywienie. Kompresojoterapia”. Szkolenie zorganizowane przez OIPiP w Lublinie przy współpracy z formą URGO Medical, Nestle, Medi. Uczestniczyło 65 osób.
d) „Neurorozwojowe standardy postępowania z noworodkiem i niemowlęciem w zakresie pielęgnacji. Rozszerzanie diety zdrowego niemowlęcia a możliwość wystąpienia niepożądanych objawów ze strony układu pokarmowego, odpornościowego oraz skóry”. Szkolenie zorganizowane przez firmę PELARGOS oraz OIPiP w Lublinie.
Udział w szkoleniu wzięło 65 osób.
e) „Naruszenie zasad postępowania etycznego. Prewencja wykroczeń zawodowych w zawodzie pielęgniarki i położnej”. Szkolenie zorganizowane prze Komisję ds. Etyki przy ORPiP w Lublinie i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Lublinie.
4. Konferencje organizowane przez ORPiP w Lublinie lub pod jej honorowym patronatem
a) „Pielęgniarka i położna operacyjna w różnych specjalnościach” konferencja zorganizowana przez Komisję ds.
Pielęgniarstwa Operacyjnego działającą przy ORPiP w Lublinie.
b) VI Lubelskie Dni Promujące Zdrowie, których współorganizatorem była ORPiP w Lublinie.
c) „Psychiatria środowiskowa nowe wyzwania” – II Konferencja Psychiatryczna zorganizowana przez ORPiP w Lublinie oraz Komisje ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego działającą przy ORPiP w Lublinie.
d) „Stan zdrowia osób objętych OPD oraz rola pielęgniarki”- II Konferencja Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie, współorganizatorem konferencji była OIPiP w Lublinie.
e) „Zakażenia szpitalne w erze postantybiotykowej”- konferencja współorganizowana przez OIPiP w Lublinie.
f) Kongres Położnych Rodzinnych „Bliżej kobiety- dalej od konkurencji” nad którym honorowy patronat objęła
ORPiP w Lublinie.
g) „Akademia Leczenia Ran”, nad która honorowy patronat objęła ORPiP w Lublinie.
h) XXXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej zorganizowana
przez Komisje ds. Epidemiologii przy ORPiP w Lublinie, nad którą honorowy patronat objęła OIPiP w Lublinie.
i) „Pielęgniarka i położna XXI wieku”- konferencja Interdyscyplinarna, nad która honorowy patronat objęła OIPiP
w Lublinie.
j) „Pielęgniarka jako realizator świadczeń zdrowotnych u osób ciężko chorych, niepełnosprawnych w wieku geriatrycznym”- II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, nad którą honorowy patronat objęła OIPiP
w Lublinie.
k) „Akademia leczenia odleżynom - Stop Odleżynom”, patronat honorowy nad konferencją objęła OIPiP 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 przełożonej. 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– 2 przedstawicieli,
b) na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych – 1 przedstawiciel,
c) na stanowisko ordynatora – 3 przedstawicieli,
d) na stanowisko przełożonej pielęgniarek – 1 komisja, 3 przedstawicieli,
e) na stanowisko położnej oddziałowej –3komisje, każda liczyła po 3 przedstawicieli,(9 osób),
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f) na stanowisko pielęgniarki oddziałowej – 19 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 wydała rekomendacje dla kandydata na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rekomendacje wydawane zostały na wniosek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego po
zasięgnięciu opinii członków ORPiP w Lublinie. Ponadto ORPiP 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 ramach współpracy z organami władzy
państwowej przedstawiciele ORPiP w Lublinie reprezentowali samorząd zawodowy na uroczystościach państwowych związanych z obchodami Konstytucji 3-go Maja oraz 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. 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 sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. 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. Przewodniczący ORPiP w Lublinie
reprezentował samorząd zawodowy w konkursie „Na najlepszą pielęgniarkę/ położną w SP Szpitalu Wojewódzkim
im. Jana Bożego w Lublinie” w II etapie XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku 2017” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie wraz z Zarządem Koła PTP przy SPSK Nr 4, który odbył się
w pierwszym kwartale 2018 r. ORPiP w Lublinie ufundowała z tej okazji nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu,
a dla zwyciężczyni (I miejsce w konkursie) nagrodę finansową. Przedstawiciele ORPiP w Lublinie uczestniczyli również w uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom kierunków pielęgniarstwo i położnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a także w inauguracjach roku akademickiego na tych uczelniach. Samorząd zawodowy zaangażował się w pomoc w organizację IX Otwartych Mistrzostw
Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym, a także uczestniczył w warsztatach zorganizowanych przez Fundacje
MY Pacjenci w ramach projektu Razem dla Zdrowia o nazwie „Mój wpływ na ochronę zdrowia w regionie lubelskim”.
Przedstawiciele ORPiP w Lublinie wspierali pielęgniarki i położne zatrudnione w lubelskich szpitalach w trakcie
podejmowanych przez nie protestów i akcji strajkowych, co wyrażone zostało poprzez uczestnictwo funkcyjnych
członków Prezydium ORPiP w Lublinie w spotkaniach z protestującymi koleżankami oraz zajmowanie zarówno przez
ORPiP w Lublinie jak również jej Prezydium stosownych stanowisk i oświadczeń w sprawie.
W okresie sprawozdawczym ORPiP w Lublinie podjęła działania służące realizacji uchwały w sprawie powołania
Kapituły Medalu OIPiP w Lublinie, której zadaniem jest wyrażenie merytorycznej opinii na temat osób, pielęgniarek
i położnych zgłaszanych do wyjątkowego w skali kraju odznaczenia jakim jest uhonorowanie Statuetką „Homo res
sacra homini”, co w tłumaczeniu wprost oznacza „Człowiek dla człowieka świętością”. Unikatowość tego odznaczenia polega na tym, że jest ono przyznawane tylko jeden raz z tytułu wyjątkowych zasług, a OIPiP w Lublinie jest
jedyną izbą w kraju, która takie odznaczenie przyznaje. W minionym roku pracowano nad projektem odznaczenia,
który ostatecznie przyjęto i zlecono do wykonania. Wręczenie pierwszych Statuetek zaplanowano na XXXV Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
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, a także Przewodniczącym Komisji ds. Warunków Pracy i Płacy przy NRPiP. Pan Jan Kachaniuk jest członkiem Komisji ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy NRPiP.
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, a także
uroczystości Beatyfikacyjne Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, które miały miejsce w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Z tej okazji ORPiP w Lublinie zorganizowała wyjazd dla wszystkich chętnych członków
OIPiP w Lublinie, pokrywając koszty transportu. Ponadto przedstawiciele samorządu zawodowego uczestniczyli
w uroczystym wprowadzeniu Relikwii Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej do kościoła Rektoralnego pw. NPNMP
w Lublinie. 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.
Przedstawione sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie za 2018 rok stanowi
odzwierciedlenie planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 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, a także Strategią
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. 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
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Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OIPiP w Lublinie
z działalności za rok 2018
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 2018 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 5 posiedzeń i przeprowadziła 3 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 66,14%
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.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczyła w posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz jej prezydium.
Sekretarz
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
(-) Kazimiera Borek

