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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 pielę-
gniarski. 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 prze-
cież 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 sym-
bolicznej, 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 doty-
czących zarówno spraw merytorycznych, jak i obserwacji socjologicznych, społeczeństwa amerykańskiego 
w latach 1968-1969. Jestem przekonana, że to świetna lektura dla wszystkich tych, którzy chcą poznać warunki 
społeczno-kulturowe, w jakich narodził się Wydział Pielęgniarstwa w Lublinie”… 

 Monika Kowalska – Przewodnicząca ORPiP w Lublinie V kadencji 2007-2011

Dane kontaktowe:
OIPiP Lublin

Adres: Czechowska 3a, 20-072 Lublin
tel. 81 536 67 67 536 67 66 fax: 81 536 67 60 email: info@oipip.lublin.pl

Nr konta bankowego: 50 12 40 24 70 11 11 00 10 40 54 14 87 

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

pozycje książkowe



3maj-czerwiec 3/2017

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

W dniu 26 maja 2017 r. Uniwersy-
tecki Szpital Dziecięcy rozpoczął 
obchody Jubileuszu 20-Lecia 
swojej działalności. Jubileusz roz-
poczęto Mszą Św w kaplicy pod 
wezwaniem Aniołów Stróżów, 
którą celebrował arcybiskup  
Mirosław Wróbel w koncelebrze 

obecnego i byłych kapelanów Szpitala. Uroczystą Galę w Auli Szpitala 
rozpoczął występ artystyczny przygotowany przez Małych Pacjentów. 
Po wprowadzeniu Sztandaru USzD prowadzenie Gali przejęła Pani  
Katarzyna Pakosińska. 

Głos przewodniczącego str. 4

60 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego str. 5

20-lecie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie str. 7

II Wieczór Integracyjny Pielęgniarek i Położnych str. 8

Hejt w internecie – Internet dobry i zły str. 11

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dyspozytor Medyczny w systemie PRM” str. 15

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  
„Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych” str. 18

Duszpasterstwo Sużby Zdrowia str. 19 

Prawo w praktyce – System Monitorowania Kształcenia (SMK) str. 20

Koniecznie przeczytaj! str. 21

Kondolencje str. 25

w numerze:

Czytaj na str. 5

spis treści:

Czytaj na str. 7

60 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

20-lecie USzD w Lublinie

Korzystając z Internetu, nie da się nie zauważyć komentarzy pojawiają-
cych się pod artykułami. Część użytkowników zamieszcza wpisy, które 
stanowią dyskusję, wymianę zdań czy poglądów. Pozostali, a jak wyni-
ka z badań większa część, bo przekraczająca połowę użytkowników, 
to osoby wpisujące zjadliwe, obraźliwe uwagi nazywane hejtem, od 
angielskiego słowa „hate”, czyli nienawidzić, nie znosić, nie cierpieć 
(Słownik kieszonkowy polsko-angielski angielsko-polski, wyd. Lan-
genscheidt, polska edycja, 2006). Zjawisko hejtu, czyli internetowej 
nienawiści, z  uwagi na ogromną skalę zainteresowało psychologów 
i badaczy uniwersyteckich, którzy próbują znaleźć odpowiedzi na py-
tania skąd się biorą hejterzy i hejt, jak ma się zachować osoba, której 
to zjawisko dotyczy, jak ma się zachować społeczeństwo w obliczu tak 
zmasowanych ataków nienawiści, czy też jak chronić osoby najbar-
dziej narażone na tego rodzaju ataki. 

W  przededniu Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki 11.05.2017 r. odbyła się jubi-
leuszowa konferencja z  okazji 60 – lecia 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskie-
go. Organizatorem był Zarząd Oddziału 
PTP w  Lublinie, Studenckie Koło PTP przy  
Wydziale Nauk o  Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w  Lublinie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 
w Lublinie. Temat konferencji to: „Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pa-
cjent”. 

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

 ■ Wiceprzewodniczące Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Maria Olszak-Winiarska, Agnieszka Kais
wtorek, czwartek  tel. 81 536-67-65

 ■ Seretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Amborska tel. 81 536-67-69
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP

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

 ■ Sędzia Dyżurny  tel. 81 536-67-50
I i III czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

 ■ Dyżur Rzecznika  tel. 81 536-67-51
II i IV czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

 ■ Radca Prawny   tel. 81 536-67-59
przyjmuje we wtorek • godz. 15.30 – 17.00

 ■ Godziny pracy biura:
poniedziałek godz. 8.00 – 16.00
wtorek godz. 8.00 – 17.00
środa godz. 8.00 – 16.00
czwartek godz. 8.00 – 16.00
piątek godz. 8.00 – 15.00

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

 ■ Redaguje zespół w składzie:
Krystyna Amborska, Anita Jasztal-Kniażuk, Agnieszka Kais, 
Marzena Siek, Maria Olszak-Winiarska, Andrzej Tytuła.

Czytaj na str. 11

 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

Informacje

 
z pierwszej 

ręki

oipip.lublin.pl

Hejt w internecie. Internet dobry i zły
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Wejście w życie ustawy z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia 
oraz jej nowelizacji, tym razem 
dotknęło obszaru kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek 
i położnych nakładając na sa-
morządy zawodowe, organi-
zatorów kształcenia, a przede 
wszystkim same pielęgniarki, pielęgniarzy i położne 
nowy rodzaj aktywności. System Monitorowania 
Kształcenia Pracowników Medycznych bo o nim 
mowa niesie ze sobą zarówno nowe możliwości 
jak i nowe zadania stanowiąc część zdecydowanie 
większej całości, którą jest zagadnienie cyfryza-
cji w ochronie zdrowia ujęte dość szczegółowo 
w przywołanej na wstępie ustawie. Z uwagi na fakt, 
iż wszystko co nowe, a zatem odmienne od dotych-
czas wypracowanych standardów w sposób zupeł-
nie naturalny niesie ze sobą określone obawy, jako 
samorząd zawodowy podjęliśmy w tej sprawie sze-
roką akcję informacyjną.
W bieżącym numerze Naszego Głosu zamieściliśmy 
dwa komunikaty podejmujące zagadnienie Systemu 
Monitorowania Kształcenia oraz opublikowaliśmy 
na ten temat artykuł (str. 20-21).
 W akcję informacyjną zaangażowaliśmy również 
kierowniczą kadrę pielęgniarką oraz pełnomoc-
ników w zakładach opieki zdrowotnej kierując do 
nich prośbę o rozpowszechnienie wśród pielę-
gniarek i położnych informacji dotyczących zmian 
w kształceniu podyplomowym. Ponadto na stronie 
www.oipip.lublin.pl oraz na stronach internetowych 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Cen-
trum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
dostępne są instrukcje zakładania kont w SMK w ra-
mach platformy P2. Zdaję sobie sprawę, że treści, 
które w tej chwili przekazuję nie dla wszystkich 
pozostają czytelne, dlatego zachęcam Was, drodzy 
czytelnicy do wnikliwej lektury między innymi bie-

żącego numeru naszego pisma, odwiedzania przy-
wołanych wyżej stron internetowych, a w efekcie do 
podjęcia próby założenia konta osobistego w SMK. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w ramach 
posiadanych kompetencji służymy również pomocą 
telefoniczną. 
Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgnia-
rek i położnych są już naszym udziałem, od 1 lipca 
2017 r. kształcenie podyplomowe począwszy od 
procesu rekrutacji poprzedzonej złożeniem wniosku 
o udział w wybranym rodzaju kształcenia prowa-
dzone będzie tylko i wyłącznie za pośrednictwem 
SMK, co oznacza odejście od składania papierowej 
wersji dokumentów na etapie ubiegania się o udział 
w danym rodzaju kształcenia. Plany kształcenia 
podyplomowego, a następnie elektroniczne wersje 
ich harmonogramów dostępne będą za pośrednic-
twem Systemu Monitorowania Kształcenia. System 
służył będzie do wnioskowania o rozpoczęcie szko-
lenia specjalizacyjnego i dopuszczenie do egzaminu 
państwowego, organizatorzy kształcenia za pośred-
nictwem Systemu będą wnioskowali o udzielenie 
akredytacji dla oferowanego przez siebie rodzaju 
kształcenia, pewne uprawnienia dotyczące pełnie-
nia nadzoru merytorycznego nas przebiegiem pro-
cesu kształcenia nadane zostaną również kierowni-
kom specjalizacji. Wcześniej jednak aby korzystanie 
z SMK pozostawało zgodne z obowiązującymi regu-
lacjami prawnymi zarówno samorządy zawodowe 
jak i organizatorzy kształcenia, a przede wszystkim 
pielęgniarki, pielęgniarze i położne winni uzyskać 
uprawnienia do pracy w Systemie. Pierwszym 
krokiem jest założenie konta w SMK na platformie 
P2, a następnie potwierdzenie tożsamości oraz 
otrzymanie stosownych uprawnień. W przypadku 
pielęgniarek i położnych uprawnienia takie nadają 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych po doko-
naniu weryfikacji danych zawartych we wniosku 
wypełnionym przez pielęgniarkę, położną na etapie 
zakładania konta z danymi, które znajdują się w re-
jestrze prowadzonym przez OIPiP. Jeśli zdarzy się 

tak, że dane we wniosku będą niezgodne z danymi 
w rejestrze wówczas OIPiP nie będą mogły nadać 
stosownych uprawnień do chwili złożenia popraw-
nego wniosku lub uzupełnienia danych w rejestrze, 
a to oznacza, że dalsze poruszanie się w SMK będzie 
niemożliwe do chwili uzyskania wspomnianych już 
uprawnień, określanych potocznie jako „wpuszcze-
nie do systemu”, co z kolei oznacza tyle, że oso-
ba, która takich uprawnień nie uzyska nie będzie 
mogła aplikować do kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych. Z tego względu tak bar-
dzo istotny jest zarówno element samej rejestra-
cji w SMK jak i uzupełniania danych w rejestrach 
prowadzonych przez okręgowe izby pielęgniarek 
i położnych. W tym miejscu pragnę jeszcze zwró-
cić uwagę na jeden istotny element nierozerwalnie 
związany z poruszaniem się w SMK już od chwili 
pierwszej rejestracji, a więc od momentu zakładania 
konta. Element ten to sposób potwierdzania tożsa-
mości w Systemie związany z posiadaniem przez 
użytkownika profilu zaufanego ePUAP jako jednej 
z najbardziej preferowanych form podpisywania 
wniosków składanych w systemie. Forma ta jest 
wolna od jakichkolwiek kosztów związanych z uzy-
skaniem dostępu do ePUAP a podpisane za pomocą 
profilu zaufanego dokumenty nie wymagają ich do-
datkowego uwierzytelniania. 
Zmiana przepisów w obszarze kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych zakłada między 
innymi przejście z wersji papierowej dokumentu na 
cyfrową, stanowi narzędzie szybkiej komunikacji 
wszystkich podmiotów biorących udział w procesie 
kształcenia podyplomowego, ma służyć poprawie 
dostępu do informacji oraz decyzyjności. Za nim 
to nastąpi musimy jednak podjąć trud poznania 
nieznanego i odważnie wkroczyć w nową rzeczywi-
stość. 

Z pozdrowieniem
Andrzej Tytuła

Przewodniczący ORPiP w Lublinie 

Drogie Koleżanki, Koledzy

Głos Przewodniczącego

PODZIĘKOWANIA 
Serdeczne podziękowania dla całego  

personelu Oddziału SOR i Oddziału Neurologii 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie  

za wspaniałą, troskliwą i profesjonalną opiekę 
przesyła wdzięczny pacjent  
Miłosz Ścibior z rodzicami

PODZIĘKOWANIA
Najserdeczniejsze Podziękowania dla Pań Marii Skwarek 

i Barbary Pieczykolan za długoletnią, bardzo owocną i bezin-
teresowną pracę na rzecz Naszego Środowiska w Komisji ds. 
Pomocy Socjalnej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położ-
nych w Lublinie.

Dziękujemy Wam za Wasze serce i konstruktywną współpra-
cę, wnikliwe i empatyczne podejście do jakże ważnych trudnych 
spraw naszych koleżanek pielęgniarek i położnych oraz ich  
rodzin. Byłyście zawsze, gdy inni byli w potrzebie.

Życzymy wiele radości i szczęśliwych chwil w dalszym życiu 
na wypracowanej i zasłużonej emeryturze.

Komisja ds. Pomocy Socjalnej przy ORPiP w Lublinie
oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
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W przededniu Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
11.05.2017 r. odbyła się jubileuszowa konferencja z oka-
zji 60 – lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. 

Organizatorem był Zarząd Oddziału PTP w Lublinie, Studenckie 
Koło PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
nr 4 w Lublinie. Temat konferencji to: „Bezpieczna pielęgniarka 
= bezpieczny pacjent”. 

Wśród licznie zgromadzonych gości, którzy zaszczycili swą 
obecnością jubileuszową konferencję byli przedstawiciele wo-
jewody, lokalnych władz samorządowych, Rektor Uniwersyte-
tu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop, dzieka-
ni Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dyrektor 
SPSK nr 4 dr n. med. Marian Przylepa, Przewodnicząca Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr n. med. 
Grażyna Wójcik, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, konsultanci wo-
jewódzcy z dziedzin pielęgniarstwa, a także innych dziedzin, 
Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Lublinie mgr Andrzej Tytuła, Przewodnicząca Zarządu Od-
działu Polskiego Towarzystwa Położnych w Lublinie mgr Hanna 
Drozdowicz, nestorki lubelskiego pielęgniarstwa, Naczelne Pie-
lęgniarki szpitali, laureatki poprzednich edycji Wojewódzkiego 
i Krajowego Konkursu Pielęgniarka Roku, przedstawiciele Rady 
Społecznej SPSK nr 4.

Otwarcia konferencji dokonała Przewodnicząca Zarządu 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie 
mgr Dorota Flis, przedstawiając krótki rys historyczny PTP oraz 
współczesne kierunki działań na rzecz rozwoju naukowego 
i praktyki środowiska pielęgniarskiego.

