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oferuje w sprzedaēy wysyããkowej lub osobistej
pozycje kssiðēkowe
A. Ginalska „PielĊgniarka w Kraju Miliona Sáoni – Daleki Wschód”
Wyd. OIPiP Lublin 2015
Cena 20 zá.
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w numerze:

Informacje
oipip
p.lublin.pl

z pierwszej

III Wieczór Integracyjny
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki to
święto obchodzone corocznie 12 maja, ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973
roku. W tym dniu przypada również rocznica
urodzin Florence Nightingale, prekursorki
nowoczesnego pielęgniarstwa. Dzień Położnej obchodzony jest zaledwie kilka dni wcześniej, a mianowicie w dniu
8 maja, który jest dniem urodzin niezwykłej polskiej położnej Pani Stanisławy Leszczyńskiej.

Czytaj na str. 5

rêki

Uroczystoćç Beatyfikacji ćwieckiej pielõgniarki

Ŷ Przewodniczðcy Okrõgowej Rady Pielõgniarek i Poãoēnych
Andrzej Tytuła
tel. 81 536-67-66

W dniu 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach po 45 latach od śmierci i po 20
latach od wszczęcia procesu beatyfikacyjnego została wyniesiona na ołtarze polska,
świecka pielęgniarka Hanna Chrzanowska,
która jak powiedział podczas homilii kard.
Angelo Amato „w atmosferę bólu i cierpienia potrafiła wnieść promień
światła i radości. Dzięki wewnętrznemu pokojowi i prostocie zachowań była często nazywana „cioteczką”, wzbudzając zaufanie, pokój,
radość, a także nadzieję na przyszłość. Jej wiara w Boską Opatrzność
oraz niebiańską przyszłość pobudzała do życia i do entuzjazmu”. Nabożeństwu przewodniczył Kardynał Angelo Amato prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.
Czytaj na str. 8

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP

Ŷ Wiceprzewodniczðce Okrõgowej Rady Pielõgniarek i Poãoēnych
Maria Olszak-Winiarska, Agnieszka Kais
wtorek, czwartek
tel. 81 536-67-65
Ŷ Seretarz Okrögowej Rady Pielögniarek i PoäoĔnych
Krystyna Amborska
tel. 81 536-67-69
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP

Ŷ Skarbnik Okrõgowej Rady Pielõgniarek i Poãoēnych
Marzena Siek
tel. 81 536-67-55
wtorek, czwartek

Ŷ Södzia DyĔurny

tel. 81 536-67-50

I i III czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

Ŷ DyĔur Rzecznika

tel. 81 536-67-51

II Kongres Poãoēnych Rodzinnych
W dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w Lublinie odbył się
II Kongres Położnych Rodzinnych pod hasłem „Bliżej kobiety – dalej od konkurencji” zorganizowany
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych
Rodzinnych. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie oraz firmy KAMSOFT.

Czytaj na str. 13

II i IV czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

Ŷ Radca Prawny

tel. 81 536-67-59

spis trećci:

przyjmuje w poniedziałek • godz. 14.00 – 16.00

Ŷ Godziny pracy biura:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

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

Ŷ 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

Ŷ Redaguje zespóä w skäadzie:
Krystyna Amborska, Anita Jasztal-Kniażuk, Agnieszka Kais,
Marzena Siek, Maria Olszak-Winiarska, Andrzej Tytuła.
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Drogie Koleēanki,
ē
Koledzy