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
(-) Monika Kryjak

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
z działalności za rok 2018
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 18 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 w Lublinie wszczęto 2 postępowania, w toku których przeprowadzono
rozprawę sądową i wydano orzeczenie, oraz wydano zarządzenie skierowania sprawy na posiedzenie jawne.
Ponadto wydano dwa zarządzenia w przedmiocie odmowy przyjęcia środka odwoławczego w związku z zażaleniem na postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
W IV kwartale 2018 r do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie wpłynęły 4 wnioski o ukaranie od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Lublinie, dotyczące popełnienie przewinienia zawodowego przez członków tutejszego samorządu pielęgniarek i położnych.
Przewodnicząca Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
(-) Teresa Barańska

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
z działalności za rok 2018
W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 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 Lublinie pracował 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 Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz prowadzonej prewencji za rok 2018
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w okresie sprawozdawczym:
prowadził 7 postępowań wyjaśniających, w tym 4 które wpłynęły do biura Rzecznika w 2017 roku oraz 4 postępowania sprawdzające;
skierował 4 wnioski o ukaranie do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie;
odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku 4 skarg;
przesłuchał łącznie 42 osoby w charakterze świadków;
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 214 osób (pielęgniarki i położne) z 4 placówek medycznych z obszaru działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
we współpracy z Przewodniczącym ORPiP w Lublinie oraz Przewodniczącą Komisji ds. Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej przeprowadził szkolenie pt.: „Naruszenie zasad postępowania etycznego. Prewencja
wykroczeń zawodowych w zawodzie pielęgniarki i położnej”- w szkoleniu uczestniczyło 47 osób. Szkolenie odbyło się na terenie OIPiP w Lublinie.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
(-) Renata Domżał -Drzewicka
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Małgorzata Błaszczyk – OIPiP
Lublinie

Spotkanie okolicznościowe
pielęgniarek i położnych
W dniach 20-21 lutego 2019 roku, w Restauracji Fiesta obyło
się uroczyste spotkanie okolicznościowe poświęcone paniom
wykonującym zawód pielęgniarki i położnej. W roku 2018 na
rentę, emeryturę lub świadczenia przedemerytalne odeszło 247
osób. Uroczysty obiad został zorganizowany wspólnie przez
Komisję ds. Pomocy Socjalnej działającą przy ORPiP w Lublinie
oraz Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

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 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 Stanisława Jakonowska-Nowicka Członek Komisji ds. Pomocy Socjalnej, a także Pani Zofia
Furtak Przewodnicząca Klubu Seniora działającego przy ORPiP
w Lublinie, która serdecznie zapraszała do włączenia się w życie
Klubu.
Pragniemy podkreślić, że ukończenie 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.

Uroczyste podziękowanie kierowane do pielęgniarek i położnych.