Po uroczystym otwarciu konferencji swoją pracę konkurso-
wą zaprezentowała laureatka Konkursu Pielęgniarka Roku 2016 
etapu wojewódzkiego Agata Szlachta – pielęgniarka SPSK nr 
4. Temat przedstawionej pracy odnoszący się do myśli prze-
wodniej to: „Bezpieczna pielęgniarka – bezpieczny pacjent”. 
W swojej pracy autorka podkreśliła czynniki wpływające bezpo-

średnio i pośrednio na poczucie bezpieczeństwa pracujących 
pielęgniarek i ich podopiecznych.

Wśród prezentowanych tematów znalazła się również kon-
kursowa praca laureatki Konkursu Pielęgniarka Roku 2015 „Pie-
lęgniarstwo wielokulturowe – wyzwania dla edukacji i praktyki 
pielęgniarstwa w Polsce”, Agnieszki Borowicz pielęgniarki SPSK 
nr 4. W dobie globalizacji i migracji obywateli, w przypadku ko-
nieczności udzielania świadczeń zdrowotnych w placówkach 
medycznych bardzo przydatna jest znajomość ich odmienności 
kulturowych, co podkreślała laureatka w swoim wystąpieniu.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP 
w Lublinie dr n. med. Renata Domżał - Drzewicka przedstawiła 
zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielę-
gniarek w praktyce.

Część merytoryczną konferencji zakończyła prezentacja 
studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, którzy 
w krótkim spocie i filmie przedstawili wizję współczesnego pie-
lęgniarstwa i promocję zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. 

Z okazji Jubileuszu 60 – lecia, Przewodnicząca Zarządu Od-
działu PTP wręczyła pamiątkowe dyplomy dla osób wspierają-
cych Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i jego sympatyków.

Ze strony zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów 
uznania dla działalności PTP, życzenia kolejnych osiągnięć oraz 
umacniania pozycji i rangi zawodowej pielęgniarki/pielęgnia-
rza.

Na ręce Pani Doroty Flis Przewodniczącej Zarządu Oddziału 
PTP złożono listy gratulacyjne, grawertony oraz bukiety kwia-
tów z okazji Jubileuszu.

Konferencji jubileuszowej towarzyszyły warsztaty tematycz-
ne: „Bezpieczne przemieszczanie pacjenta”, „Bezpieczna Linia 
Naczyniowa”, „Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa”, które 
odbywały się w SPSK nr 4.

 Technikę bezpiecznego przemieszczania pacjentów w ra-
mach warsztatów prezentowała pielęgniarka oddziałowa SPSK 

mgr Dorota Flis – Przewodnicząca Zarządu Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie

60 lat 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

► Ciąg dalszy na str. 6

Wyróżnione osoby z okazji 60-lecia PTP.
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nr 4 Sylwia Boczkowska, która uczestniczyła w szkoleniu trene-
rów w Birmingham w UK w ramach projektu Erasmus + „Euro-
pejski innowacyjny program kształcenia i szkolenia zawodo-
wego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjenta” jako 
przedstawiciel PTP.

Bezpieczna linia naczyniowa pozwoliła uczestnikom teore-
tycznie i praktycznie zapoznać się z innowacyjnymi rozwiąza-
niami w zakresie kaniulacji żył obwodowych.

Warsztaty z resuscytacji krążeniowo – oddechowej prowa-
dzili pielęgniarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego SPSK nr 4 w Lublinie. Uczestnicy 
aktywnie prowadzili resuscytację krążeniowo - oddechową na 
fantomach szkoleniowych, pod czujnym okiem instruktorów 
uczyli się również układania pacjenta w pozycji bezpiecznej 
i zachowania zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pierw-
szej pomocy.

 W/w warsztaty cieszyły się dużym za-
interesowaniem pielęgniarek, położnych 
i studentów kształcących się w zawodzie 
pielęgniarki i pielęgniarza. Uzyskane 
umiejętności i wiedza w poszczególnych 
dziedzinach zastosowane w praktyce po-
zwolą zwiększyć bezpieczeństwo pielę-

gniarek i chorych. 
Organizatorów Jubileuszu ucieszyła tak liczna obecność  

pielęgniarek i położnych. Optymizmem napawa uczestnictwo 
dużej grupy studentów oraz ich czynne zaangażowanie. 

Studenci podjęli rolę prowadzących konferencję i doskonale 
się w niej sprawdzili, wnosząc radość, młodość i nadzieję na 
dobrą przyszłość lubelskiego pielęgniarstwa.

Uroczystość zakończyła się koncertem zespołu muzycznego 
ART DÈCO, który dostarczył uczestnikom każdego pokolenia 
wielu przyjemnych wrażeń. Poezja śpiewana w aranżacji solisty 
Kamila Kuszplaka, pielęgniarza SPSK nr 4 zakończyła uroczy-
stość z okazji 60 - LECIA PTP w Lublinie.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za obecność na naszym 
jubileuszowym spotkaniu, do zobaczenia przy okazji kolejnych 
jubileuszy.

Grawerton ufundowany przez ORPiP w Lublinie.

Pan A. Tytuła – Przewodniczący ORPiP w Lublinie, wręcza Dyplom Uznania  
Pani D. Flis – Przewodniczącej Zarządu Oddziału PTP w Lublinie.

Koncert zespołu „ART DECO”.



7maj-czerwiec 3/2017

„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w LublinieAlicja Buksińska – Naczelna Pielęgniarka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie 

W dniu 26 maja 2017 r. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy rozpoczął obchody Jubileuszu 20-Lecia swojej działalności. Jubileusz 
rozpoczęto Mszą Św w kaplicy pod wezwaniem Aniołów Stróżów, którą celebrował arcybiskup Mirosław Wróbel w konce-
lebrze obecnego i byłych kapelanów Szpitala. Uroczystą Galę w Auli Szpitala rozpoczął występ artystyczny przygotowany 

przez Małych Pacjentów. Po wprowadzeniu Sztandaru USzD prowadzenie Gali przejęła Pani Katarzyna Pakosińska. Uroczystość 
zaszczyciło wielu znakomitych gości, wśród nich Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm RP 
Lech Sprawka, Wojciech Wilk, Genowefa Tokarska, Stanisław Żmijan, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Woje-
wództwa Sławomir Sosnowski, Jego Magnificencja Rektor Andrzej Drop, Jego Ekscelencja ks. Abp. Stanisław Budzik, Arkadiusz 
Bratkowski członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Karol Tarkowski Dyrektor LOW NFZ, Mirosław Jabłoński prorektor UM ds. 
Klinicznych. Szpital otrzymał wiele odznaczeń, dyplomów, listów gratulacyjnych. Pan Wojewoda Lubelski przyznał dla USzD Dy-
plom uznania Wojewody Lubelskiego wraz z Medalem. Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop przyznał 
szpitalowi Odznakę Honorową ,,Zasłużony dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 
szpitalowi odznakę honorową ,,Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” oraz Dyplom Uznania w postaci Grawertonu. Prezydent 
Miasta Lublin przyznał szpitalowi Medal 700-Lecia Miasta Lublin. Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wrę-
czył szpitalowi Dyplom Uznania w postaci Grawertonu. Wielu pracowników szpitala otrzymało odznaczenia państwowe przyzna-
ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczenia których w imieniu Prezydenta dokonał Wojewoda Lubelski Przemysław  
Czarnek. Wśród osób odznaczonych były również pielęgniarki. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały: Joanna  
Bieńkowska, mgr Anna Kwaśniewska, mgr Małgorzata Mikita. Srebrnym Medalem odznaczono mgr Annę Kruszyńską Gdak oraz 
mgr Elżbietę Kostrzewską. Brązowy Medal otrzymała mgr Małgorzata Cybula-Misiurek, mgr Małgorzata Pachuta oraz mgr Beata 
Paździor. Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego mgr Alicję Buksiń-
ską. Ponadto Panie Krystyna Słotwińska, mgr Maria Grundas oraz mgr Zuzanna Podlodowska wyróżnione zostały Dyplomami  
Marszałka Województwa. Jego Magnificencja Rektor przyznał Pani mgr Teresie Barańskiej i mgr Danucie Kuźma odznaki ,,Zasłużo-
ny dla Uniwersytetu Lubelskiego” natomiast Prezydent Miasta Lublin przyznał Pani dr n. med. Krystynie Kiczuk Medal Prezydenta 
Miasta Lublin. Wszystkim odznaczonym składamy serdeczne gratulacje.

20-lecie
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Grawerton ufundowany przez ORPiP w Lublinie.Pan A. Tytuła – Przewodniczący ORPiP w Lublinie, wręcza Dyplom Uznania  
Panu J. Szareckiemu – Dyrektorowi USzD w Lublinie.
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Międzynarodowy Dzień Pielęgniar-
ki to święto obchodzone corocznie 
12 maja, ustanowione przez Mię-
dzynarodową Radę Pielęgniarek na 
Kongresie w  Meksyku w  1973 roku. 
To również rocznica urodzin Florence 
Nightingale, prekursorki nowocze-
snego pielęgniarstwa. Dzień Położ-
nej obchodzony jest zaledwie kilka 
dni wcześniej – 8 maja, w  tym dniu 
przypada rocznica urodzin niezwy-
kłej polskiej położnej Pani Stanisławy 
Leszczyńskiej. Właśnie z  okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i  Dnia Położnej, corocznie od 2012 

roku Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Lublinie z myślą o swo-
ich pielęgniarkach i położnych organi-
zuje tzw. imprezy plenerowe. Począt-
kowo były to majówki rodzinne, które 
dwa lata temu na wyraźne życzenie 
pielęgniarek i położnych zrzeszonych 
w  naszej izbie ustąpiły miejsca wie-
czorom integracyjnym. 

W  tym roku świętowaliśmy w  dniu 
19 maja na terenie hali Tragów  
Lublin S.A. pod hasłem: „II Wieczór  
Integracyjny Pielęgniarek i Położnych”. 

II Wieczór Integracyjny  
 
 
 
 

Pielęgniarek i Położnych

► Ciąg dalszy na str. 9

Funkcyjni członkowie Prezydium ORPiP w Lublinie.
Od lewej: M. Siek, M. Olszak-Winiarska, A. Tytuła, K. Amborska, A. Kais.

Uczestnicy II Wieczoru Integracyjnego.
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Miejsce imprezy nie zostało wybrane 
przypadkowo, doświadczenia minio-
nego roku oraz nieprzewidywalność 
wiosennej aury wymusiły na organi-
zatorach podjęcie kroków w kierunku 
znalezienia takiego miejsca, w którym 
w  jednym czasie uda się zgromadzić 
około 1000 uczestników i zapewnić im 
dobre warunki do zabawy na wypa-
dek gdyby aura tego dnia była szcze-
gólnie kapryśna. W bieżącym roku po-
goda dopisała – 19 maja był ciepłym, 
słonecznym dniem, impreza oficjalnie 
rozpoczęła się o godz. 19:00 i ostatecz-
nie zgromadziła około 800 uczestni-
ków. Rozpoczęcia II Wieczoru Integra-
cyjnego w  towarzystwie funkcyjnych 
członków Prezydium ORPiP w Lublinie 
dokonał Przewodniczący ORPiP w Lu-
blinie Pan Andrzej Tytuła, który zapro-
sił wszystkich do dobrej zabawy oraz 
przybliżył główne punkty imprezy. Na-
sze koleżanki i koledzy bawili się przy muzyce Zespołu PRIMO, integracja miała miejsce zarówno na parkiecie jak i poza nim, 
a jej forma była osobistym wyborem każdego z uczestników. Wieczór Integracyjny był okazją do spotkań po latach, do za-
cieśniania towarzyskich relacji, a także służył oderwaniu się od codziennych zawodowych i pozazawodowych obowiązków. 
Pełny parkiet świadczył jedynie o tym, że pielęgniarki i położne lubią i potrafią doskonale bawić się, Ci do których uśmiech-

nęło się szczęście, podczas losowania tzw. fantów 
zostali obdarowani rozmaitymi nagrodami rzeczo-
wymi. Zabawa trwała do godz. 2:00 i przeszła już 
do historii. Czas jednak bardzo szybko płynie i za 
rok czeka nas kolejny Międzynarodowy Dzień Pie-
lęgniarki i Dzień Położnej dlatego już teraz zachę-
camy Was drogie koleżanki i koledzy do dzielenia 
się w  szerszym gronie swoimi spostrzeżeniami, 
po to aby obrać właściwy kierunek świętowania 
w przyszłości, bo przecież te spotkania są dla Was 
i mają odpowiadać Waszym preferencjom.

Wspólna zabawa.

Losowanie nagród rzeczowych.

Partner wieczoru.
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Szanowne Panie i Panowie – pielęgniarki, pielęgniarze i położne

Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej  przypomina nam wszystkim o ważnej roli, 
jaką pełnicie Państwo wobec człowieka, społeczeństwa.

Z okazji Waszego święta, zespół Solpharm pragnie życzyć Wam wszystkim 
pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym wielu pomyślnych dni, szczęścia w życiu 
osobistym i rodzinnym, determinacji i entuzjazmu w dokonywaniu  pozytywnych 

zmian oraz radości z każdego dnia, który przynosi uśmiech i radość pacjenta.

z wyrazami szacunku 

Piotr Deszcz wraz z całym zespołem Solpharm

8-12 maja 2017r.
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Korzystając z Internetu, nie da się nie zauważyć komen-
tarzy pojawiających się pod artykułami. Część użytkowni-
ków zamieszcza wpisy, które stanowią dyskusję, wymia-
nę zdań czy poglądów. Pozostali, a jak wynika z badań 
większa część, bo przekraczająca połowę użytkowników, 
to osoby wpisujące zjadliwe, obraźliwe uwagi nazywane 
hejtem, od angielskiego słowa „hate”, czyli nienawidzić, 
nie znosić, nie cierpieć (Słownik kieszonkowy polsko-an-
gielski angielsko-polski, wyd. Langenscheidt, polska edy-
cja, 2006). Zjawisko hejtu, czyli internetowej nienawiści, 
z uwagi na ogromną skalę zainteresowało psychologów 
i badaczy uniwersyteckich, którzy próbują znaleźć odpo-
wiedzi na pytania skąd się biorą hejterzy i hejt, jak ma się 
zachować osoba, której to zjawisko dotyczy, jak ma się 
zachować społeczeństwo w obliczu tak zmasowanych 

ataków nienawiści, czy też jak chronić osoby najbardziej 
narażone na tego rodzaju ataki. 