Przewodniczñcego

innymi w sprawach ochrony zdrowia oraz

kusji na poziomie Ministerstwa Zdrowia,

Tym razem chciaãbym

ochrony zawodów pielõgniarki i poãoēnej,

organizacji samorzðdowych – myćlõ tu

odniećç siõ do wydarze-

na posiedzeniu w dniu 22 maja br., a wiõc

o Naczelnej Izbie Pielõgniarek i Poãoēnych

nia, które miaão miej-

zaledwie w chwilõ po tym jak temat zostaã

oraz zwiðzkowych. Jak wynika z informa-

sce niespeãna miesiðc

nagãoćniony, podjõão Stanowisko w spra-

cji udzielanych przez NIPiP reprezentujðcð

temu, a które wiele mówi

wie sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu

stanowisko strony samorzðdowej, rozmo-

o sytuacji w ochronie

Specjalistycznym im. Stefana Kardynaãa

wy trwajð i przebiegajð w konstruktywnej

zdrowia, nie tylko na terenie dziaãania na-

Wyszyýskiego SP ZOZ w Lublinie, które

atmosferze. Dotychczas strona Rzðdowa

szej Izby ale równieē w caãym kraju. Jak

publikujemy w bieēðcym numerze Na-

przedstawiãa propozycjõ, którð strona

wszyscy wiemy, w pierwszej kolejnoćci

szego Gãosu. Myćlõ, ēe w chwili obecnej

spoãeczna rekomendowaç bõdzie swoim

z doniesieý medialnych jak równieē por-

nikt spoza grupy zawodowej pielõgniarek

organom kolegialnym. Z uwagi na fakt, iē

tali spoãecznoćciowych druga poãowa

i poãoēnych nie ma juē wðtpliwoćci, ēe

rozmowy sð w trakcie, strony zobowiðzaãy

maja br. byãa niezmiernie trudna dla spo-

sytuacja, z którð zmierzyã siõ ów podmiot

siõ nie ujawniaç szczegóãów bõdðcych ich

ãecznoćci jednego z lubelskich szpitali,

leczniczy jest konsekwencjð problemów,

przedmiotem. Od siebie dodam jedynie, ēe

a w konsekwencji równieē dla jego ćwiad-

o których organizacje zwiðzkowe i samo-

dotyczð one zagadnieý, które rozwiniõte

czeniobiorców. Wysoka absencja pielõ-

rzðdowe mówið od lat, a które dotyczð

zostaãy w Strategii na rzecz rozwoju pie-

gniarek i poãoēnych zatrudnionych w tym

powaēnych problemów kadrowych w obu

lõgniarstwa i poãoēnictwa w Polsce - do-

podmiocie w duēej mierze przyczyniãa siõ

grupach zawodowych, z czego problemy

kument z 2018 r., w tym kwestii wynagro-

do dezorganizacji pracy wielu oddziaãów

te wynikajð wszyscy doskonale wiemy jak

dzeý w grupach zawodowych pielõgniarek

powodujðc tym samym, ēe zabezpieczenie

równieē wiemy o tym, ēe pozostajð one od

i poãoēnych. Z tego wzglõdu zachõcam

opieki pielõgniarskiej na bezpiecznym po-

siebie zaleēne. Sytuacja zaistniaãa na Lu-

ziomie byão niemoēliwe. Powyēsze zdarze-

Wszystkich do ćledzenia prasy branēowej

belszczyđnie nie jest niestety odosobnio-

nie odbião siõ szerokim echem medialnym

oraz stron internetowych zarówno organi-

nym przypadkiem. W zasadzie w caãym

ale równieē spowodowaão podjõcie dialo-

zacji samorzðdowych jak i zwiðzkowych,

kraju obserwujemy skutki obecnego stanu

gu na poziomie podmiotu leczniczego, or-

a takēe do zapoznania siõ ze wspomnianð

rzeczy w polskim pielõgniarstwie i poãoē-

ganu zaãoēycielskiego oraz przedstawicieli

nictwie, nad którymi na szczõćcie pochy-

juē strategið.

organizacji zwiðzkowych. Prezydium OR-

lono siõ w znanym nam juē dokumencie

PiP w Lublinie jako jednostka samorzðdu

o nazwie: „Strategia na rzecz rozwoju pie-

zawodowego upowaēniona przez ustawo-

lõgniarstwa i poãoēnictwa w Polsce”, i któ-

Andrzej Tytuãa

dawcõ do zajmowania stanowiska miõdzy

re tym samym pozostajð przedmiotem dys-

Przewodniczðcy ORPiP w Lublinie

Z pozdrowieniem

ćwiöto Narodowe 3 Maja
– udziaä przedstawicieli Okrögowej Rady
Pielögniarek i PoäoĔnych w Lublinie
Z okazji ĝwiĊta Narodowego 3 Maja pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim w Lublinie odbyáo siĊ uroczyste záoĪenie kwiatów przez
Pana Andrzeja TytuáĊ Przewodniczącego ORPiP
w Lublinie, Panią AgnieszkĊ Kais Wiceprzewodniczącą ORPiP w Lublinie i Panią MarzenĊ Siek
Skarbnika ORPiP w Lublinie.
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Anita Jasztal-Kniaēuk – OIPiP
Lublinie