W ramach uznania i podziękowania, paniom pielęgniarkom,
oraz paniom położnym, którym przez wiele lat życia zawodowego, a niejednokrotnie osobistego przyświecały nadrzędne wartości jakimi są: ratowanie ludzkiego życia i dbałość o zdrowia
drugiego człowieka, został ufundowany pamiątkowy prezent
- elegancki komplet sztućców dla 12 osób ze stali nierdzewnej
w walizce, marki Starke.
Nadrzędną 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
marzec-kwiecień 2/2019

Uczestniczki spotkania okolicznościowego.
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„Nasz Głos”– -Przewodnicząca
Pismo Okręgowej
Izby Pielęgniarek
i Położnych
w Lublinie
Maria Olszak-Winiarska
Komisji
ds. Kontraktowania
Świadczeń
Pielęgniarsko Położniczych przy ORPiP w Lublinie

KALENDARIUM
7 lutego 2019 r.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń
Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia,
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP
w Lublinie.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego, podczas którego
członkowie Komisji rozpatrzyli wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, podczas którego Komisja przeprowadziła
bieżącą kontrolę działalności OIPiP w Lublinie.
W siedzibie OIPiP w Lubinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Pielęgniarstwa Operacyjnego.

Organizacja

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

14 lutego 2019r.

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

19 lutego 2019 r.

W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium
ORPiP w Lublinie podczas, którego podjęto uchwały w sprawie
nadania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, zatwierdzono wypłatę losowych zapomóg bezzwrotnych
pielęgniarkom, położnym znajdującym się w trudnej sytuacji
losowej.

20-21 lutego 2019 r.

W restauracja FIESTA odbyło się uroczyste spotkanie Pań pielęgniarek położnych, które w 2018 roku odeszły na emeryturę,
rentę, świadczenie przedemerytalne.

5 marca 2019 r.

W siedzibie OIPIP w Lublinie odbyło się szkolenie dla pielęgniarek nt. „Dokumentacja pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
w POZ”. Szkolenie poprowadziła Pani mgr Dorota Suchodół Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.
Udział w spotkaniu wzięli 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.

6 marca 2019 r.

W siedzibie NRPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji
ds. Warunków Pracy i Płacy, w którym udział wziął Pan Andrzej
Tytuła Przewodniczący ww. Komisji.

7 marca 2019 r.

W Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie odbyła się konferencja pt.
„Pielęgniarstwo operacyjne bezpieczeństwo i specyfika pracy”
zorganizowana przez Komisję ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy współpracy z Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Nauki Kształcenia i Rozwoju Zawodowego podczas, którego
członkowie Komisji rozpatrzyli wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie Kapituły przyznania Statuetki OIPiP w Lublinie „Homo res sacra homini”.

11 marca 2019 r.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń
Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia,
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP
w Lublinie.

16

W dniu 5 marca 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie z inicjatywy
Pani Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego mgr Doroty
Suchodół oraz Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Pielęgniarsko
Położniczych działającej przy ORPiP
w Lublinie odbyło się spotkanie, które dotyczyło aktualnej sytuacji pielęgniarek i położnych zatrudnionych
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
oraz problemów zawodowych, wobec których postawione są pielęgniarki POZ w codziennej pracy. Spotkanie, w którym udział wzięło około
50 osób otworzył Przewodniczący
ORPiP w Lublinie Pan Andrzej Tytuła, natomiast Pani Konsultant przeprowadziła szkolenie, którego celem
była prezentacja aktualnie obowiązujących przepisów, w oparciu, o które
zorganizowane jest funkcjonowanie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Wśród najważniejszych aktów prawnych regulujących obszar Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pani Konsultant wymieniła:
1. ustawę z dnia 27 października 2017
r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2017 poz. 2217);
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1510);
3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki
zdrowotnej
(Dz. U. 2016 poz. 86);
4. rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
rodzajów, zakresu wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania (Dz. U. 2015 r.
poz. 2069).
W oparciu o wyżej przedstawione
akty prawne omówione zostały założenia, cele i organizacja podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady
zapewnienia odpowiedniej jakości
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Zagadnienia te szerzej zaprezentowane zostaną poniżej.
Podstawową opiekę zdrowotną
należy rozpatrywać w kategoriach
miejsca pierwszego kontaktu świadczeniobiorcy ze świadczeniodawcą
w ramach, którego zapewniony jest
dostęp do profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Cele Podstawowej Opieki Zdrowotnej to:
1. zapewnienie opieki zdrowotnej
nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
► Ciąg dalszy na str. 17
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2. koordynacja opieki zdrowotnej
nad świadczeniobiorcą w systemie
ochrony zdrowia;
3. ocena potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań
profilaktycznych;
4. rozpoznawanie, eliminowanie lub
ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
5. zapewnienie profilaktycznej opieki
zdrowotnej oraz promocji zdrowia
dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
6. zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.
Koordynacja Podstawowej Opieki
Zdrowotnej.
Koordynacja opieki zdrowotnej
nad świadczeniobiorcą w systemie
ochrony zdrowia polega na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej, obejmujących wszystkie
etapy i elementy procesu ich realizacji, z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności udzielanych świadczeń. Koordynację, wg.
ustawy zapewnia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki
zdrowotnej i położną podstawowej
opieki zdrowotnej. Pielęgniarka POZ
i położna POZ, w ramach współpracy
z lekarzem POZ, rozpoznają warunki
i potrzeby zdrowotne oraz problemy pielęgnacyjne świadczeniobiorcy, planują i sprawują kompleksową
opiekę pielęgniarską, a także kontynuują postępowanie terapeutyczne
zlecone przez innego świadczeniodawcę, w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną.
Pielęgniarka POZ to pielęgniarka,
która:
1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
albo
marzec-kwiecień 2/2019

2. ukończyła kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
3. odbywa szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
4. odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
albo
5. posiada tytuł zawodowy magistra
pielęgniarstwa
– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia
zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej, albo która wykonuje za-

KALENDARIUM
12 marca 2019 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie podczas, którego podjęto uchwały w sprawie nadania uprawnień do wykonywania
zawodu pielęgniarki i położnej, zatwierdzono wypłatę losowych
zapomóg bezzwrotnych pielęgniarkom i położnym znajdującym
się w trudnej sytuacji losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
epidemiologii działającej przy OIPiP w Lublinie.