Kto i kogo może aż tak nienawidzić, żeby pisać 
hejterskie komentarze? 

Według badań przeprowadzonych w Stanach Zjedno-
czonych na uniwersytetach Arizona i Utah aż 20% komen-
tarzy w Internecie można nazwać hejterskimi, a ponad 
50% jest „co najmniej nieuprzejma” (http://www.new-
sweek.pl/nauka/naukowcy-zbadali-hejt-internetowy-co-
piaty-komentarz-jest-obelzywy-, artykuly,345268,1.html). 
Według polskich badań typowym internetowym hejte-
rem jest chcący zachować anonimowość mężczyzna. Ro-
dzimy hejter to osoba, która ma niskie poczucie własnej 
wartości, często problemy życiowe, za które winą obarcza 
wszystko i wszystkich, a pisanie hejterskich komentarzy 
jest jednym ze sposobów na rozliczenie się ze światem. 
Do takich działań przyznaje się co dziesiąta osoba za-
mieszkująca nasz kraj (http://www.newsweek.pl/polska/
hejt-w-internecie-kto-hejtuje-jak-walczyc-z-hejtem-w-
sieci,artykuly,368037,1.html). 

Hejterami są zwykle osoby ukrywające się pod interne-
towymi pseudonimami, czyli „nickami”. W praktyce wy-
gląda to tak, że hejter zakłada fikcyjne konto na danym 
portalu (często na krótki czas, by zaraz je zmienić) i czując 
się całkowicie bezkarnym, wstawia zjadliwe komentarze. 

Nie przebiera w słowach – aż 14% komentarzy zawiera po-
toczne, wulgarne słownictwo. 

Kto jest narażony na takie hejterskie ataki? Według 
przytaczanych powyżej badań celem polskich hejterów są 
najczęściej osoby publiczne (10,2%), znajomi (7,9%), osoby 
niepubliczne (7,0%). Pierwsze miejsce osób publicznych 
nie dziwi badaczy. Osoby publiczne, a więc osoby wyko-
nujące funkcje publiczne, politycy, osoby związane z kul-
turą i sztuką, celebryci budzą wiele kontrowersji swoim 
zachowaniem, ubiorem, wypowiedziami, a to jest właśnie 
to, co napędza hejterów. Nieważne jest, czy dana osoba 
żyje, czy nie. W internetowym świecie nie ma sacrum. Bar-
dzo często hejt dotyczy osób z bliskiego środowiska, np. 
młodzież nęka w ten sposób swoich kolegów (i to już nie 

jest hejt anonimowy, ale jak najbardziej jawny), co czasami 
kończy się dramatycznie. Zdarza się, że media podają in-
formacje o samobójstwach nastolatków, którzy padli ofia-
rami takiej internetowej przemocy. 

Dlaczego ktoś zadaje sobie aż tyle trudu, żeby dać 
upust frustracji, złości, niezadowoleniu w Internecie? I czy 
hejtowany artykuł jest faktycznie powodem wypowiedzi? 
Psycholodzy nie dają na to pytanie jednoznacznej odpo-
wiedzi, a jako przyczyny wymieniają niskie poczucie wła-
snej wartości, prymitywizm, ale też zaniedbania rodziców 
w wychowywaniu dzieci (zajmowanie dzieci od małego 
elektronicznymi zabawkami). 

– Cholernie wygodne było uciszanie swoich 2-3 letnich 
dzieci tabletem, zamiast smoczka, bo bachor milczał. Wy-
godne było zostawianie nastoletnich synów przed ekra-
nem komputerów ze strzelanką sam na sam. Zostawianie 
podstawówkowych córeczek ze smartfonem, setkami sel-
fie i facebookiem. Mieliśmy spokój, a to przecież najcen-
niejsze. A teraz hydra wypełza – pisze w portalu naTemat 
bloger Jarosław Jaworski*. (http://natemat.pl/148035,ni-
e-tylko-o-dominiku-pisano-dobrze-ze-zdechl-hejt-na-
zmarlych-to-polska-codziennosc) 

Cytaty dajmy mniejszym fontem, by je odróżnić od tek-
stu.

Warto przeczytać

► Ciąg dalszy na str. 12

Hejt w internecie 
Internet dobry i zły

Internet to niewątpliwie okno na wielki świat, które daje nieograniczoną wolność, rozumianą na wiele sposobów, 
w tym wolność wypowiedzi. Jednak nie zawsze dobrze wykorzystywaną…

mgr piel. Katarzyna Trzpiel
Oxford University Hospitals
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(pisownia oryginalna) Pan Pieniążek: Piszę hejty. Owszem. To moja 
forma protestu przeciw głupocie redaktora, który raczy podpisywać 
się pod farmazonami które głosi. Lub wobec człowieka który obraża 
innych forumowiczów i nie wdaje się w rzeczową dyskusję - ciśnie 
inwektywy i poza tym kompletnie nic. I tępię „Patryjotów” którzy 
nie potrafią pisać po Polsku. Tak. Ich najbardziej. Jestem chu…em? Ok. 
Nie przeszkadza mi to. 
(http://www.newsweek.pl/nauka/naukowcy-zbadali-
hejt-internetowy-co-piaty-komentarz-jest-obelzywy-
,artykuly,345268, 1.html)

Hejter – bezkarny anonim?
Wielu użytkownikom Internetu wydaje się, że pisząc 

komentarze są całkowicie anonimowi, a co za tym idzie 
bezkarni. Taka świadomość powoduje, że ich wypowiedzi 
są ostre, często zawierają obraźliwe, czy wręcz wulgarne 
słowa, a pisane przez nich komentarze naruszają dobra 
osobiste osób, których życie/zachowanie jest komento-
wane. Jednak anonimowość w Internecie jest pozorna, 
a tożsamość użytkowników można sprawdzić. Gdy zdarzy 
się, że to nasze dobra osobiste zostaną naruszone przez in-
ternetowego hejtera, możemy skierować sprawę do sądu, 
gdzie na podstawie art. 212 Kodeksu karnego będziemy 
dochodzić swoich praw. Kodeks karny rozróżnia dwa pod-
stawowe rodzaje przestępstwa internetowego – jest to 
pomówienie i zniewaga. 
Pomawiać to zgodnie z definicją ze Słownika współcze-
snego języka polskiego niesłusznie i krzywdząco oskarżać 
kogoś o coś, zarzucać, posądzać.
Znieważać to ubliżać komuś słowem lub czynem, „obrażać 
kogoś” (Słownik współczesnego języka polskiego, wyd. 
WILGA, Warszawa 1996). 

Pielęgniarka hejtowanym i hejterem
Jeśli sięgniemy do tradycji pielęgniarskich, każda forma 

nienawiści była temu zawodowi obca, bo przecież pielę-
gniarstwo zawsze służyło dobru człowieka. Czy i skąd więc 
hejt w pielęgniarstwie?

Przeglądając strony internetowe (nie tylko strony zwią-
zane z pielęgniarstwem) w poszukiwaniu komentarzy 
dotyczących pielęgniarstwa i samych pielęgniarek/pielę-
gniarzy, trafiałam na bardzo różne, często skrajne wypo-
wiedzi internautów. Są komentarze pochlebne, chwalące 
pielęgniarki, wypowiedzi osób rozumiejących trudy zawo-
du i z czym mierzą się na co dzień osoby wykonujące ten 
zawód. 
(pisownia oryginalna) Onka: Pare lat temu lezalam z dzieckiem na 
oddzale, chociaz lezeniem tego nazwac nie mozna. Poniewaz placi sie 
za pobyt rodzica a materace organizje sie we wlasnym zakresie. Na-
prawde o pielegniarkach nie moge nic zlego powiedziec. Mile, uprzej-
me, umiejace pracowac z dziecmi ale przepracowane. Dyzur we dwie 
na zmianie, w nocy jedna pielegniarka i tak samo w weekendy, to jakis 
koszmar (...) 
(http://krakow.onet.pl/forum/krakow-tragedia-w-
szpitalu-pielegniarka-pomylila- l ,2821400,cz y taj-
popularne.html)

Niestety, więcej wypowiedzi jest negatywnych, prze-
pełnionych złością, nienawiścią. Lawiny komentarzy 

zwykle pojawiają się po doniesieniach mediów o błędzie 
popełnionym przez pielęgniarkę, czy też przy okazji wyda-
rzeń szeroko komentowanych przez media, jak np. strajki 
w 2016 roku. Przykładem mogą być poniższe komentarze 
zamieszczone na forum24 w dyskusji pod artykułem „Pie-
lęgniarka – zawód poszukiwany”.
(pisownia oryginalna) Januszek104: (…) wy strajkujecie kosz-
tem często życia i zdrowia ludzkiego, a to można nazwać raczej nie 
strajkiem tylko terroryzmem. Bo kto cos chce osiągnąć kosztem życia 
i zdrowia innego człowieka jest terrorystą .A wy tak robicie odchodząc 
od łóżek pacjentów. 
Szczera: Trzeba mieć nierówno pod sufitem, żeby w dzisiejszych cza-
sach wybrać taki zawód i studiować 5 lat i płacić na zaocznych po to, 
żeby potem być takim dwa w jednym-tzn. sprzątaczką i pielęgniarką 
za marne grosze. Rząd was nigdy nie doceni.
(http://forum.nowiny24.pl/pielegniarka-%E2%80%93-za-
wod-poszukiwany-t73026/).

Komentarze zamieszczone pod artykułem „Pan hrabia 
i pielęgniarki. Po 5 latach studiów nie chcą być służącymi” 
w portalu gazetaprawna.pl:
(pisownia oryginalna) Anka (2016-06-19 22:08) Byłam ostatnio 
w szpitalu.8 pielęgniarek na oddziale z czego .2 zajmuje się pacjenta-
mi reszta zajęta była piciem kawy, oglądaniem TV i plotkami. 
(pisownia oryginalna) Jola (2016-06-19 16:39) Wielmożne panie 
pielęgniarki, obiegowa opinia o piciu kawy i nie reagowaniu na prośby 
pacjentów nie jest tak bardzo odosobniona. A panie mgr pielęgniar-
stwa macie po prostu kompleksy. Lekarz bez pielęgniarki się obejdzie, 
ale pielęgniarka bez lekarza nie. A propos przepracowania pielęgnia-
rek- moja opinia pochodzi z autopsji. Moja mama zmarła będąc na sali 
intensywnej terapii, bo pielęgniarka w tym czasie zajęta była ...piciem 
kawy i nie zauważyła, że stan pacjentki się pogorszył. Na sali chorych 
leżały wówczas tylko 2 pacjentki.
(http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/952694, 
pan-hrabia-i-pielegniarki-po-5-latach-studiow-nie-chca-
byc-sluzacymi.html)

Komentarze na blogu ojca wspominającego leczenie 
dziecka w szpitalu dziecięcym:
(pisownia oryginalna) znieczulica na niekłańskiej • 8 lat temu nieste-
ty zgadzam sie z autorem tekstu. Obecnie jestem w szpitalu z synkiem 
6 dzien. Najwiekszą porażką są pielegniarki, trzeba samemu wszystkie-
go pilnowac (podawania leków też). Ale naszczescie Mikołajek (synek) 
jest ze mną, wiec staram sie wszystkiego sama dopilnowac. Niestety 
obok na sali leży mała Oliwka, ma 4 m-ce. Z tego co nam wiadomo była 
podtapiana przez swoich opiekunów i jest z nią zle. „Mamusia wpada 
na 5 minut i wypada. Wydawałoby sie, ze w tej sytuacji mała Oliwka 
moze liczyc na ciepło i wyjatkową opieke personelu. Nicc bardziej myl-
nego. Oliwka lezy z odparzona pupą, na karmienie przychodza z łaska, 
wtedy kiedy dziewczyny z pokoju zwróca im uwage. Ludzie po prostu 
koszmar. To biedne dziecko cały czas płacze. Oliwka ma uszkodzony 
mózg najprawdopodobniej. dodatkowo jest zagrzybiała wiec matki 
innych maluszków boją sie ja brac na rece co jest zupełnie zrozumiałe. 
Serce sie kraje, ze ta mała istotka jest taka biedna i nikt nie chce jej pomóc. 
Tak sobie mysle, ze gdybym nie miała mozliwosci zając sie synkiem w szpi-
talu przez 24h/dobe, to moim dzieckiem nikt by sie tak naprawde nie zajął. 
Tacy ludzie nie powinni pracowac w tak specyficznym zawodzie.

► Ciąg dalszy na str. 13
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piguła znieczulica na niekłańskiej  • 8 lat temu Będąc w szkole pielę-
gniarskiej, miałam praktyki na Patologii Noworodka i Niemowlecia, na 
Niekłańskiej właśnie... Z przerażeniem patrzyłam na pielegniarki i za-
stanawiałam sie, czy kazda tak ma po paru latach pracy w zawodzie. 
Na szczęście nie. Nie wiem, dlaczego tak się tam dzieje, ale to jest kosz-
mar. Zdecydowanie odradzam... 
(http://notatnik.mekk.waw.pl/archives/98-Wspomnienie-
_z_Nieklanskiej.html) 

Kto wypowiada się na tematy związane z pielęgniar-
kami? Mogą to być osoby spoza grupy zawodowej, które 
doświadczyły kontaktu z ochroną zdrowia i kontakt ten 
był niesatysfakcjonujący, osoby te mogły być pacjentem 
lub bliskim pacjenta, czy też z boku obserwowały po-
byt w szpitalu. Przebieg leczenia nie zawsze był zgodny 
z oczekiwaniami, w trakcie pobytu osoby te mogły obser-
wować różne sytuacje, zarówno związane bezpośrednio, 
jak i pośrednio z leczeniem. Mogą to też być osoby, któ-
re zwykle wiedzą wszystko najlepiej i nie znając tematu, 
muszą się wypowiedzieć, może gdzieś coś kiedyś słysza-
ły, często powtarzają krążące stereotypy, a więc sytuacje, 
o których się wypowiadają, niekoniecznie miały miejsce 
w podawanej przez nie formie. Inną grupą, której przyj-
rzymy się za chwilę bliżej, są same pielęgniarki. Niestety, 
wiele dyskusji na forach pielęgniarskich to przysłowiowe 
włożenie kija w mrowisko. Czasem jedna informacja uru-
chamia lawinę hejtu.