III Wieczór Integracyjny
Pielögniarek i PoäoĔnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki to święto obchodzone
corocznie 12 maja, ustanowione przez Międzynarodową Radę
Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. W tym dniu
przypada również rocznica urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. Dzień Położnej obchodzony jest zaledwie kilka dni wcześniej, a mianowicie w dniu
8 maja, który jest dniem urodzin niezwykłej polskiej położnej
Pani Stanisławy Leszczyńskiej. Właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, corocznie od 2012 roku
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z myślą
o pielęgniarkach i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie
organizuje tzw. imprezy o charakterze towarzysko - integracyjnym. Początkowo były to rodzinne majówki tzw. imprezy

padkowo, doświadczenia minionych lat oraz sugestie uczestników dotychczasowych spotkań zaowocowały wyborem miejsca,
które odpowiadając naszym potrzebom spełniło nasze oczekiwania. 25 maja był ciepłym, słonecznym dniem, impreza oficjalnie rozpoczęła się o godz. 19:00 i ostatecznie zgromadziła około

Pani Anna Sztal w towarzystwie funkcyjnych członków
Prezydium ORPiP w Lublinie podczas wręczenia nagrody.

Funkcyjni członkowie Prezydium ORPiP w Lublinie
w towarzystwie Gości podczas otwarcia spotkania.

plenerowe, które trzy lata temu, na wyraźne życzenie naszych
koleżanek i kolegów ustąpiły miejsca wieczorom integracyjnym
organizowanym w gronie pielęgniarsko- położniczym.
W tym roku świętowaliśmy w dniu 25 maja na terenie obiektu należącego do Hotelu Luxor położonego w Lublinie przy al.
Warszawskiej 175a. Miejsce spotkania nie zostało wybrane przy-

maj-czerwiec 3/2018

900 uczestników. Rozpoczęcia III Wieczoru Integracyjnego w towarzystwie funkcyjnych członków Prezydium ORPiP w Lublinie
dokonał Przewodniczący ORPiP w Lublinie Pan Andrzej Tytuła,
który zaprosił wszystkich do dobrej zabawy oraz przybliżył główne punkty imprezy. Szczególnym punktem tego wieczoru było
uhonorowanie naszej koleżanki, Pani Anny Sztal – pielęgniarki
zatrudnionej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym
Nr 4 w Lublinie, która otrzymała tytuł Pielęgniarki Roku 2017 wygrywając ogólnopolski etap tego konkursu. Osobisty sukces naszej koleżanki jest sukcesem całej społeczności pielęgniarskiej,
ɻ Ciĉg dalszy na str. 6

5

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

Wieczór integracyjny

Wspólna zabawa na parkiecie.

Wspólna zabawa.

z tego względu Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie podjęła decyzję o przyznaniu laureatce nagrody finansowej,
którą w tym dniu w imieniu samorządu zawodowego wręczył Przewodniczący ORPiP w Lublinie Pan Andrzej Tytuła.
Nasze koleżanki i koledzy bawili się przy współczesnej, tanecznej
e muzyce, a integracja miała miejsce zarówno na parkiecie jak
i poza nim. Wieczór 25 maja br. był okazją do towarzyskiego spotkania w gronie koleżanek i kolegów, do zacieśniania towarzyskich
relacji, a także służył oderwaniu się od codziennych zawodowych i pozazawodowych obowiązków. Pełny parkiet świadczył o tym,
że pielęgniarki i położne lubią i potrafią doskonale bawić się, Ci do których uśmiechnęło się szczęście, podczas losowania tzw.
fantów zostali obdarowani rozmaitymi nagrodami rzeczowymi. Zabawa trwała do godz. 2:00 i przeszła już do historii. Pomimo,
iż żyjemy jeszcze wspomnieniami tego tanecznego wieczoru pamiętamy że, czas bardzo szybko płynie i za rok czeka nas kolejny
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej dlatego już teraz zachęcamy Was drogie koleżanki i koledzy do dzielenia się
swoimi spostrzeżeniami, po to aby utrzymać właściwy kierunek
Uczestnicy spotkania.
świętowania w przyszłości.