13 marca 2019 r.
W Departamencie Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie dotacji dla
samorządu pielęgniarek i położnych, w którym udział wziął Pan
Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie Klubu Seniora
działającego przy OIPiP w Lublinie.

14 marca 2019 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.

19 marca 2019 r.
W siedzibie NRPiP w Warszawie odbyło się Posiedzenie Prezydium NRPiP, w którym uczestniczył Pan Andrzej Tytuła – Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

20-21 marca 2019 r.
W siedzibie NRPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

25 marca 2019 r.
W MSWiA w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej
Szpitala MSWiA, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

26 marca 2019 r.
Pani D. Suchodół – Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

wód u świadczeniodawcy, z którym
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł
umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę.
Pielęgniarka POZ to również pielęgniarka, która:
1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego,
środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych
i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia
pracujących, środowiska nauczania
► Ciąg dalszy na str. 18

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

28 marca 2019 r.
W Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbył się XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie.

30 marca 2019 r.
W Filharmonii Lubelskiej odbył się Jubileusz 100 -lecia Izby Adwokackiej. Udział w uroczystości wziął Pan Andrzej Tytułą Przewodniczący ORPiP w Lublinie.
W Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Etiuda w Lublinie
odbył się XXXIX Okręgowy Zjazd Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej.

31 marca 2019 r.
W Auli Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt odbył
się II Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie reprezentowała Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie.
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i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
2. ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia
pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
albo
3. odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej,
środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego,
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
4. odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego,
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej – udzielająca
świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.
Pielęgniarka POZ realizuje świadczenia w ramach zadań, kwalifikacji i kompetencji na podstawie obowiązujących przepisów. Pielęgniarka POZ w zakresie wykonywania zleceń lekarskich realizuje świadczenia na podstawie
zlecenia wydanego przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Kolejnym tematem przedstawionym w trakcie szkolenia
były zagadnienia dotyczące dokumentacji medycznej.
Dokumentacja medyczna jest prowadzona w postaci
elektronicznej lub w postaci papierowej.
Dokumentację stanowi:
1. dokumentacja indywidualna – dotycząca poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych;
2. dokumentacja zbiorcza – dotycząca ogółu pacjentów
lub określonych grup pacjentów korzystających ze
świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja indywidualna obejmuje:
1. dokumentację indywidualną wewnętrzną, przeznaczoną na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych, którą stanowią w szczególności:
a) historia zdrowia i choroby;
b) historia choroby;
c) karta noworodka;
d) karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
e) karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
f) karta wizyty patronażowej;
g) karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego;
h) karta uodpornienia.
2. dokumentację indywidualną zewnętrzną, przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń
zdrowotnych udzielanych przez podmiot, którą stanowią
w szczególności:
a) skierowanie do szpitala lub innego podmiotu;
b) skierowanie na badanie diagnostyczne, konsultację lub
leczenie;
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c) karta przebiegu ciąży;
d) książeczka zdrowia dziecka;
e) karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
f) pisemna informacja lekarza leczącego pacjenta w poradni specjalistycznej dla kierującego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
g) książeczka szczepień;
h) zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska.
Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej
usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, skreśla się
go i zamieszcza adnotację o przyczynie błędu oraz datę
i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji. Strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość. W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji
prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są
numerowane. W przypadku dokumentacji prowadzonej
w postaci papierowej pierwsza strona dokumentacji indywidualnej zawiera oznaczenie pacjenta zgodnie z § 10 ust.
1 pkt 2, i zawiera:
a) nazwisko i imię (imiona);
b) datę urodzenia;
c) oznaczenie płci;
d) adres zamieszkania;
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki;
f) a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru
PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość;
g) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona)
przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca
zamieszkania;
h) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń, a kolejne strony – co najmniej imię i nazwisko pacjenta.
Historia zdrowia i choroby w części dotyczącej opieki środowiskowej oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej
domowej zawiera:
1. opis warunków zamieszkania;
2. uzyskane na podstawie wywiadu informacje o warunkach nauczania, wychowania lub pracy;
3. datę rozpoczęcia i zakończenia opieki pielęgniarskiej;
4. rodzaj i zakres czynności pielęgniarki lub położnej,
w szczególności rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i psychospołecznych, plan opieki pielęgniarskiej
oraz adnotacje związane z wykonywaniem czynności,
w tym wynikających ze zleceń lekarskich;
5. oznaczenie pielęgniarki lub położnej.
Ze względu na różnorodność dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki rodzinne zasadne jest opracowanie
jednolitej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
marzec-kwiecień 2/2019