Pielęgniarka pielęgniarce… hejterem
Pielęgniarki są bardzo aktywne w Internecie. Przeszu-

kując sieć, znajdziemy liczne strony internetowe, blogi, 
profile na mediach społecznościowych, zakładane i pro-
wadzone przez pielęgniarki. Wiele z nich służy wymianie 
zdań, doświadczeń, przekazywaniu informacji o nadcho-
dzących wydarzeniach. Wiele z nich jest merytorycznym 
wsparciem. Wśród wypowiedzi dominują zdania fachowe, 
rzeczowe, ale czasem pojawiają się zgrzyty. Zgrzyty, które 
nazwiemy hejtem. Jakie są najczęstsze tematy sprzyjające 
wzajemnemu hejtowaniu? Wydaje się, że najczęściej po-
wodem negatywnych wypowiedzi są różnice w wykształ-
ceniu, przepychanki, czy lepsze są pielęgniarki po liceum, 
studium medycznym czy po studiach, starsze czy młod-
sze.
(pisownia oryginalna) #37 2017.02.16 15:50:38 ~do 36 
Nie trzeba się było poświęcać, nikt was do takich poświęceń nie zmu-
szał!
(wypowiedź odnośnie ukończenia studiów na portalu pielęgniarki.
info.pl)
#38 2017.02.16 16:30:58 ~do 37 
A Tobie nikt nie zabrania się kształcić i zarabiać więcej, nie poświęci-
łam się bo mnie ktoś zmuszał tylko dla tego żeby się cenić i nie dawać 
sobą pomiatac.
#39 2017.02.16 16:40:49 ~do 37 
Skoro Pani się nie poświęcała, to niech nie zazdrości teraz, że osoby, 
które się poświęcały może będą miały większe pensje. Zawsze możne 
Pani się jeszcze dokształcić. Tak na marginesie sama robię mgr, ale bar-
dzo szanuję wszystkie koleżanki z większym stażem, niezależnie od 
Ich wykształcenia i chętnie korzystam z ich doświadczenia. A i jeszcze 

jedno na studiach mgr jest bardzo dużo Pań 50 +, tak więc może do 
dzieła droga koleżanko :-)

Pojawiają się pretensje, że wiele pielęgniarek pracuje 
w kilku miejscach jednocześnie:
(pisownia oryginalna) Tutaj nie chodzi o zazdrość tylko o sprzedaj-
ność i hipokryzję. Na dyżurach jak to jest źle i ciężko, jak mało zara-
biamy i ile się od nas wymaga. Tylko czcze gadanie w dyżurce. A tym-
czasem pielęgniarka potrafi po 12 h dyżurze na etacie (intensywna), 
cudownie zjawiać się na innego typu oddziale w miejscowości odda-
lonej o 30-40 km na 24 h i potem pędzić w drugą stronę na kolejne 
12 h. Nie interesuje mnie zdrowie koleżanki (każdy przejaw i próba 
ostrzeżenia o skutkach zdrowotnych dla organizmu takiej pracy koń-
czy się co najmniej posądzeniem o zazdrość), nie interesuje mnie ile 
zarabia (ponieważ czasami nie wiem czy się śmiać czy płakać widząc 
sprzedajność koleżanek - np.15-18 PLN brutto - dobry płytkarz bierze 
więcej, a od niego nie zależy ludzkie życie), bardziej chodzi o perfidię 
i hipokryzję tych pielęgniarek. 90 % z nich potrafi skarżyć się na zmę-
czenie i wprost oczekuje, że pozostałe koleżanki
a) będą godzić się na wcześniejsze ich wyjścia z pracy i późniejsze 
przyjścia,
b) będą wykonywały za nie większość pracy (z reguły pracodawca wy-
maga tylko od pracowników etatowych (cieszy się z obstawionych dy-
żurów, więc pielęgniarki kontraktowe i na umowę zlecenie mogą robić 
wszystko).#4 2017.02.04 18:19:51 ~kasia 
Do naszej ekipy też dołączyła pielęgniarka pracująca na 3 etaty i już 
wszyscy się do niej dostosowują razem z oddziałową a ja się pytam 
jakim prawem? Jeżeli ktoś wykonuje kilka prac to żadnej nie wykona 
dobrze, bo niestety jest tylko człowiekiem a nie robotem.
#11 2017.02.04 22:42:57 ~ola 
Do Andzi - trochę więcej kutury, jesteśmy na portalu a nie przy budce 
z piwem. Chyba ,że przez to bieganie z pracy do pracy zapomniałaś jak 
wyrażać się poprawnie.
#14 2017.02.05 06:59:27 ~Kala 
Sama jestem pielęgniarką i powiem tak ta grupa zawodowa to jed-
no wielkie gniazdo żmij, które się niedługo pozagryza. Musi nadejść 
nowe pokolenie, bardziej kulturalne i kreatywne to może coś się zmie-
ni. Bo teraźniejszość to poprostu żenada. INTRYGANTKI W BIAŁYCH 
FARTUCHACH.
#18 2017.02.05 11:35:50 ~piel 1 eta 
Walczyć ze zleceniowymi bojkotować bo nigdy nie będzie podwyżek 
! wprowadzić obowiązkowe kontrole ile odpoczywały po dyżurze ! nic 
nie robić za nich !
#23 2017.02.05 14:24:32 ~mądra 
Ty ta niereformowalna robotnico-pielęgniarka co siedzi non stop w fe-
kaliach, przedwcześnie podstarzała, szara od tych dyżurów i brzydka- 
no to gratuluję i nic dziwnego że takie słownictwo.
(http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/6991) 

A jak reagują pielęgniarki na wiadomość o popełnionym 
przez koleżankę błędzie? Czasem są to głosy wsparcia, 
współczucia, bo każdy z nas jedzie na tym samym wózku 
– na popełnienie błędu zwykle składa się wiele czynników, 
w tym zbyt mała liczba pielęgniarek na dyżurze, przepra-
cowanie, przemęczenie.
#22 2011.12.05 11:59:20 ~pielęgn 
(pisownia oryginalna) Bardzo współczuję Rodzicom dziecka, bo 
jest to niewyobrażalna tragedia! Pielęgniarka natomiast jest w sytu-

Hejt w internecie...

► Ciąg dalszy na str. 14
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acji, w jakiej mogla znaleźć się każda z nas i nie wyobrażam sobie co 

Ona teraz czuje! Owszem, bezpośrednia wina jest Jej, ale czy nie nale-

żałoby wziąć pod uwagę tego co wpłynęło na Jej tak przerażającą po-

myłkę? Od lat bębnimy, że jest nas stanowczo za mało na dyżurach, że 

jesteśmy przemęczone nawałem obowiązków, biurokracji, procedur, 

itd. Podejrzewam, że ta Pielęgniarka była najzwyczajniej w świecie 

zmęczona co miało bezpośredni wpływa na to co się stało. Pielęgniar-

ka to tylko człowiek i należy dbać o to aby pracowała w spokoju, bez 

pospiechu, bez biegania, bez nerwów czy wszystko zrobi na czas.Takie 

są właśnie nasze dyżury! Wszystkim grupom zawodowym gwarantuje 

się przerwy w pracy na odpoczynek, na posiłek, natomiast u nas nie 

jest to przestrzegane, bo nie ma na nic czasu! Pospiech, to zły doradca 

i mamy tu doskonały na to przykład. 

(pisownia oryginalna) #3 2010.10.22 09:44:02 ~mgr p-arz 

Bardzo smutne. Jakiś element był żle wykonany, zinterpretowany lub 

w ogóle go zabrakło - jeżeli chodzi o bardzo sztywne procedury prze-

taczania krwi i płynów krwiozastępczych ! Druga sprawa - przedsta-

wicieli najbardziej wrednej grupy zawodowej w polsce - czyli lekarzy, 

trzeba „trzymać na smyczy „Budzić, wołać, telefonicznie konsultować, 

zmuszać do efektywnego dyżuru . magister pielęgniarz . Bo w razie 

czego - wszystkiego się wyprą - magister pielęgniarz . Tu również 

wspomniany lekarz – bardzo często pielęgniarki hej tują lekarzy. 

#5 2010.10.22 09:52:17 ~piguła 

Ja też nie wierzę w samowolkę! Ale wierzę, ze lekarzowi nie chciało 

się pójść razem z Tą pielęgniarką do tego chorego i podać ten waż-

ny lek! Nie wiem dlaczego pielęgniarka ma wyręczać lekarza w jego 

obowiązkach! Obudżcie się doktory i zajmijcie swoimi obowiązkami! 

A my pielęgniarki mimo natłoku pracy musimy sprawdzać każdy lek 

kilka razy- to nasz obowiązek!

(http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/3676) 
Podsumowując wpisy pielęgniarek, kilka dotyczących 

zawodu ogólnie:
(pisownia oryginalna) #1 2017.02.13 18:11:51 ~maria 

Mam ten sam dylemat, no cóż moje życie już przeminęło, praca zawo-

dowa również, jeszcze trzy lata ,jak dożyję ,emerytura ,no nie chyba 

raczej zapomoga, żałuję tych straconych lat w murach szpitala wśród 

smrodu ,śmierci i nie życzliwych osób, moja rodzina nigdy nie miała 

normalnych świąt ,wakacji i urlopu, żadnych zaplanowanych dni. po-

zostaj mi tylko oczarowanie i utracone zdrowie. zadna rozsądną matka 

nie powinna pozwolić swojej córce na taki zawód. Prace w szpitalu .

#8 2017.02.13 20:23:01 ~Położna 2 

Też tak uważam.30 lat ciężkiej pracy. Swiatek piatek i niedziela. Ludzie 

siedzą przy wigilijnym stole a ja jadę do pracy. A pensja żałosna.Cza-

sami będąc z dziećmi na zakupach zastanawiam się czy rzeczy są ta-

kie drogie, czy ja tak mało zarabiam. I te ciągłe przepychanki w pracy. 

Dramat.

#19 2017.02.13 22:10:00 ~Daniel 

Jesteście głupie baby, bez ambicji. Ja jestem na pierwszym roku i wiem 

czego chcę. Chcę pracować jako pielęgniarz, te wasze lamenty. Prze-

kwalifikowanie to kwestia chwili, dlaczego tego nie zrobicie? To wy 

zanizacie standard pracy, to przez Was zmierzłe baby ludzie nas nie 

trawią. Nie rozumiem Was. POLECAM PIELĘGNIARSTWO!

#26 2017.02.14 08:12:36 ~Pielęgniar 

Dla mnie ten zawód przynosi sens i radość życia. 

(http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/7054) 
Kahaa

16 marca 2015 o 23:14

Każda z nas miała swój powód wybierając ten zawód, inną motywacje, 

jedno jest pewne bez empati nie da rady. Wybierając ten zawód dwa-

dzieścia lat temu kierowałam się innym systemem wartości niż teraz, 

teraz lubie to co robie, ciesze się widząc efekty mojej pracy .choć nie 

zawsze podoba mi się zachowanie ”moich koleżanek 

(http://tatawpolsce.blog.pl/2015/03/16/pielegniarki-to-
odpady-z-medycyny-skad-taka-opinia/) 

Co z tym fantem zrobić?
Czytając niezliczone komentarze dotyczące pielęgnia-

rek, pisane zarówno przez same pielęgniarki, jak i osoby 
spoza środowiska, zastanawiałam się, co z tym zrobić. 
Czy pod zjadliwym komentarzem dopisać kolejny, może 
jeszcze bardziej złośliwy? A może spróbować dyskutować 
o problemie, może moje merytoryczne uwagi przekonają 
hejtera? Czy może lepiej zostawić to wszystko bez odpo-
wiedzi? Rozmawiałam z koleżankami i kolegami „po fachu”, 
jakie jest ich zdanie na ten temat. Większość z moich roz-
mówców nie przywiązuje wagi do tego typu wypowiedzi. 
Wiedzą swoje, wiedzą, jak wygląda wykonywanie tego za-
wodu i zdają sobie sprawę z różnych nastawień, zarówno 
w środowisku pielęgniarskim, jak i wśród pacjentów i ich 
bliskich. Uważają, że na wszelkie odpowiedzi szkoda ener-
gii i czasu, bo pacjenci, ich rodziny czy tzw. wszystkowie-
dzący zawsze będą mieli swoje zdanie. Jeśli jest negatyw-
ne, to próba przekonania, że jest inaczej, może wywołać 
kolejną falę hejterskich komentarzy. Najbardziej przykre 
i bolesne są jednak komentarze pochodzące od pielęgnia-
rek i pielęgniarzy. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego tak się dzieje, że wzajemnie się kryty-
kujemy, oskarżamy. Być może przyczyną jest przepraco-
wanie, praca przez długie okresy w zbyt małym składzie, 
ciągłe braki w obsadach pielęgniarskich tuszowane przez 
władze placówek medycznych, odpowiedzialność za zbyt 
wielu pacjentów, praca ponad siły. Może wypalenie za-
wodowe, niska ocena własnej wartości związana z niską 
oceną zawodu, niskie płace – konieczność podejmowania 
kolejnej, dodatkowej pracy, co doprowadza do długo-
trwałego przemęczenia, zniechęcenia. A może narastające 
konflikty spowodowane dobrze znanymi nam powodami, 
jak zróżnicowane wykształcenie, płace. Powodów moż-
na wymieniać wiele, prawdopodobnie każdy użytkownik 
netu ma swoje. Jednak, jak w każdej dziedzinie życia, tak 
i w Internecie warto zadbać o swój wizerunek, nie dać się 
ponieść emocjom i kierować zasadami etyki ogólnoludz-
kiej. Warto pamiętać, że rzeczowa dyskusja da nam więcej 
niż obrażanie się czy poniżanie. Ilu użytkowników sieci, 
tyle zdań, opinii i postaw, każdy może przedstawić swoje, 
nie zapominając o szacunku dla innych. Hejterom i hejto-
waniu mówimy zdecydowane nie.

*Pisownia komentarzy oryginalna, dostęp do wszystkich wymienio-

nych stron: 17.02.2017 r.

Przedruk z MPiP Nr 03 marzec 2017 r.