Gratulacje
dla Pani Anny Sztal pielč
lčgniarki z Kliniki Neurochirurgii
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
z okazji zajč
j cia I miejsca

w XIII Ogólnopolskim Konkursie
„Pielč
lčgniarka Roku 2017”
Uczestnicy spotkania.

W imieniu Okrč
rčgowej Rady Piellčgniarek i Poão
ãoİnych
w Lublinie
skã
kãadam Pani serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania.
į č Pani pomyĤlno
įycz
Ĥ ĤĤci w İİyciu osobistym,
dalszego rozwoju zawodowego
oraz inspiracji do podejmowania trafnych decyzji
w codziennej pracy zawodowej.
PrzewodniczĈcy
Okrč
rčgowej Rady Piellčgniarek i Poão
ãoİnych
w Lublinie
mgr Andrzej Tytuãa
ã
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Jeİeli kochasz to co robisz,
to nie jest to praca.
Konfucjusz

A

Pan
Andrzej Tytuãa
PrzewodniczĈcy
Okrčgowej Rady Pielčgniarek i Poãoİnych

Z

okazji Mičdzynarodowego Dnia Pielčgniarki i Dnia Poãoİnej
w

imieniu

diagnostów

laboratoryjnych

skãadam

najserdeczniejsze İyczenia dla caãego Ĥrodowiska Pielčgniarek
i Poãoİnych, których rolč i trud w opiece nad pacjentem
bardzo cenimy i szanujemy. W peãni doceniamy równieİ

Paęstwa wkãad w prawidãowy sposób pobierania materiaãu do badaę
laboratoryjnych, który daje nam diagnostom laboratoryjnym, podstawč
do wydawania wiarygodnych wyników badaę dla pacjentów.
įyczymy Paęstwu uznania ze strony pacjentów i rzĈdzĈcych, a takİe
satysfakcji finansowej i osobistej z codziennej trudnej pracy dla dobra
naszego spoãeczeęstwa.

dr n
dr
n.med.
.med. Elİbieta
ie Pu
ie
Pua
P
Puacz
u cz

Prezes Krajowej
Krajo
owej Rady
Di
tó Laboratoryjnych
L b
t
j
h
Diagnostów

Warszawa, 14 maja 2018 roku
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Andzrej

Tytuäa – ORPiP w Lublinie

UroczystoĈè Beatyfikacji
Ĉwieckiej pielögniarki

W

dniu 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach po 45 latach od
śmierci i po 20 latach od wszczęcia procesu beatyfikacyjnego została wyniesiona na ołtarze polska, świecka
pielęgniarka Hanna Chrzanowska, która jak powiedział podczas homilii kard. Angelo Amato „w atmosferę
bólu i cierpienia potrafiła wnieść promień światła i radości. Dzięki wewnętrznemu pokojowi i prostocie zachowań była
często nazywana „cioteczką”, wzbudzając zaufanie, pokój, radość a takPodczas celebracji Mszy Świętej.
że nadzieję na przyszłość. Jej wiara
w Boską Opatrzność oraz niebiańską
przyszłość pobudzała do życia i do
entuzjazmu”. Nabożeństwu przewodniczył Kardynał Angelo Amato prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.
We mszy świętej wzięła udział rodzina
Hanny Chrzanowskiej, biskupi, księża,
przedstawiciele władz państwowych,
wierni oraz przedstawiciele środowisk medycznych, w szczególności
polskie pielęgniarki i położne, jakże
wyróżniające się z tłumu wiernych,
ubrane w stroje galowe, pięknie reprezentujące swój zawód, a przede
wszystkim w postawie dziękczynienia
oddające należny szacunek osobie
ɻ Ciĉg dalszy na str. 9
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UroczystoĈè Beatyfikacji

Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej oraz wartościom, dla których żyła. Lubelską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych reprezentowała delegacja ponad 100 osób, pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych czynnych zawodowo oraz
tych, którzy lata aktywności zawodowej mają już poza sobą. W tej jakże niecodziennej, historycznej już uroczystości
uczestniczyliśmy wraz z pocztami sztandarowymi Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, OgólnopolZwiązku
Zawodowego
skiego
Pielęgniarek i Położnych Zarządu
Regionu w Lublinie, Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych
Polskich Odział w Lublinie. I pomimo, iż od dnia Beatyfikacji minął już
ponad miesiąc i każdy z nas wrócił
do codziennych obowiązków, nadal
pamiętamy atmosferę Tego Dnia oraz
atmosferę przygotowań do uroczystości beatyfikacyjnych. Beatyfikację
Hanny Chrzanowskiej przyjmujemy
jako szczególny Boży dar dla naszego
środowiska zawodowego ale również
dla każdego z nas z osobna wdzięczni, że doświadczenie to było naszym
udziałem.
Przygotowanie do Mszy Świętej.

Zdjęcia: Andrzej Tytuła

Reprezentacja Pocztu Sztandarowego OIPiP w Lublinie,
KSPiPP oddział w Lublinie oraz OZZPiP region lubelski.

maj-czerwiec 3/2018
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Wydarzenia

Ogólnopolska Pielgrzymka

Sãuēby Zdrowia na Jasnð Górõ

W

dniach 26-27 maja 2018 r. w Częstochowie na Jasnej
Górze odbyła się coroczna Pielgrzymka Pracowników
Służby Zdrowia zorganizowana już po raz 94 przez
Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia, którą poprzedziły
dwudniowe rekolekcje. Eucharystii w dniu 27 maja br. przewodniczył abp Adam Szal, metropolita przemyski, a koncelebrowali
m.in. bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu KEP ds.
Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz ks. Arkadiusz Zawistowski,
krajowy duszpasterz Służby Zdrowia. Metropolita przemyski
podziękował światu medycznemu za służbę drugiemu człowiekowi, służbę, „która jest otwieraniem swojego serca w imię miłości, wypływającej z tajemnicy Trójcy Świętej, w imię miłości,
która każe posługiwać drugiemu człowiekowi z myślą, że służymy samemu Chrystusowi”. Tegoroczna pielgrzymka przeżywana była w duchu dziękczynienia za Beatyfikację pielęgniarki
Hanny Chrzanowskiej, która miała miejsce niespełna miesiąc
wcześniej. Podczas Mszy Świętej pielęgniarki z Krakowa przekazały Krajowemu Duszpasterstwu Służby Zdrowia relikwie bł.
Hanny Chrzanowskiej, które rozpoczną peregrynację po Polsce,
a które przyjmować będziemy również w Lublinie. Na zakończe-

Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Wojciech Iwanicki
podczas Mszy Świętej, przy relikwiach bł. H. Chrzanowskiej.
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Poczet Sztandarowy OIPiP w Lublinie.

nie Mszy Świętej dokonano Aktu Zawierzenia Służby Zdrowia
Matce Bożej, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wypowiedział
wówczas do zgromadzonych na pielgrzymce słowa „Jesteśmy
z chorymi nie tylko jako fachowcy, jako osoby, które mają ich leczyć i wyleczyć, ale również jako bliźni” z kolei Pani Maria Jancik
z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich
w Krakowie zauważyła „Hanna Chrzanowska jest dla nas wzorem, jest sumieniem pielęgniarek. W swoich pamiętnikach nas
naprowadzała, żebyśmy nie widziały tylko człowieka i ciało, ale
też całościowo patrzyły na człowieka”.
Jak co roku wśród pielgrzymów na Jasnej Górze obecna była
delegacja przedstawicieli lubelskiej służby zdrowia, pielęgniarek, położnych, lekarzy, farmaceutów, którzy pod przewodnictwem ks. Wojciecha Iwanickiego- naszego duszpasterza uczestnicząc w spotkaniach modlitewnych oraz Eucharystii czerpali
siłę na kolejny rok pracy. We Mszy Świętej uczestniczyły poczty
sztandarowe z całego kraju, w tym również poczet Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
Zdjęcia: M. Olszak-Winiarska
maj-czerwiec 3/2018
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Duszpasterstwo Sãuİby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej

wypoczynek – wycieczkč – pielgrzymkč:

SYCYLIA 2018
W programie: Syrakuzy, Etna, Palermo, Monreale, Cefalu, Katania
Termin: 25.09. – 02.10. 2018 r.

Cena: 2950 zã + 150 euro

Informacje i zapisy u duszpasterza sáuĪby zdrowia - tel.: 663 983 783
szczegóáowy program na stronie: www.dsz.oil.lublin.pl

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.
poszukuje pielčgniarek do wspóãpracy
w stacji dializ w Cheãmie.
W naszym zespole mile widziane są takĪe pielĊgniarki
bez doĞwiadczenia w pracy w stacji dializ,
które odpowiednio przeszkolimy.
Oczekujemy:
x
wyksztaácenia pielĊgniarskiego,
x
zaangaĪowania i chĊci rozwoju.
Oferujemy:
x
x
x
x

profesjonalne, páatne przeszkolenie w zakresie pielĊgniarstwa dializacyjnego,
formĊ i wymiar zatrudnienia wg preferencji pracownika: umowĊ o pracĊ, kontakt lub
zlecenie, w preferowanym wymiarze godzin,
pracĊ w oparciu o najwyĪsze standardy opieki nad pacjentem na wysokiej jakoĞci
specjalistycznym sprzĊcie,
moĪliwoĞü rozwoju zawodowego, m.in. poprzez udziaá w specjalistycznych
szkoleniach, konferencjach naukowych.

W grupie Fresenius Medical Care wszystkich pracowników
ãĈczy wspólny cel: zdrowie naszych pacjentów.
Bčdziemy zaszczyceni jeĤli doãĈczysz do naszego zespoãu.
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyáanie aplikacji (cv) z zamieszczeniem klauzuli o ochronie
danych osobowych na adres e-mail: andrzej.drob@fmc-ag.com.
maj-czerwiec 3/2018
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Wiedzieè wiöcej!

ZESPÓâ INTERDYSCYPLINARNY
w Lublinie

ul. Gãčboka 11, 20-612 Lublin
tel. (0-81) 466-54-86,
e-mail: z.interdyscyplinarny@mopr.lublin.eu

Zespóã Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziaãania Przemocy w Rodzinie
w Lublinie

problem przemocy w rodzinie występuje średnio w co trzeciej lubelskiej rodzinie. Czynniki temu sprzyjające to przede
wszystkim nadużywanie alkoholu i narkotyków.
W Lublinie obecne są wszystkie odmiany przemocy. Zbadano, że najczęściej ma ona wymiar psychiczny, a najrzadziej seksualny. Często występuje również przemoc ekonomiczna. W Lublinie działa wiele instytucji, do których
można zwrócić się po wsparcie w takiej sytuacji. Są to m.in. instytucje podlegające Urzędowi Miasta Lublin, w tym
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej i Zespół Interdyscyplinarny.
Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie, będący Organem doradczym Prezydenta Miasta Lublin, realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której nowelizacja w 2010 r. nałożyła
na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Prezydent Miasta Lublin powołał członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lublinie zarządzeniem Nr 1303/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zadaniem Zespołu jest realizowanie wytycznych Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 poprzez integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie liczy 31 członków, do których należą przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin,
Oświaty, Służby Zdrowia, Sądownictwa, Prokuratury, Straży Miejskiej, Policji, MOPR w Lublinie, Centrum Interwencji
Kryzysowej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorium Oświaty, Aresztu Śledczego, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Organizacji pozarządowych.
Uprawnionymi służbami do wszczynania procedury „Niebieskie Karty” w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie są: policja, ośrodek pomocy społecznej, placówki oświatowe, placówki zdrowia i komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 13 września 2011r., przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie,
że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do
uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem
przemocy w rodzinie.
Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska Karta- A” wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do
którego osoba ta została przewieziona. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osobą wykonującą zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położona i ratownik medyczny.