„Nasz
Głos” - Pismo
Okręgowejoperacyjnego
Izby Pielęgniarek
Lublinie Wyszyńskiego w Lublinie
mgr Mariola Gralewska – Specjalista
w dziedzinie
pielęgniarstwa
WSSi Położnych
im. StefanawKardynała

„Pielęgniarstwo operacyjne
– bezpieczeństwo i specyfika pracy”
W dniu 7 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, odbyła się konferencja
szkoleniowa „Pielęgniarstwo operacyjne – bezpieczeństwo i specyfika pracy”, zorganizowana przez Okręgową
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Komisję ds.
Pielęgniarstwa Operacyjnego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
Otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący ORPiP
w Lublinie mgr Andrzej Tytuła, oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, Przewodnicząca
Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy ORPiP w Lublinie mgr Joanna Borzęcka.
Sesja I rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym Pani

dziedzinie oraz wprowadzenie protokołu pielęgniarki
operacyjnej do obowiązującej dokumentacji.
Pani Prezes przedstawiła literaturę z dziedziny pielęgniarstwa operacyjnego, poinformowała o terminach
najbliższych konferencji, oraz zaprosiła uczestników na
uroczyste obchody XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek w dniach 31 maja - 1 czerwca
2019 roku w Białymstoku.
Drugi wykład poprowadziła Pani Agnieszka Lekan Inspektor Ochrony Radiologicznej SPSK4 w Lublinie. W swoim wystąpieniu „Ochrona radiologiczna podczas procedur
z wykorzystaniem ramienia C ” Pani Inspektor przedstawiła: kategorie oceny narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące, narządy które są najbardziej narażone
na działanie promieni (oczy, gonady oraz tarczyca), rodzaje, metody i zasady stosowania środków ochrony radiologicznej oraz procedurę postępowania w przypadku
przekroczenia dopuszczalnej dawki promieniowania.
Kolejny wykład pod tytułem „ Pielęgniarstwo operacyjne w okulistyce” poprowadziła mgr Renata Krzyżanowska
Kierownik Bloku Operacyjnego Kliniki Okulistyki SPSK1
w Lublinie, ukazując odrębności i specyfikę zabiegów

Uczestnicy spotkania.

Prezes mgr Joanny Borzęckiej zatytułowanym „Działania
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek”.
Pani Prezes w swoim wystąpieniu przedstawiła problemy
z jakimi zmagają się pielęgniarki operacyjne. Wśród najczęściej występujących wymienione zostały: braki kadrowe, działania menedżerów niezgodne z zasadami reżimu
sanitarnego obowiązującego w bloku operacyjnym: delegowanie pielęgniarek operacyjnych do pracy w innych
oddziałach, wymuszanie pierwszej asysty jako świadome
przekroczenie uprawnień przez pielęgniarki operacyjne,
konieczność szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej
osób zatrudnianych przy procedurach radiologii zabiegowej przewidzianych w rozporządzeniu MZ.
Istotnymi działaniami OSI przedstawionymi przez Panią Prezes są: przeforsowanie norm zatrudnienia, doprowadzenie do rekomendacji metody zawodowej liczenia
obsad pielęgniarskich w blokach operacyjnych przez Ministerstwo Zdrowia. Ponowne wprowadzenie pielęgniarstwa operacyjnego do kształcenia przeddyplomowego.
Opracowywanie procedur opieki pielęgniarskiej w naszej
marzec-kwiecień 2/2019
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okulistycznych, wyposażenie sal operacyjnych w specjalistyczny sprzęt do wykonywania zabiegów wymagających
dużej precyzji (mikroskop operacyjny), instrumentarium
stosowane w okulistyce, pracę pielęgniarek operacyjnych,
oraz postępowanie z pacjentem bezpośrednio przed i po
zabiegu operacyjnym.
Narzędzia elektrochirurgiczne są używane w większości zabiegów chirurgicznych. Podstawy i zasady bezpiecznego stosowania diatermii elektrycznej zaprezentował
w swoim wystąpieniu przedstawiciel firmy ERBE Pan
Adam Sulimowicz.
► Ciąg dalszy na str. 20

19

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

Sesję II rozpoczęła dr n. med. Jolanta Korniszuk Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Epidemiologii wykładem
pt. „Higiena rąk”. Pani Doktor poruszyła wciąż aktualny temat zakażeń szpitalnych, przypomniała definicje
oraz przedstawiła wskaźniki i przyczyny występowania
ww. problemu w oddziałach szpitalnych. Jednak szczególną uwagę zwróciła na kwestię higieny rąk, gdyż brudne
ręce personelu są często wymieniane wśród głównych
przyczyn zakażeń szpitalnych egzogennych. W prezentacji przedstawione zostały programy mające na celu poprawę przestrzegania higieny rąk, oraz jej najważniejsze
aspekty.
Kolejny wykład poprowadziła Pani Kinga Przygoda reprezentująca firmę Mercator Medical S.A. W prezentacji
pt. „Rękawice chirurgiczne a zapobieganie ZMO” skupiła
uwagę na rodzajach, jakości, sposobie sterylizacji, oraz
badaniach jakie są przeprowadzane w celu osiągnięcia jak
najwyższej jakości rękawic chirurgicznych.
Rolę położnej/pielęgniarki operacyjnej podczas zabiegów endoskopowych w ginekologii, przedstawiła mgr

operacyjne...