15maj-czerwiec 3/2017

„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lubliniemgr Beata Chilimoniuk – Główny Koordynator Medyczny Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie

W dniach 25-27 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyj-
no-Rekreacyjnym „MOLO” w Smardzewicach odbyła 
się pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia 

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Dyspozytor Medycz-
ny w systemie PRM”. Organizatorem była Wojewódzka Stacja 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi wraz ze  Związkiem Praco-
dawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Polską Radą Ra-
towników Medycznych i Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa 
Ratunkowego.

Konferencja naukowo-szkoleniowa miała charakter spotka-
nia grupy naukowców, ekspertów, praktyków, przedstawicieli 
podmiotów ratownictwa medycznego, Ministerstwa Zdrowia 
oraz dyspozytorów medycznych. Tematem przewodnim był 
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownic-
twa Medycznego (SWD PRM), koncepcja koncentracji dys-
pozytorni medycznych w Polsce i procedury obowiązujące 
w pracy dyspozytora medycznego. W ramach spotkania przed-
stawiono zmiany zachodzące w ratownictwie medycznym, 
w szczególności w pracy dyspozytora medycznego, założe-
nia systemu doskonalenia zawodowego oraz kwestie wejścia  
w życie w 2018 r. tzw. małej ustawy o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym. Dyskusje prowadzone były przez zespół eks-
pertów w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratun-
kowej oraz dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego 
(ZRM) .

Konferencję uroczyście rozpoczął Bogusław Tyka Dyrektor 
Naczelny Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Ło-
dzi. Wśród zaproszonych gości był Pan Marek Tombarkiewicz 
Wiceminister Zdrowia, Pan Jerzy Robert Ładny konsultant kra-
jowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, Pan Mateusz Komza 
dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzy-
sowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Nie-
jawnych Ministerstwa Zdrowia, Marek Maślanka Prezes Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego i wiele innych 
wybitnych osób. 
Program naukowy konferencji realizowany był przez trzy dni 
i składał się z kilku sesji o następującej tematyce:
1. System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownic-

twa Medycznego (SWD PRM).
2. Algorytmy przeprowadzania wywiadu medycznego, przyj-

mowania zgłoszeń, kodyfikacji i dysponowania Zespołami 
Ratownictwa Medycznego.

3. Współpraca dyspozytorów medycznych z podmiotami syste-
mu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

4. Moduł mapowy jako narzędzie wspierające pracę dyspozy-
torów medycznych.

5. Zaawansowane narzędzia psychologiczne w radzeniu sobie 
z trudnym rozmówcą.
Prezentacje naukowe i szkoleniowe były prowadzone przez 

ekspertów, przedstawicieli Departamentu Spraw Obronnych, 
Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochro-
ny Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia oraz dysponen-
tów ZRM i LPR . 

W ramach konferencji organizatorzy umożliwili uczestnikom 
udział w trzech różnych tematycznie warsztatach:
1. Postępowanie dyspozytora medycznego w obsługiwaniu 

zdarzeń mnogich/ masowych.
2. Świadomość i umiejętność odreagowania stresu w pracy 

dyspozytora medycznego.
3. Instruktaż pierwszej pomocy – zasady przekazywania nie-

zbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy.
W związku z zachodzącymi zmianami w organizacji dyspozy-

torni medycznych w Polsce i centralizacją Systemu Powiadamia-
nia Ratunkowego warto przybliżyć zagadnienia w tym zakresie.

Dyspozytor medyczny – podstawa prawna funkcjonowania 
i odpowiedzialności zawodowej.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym funkcjonowa-
nie tej grupy zawodowej jest ustawa z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.2013 poz. 757) 
zwana dalej ustawą o PRM. Zgodnie z art. 26 tej ustawy dyspo-
zytorem medycznym może zostać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pie-

lęgniarki systemu lub ratownika medycznego;
3) przez okres co najmniej 5 lat była zatrudniona przy udzie-

laniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, 
szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii 
i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala.

Zgodnie z art. 27 przywołanej ustawy, do zadań dyspozytorów 
medycznych należy w szczególności: 
1. przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie prio-

rytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa 
medycznego na miejsce zdarzenia,

2. przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielają-
cym pierwszej pomocy;

3. przekazywanie osobie kierującej akcją prowadzenia medycz-
nych czynności ratunkowych niezbędnych informacji, ułatwia-
jących prowadzenie tych czynności na miejscu zdarzenia;

4. zbieranie aktualnych informacji o dostępnych jednostkach 
systemu i ich gotowości w rejonie operacyjnym oraz przeka-
zywanie tych informacji lekarzowi koordynatorowi ratownic-
twa medycznego;

5. zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach 
i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych;

6. powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunko-
wych;

7. jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, powia-
damianie o nim centrów urazowych lub jednostek organi-
zacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa me-
dycznego lub powiadamianie jednostek współpracujących 
z systemem.
W Polsce funkcjonuje kilka procedur wspomagających pra-

cę dyspozytora medycznego i każdy dysponent może sam  

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

„Dyspozytor Medyczny w systemie PRM”

► Ciąg dalszy na str. 16
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opracować taką procedurę lub wybrać te, które są rekomendo-
wane przez Ministerstwo Zdrowia, towarzystwa naukowe i śro-
dowisko dyspozytorów medycznych. 

W lubelskiej dyspozytorni medycznej funkcjonują ,,Proce-
dury wspomagające podjęcie decyzji przez dyspozytora 
medycznego w zakresie przyjęcia zgłoszenia, kwalifikacji 
zgłoszenia oraz dysponowania zespołami ratownictwa me-
dycznego do różnych stanów nagłego zagrożenia zdrowot-
nego”. Jest to zbiór 32 procedur zbierania wywiadu medycz-
nego, prowadzonego przez dyspozytora medycznego, w tym 
ogólna procedura przyjęcia wezwania i odmowy przyjęcia po-
wiadomienia o zdarzeniu oraz zasady dysponowania lotniczych 
zespołów ratownictwa medycznego (HEMS). Na podstawie ze-
branych podczas wywiadu informacji o liczbie i stanie zdrowia 
osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, dyspozytor 
medyczny ustala priorytet wysłania ZRM według kodyfikacji; 
kod 1- alarmowy-oznaczający natychmiastowy wyjazd zespołu 
ratownictwa medycznego lub kod 2- pilny, niezbędny wyjazd 
wolnego zespołu. Jednym z odpowiedzialnych zadań jest za-
dysponowanie właściwego zespołu, biorąc pod uwagę jego 
rodzaj (podstawowy lub specjalistyczny), z możliwością zadys-
ponowania lotniczego zespołu ratownictwa medycznego oraz 
najkrótszy czas dotarcia na miejsce zdarzenia. W rejonie opera-
cyjnym jest ograniczona ilość ZRM, co stanowi dodatkową trud-
ność w przypadku wysłania najbliższego zespołu ze względu na 
wcześniejsze jego zadysponowanie do innego zdarzenia. Z dru-
giej strony, czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do 
miejsca zdarzenia, liczony od chwili przyjęcia zgłoszenia przez 
dyspozytora medycznego, innego niż lotniczy zespół ratownic-
twa medycznego, jest bieżąco analizowany w celu oceny sku-
teczności funkcjonowania systemu PRM. Każdy wojewoda ma 
obowiązek zapewnić taką organizację systemu PRM na terenie 
województwa, żeby mediana czasu dotarcia nie była większa 
niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 mi-
nut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. 

Organizacja pracy w dyspozytorniach medycznych w Polsce 
wygląda różnie, z podziałem lub jego brakiem na stanowiska 
dyspozytorów medycznych ,,przyjmujących zgłoszenia“ oraz 
,,dysponujących ZRM“. Ilość stanowisk zależna jest od liczby 
ludności przypadającej na dany obszar działania dyspozytor-
ni medycznej, tj. jedno stanowisko dyspozytorskie na 200 tys. 
mieszkańców. W dyspozytorni medycznej w Lublinie, opierając 
się na ww. wyliczeniach, znajduje się pięć stanowisk z podzia-
łem na trzy stanowiska dyspozytorów medycznych, do zadań 
których należy tylko przyjmowanie zgłoszeń (dyspozytorzy 
medyczni przyjmujący) oraz dwa stanowiska dyspozytorów 
medycznych wysyłających, do zadań których należy dyspono-
wanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarze-
nia oraz obsługa zdarzeń do zakończenia zlecenia przez ZRM. 
Do zadań ,,dyspozytora wysyłającego“ między innymi należy: 
wyznaczenie kierującego akcją prowadzenia medycznych czyn-
ności ratunkowych, utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem 
ratownictwa medycznego i przekazywanie niezbędnych infor-
macji jego członkom oraz wskazanie właściwego szpitalnego 
oddziału ratunkowego lub szpitala, do którego może być prze-
wieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło i wprowadziło do stoso-
wania procedury dotyczące postępowania na wypadek wystą-
pienia zdarzenia mnogiego/masowego. Procedury są zalece-
niem konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunowej 
prof. dr hab. n. Jerzego Roberta Ładnego i zostały dokładnie 

omówione oraz zastosowane podczas jednych z warsztatów 
w trakcie konferencji.

Dyspozytor medyczny ma ustawowy obowiązek podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych. Aktem prawnym, który regulu-
je zarówno formy doskonalenia zawodowego dyspozytorów 
medycznych, jak również sposób i zakres przedmiotowego 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonale-
nia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. Nr 77, poz. 
525). Zgodnie z tym rozporządzeniem doskonalenie zawodowe 
dyspozytorów medycznych może być realizowane w następują-
cych formach kształcenia:

 ● kursu doskonalącego;
 ● seminarium.

Doskonalenie zawodowe realizowane jest w trzyletnich 
okresach rozliczeniowych i polega na odbyciu w okresie edu-
kacyjnym co najmniej jednego kursu doskonalącego i jednego 
seminarium. Należy pamiętać, że pielęgniarki systemu, ratow-
nicy medyczni i lekarze systemu wykonujący zadania na stano-
wisku dyspozytora medycznego, obok obowiązku podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych zgodnie z przywołanym rozporządze-
niem, mają obowiązek doskonalenia zawodowego, które regu-
lują akty prawne odpowiednio do grupy zawodowej.

Centralizacja dyspozytorni medycznych w Polsce.
Od 2011 roku w Polsce został rozpoczęty proces reorgani-

zacji systemu powiadamiania ratunkowego. Wiązało się to ze 
zmniejszeniem liczby dyspozytorni medycznych w ramach 
ich centralizacji, z 338 w 2011 r. do 103 w grudniu 2016 r. Pro-
ces koncentracji dyspozytorni medycznych i tworzenie dużych 
rejonów operacyjnych ma potrwać do stycznia 2028. Zgodnie 
z tą koncepcją na każde województwo będzie przypadać jed-
na dyspozytornia medyczna, z wyłączeniem województw ma-
zowieckiego i śląskiego, gdzie ze względu na znaczną liczbę 
mieszkańców przewiduje się po dwie dyspozytornie medyczne. 
Łączna liczba dyspozytorni w Polsce docelowo ma wynosić 18 
scentralizowanych dyspozytorni medycznych.

Obecnie są województwa, w których działają skoncentro-
wane dyspozytornie medyczne, oraz takie obszary kraju (6 
województw), gdzie działają po kilka lub kilkanaście dyspo-
zytorni, nierzadko dwustanowiskowych. Przykładem może 
być województwo lubelskie, w którym działają cztery dys-
pozytornie medyczne w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie 
i Zamościu. Największą z nich jest dyspozytornia medycz-
na w Lublinie, która znajduje się w strukturach organiza-
cyjnych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ 
w Lublinie. Obszarem działania tej dyspozytorni jest m. Lu-
blin, powiat: lubelski, rycki, puławski, lubartowski, łęczyński, 
kraśnicki i świdnicki. Na rejon operacyjny przypada 1 047 259 lud-
ności (ok. 210 tys. ludności na jedno stanowisko dyspozytorskie).  
Organizacja pracy dyspozytorni medycznej w Lublinie obejmuje  
5 stanowisk z podziałem na trzy stanowiska dyspozytorów tyl-
ko przyjmujących zgłoszenia i dwa stanowiska dyspozytorów 
dysponujących ZRM i LPR. Na tak duży obszar działania dys-
pozytorzy medyczni mają do dyspozycji tylko 38 ZRM, z cze-
go dysponentami 17 zespołów są podmioty lecznicze inne niż 
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe. Od dnia 1 stycznia 2021 
r. w całej Polsce każda dyspozytornia medyczna, z wyjątkiem 
LPR, będzie komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego. 
Wojewodowie są również zobowiązani do tworzenia scentra-

► Ciąg dalszy na str. 17
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lizowanych dyspozytorni medycznych, które będą pracowały 

w oparciu o SWD PRM.

System Wspomagania Dowodzenia (SWD PRM)

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownic-

twa Medycznego (SWD PRM) tworzony jest w celu zapewnienia 

realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratow-

nictwie Medycznym (PRM) przez dyspozytorów medycznych, 

członków zespołów ratownictwa medycznego, lekarzy koordy-

natorów ratownictwa medycznego z wykorzystaniem jednoli-

tego w skali kraju narzędzia teleinformatycznego.

Od czerwca 2016 r. w Polsce wdrażany jest System Wspo-

magania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Me-

dycznego (SWD PRM), którego zakończenie planowane jest 

w październiku 2017 w dyspozytorni medycznej w Częstocho-

wie. SWD PRM to kluczowe narzędzie dla Ministerstwa Zdrowia 

i Wojewodów w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem Pań-

stwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.

Do tej pory każda dyspozytornia medyczna pracowała opie-

rając się na różnych systemach informatycznych niezintegro-

wanych z systemem Centrów Powiadamiania Ratunkowego. 

Zgodnie z ustawą o PRM utrzymanie oraz obsługę techniczną 

SWD PRM zapewnia minister właściwy do spraw administracji 

publicznej, natomiast za utrzymanie tego systemu na terenie 

województwa odpowiedzialny jest Wojewoda. Najlepszym roz-

wiązaniem byłoby przeniesienie zadań związanych z utrzyma-

niem, obsługą i rozwojem SWD PRM do zakresu kompetencji 

ministra właściwego do spraw zdrowia.

Od czerwca 2016 r. do 25 kwietnia 2017 r., SWD PRM został 

wdrożony w 16 dyspozytorniach medycznych w Polsce. W woje-

wództwie lubelskim, w czterech dyspozytorniach medycznych, 

proces ten trwał od stycznia do maja 2017 r.