Siedziba Zespołu:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ul. Głęboka 11, 20-612 Lublin;
Telefon: 81 466 54 86 i 81 466 54 87;
e-mail: z.interdyscyplinarny@mopr.lublin.eu

Adam Mołdoch- Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lublinie
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Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
mgr Agnieszka BrzeĈciþska
– Wiceprezes
Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia
Poãoēnych Rodzinnych

II Kongres PoäoĔnych Rodzinnych

„Bliēej kobiety – dalej od konkurencji”
Lublin 7 - 8 kwietnia 2018 r.

W

dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w Lublinie odbył się II
Kongres Położnych Rodzinnych pod hasłem „Bliżej
kobiety – dalej od konkurencji” zorganizowany przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz firmy KAMSOFT.
Głównym celem tegorocznego Kongresu było spotkanie
prężnie działających Położnych Rodzinnych, które poprzez swoją pracę dają przykład dobrych praktyk oraz położnych, które
chcą stworzyć własny podmiot leczniczy. Panele tematyczne
Kongresu zostały tak dobrane, aby każda z uczestniczek mogła
podnieść poziom udzielanych przez nią świadczeń.
II Kongres Położnych Rodzinnych cieszył się dużym zainteresowaniem. Spotkanie skupiło 140 uczestników, w tym zaproszonych gości. Kongres otworzyła i powitała wszystkich uczestników Prezes OSPR mgr Agnieszka Kamińska-Nowak. Z uwagi na
liczne obowiązki służbowe nieobecna była, zaproszona przez
Zarząd OSPR, Pani Minister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.
Wiceprezes OSPR pani mgr Agnieszka Brześcińska odczytała
list gratulacyjny przesłany przez Panią Minister do uczestników
Kongresu.
Swoją obecnością zaszczycili goście i prelegenci w osobach:
prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska – Kierownik
Katedry Pediatrii UM w Lublinie i Kierownik Kliniki Patologii Noworodków i Niemowląt Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie; dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego; mgr Andrzej Tytuła – Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie; mgr Agnieszka
Kais – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, położna rodzinna; mgr Ewa Janiuk – Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, właściciel NZOZ
Zdrowa Rodzina S.C.; przedstawiciele Wojewódzkiego Oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie: Karol Tarkowski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Dorota
Blechar - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Małgorzata Brodziak – Inspektor
Wydziału POZ Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; mgr
Beata Bownik – pracownik Wydziału Zdrowia; Piotr Wachowiak
– Dyrektor Wydziału Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego w firmie
KAMSOFT.
Pierwszego dnia Kongresu uczestnicy wysłuchali wykładów
znakomitych prelegentów, dzięki którym mogli uzyskać wiedzę
na temat:
1. zmian w ochronie zdrowia;
2. projektu Standardów Opieki Okołoporodowej;
3. wykorzystania komórek macierzystych oraz zaleceń edukacji
przedporodowej w tym zakresie;
4. zasad tworzenia i prowadzenia praktyk położniczych i podmiotów leczniczych zgodnie z wymogami ustawowymi oraz
oczekiwaniami kobiet i ich rodzin;
5. znaczenia oligosacharydów, ważnego składnika mleka kobiecego;
maj-czerwiec 3/2018