Anna Polska Kierownik Bloku Operacyjnego SPSzW im.
Jana Bożego w Lublinie. W prezentacji ukazane zostały
aspekty pracy i współdziałanie pielęgniarki/położnej operacyjnej asystującej do zabiegu operacyjnego oraz pielęgniarki/położnej pomagającej. Skrupulatne przedstawienie pracy pielęgniarek/ położnych operacyjnych dowodzi
konieczności obecności dwóch pielęgniarek/położnych
operacyjnych przy jednym zabiegu operacyjnym.
Zamysłem organizatorów konferencji było połączenie
tematów z różnych dziedzin, które są nieodzowne w pracy pielęgniarki/położnej operacyjnej. Zaprezentowano
metody i techniki zabiegowe z dziedzin ginekologii i okulistyki, oraz przypomniano treści związane z bezpieczeństwem i organizacją pracy, co przyczyniło się do poszerzenia wiedzy uczestników.
Wystąpienia prelegentów zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników, stały się przyczyną szerokich
dyskusji i dostarczyły tematów na kolejne spotkania pielęgniarek i położnych operacyjnych.

Czlonkowie Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy ORPiP w Lubinie
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Informacja
w sprawie szczepień przeciw grypie i WZW typu B
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania zalecanych szczepień ochronnych wyjaśniam, co
następuje.
Szczepienia ochronne przeciw grypie i WZW typu B są ujęte w części II załącznika do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października
2018 r. Program szczepień Ochronnych na 2019 r. (Dz.Urz. MZ poz. 104) - jako szczepienia zalecane.Zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 6 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151, z późn. zm.) do przeprowadzania zalecanych
szczepień ochronnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 ust 2-6 ustawy dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych w zakresie:
- przeprowadzania lekarskich badań kwalifikacyjnych i wydawania zaświadczeń oraz
- kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne.
Zatem pielęgniarka przeprowadzająca szczepienia ochronne przeciw grypie i WZW typu B obowiązana jest posiadać takie kwalifikacje jakie przewidują przepisy dla pielęgniarki przeprowadzającej obowiązkowe szczepienia ochronne.
Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowe szczepienia ochronne
przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 tej
ustawy.
Kwalifikacje zostały określone w § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 753), który stanowi, iż osobami uprawionymi do wykonywania szczepień ochronnych są osoby, które:
- odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego
kursu lub szkolenia lub
- uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na
podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej.
Należy podkreślić, iż wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego oraz zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem
kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego.
Radca prawny
Małgorzata Sykut

Informacja
sprawie przeprowadzania przeglądu czystości skóry głowy i włosów
przez pielęgniarkę sprawująca opiekę profilaktyczną nad uczniami
W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami przez pielęgniarki sprawujące profilaktyczną opiekę nad uczniami, w sprawie przeprowadzania przeglądu czystości skóry głowy i włosów w celu przeciwdziałania wszawicy wyjaśniam, co następuje.
Działania profilaktyczne w środowisku nauczania i wychowania w celu skutecznego zapobiegania i zwalczania wszawicy muszą być prowadzone systematycznie i w sposób skoordynowany.
Zgodnie z art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), system oświaty zapewnia utrzymywanie
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach.
Pielęgniarka, higienistka szkolna w ramach przypisanych jej zadań, pomimo iż przepis wprost nie porusza zagadnienia wykonywania czynności związanych
z kontrolowaniem stanu skóry i włosów uczniów, jest obowiązana współpracować z kierownikiem szkoły oraz rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka przy wykonywaniu tych świadczeń.
W tym miejscu należy powołać § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133), wprost wskazuje na konieczność współpracy pielęgniarki z dyrektorem szkoły a także § 9, tego rozporządzania, który określa
zasady powiadamiania przez pielęgniarkę rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka o terminie i zakresie udzielanych świadczeń.
Na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie www.info.oipip.lublin.pl zostało zamieszczone Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży stanowiące załącznik do pisma
MZ-MD-P-3296-3/WS/13, które może być pomocne w wykonywaniu przez pielęgniarkę zadań w omawianym zakresie.
Radca prawny
Małgorzata Sykut
marzec-kwiecień 2/2019
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Koniecznie przeczytaj

WAŻNE

Wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych – RPWDL
(indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych)

Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki składa poprzez system teleinformatyczny
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą WNIOSEK, który system przesyła do właściwej terytorialnie (ze względu na miejsce
wykonywania ) okręgowej izby pielęgniarek i położnych.
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ MOŻNA ROZPOCZĄĆ DOPIERO PO UZYSKANIU WPISU DO REJESTRU Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje potwierdzenia wpisu do rejestru w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku. Wniosek o wpis do rejestru składa się w formie
elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP po uprzednim założeniu konta w RPWDL.
Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie
wymaga ono podpisu ani pieczęci. Wnioskodawca otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku informację o wydaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy
o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru, obowiązany jest zgłaszać organowi prowadzącemu
rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Ponadto pielęgniarka i położna prowadząca indywidualną praktykę jest obowiązana złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą w przypadku zaprzestania wykonywania działalności i wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
Art. 19 ustawy o działalności leczniczej przewiduje, że warunkiem wykonywania działalności leczniczej jako indywidualnej praktyki, jest uzyskanie
wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem konsekwencją wykreślenia z w/w ewidencji powinien być wniosek
pielęgniarki /położnej o wykreślenie z rejestru indywidualnych praktyk, zgodnie z art. 108 ustawy o działalności leczniczej.