Ideą implementacji SWD PRM było ujednolicenie systemu te-

leinformatycznego w Państwowym Ratownictwie Medycznym 

zapewniając poprawę zarządzania informacją w zakresie rato-

wania życia i zdrowia obywateli. 

Co to jest więc System Wspomagania Dowodzenia Pań-

stwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)? Jest to 

system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgło-

szeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o syste-

mie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. 

poz. 1877 i 1915) oraz powiadomień o zdarzeniach, dysponowa-

nie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń 

medycznych, prezentację położenia geograficznego miejsca 

zdarzenia, pozycjonowanie zespołów ratownictwa medyczne-

go oraz wsparcie realizacji zadań przez zespoły ratownictwa 

medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa me-

dycznego.”

SWD PRM ma wspomagać proces obsługi zgłoszeń poprzez:
 ● przyjęcie zgłoszeń z centrum powiadamiania ratunkowego 

(CPR),
 ● rejestrowanie zdarzeń medycznych,
 ● prezentację miejsca geograficznego zdarzenia alarmowego 

oraz pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego,
 ● dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM).

SWD PRM umożliwia także:
 ● monitorowanie oraz zarządzanie siłami i środkami, jakimi 

dysponuje Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 ● komunikację pomiędzy członkami ZRM a dyspozytorami 

medycznymi i lekarzami koordynatorami ratownictwa me-
dycznego,

 ● zarządzanie zgłoszeniami i zdarzeniami,
 ● prowadzenie dokumentacji medycznej (karty zlecenia wy-

jazdu – KZW, karty medycznych czynności ratunkowych – 
KMCR, księgi dysponenta ZRM),

 ● tworzenie grafików pracy,
 ● obsługę sytuacji wyjątkowych, a w przypadku wystąpienia 

awarii – zastępowalność poszczególnych dyspozytorni me-
dycznych.
Do realizacji ww. zadań powołany został 11 listopada 2015 r. 

Zespół do spraw rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego, którego przewod-
niczącym był Pan Mateusz Komza – Dyrektor Departamentu 
Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa 
Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa 
Zdrowia.

W czasie konferencji przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia 
omówili aspekty rozwoju SWD PRM w najbliższym okresie, po-
przez uzupełnienie obecnie zrealizowanych funkcjonalności 
o nowe, np:

 ● dostosowanie do nowych funkcjonalności systemów zinte-
growanych (Uniwersalnego Modułu Mapowego, Podsyste-
mu Zintegrowanej Łączności),

 ● raportowanie/komunikacja z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 ● moduł apteczny,
 ● rozbudowa Modułu Planisty o nowe funkcjonalności – grafiki,
 ● archiwizacja i udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej w standardzie HL7,
 ● uwzględnienie części uwag z eksploatacji Systemu (poprawa 

ergonomii Aplikacji Dyspozytora i ZRM).
W Polsce w ciągu kilku lat nastąpi wiele zmian w organizacji 

pracy w scentralizowanych, wielostanowiskowych dyspozytor-
niach medycznych. 

Uczestnictwo w Konferencji zostało sfinansowane  
ze środków OIPiP w Lublinie.
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4 kwietnia 2017 r. 
W siedzibie NRPiP odbyło się posiedzenie Prezydium NRPiP, 
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie. 

6 kwietnia 2017 r. 
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Operacyjnego.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Nauki Kształcenia i Rozwoju Zawodowego, podczas którego 
członkowie rozpatrzyli wnioski o dofinansowanie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych.

7 kwietnia 2017 r.
W Inkubatorze Przedsiębiorczości-Fundacji Rozwoju Lubelsz-
czyzny w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa „Wymiary chorób cywilizacyjnych i społecznych XXI wieku”, 
w której udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie. 

10 kwietnia 2017 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pomocy Socjalnej, podczas którego członkowie Komisji rozpa-
trzyli wnioski o przyznanie zapomóg bezzwrotnych pielęgniar-
kom i położnym znajdującym się w trudniej sytuacji losowej.

11 kwietnia 2017 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 i po-
łożnej, zatwierdzono wypłatę zapomóg losowych bezzwrotnych 
pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudnej sytuacji 
losowej. 

12 kwietnia 2017 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Etyki. 

19 kwietnia 2017 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Jakości Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej.

20 kwietnia 2017 r.
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 Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Położnych. 

26 kwietnia 2017r.
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Pro-
gramowej Magazynu Pielęgniarki i Położnej, w którym udział 
wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

9 maja 2017 r. 
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium 
NRPiP, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący 
ORPiP w Lublinie.

8 maja 2017 r. 
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się Nadzwyczajne posiedze-
nie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lu-
blinie w związku z sytuacją zawodową pielęgniarek i położnych 
zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym 
Nr 1 w Lublinie.

11 maja 2017r. 
W Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
z okazji Jubileuszu 60-Lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Bezpiecz-
ny pacjent = bezpieczna pielęgniarka”, w której udział wziął Pan 
Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Operacyjnego.

KALENDARIUM

Dnia 31.03.2017 r. w Katowicach odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa nt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”.
Podczas Konferencji rozstrzygnięto ogólnokrajowy konkurs na wzorcowo leczoną 
ranę.
Do konkursu została zgłoszona prezentacja przygotowana przez mgr Annę Szkamruk 
-  pielęgniarkę opatrunkową z Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie.

Studium przypadku przedstawiało dłu-
gotrwały proces leczenia rozległej rany 
urazowej goleni z wykorzystaniem spe-
cjalistycznych opatrunków i nowocze-
snych metod terapeutycznych.
Efektem pracy było uniknięcie koniecz-
ności amputacji kończyny. 
Zaprezentowana praca zdobyła III nagro-
dę, co stanowi duże wyróżnienie dla pracy 
Zespołu.

Rana pierwotna

Rana w okresie największego zagrożenia

3,5 miesiąca od urazu - rana wygojona

Od lewej Iwona Woźniak, Anna Szkam-
ruk, Ewa Chmielewska

V Ogólnopolska  
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

„Trudności i wyzwania w leczeniu  
ran ostrych i przewlekłych”
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12 maja 2017 r.
W Zamościu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej odbyła się konferencja „Etyczne i moralne aspekty wy-
konywania zawodu pielęgniarki i położnej”, w której udział wziął 
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 

13 maja 2017 r. 
W Hotelu Victora w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Opieka 
nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej”, nad 
którą honorowy patronat objęła Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Lublinie.
W Hotelu Lwów odbył się Zjazd Sprawozdawczy Lubelskiej Izby 
Aptekarskiej. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 
reprezentowała Pani Anita Jasztal-Kniażuk Członek Prezydium 
ORPiP w Lublinie.

16 maja 2017 r.
W Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie odbył się pierwszy egzamin państwowy ze 
Specjalizacji pielęgniarstwa onkologicznego, orgaznizowanej 
przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby  
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 

17 maja 2017 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się bezpłatne szkolenie dla 
pielęgniarek i położnych nt. „Mięśnie dna macicy – jak je prawi-
dłowo ćwiczyć w czasie ciąży i po porodzie. Zaburzenia rozwoju 
psychoruchowego niemowląt i małych dzieci, ze szczególnym 
uwzględnieniem napięcia mięśniowego” zorganizowane przez 
firmę Pelargos przy współpracy z OIPiP w Lublinie. Uczestnicy 
szkolenia otrzymali certyfikaty oraz upominki ufundowane przez 
firmę Pelargos. 

18 maja 2017 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpa-
trzyli wnioski o przyznanie zapomóg bezzwrotnych pielęgniar-
kom i położnym znajdującym się w trudniej sytuacji losowej.

19 maja 2017r.
W Hali Targów Lubelskich odbył się II Wieczór Integracyjny dla 
pielęgniarek i położnych zorganizowany przez Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 

22 maja 2017r.
W siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ odbyło 
się posiedzenie Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie.

23 maja 2017r 
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, podczas którego pod-
jęto uchwały w sprawie nadania uprawnień do wykonywania 
zawodu pielęgniarki, położnej, zatwierdzono wypłatę zapomóg 
losowych bezzwrotnych pielęgniarkom, położnym znajdującym 
się w trudniej sytuacji losowej. Została podjęta uchwała o termi-
nie wcześniejszej spłaty kredytu. 

26 maja 2017r. 
W Uniwersyteckim Szpital Dziecięcym w Lublinie odbyła się Gala 
Jubileuszowa z okazji 20-Lecia Uniwersyteckiego Szpitala Dzie-
cięcego, w której udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący 
ORPiP w Lublinie. 

27-28 maja 2017r.
W Częstochowie odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Służby 
Zdrowia, w której udział wzięła Pani Maria Olszak-Winiarska 
wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie i Pani Agnieszka Kais  
wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie. 

31 maja 2017r.
W Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się XXI Konferencja Nauko-
wo-Szkoleniowa PSPO pt. „Nowości i Trendy w Pielęgniarstwie 
Onkologicznym”, w której udział wziął Pan Andrzej Tytuła  
Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 

KALENDARIUM93 Ogólnopolska Pielgrzymka 
Służby Zdrowia

W dniach 27 -28. 05. 2017 w Częstochowie na Jasnej Górze odbyła się 93. Ogólnopolska 
Pielgrzymka Służby Zdrowia. Odpowiedzialnymi za organizację tegorocznej pielgrzymki 
byli Duszpasterze i Pracownicy Służby Zdrowia z Diecezji Gdańskiej i Pelpińskiej.

Dwudniową pielgrzymkę poprzedziły rekolekcje pracowników służby zdrowia. Nauki 
wygłosił ks. Stanisław Jasionek, kapłan archidiecezji częstochowskiej.

Rekolekcjom i pielgrzymce towarzyszyło hasło: „ Silni miłością Chrystusa i Jego Matki”. 
W spotkaniu na Jasnej Górze uczestniczyło ok. 5 tys. przedstawicieli świata medycyny.

Uczestnicy 93. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia prosili o chrześcijańską po-
stawę w pracy i sumienność w pełnieniu obowiązków, szanowanie godności drugiego czło-
wieka, a także w intencji troski o ochronę życia każdego człowieka od poczęcia do natural-
nej śmierci.

W sobotę 27. 05 0 godzinie 21.00 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy  
Cudownego Obrazu – któremu przewodniczył bp. Stefan Regmunt, a także w Drodze Krzy-
żowej na Wałach. O godz. 23.00 rozpoczęła się Msza Święta, a następnie nocne czuwanie 
w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Mszy Świętej zwieńczającej pielgrzymkę, która odbyła się 28.05. o godz. 11.00 przewod-
niczył i wygłosił Słowo Boże – bp. Wiesław Szlachetka z Archidiecezji Gdańskiej. We Mszy 
Świętej uczestniczyły poczty sztandarowe reprezentujące wszystkie zawody medyczne.

Wśród pocztów były także nasze sztandary: Sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Lublinie oraz Sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Pol-
skich w Lublinie.

Razem z pielgrzymami modlił się m. in. bp. Stefan Regmunt oraz marszałek Senatu Stani-
sław Karczewski wraz z małżonką.

Jak co roku wśród pielgrzymów na Jasnej Górze była liczna grupa przedstawicieli lubel-
skiej służby zdrowia pod przewodnictwem naszego Duszpasterza ks. Wojciecha Iwanickie-
go.

Pielgrzymi z Lublina w drodze na Jasną Górę odwiedzili Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach. W drodze powrotnej spędzliśmy miłe chwile w Chęcinach przy inte-
grującym środowisko ognisku.

Jasnogórskie spotkanie było okazją do wielu doznań duchowych, a także do przedysku-
towania aktualnych spraw dotyczących ochrony zdrowia.

Agnieszka Kais 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie 

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej
zaprasza na:

wypoczynek – wycieczkę – pielgrzymkę
„Cypr – śladami św. Pawła”

Termin: 04 – 11 października 2017 r.

W programie: 
- zwiedzanie – Pafos, Kurium, Omodos, Petra Tou Romirou, Nikozja, Bellapais, Kyre-
nia, Salamina, Famagusta, Larnaka.
- wypoczynek – hotel 3*** nad morzem w Limassol z dostępem do morza.
- pielgrzymka – do miejsc związanych z działalnością św. Pawła; codzienna Msza Św.
 

Koszt całościowy: 1780 zł + 400 euro (kalkulacja dla 40 osób)
(bilet lotniczy z bagażem 23 kg, śniadania i obiadokolacje HB, ubezpieczenie, opieka 
pilota, transfery, podatek VAT, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
Wylot z Warszawy. 

Zapisy: zaliczka 1000 zł + 100 euro (do wyczerpania miejsc) 
u duszpasterza służby zdrowia Ks. Wojciecha Iwanickiego 

tel.: 663 983 783
Szczegółowy program na: www.dsz.oil.lublin.pl
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Od maja 2017 r. zaczynają obowiązywać przepisy, które 
wprowadzają rewolucyjne zmiany związane z systemem kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Ten termin 
jest – co warto przypomnieć – efektem zeszłorocznej decyzji 
przesunięcia o rok daty uruchomienia Systemu Monitorowania 
Kształcenia (SMK). W 2016 roku SMK rozpoczął pracę na rzecz 
farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych, wkrótce będzie 
musiał udźwignąć obsługę procesów w systemie kształcenia 
pielęgniarek, położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów. SMK 
będzie wspomagać proces zarządzania systemem kształcenia 
pracowników medycznych oraz dostarczać decydentom wie-
dzy o wykorzystaniu zasobów ludzkich, pomagać planować, 
optymalizować itd. 

Z wersji papierowej na cyfrową
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że przepisy, które zaczną obo-

wiązywać 1 maja br. nie wprowadzają zmian w samym systemie 
kształcenia – zmienia się jedynie forma komunikacji uczestni-
ków (pielęgniarek i położnych) i instytucji zaangażowanych 
w kształcenie (kierownik specjalizacji, CKPPiP, okręgowe izby 
pielęgniarek i położnych). Tam, gdzie dotychczas obowiązy-
wał dokument papierowy – wprowadzony zostanie obowiązek 
działania elektronicznego. 