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2019 r. zmianie ulega wysokość składki członkowskiej odprowadzanej na
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przez pielęgniarki i położne wykonujące zawód w formie działalności
leczniczej.
W okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.
składka na OIPiP w Lublinie wynosi – 38,00 złotych (słownie: trzydzieści osiem złotych)
Ponadto zmianie ulegają opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych, za zmianę wpisu do
rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych oraz za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych.
Wysokość opłat kształtuje się następująco:
1. wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych – 98 złotych obowiązuje od 18-01-2019 r.
2. zmiana we wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych, - 49,00 złotych obowiązuje
od 18-01-2019 r.
3. wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych- 292,00 złote
obowiązuje od 18-01-2019 r.
Skarbnik ORPiP w Lublinie
(-) Marzena Siek
Uwaga:

Pielęgniarki i położne przebywające na emeryturze i jednocześnie pracujące, zobowiązane są do odprowadzania na rzecz OIPiP w Lublinie składki
członkowskiej, w wysokości uzależnionej od formy zatrudnienia – tj. 1% od uposażenia zasadniczego brutto w przypadku umowy o pracę.

Podstawa prawna:
- art.105, ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 tj.)
- Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (…)
- art. 76 ust.4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2018 poz, 123 ze zm.).
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ZAPRASZAMY POŁOŻNE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU EDUKACYJNYM
ZORGANIZOWANYM WE WSPÓŁPRACY
Z OKRĘGOWĄ IZBĄ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W LUBLINIE
Termin: 22.05.2019 (środa)
Godzina: 11:00 – 14:00
Miejsce: ul. Czechowska 3a, Lublin
Tematyka wykładów:

Trudne rozmowy, czyli jak budować dobre relacje
w pracy z kobietą w ciąży i po porodzie
Cud narodzin – poród w pozycjach wertykalnych
wszystkie uczestniczki otrzymają:
●●
certyfikat uczestnictwa w niniejszym spotkaniu
●●
skrypty tematyczne
●●
interesujące materiały

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać telefonicznie w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

pod numerem tel.: 81 536 67 67

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń!
Udział w zajęciach jest bezpłatny
Wykład organizowany jest w ramach cyklicznej współpracy z OIPiP w Lublinie.

Koniecznie przeczytaj !

dotyczy mgr. pielęgniarstwa i położnictwa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217), zmianie uległy wymagania kwalifikacyjne dla pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Art. 7 ust. 1 wyżej powołanej ustawy wskazuje, iż pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej to pielęgniarka, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
Zapis dotyczy pielęgniarki, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo,
która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy.
Art. 8. 1. Położna POZ to położna, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa
z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo, która wykonuje zawód
u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.2. ww. ustawy.
W związku z powyższym pielęgniarki, które posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz położne, które posiadają tytuł zawodowy magistra położnictwa mogą podejmować zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej bez obowiązku ukończenia
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz bez obowiązku posiadania doświadczenia zawodowego w podstawowej opiece
zdrowotnej.
Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(-) Andrzej Tytuła
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Duszpasterstwo Służby Zdrowia
zaprasza na wycieczki - pielgrzymki:
1. Litwa (Wilno, Kowno, Troki, Wigry)

– termin: 1 - 4.05.2019; cena 650 zł + 50 euro /autokar/

2. Bałkany - Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Albania (Jeziora
Plitwickie - Medugorje - Dubrovnik - Bar - Kruje - Tirana - Durres
- Ardenica - Petrele - Jeziora Szkoderskie - Herceg Novi - Neum Veprić)
– termin 20 - 30.06.2019; cena; 1150 zł + 350 euro /autokar/

3. Włochy - do źródeł Nowenny Pompejańskiej (Capri, Pompeje,
Wezuwiusz, Monte Sant’Angelo, San Giowanni Rotondo, Neapol)
– termin 16 - 23.09.2019; cena: 2860 zł + 300 euro /samolot, autokar/

Szczegóły na stornie www.dsz.oil.lublin.pl
Zapraszamy
PODZIĘKOWANIA
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Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami.

Z wielkim smutkiem i pokorą
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 22.03.2019 r. w wieku 70 lat

Pani

Pani

Ani Bober

Dorocie Piskórz

wyrazy współczucia

wyrazy głębokiego współczucia

Ś.P.
Eleonory Barbary
HALIŃSKIEJ

z powodu śmierci

Emerytowanej, długoletniej
Pielęgniarki SPZOZ w Kurowie.
Pragniemy złożyć Rodzinie i Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia

pracownicy Oddziału Chirurgicznego

Dyrekcja i Pracownicy
SPZOZ w Kurowie

Koleżance

Katarzynie Góraj
wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

OJCA

TEŚCIA
składają

z powodu śmierci

OJCA
składa
personel Oddziału Alergologii
Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala

Ogólnego Samodzielnego Publicznego

Specjalistycznego im. Stefana

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ

w Lubartowie

w Lublinie

Pani

Pani

Justynie Wojtysiak

Edycie Muzyce

szczere i głębokie wyrazy współczucia

pielęgniarce

z powodu śmierci

wyrazy szczerego współczucia

TEŚCIA

z powodu śmierci

składają

TATY

koleżanki z NZOZ TERMED

składają

w Lublinie

pracownicy Wojewódzkiego Pogotowia

w Lublinie

Łączymy się w bólu z rodziną

Ratunkowego SPZOZ w Lublinie

Koleżance

Pani

Koleżance

składają
koleżanki z Oddziału Chorób
Wewnętrznych z Pododdziałem
Diabetologicznym SPZOZ MSWiA

Katarzynie Hawryleckiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składa
zespół pielęgniarski Oddziału
Chirurgii Szpitala SP ZOZ MSWiA
w Lublinie
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Elżbiecie Drozd
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają
pielęgniarki z Oddziału Chirurgii
Naczyniowej Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ
w Lublinie

Teresie Chromczak
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają
pielęgniarki Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bychawie
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WAŻNE!
Ważne
Koniecznieprzeczytaj!
przeczytaj

Chcesz skorzystać ze szkoleń
zarejestruj się w SMK

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że pełna oferta szkoleniowa na I półrocze
2019 r. dostępna jest na stronie internetowej www.oipip.lublin.pl w zakładce „OFERTA SZKOLENIOWA”.
Zgodnie z „Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz organizowania bezpłatnych szkoleń
dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie” oraz uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w sprawie przyjęcia planu bezpłatnych szkoleń organizowanych przez OIPiP w Lublinie, w pierwszej połowie 2019 roku zostały zaplanowane bezpłatne szkolenia
w ramach dwóch kursów kwalifikacyjnych i jednego kursu specjalistycznego oraz pełnopłatne szkolenia w ramach kursów specjalistycznych.
O udział w bezpłatnej formie kształcenia podyplomowego mają prawo ubiegać się pielęgniarki i położne, które regularnie opłacają składki na
rzecz OIPiP w Lublinie przez co najmniej 24 miesiące oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały z dofinasowania do kształcenia podyplomowego (studia, specjalizacja itp.) lub nie uczestniczyły w kształceniu finansowanym ze środków OIPiP w Lublinie.
Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o składnie wniosków o udział w kształceniu poprzez System Monitorowania Kształcenia.
Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, składanie wniosków i rekrutacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania
Kształcenia tj. SMK.
Oznacza to, że pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym powinny wykonać następujące czynności:
1. Założyć osobiste konto w SMK, zgodnie z instrukcją dostępną na www.smk.ezdrowie.gov.pl.
2. Dokonać potwierdzenia swojej tożsamości, preferowana forma – za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP.
3. Złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o weryfikację uprawnień - ważne jest aby dane we wniosku zgadzały się z tymi,
które posiada OIPiP w prowadzonym rejestrze pielęgniarek i położnych. Wniosek o weryfikację uprawnień należy złożyć za pośrednictwem
SMK (instrukcja składania wniosku dostępna na stronie www.oipip.lublin.pl)
4. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku i uzyskaniu uprawnień użytkownika SMK należy złożyć wniosek o udział w wybranej formie kształcenia. Wniosek o udział w kształceniu składamy poprzez moduł „Dane o planowanych szkoleniach”
Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(-) mgr Andrzej Tytuła

OFERTA SZKOLENIOWA!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
przestawia ofertę szkoleniową na I półrocze 2019 roku.
Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych,
składanie wniosków i rekrutacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone jest
wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.
Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o składnie wniosków o udział w kształceniu poprzez System
Monitorowania Kształcenia. Pielęgniarki i położne uczestniczące w płatnym kształceniu podyplomowym organizowanym
przez podmioty inne niż OIPiP w Lublinie mogą ubiegać się o dofinasowanie pod warunkiem, że szkolenia te nie były
realizowane w ramach bezpłatnych szkoleń w OIPiP w Lublinie.
Lp.

Rodzaj kursu

Dziedzina kształcenia

liczba uczestników jednej edycji

Planowana
data
rozpoczęcia

Planowana
data
zakończenia

Miejsce zajęć

1.

kurs kwalifikacyjny
edycja bezpłatna

Pielęgniarstwo psychiatryczne

35

25.04.2019

25.10.2019

Lublin

2.

kurs kwalifikacyjny
edycja bezpłatna

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

35

15.05.2019

15.11.2019

Lublin

3.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

35

24.04.2019

20.05.2019

Lublin

4.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Wywiad i badanie fizykalne

35

06.05.2019

12.07.2019

Lublin

5.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

35

19.09.2019

25.10.2019

Lublin

6.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

35

20.05.2019

31.07.2019

Lublin

Uwaga: informujemy, że oferta skoleniowa na II półrocze 2019 roku zostanie przedstawiona w czerwcu.
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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:
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