Informatyzacja kształcenia stanowić będzie narzędzie szyb-
kiej komunikacji, szybkiego przepływu informacji i decyzji, 
a także cyfryzacji dokumentów towarzyszących kształceniu. 
Aby jednak pielęgniarka, położna mogła wykonać jakąkolwiek 
czynność w SMK, musi być oczywiście przez ten system rozpo-
znana, system musi w sposób wiarygodny uznać, że ma ona 
prawo wykonać tę czynność (jest do niej uprawniona). Na ko-
niec czynność musi być przez pielęgniarkę/położną w sposób 
wiarygodny elektronicznie potwierdzona (elektronicznie pod-
pisana), co musi zostać przez system zarejestrowane. 

Artykuł 67, pkt. 4b Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej wskazuje, że konto w SMK w celu doko-
nywania w nim czynności zakłada pielęgniarka/położna i kie-
rownik specjalizacji. Następny punkt ustawy doprecyzowuje, że 
warunkiem dokonywania przez te osoby czynności za pomocą 
SMK jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła 
i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

Jak zorganizowany jest więc proces potwierdzania 
tożsamości? 

Wykorzystuje się tutaj tzw. profil zaufany (pz), który jest 
rozwiązaniem informatycznym dostarczanym (bezpłatnie) 
obywatelom naszego kraju przez państwo, a dokładniej przez 
Ministerstwo Cyfryzacji. Każdy obywatel może w kilku krokach 
zyskać profil zaufany, który ma zastosowanie w wielu sytu-
acjach wymagających kontaktu z administracją (patrz niżej). 

Krok pierwszy: należy wejść na stronę internetową pz.gov.
pl i zarejestrować się (wybrać opcję „Zarejestruj się” u góry, 
z prawej strony ekranu). Wcześniej należy przygotować nie-
zbędne informacje, o które system pz będzie pytał:

 ● Identyfikator użytkownika – zwykle nazwisko z literą imie-
nia. Będzie to nasz login w systemie.

 ● Hasło – dla przypomnienia – im dłuższe i bardziej skompli-
kowane, tym lepiej (można je potem zmienić).

 ● Imię – należy wpisać również drugie imię (o ile się je posiada) 
ze względu na ryzyko niejednoznaczności zapisów w róż-
nych państwowych systemach IT (np. Pesel).

 ● Adres e-mail i numer telefonu (komórkowego) – są to 
oczywiste i bardzo ważne dane kontaktowe, należy je wpisać 
bezbłędnie(!). Na adres skrzynki będą wysyłane komunikaty 
z systemu, natomiast na nr telefonu SMS-y umożliwiające 
potwierdzenie przez nas podjętych decyzji (otrzymamy ini-
cjalnie kod autoryzacyjny, którym potwierdzimy naszą decy-
zję o założeniu konta, jednocześnie potwierdzając ten kanał 
komunikacji).
Bieżące posługiwanie się kontem przewiduje różne ratun-

kowe procedury. Dotyczą one zapomnianego hasła lub loginu 
(identyfikatora). Mamy też możliwości późniejszej zmiany ad-
resu e-mail i nr telefonu komórkowego oraz hasła (ale musimy 
znać stare hasło). Reasumując: login i hasło daje pełną kontrolę 
nad kontem i możliwość zmiany różnych danych (nie zmienimy 
danych, których nie widzimy na ekranie, m.in. Pesela), a także – 
w ostateczności dezaktywacji konta. 

W tym momencie jesteśmy w połowie drogi do założenia 
profilu zaufanego. Mamy bowiem założone konto w systemie 
i jednocześnie złożony wniosek o profil zaufany. W określonym 
czasie, podanym na ekranie przez system, powinniśmy się udać 
do tzw. punktu potwierdzającego (lista dostępna jest również 
na ekranie, a są to np. oddziały ZUS). Tam uprawniony urzędnik 
(osoba potwierdzająca) dokona sprawdzenia naszej tożsamości, 
korzystając z naszego dowodu osobistego i potwierdzi w syste-
mie nasz profil zaufany. 

Od tej chwili w kontaktach z administracją publiczną, w sytu-
acjach oferowanych przez systemy IT administracji mamy moż-
liwość uwierzytelnienia się, wykazania swojej tożsamości. Sys-
tem informatyczny w urzędzie „wie”, że osoba podająca login 
(identyfikator użytkownika) i hasło to właśnie my. Użytkownik 
profilu zaufanego w tzw. systemie klienckim np. ePUAP w mo-
mencie komunikacji z administracją ma możliwość podpisania 
dokumentu profilem zaufanym. Po wskazaniu tej opcji podpi-
su dokumentu powinien otrzymać informację od systemu ze-
wnętrznego, że zostanie przekierowany na stronę logowania 
profilu zaufanego. Po zalogowaniu (uwierzytelnieniu) do pro-
filu zaufanego użytkownik zostaje przekierowany na stronę, 
gdzie podpisze dokument. Podczas podpisywania dokumentu 
otrzymujemy na podany przez nas numer telefonu komórko-
wego (podczas zakładania profilu) kod autoryzacyjny i wpisuje-
my go w podanym na ekranie miejscu. 

Wracając do Systemu Monitorowania Kształcenia… 
Za jego pośrednictwem od maja br. będzie m.in. prowadza-

ne postępowanie kwalifikacyjne, wskazywany będzie numer 
rachunku bankowego do wniesienia opłaty za egzamin pań-
stwowy, pielęgniarka, położna składać będzie wniosek o do-
puszczenie do egzaminu państwowego i wiele innych.. Dlatego 
namawiamy do jak najszybszego uzyskanie profilu zaufanego, 
dzięki któremu uzyskamy dostęp do wielu przydatnych e-usług 
(np. jeszcze w kwietniu ma być możliwość sprawdzenia online 
konta karnych punktów otrzymanych przez kierowcę). 

Przeduk z MPiP Nr 03 marzec 2017 r.

Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Mirosław Przastek – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Przed nami zmiany związane z systemem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych – za niespełna 
dwa miesiące zaczną obowiązywać nowe przepisy. O tym warto wiedzieć.

Prawo w praktyce

System Monitorowania Kształcenia (SMK)
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KOMUNIKAT!
W związku z wejściem w życie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych,  

informuję, co następuje:

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r.  
będzie prowadzone 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 konta w SMK, zgodnie z instrukcją dostępną na www.smk.ezdrowie.gov.pl.
2. Dokonać potwierdzenia swojej tożsamości, preferowana forma – za pomocą darmowego profilu zaufane-

go 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 przez siebie rejestrze pielę-
gniarek i położnych, forma złożenia wniosku o weryfikację danych - za pośrednictwem SMK.

Osoby, które przed dniem 1 lipca 2017 r. złożyły do organizatorów kształceniu wnioski o udział w kształ-
ceniu podyplomowym w wersji papierowej, a kształcenie to nie rozpocznie się do dnia 30 czerwca 2017 r. 
zobowiązane są do dokonania rejestracji w SMK (pkt.1-3), a następnie do złożenia wniosku o udział 
w kształceniu poprzez SMK, gdyż ich wersje papierowe od dnia 1-07-2017r. nie wezmą udziału w postę-
powaniu kwalifikacyjnym. 
Osoby, które zainteresowane są udziałem w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zgodnie z „Planem bezpłatnych szkoleń OIPiP w Lublinie na 2017 r.” rów-
nież zobowiązane zostają do złożenia wniosków o udział w kształceniu podyplomowym za pośrednictwem 
SMK. Ponadto osoby te zobowiązane są do dostarczenia do OIPiP w Lublinie zaświadczenia o opłacaniu 
składek członkowskich na rzecz OIPiP w Lublinie przez okres ostatnich 24 miesięcy.

 Przewodniczący 
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

 w Lublinie 
 (-) mgr Andrzej Tytuła 

WAŻNE!
W związku z wejściem w życie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, który nakłada na 

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych obowiązek weryfikacji uprawnień pielęgniarek oraz położnych zaintere-
sowanych rozpoczęciem kształcenia podyplomowego, przypominam o ustawowym obowiązku zgłaszania do 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zmian danych, o których mowa w art. 44 ust.1 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r., poz.1251 z późn.zm.). 

W przypadku kiedy dane we wniosku o weryfikację uprawnień złożonym przez pielęgniarkę/ położną do OIPiP 
w Lublinie za pomocą systemu SMK nie będą zgadzały się z danymi w rejestrze prowadzonym przez Izbę, wniosek 
o nadanie uprawnień zostanie odrzucony, co skutkować będzie koniecznością uzupełnienia danych w rejestrze 
OIPiP w Lublinie lub poprawieniem błędnie wpisanych danych i ponownym złożeniem wniosku za pośrednictwem 
SMK.

Uzupełnienia danych w rejestrze Izby w zakresie wskazanym przez OIPiP w Lublinie jako powód odrzucenia wnio-
sku o weryfikację należy dokonać osobiście w biurze OIPiP w Lublinie. W przypadku zmiany danych dotyczących 
kształcenia podyplomowego, tytułu zawodowego oraz zmiany nazwiska należy przedłożyć stosowny dokument.

Zgodnie z założeniami Systemu Monitorowania Kształcenia warunkiem rozpoczęcia kształcenia podyplomowe-
go po dniu 1 lipca 2017 r. jest uzyskanie uprawnień, które nadają Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych. 

Przewodniczący 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Lublinie 
 (-) mgr Andrzej Tytuła 



22 maj-czerwiec 3/2017

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

KANCELARIA ADWOKACKA 
adw. Monika Mazur-Widomska

23-300 Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 99
tel. 512274512

 Janów Lubelski, dnia 8 maja 2017 roku\

Opinia prawna

1. Przedmiot opinii
Niniejsza opinia służy ocenie, czy w świetle zapisów Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowe-
go oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Lublinie (zwanego dalej Regulaminem) zatwierdzonego Uchwałą Nr 222/VII/2016 ORPiP w Lublinie 
z dnia 13 grudnia 2016 r. zmienionego Uchwałą Nr 79/VII/ 2017 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2017 r., Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zatwierdzając przedmioto-
wy regulamin działała na niekorzyść pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie poprzez ograniczenie 
dostępu do organizatorów kształcenia, tym samym stawiając siebie na pozycji monopolisty w obszarze kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

2. Analiza prawna

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że treść Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz 
organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Lublinie (zwanego dalej Regulaminem) zatwierdzonego Uchwałą Nr 222/VII/2016 ORPiP w Lublinie z dnia 13 
grudnia 2016 r. zmienionego Uchwałą Nr 79/VII/ 2017 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lubli-
nie z dnia 11 kwietnia 2017 r., wyklucza, aby Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie poprzez przyjęcie 
określonych w nim regulacji prawnych działała na niekorzyść pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Przede wszystkim brak jest podstaw do uznania, aby zatwierdzone zapisy Regu-
laminu w jakikolwiek sposób ograniczały w/w osobom możliwość wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez 
inne podmioty, aniżeli OIPiP. 

Wyjść należy od tego, że pielęgniarkom i położnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, po 
spełnieniu określonych przesłanek, przysługuje prawo do bezpłatnego udziału w różnych formach kształcenia pody-
plomowego organizowanych w ramach funduszu przez OIPiP (§ 2 ust. 1 i 2 Regulaminu), a także prawo do ubiegania 
się, stosownie do treści § 7 Regulaminu, o dofinansowanie do danej formy kształcenia podyplomowego. Z treści Re-
gulaminu nie wynika żaden nakaz lub obowiązek, aby wyżej wskazane osoby były zobligowane do wzięcia udziału 
w kursach czy szkoleniach organizowanych przez OIPiP. Należy wskazać, że Ośrodek Kształcenia Podyplomowego 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie wychodzi jedynie naprzeciw potrzebom rynku w zakresie kształ-
cenia podyplomowego oraz uwzględnia oczekiwania pielęgniarek i położnych oferując im każdego roku szeroką gamę 
kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz udział w szkoleniach specjalizacyjnych. W ten sposób realizowany jest 
przez OIPiP ustawowy obowiązek spoczywający na samorządzie pielęgniarek i położnych, określony w art. 4 ust. 2 

Uwaga!  
dotyczy regulaminu dofinasowań i bezpłatnych szkoleń

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zapisów Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz or-
ganizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 222/VII/2016 ORPiP w Lublinie z dnia 13 grudnia 2016 r. a następnie zmienionego Uchwałą Nr 79/VII/ 
2017 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. oraz w odpowiedzi na wniosek zło-
żony w tej sprawie podczas obrad XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, zarzucający ORPiP w Lublinie, 
iż zatwierdzając przedmiotowy Regulamin działała na niekorzyść pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie poprzez 
ograniczenie dostępu do organizatorów kształcenia stawiając się tym samym na pozycji monopolisty w obszarze kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych, poniżej prezentujemy opinię prawną sporządzoną przez niezależną Kancelarię Adwokacką.
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pkt 6 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku, polegający na ,,prowadzeniu kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych’’.

Dogłębna analiza regulacji prawnych zawartych w Regulaminie dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego 
oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Lublinie, nie prowadzi do uznania, aby przyjęte w nim unormowania miały na celu wyeliminowanie przez 
OIPiP innych podmiotów na rynku w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Rynek sam we-
ryfikuje profesjonalizm oraz poziom jakości kształcenia, a nie bez znaczenia jest to, że specjalizacje organizowane 
przez OIPiP prowadzone są w oparciu o najnowsze programy kształcenia zatwierdzone przez Ministra Zdrowia oraz 
wytyczne dotyczące procesu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Przechodząc do meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu, decyzje 
o uczestnictwie w bezpłatnej formie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanej przez OIPiP 
w Lublinie podejmuje każda pielęgniarka i położna indywidualnie, a uczestnictwo w w/w formie kształcenia nie ogra-
nicza pielęgniarki i położnej w uczestnictwie w odpłatnych formach kształcenia prowadzonych przez OIPiP w Lublinie 
lub inne podmioty niż OIPiP w Lublinie. Oznacza to, że uczestnictwo pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych zrzeszo-
nych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w szkoleniach organizowanych przez ten podmiot zawsze 
ma charakter dobrowolny i następuje wyłącznie - stosownie do § 8 Regulaminu - na wniosek osób zainteresowanych, 
kierowany do OIPiP. 

Należy również dodać, że zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu, pielęgniarki i położne uczestniczące w bezpłatnych for-
mach kształcenia podyplomowego prowadzonych przez OIPiP w Lublinie, które równocześnie uczestniczą w szkole-
niach płatnych organizowanych przez podmioty inne niż OIPiP w Lublinie mogą ubiegać się o otrzymanie dofinanso-
wania na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie. 

W świetle powyższych okoliczności, istnieje zatem możliwość wzięcia udziału w kursach czy szkoleniach w obszarze 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które są organizowane zarówno przez OIPiP, jak i przez inne 
podmioty, bowiem żaden przepis regulaminu nie zakazuje podejmowania tego rodzaju działań. Przepisy prawne za-
warte w jego treści każdorazowo pozostawiają osobom zainteresowanym możliwość dokonania wyboru nie tylko odno-
śnie kwestii wytypowania konkretnego i najlepiej ocenianego przez siebie organizatora kształcenia, ale także w zakre-
sie wyboru rodzaju przyznawanego wsparcia. Zgodnie z § 1 ust. 5 Regulaminu, dodanym na mocy uchwały Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i położnych w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w danym roku kalendarzowym, 
pielęgniarki i położne mogą ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego jednej formy kształcenia podyplomowego: 
w formie bezpłatnego uczestnictwa w kształceniu lub dofinansowania kosztów kształcenia organizowanego przez inne 
podmioty niż OIPiP w Lublinie. Częstotliwość zaś bezpłatnego udziału w różnych formach kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych obejmującego szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne oraz specjalistyczne została 
szczegółowo i jasno określona w § 2 ust. 5 przedmiotowego Regulaminu. Żadne z wyżej przytoczonych regulacji praw-
nych nie zapewniają Izbie pozycji monopolisty na rynku w obszarze kształcenia podyplomowego, co prowadziłoby do 
eliminacji innych ośrodków kształcenia w tym zakresie.

Na zakończenie należy dodać, że wszystkie zasady dotyczące dofinansowania oraz realizacji bezpłatnych form kształ-
cenia podyplomowego muszą jasno wynikać z regulaminu, a ponadto konieczne jest ich każdorazowe określanie na 
podstawie budżetu i dyscypliny finansowej. Fundusz przeznaczony na dofinansowanie oraz realizację bezpłatnych 
form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych pochodzi bowiem ze składek członkowskich, odsetek z lo-
kat bankowych, darowizn oraz wpływów z wynajmu sal dydaktycznych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lu-
blinie (§ 1 ust. 4 Regulaminu,), a te stanowią majątek Izby zarządzany przez Radę, która składa roczne i kadencyjne 
sprawozdania ze swojej działalności oraz z wykonania budżetu (art. 31 pkt 6 ustawy o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych). W związku z tym, ORPiP zatwierdzając przedmiotowy Regulamin musiała mieć na względzie gospodarkę 
finansową, za którą odpowiada, a której podstawą jest roczny budżet stosownie do treści art. 90 ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku.

3. Wnioski 
Mając na względzie powyższe okoliczności nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że ORPiP - zatwierdzając Re-
gulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgnia-
rek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zatwierdzony Uchwałą Nr 222/
VII/2016 ORPiP w Lublinie z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniony Uchwałą Nr 79/VII/ 2017 Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2017 r., - działała na niekorzyść pielęgniarek i położnych zrze-
szonych w OIPiP w Lublinie poprzez ograniczenie dostępu do innych organizatorów kształcenia w obszarze kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

Adwokat 
Monika Mazur-Widomska
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Szamotuły, 04.04.2017r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
ul. Czechowska 3a

20-214 Lublin
Przewodniczący Andrzej Tytuła

Powstało Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
 
Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 24 luty 2017 roku w miejscowości Szamotuły odbyło się spotkanie założycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Położnych Rodzinnych. W zebraniu wzięło udział 11 położnych rodzinnych z całej Polski. Uczestniczki podjęły uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia, dokonały 
wyboru jego władz.
Stowarzyszenie, jako organizacja o charakterze społecznym, pragnie w szczególności zwrócić uwagę na budowanie prestiżu zawodowego polskiej położnej 
rodzinnej, co ściśle powiązane jest z dbałością o dobro kobiety i jej rodziny na każdym etapie jej życia. Główne cele stowarzyszenia zobowiązujemy się reali-
zować poprzez:

 ● Ochronę zawodu położnej, w szczególności położnej rodzinnej.
 ● Podejmowanie działań rzeczniczych, w tym reprezentowanie interesu położnych rodzinnych, świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej wobec 

Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych instytucji kształtujących politykę zdrowotną w kraju oraz wspieranie interesów kobiet w ciąży i matek.
 ● Informowanie i edukowanie Polaków, Polek o dobrowolnym wyborze położnej rodzinnej, jako odrębnego, niezależnego świadczeniodawcy.
 ● Doskonalenie zawodowe położnych rodzinnych, w tym doradztwo i pomoc naukową dla członków i przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych 

działalnością Stowarzyszenia.
 ● Zachęcanie członków stowarzyszenia oraz położnych niezrzeszonych do samokształcenia oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 ● Integrowanie osób, instytucji i organizacji działających na rzecz opieki okołoporodowejoraz realizacji standardu opieki okołoporodowej;
 ● Inicjowanie i organizowanie seminariów, kursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, konferencji oraz poradnictwa, w obszarze zbieżnym z celami statutowymi 

stowarzyszenia.
 ● Inicjowanie, organizowanie kursów, wykładów, warsztatów przeznaczonych dla personelu medycznego placówek położniczych oraz dla osób zajmujących 

się edukacją i opieką perinatalną.
 ● Tworzenie, współdziałanie na rzecz edukacji i działań profilaktycznych dla kobiet, ich rodzin i otoczenia.
 ● Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych na rzecz edukacji seksualnej, w tym profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą 

płciową oraz profilaktyki HIV/AIDS;
 ● Popieranie, organizowanie, współtworzenie prac naukowo-rozwojowych w zakresie położnictwa rodzinnego.
 ● Współudział w ustalaniu kierunków rozwoju praktyki położnych rodzinnych.
 ● Opiniowanie projektów aktów normatywnych, występowanie z wnioskami legislacyjnymi dotyczących ochrony zdrowia oraz kształcenia i wykonywania za-

wodu położnej
 ● Współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu założeń, progra-

mów oraz udział w konsultacjach polityk publicznych w obszarze zdro-
wia. 

 ● Współpracę w tworzeniu wspólnych stanowisk, opinii, standardów, wy-
tycznych z przedstawicielami środowisk działających na rzecz opieki 
położniczej i ochrony zdrowia kobiet oraz przedstawicielami organów 
stanowiących przepisy prawa.

 ● Upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych mediów i technik 
informatycznych.

 ● Prowadzenie stron, serwisów, portali internetowych popularyzujących 
i udostępniających wiedzę z zakresu zgodnego z celami działalności 
stowarzyszenia.

 ● Diagnoza potrzeb i praw kobiet oraz ich rodzin w opiece okołoporodo-
wej w Polsce. Gromadzenie informacji o warunkach opieki nad matką 
i dzieckiem, panujących w poszczególnych placówkach położniczych na 
terenie kraju.

 ● Monitorowanie działalności instytucji i placówek świadczących usługi 
z zakresu opieki okołoporodowej.

 ● Prowadzenie działalności wydawniczej.
 ● Współpraca ze środkami masowego przekazu.
 ● Rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie położnictwa rodzin-

nego.
 ● Prowadzenie innych działań służących poprawie, jakości pracy położ-

nych rodzinnych i poziomu opieki perinatalnej w kraju.

Do wypełniania powyższych założeń pragniemy zaprosić wszystkie po-
łożne rodzinne oraz organizacje społeczne, które pragną działać na rzecz 
dobra samodzielności zawodowej położnej rodzinnej i prawidłowej realizacji 
świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta.

Warto wiedzieć!
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Koleżance

Violettcie Wójciak

wyrazy szczerego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

TEŚCIA
składają 

pracownicy Oddziału Chirurgii 

i Traumatologii Dziecięcej USzD 

w Lublinie 

Koleżance

Małgorzacie Reja

wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

MAMY
składają 

koleżanki z Oddziału  

Ginekologiczno-Położniczego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Pani

Ewie Ostrowskiej
Pielęgniarce Naczelnej Wojewódzkiego  

Szpitala Specjalistycznego  
im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie

wyrazy głębokiego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

TATY
składają 

Pielęgniarska Kadra Zarządzająca, 
Pielęgniarki i Położne Wojewódzkiego  

Szpitala Specjalistycznego  
im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie 

Koleżance

Eli Skalskiej

wyrazy szczerego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

TATY
składają 

koleżanki z Oddziału Alergologii  

i Chorób Płuc Wojewódzkiego  

Szpitala Specjalistycznego  

im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie 

Koleżance

Bożenie Dobosz

wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają 

koleżanki z Oddziału Rehabilitacji  

i Chorób Wewnętrznych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Koleżance

Elżbiecie Bartoszek

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

BRATA
składa 

Pielęgniarka Naczelna oraz koleżanki 

z Oddziału Chorób Wewnętrznych 

Szpitala Powiatowego w Bychawie

Koleżance

Annie Wronie

wyrazy szczerego współczucia i żalu  

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają 

pracownicy Oddziału Chirurgii 

i Traumatologii Dziecięcej USzD 

w Lublinie 

Koleżance

Halinie Ciołek

wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci

TATY
składają 

koleżanki z Oddziału 

Gastroenterologii Wojewódzkiego  

Szpitala Specjalistycznego  

im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie 

Koleżance

Bożenie Biesak

wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają 

koleżanki z Oddziału 

Gastroenterologii Wojewódzkiego  

Szpitala Specjalistycznego  

im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie 
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Pani

mgr Józefie Kita

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci

TEŚCIA
składają 

koleżanki z Katolickiego 

Stowarzyszenia Pielęgniarek  

i Położnych Polskich w Lublinie oraz 

koleżanki z Klubu Seniora przy ORPiP 

w Lublinie 

Pani

Annie Ciecieląg
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

MAMY 
Marii Grundas

składają 

koledzy i koleżanki z II Oddziału 

Kliniki Ortopedii Dziecięcej 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 

w Lublinie 

Pani

Barbarze Pieczykolan

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

SIOSTRY
Koleżanki z Katolickiego 

Stowarzyszenia Pielęgniarek  

i Położnych Polskich w Lublinie oraz 

koleżanki z Klubu Seniora przy OIPiP 

w Lublinie 

z głębokim żalem żegnamy,

Pof. dr hab. 
Grażynę Rajtar-Cynke

Kierownika Zakładu Farmakologii  
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie
Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu  

w latach 2005-2012

Łączymy się w smutku 
z Jej Najbliższymi

Dziekan, Rada Wydziału, Pracownicy  
i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Koleżance

Magdalenie Jeżak

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci

TATY
składa 

Pielęgniarka Naczelna oraz koleżanki  

i współpracownicy Izby Przyjęć 

Szpitala Powiatowego w Bychawie

Wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa wsparcia i otuchy

dla

Marii Wertel

z powodu śmierci 

TATY
składają

koleżanki z Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Operacyjnego przy OIPiP w Lublinie

„Odeszłaś cicho bez słów pożegnania 
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić, 

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

Rodzinie  
mgr Marii Grundas

z wyrazami głębokiego żalu i smutku 
z powodu śmierci naszej koleżanki

Kierownicza Kadra Pielęgniarska 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 

w Lublinie

Koleżance
Bożenie Wronisz

wyrazy szczerego i głębokiego 
współczucia  

z powodu śmierci

MAMY

składają 
Dyrektor, Kierownicza Kadra 

Zarządzająca oraz Pielęgniarki 
i Pielęgniarze Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Łęcznej

Koleżance

Joannie Borzęckiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają 

koleżanki z Komisji ds. Pielęgniarstwa 

Operacyjnego przy ORPiP w Lublinie
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KONFERENCJA 
ZADANIA PIELĘGNIARKI 
I POŁOŻNEJ W TERAPII 
CUKRZYCY

WARSZAWA
29 września 2017 r.

FORMUŁA WARSZTATOWA
NAJNOWSZE DONIESIENIA

Cukrzyca to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny
Prewencja i terapia cukrzycy ulega dynamicznym przeobrażeniom
Liczba chorych stale rośnie…

ORGANIZATORZY
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ORGANIZATOR Praca położnej jest bardzo piękna, ale też bardzo ciężka.

Tylko osoba z wielkim sercem, prawdziwym powołaniem 
i empatią potrafi poświęcić uwagę swoim podopiecznym 

oraz z cierpliwością i wyrozumiałością towarzyszyć 
kobiecie i jej rodzinie w tych ważnych chwilach ich życia.

Zapraszamy do udziału 

w  Konkursie

IV EDYCJA

Dzięki Waszym nominacjom
wybierzemy najlepszą położną w Polsce!

Podziękujemy im za opiekę i oddanie w tych ważnych chwilach!

Zachęcamy do głosowania!

www.poloznanamedal2017.pl
WIęcej INfORmAcjI NA sTRONIe INTeRNeTOWej

Jak
oddać głos na położną

w konkursie
Położna na medal?

Celem głosowania jest wyłonienie 
3 najlepszych położnych w Polsce oraz 
jednej najlepszej w każdym województwie.

Oddać głos na położną może tylko pacjent.

Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia 2017 r. 
od godz. 15:00:00 do dnia 31 grudnia 2017 r. 
do godz. 23:59:59. Położne można zgłaszać 
od 1.04.2017 r. do 31.07.2017 r.,  a po tym 
okresie można tylko na nie głosować  

W trakcie trwania konkursu 1 pacjent może 
oddać tylko 1 głos.

Głosowanie odbywa się za pomocą 
formularza zamieszczonego na stronie 
www.poloznanamedal2017.pl

Formularz zawiera pola obowiązkowe do 
wypełnienia: imię i nazwisko oraz e-mail 
pacjenta oddającego głos na położną, e-mail 
lub telefon położnej, uzasadnienie wyboru.

Położna, na którą został oddany głos po raz 
pierwszy musi potwierdzić jednorazowo 
chęć udziału w plebiscycie. Kolejne oddane 
na nią głosy nie będą wymagały potwierdze-
nia.

meceNAs KONKURsU