6. organizacji gabinetu położnej rodzinnej, jako miejsca edukacji przedporodowej dla kobiet;
7. przepisów dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej przez położną POZ oraz możliwości prowadzenia EDM;
8. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Dzięki uprzejmości pani dr hab. n. o zdr. Grażyny Iwanowicz-Palus mieliśmy okazję zapoznać się z Projektem znowelizowanego Standardu Opieki Okołoporodowej, w którym zostały
wyszczególnione punkty niosące zmiany w pracy położnych
rodzinnych.
Pani mgr Ewa Janiuk, w swojej prezentacji w sposób prosty
i zrozumiały przedstawiła przepisy i podstawy prawne obowiązujące położną rodzinną przy tworzeniu i prowadzeniu dokumentacji medycznej. Dzięki jej
e wskazówkom położne uczestniczące w II Kongresie Położnych Rodzinnych, będą mogły
tworzyć dokumentację zapewniającą dokładne zobrazowanie
ich pracy oraz dającą im ochronę prawną w sytuacjach niepożądanych.
Wystąpienie pani prof. dr hab. n. med. Wandy Furmagi-Jabłońskiej poszerzyło naszą wiedzę na temat fenomenu mleka
kobiecego. Dzięki takim wykładom jesteśmy coraz lepiej przygotowane do wspierania kobiet w procesie laktacji.
II Kongres Położnych Rodzinnych miał na celu zaznaczenie
samodzielności Położnych Rodzinnych. Wykład pani Prezes
OSPR mgr Agnieszki Kamińskiej-Nowak ukazał możliwości tworzenia konkurencyjnych praktyk położniczych i ich rozwoju.
Pani Wiceprezes OSPR mgr Agnieszka Brześcińska przedstawiła proces zakładania indywidualnej praktyki położniczej oraz
zaprezentowała krok po kroku, na przykładzie swojego podmiotu leczniczego, jak założyć spółkę i podmiot leczniczy wraz
z kontraktowaniem świadczeń z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Przedstawicielki OSPR dostarczyły uczestniczkom Kongresu
cennych wskazówek do podjęcia pierwszych kroków w drodze
do założenia własnej, konkurencyjnej na rynku świadczeń medycznych, działalności.
Na zakończenie pierwszego dnia II Kongresu, odbył się panel dyskusyjny. W czasie panelu omawiano najczęstsze problemy pojawiające się w praktyce położnych rodzinnych. Każda
z uczestniczek mogła skonfrontować napotkane w pracy bariery, uzyskać odpowiedź na wiele pytań i wątpliwości oraz skorzystać z fachowej podpowiedzi od zaproszonych specjalistów.
Podczas dyskusji wyłoniło się wiele zagadnień łączących położne rodzinne. Mimo bardzo intensywnego planu dnia w godzinach wieczornych sale wykładowe nadal były pełne.
Miejscem II Kongresu Położnych Rodzinnych był Hotel „Agit”
w Lublinie, który sprzyjał owocnemu i sprawnemu przebiegowi
obrad. Uroczysta kolacja na zakończenie pierwszego dnia, była
okazją do nawiązania nowych kontaktów, a także integracji
osób mających na uwadze dobro naszego zawodu położnej.
ɻ Ciĉg dalszy na str. 14
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II

KALENDARIUM
7- 8 kwietnia 2018 r.
W Hotelu Agit w Lublinie odbyã siõ II Kongres Poãoēnych
Rodzinnych „Bliēej kobiety – dalej od konkurencji” objõty
honorowym patronatem przez Okrõgowð Izbõ Pielõgniarek i Poãoēnych w Lublinie . Udziaã w Kongresie wziðã Pan
Andrzej Tytuãa Przewodniczðcy ORPiP w Lublinie i Pani
Agnieszka Kais Wiceprzewodniczðca ORPiP w Lublinie.

10 kwietnia 2018 r.
W siedzibie NRPiP w Warszawie odbyão siõ posiedzenie Prezydium NRPiP i spotkanie Komisji ds. warunków
pracy i pãacy, w którym udziaã wziðã Pan Andrzej Tytuãa
Przewodniczðcy ORPiP w Lublinie.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ posiedzenie Komisji ds. Epidemiologii.

12 kwietnia 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej podczas, którego czãonkowie
Komisji rozpatrzyli wnioski o przyznanie zapomóg bezzwrotnych pielõgniarkom i poãoēnym znajdujðcym siõ
w trudniej sytuacji losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ posiedzenie
Komisji ds. Nauki Ksztaãcenia i Rozwoju Zawodowego
podczas, którego czãonkowie rozpatrzyli wnioski o dofinansowanie ksztaãcenia podyplomowego pielõgniarek
i poãoēnych.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ spotkanie Komisji ds. Pielõgniarstwa Operacyjnego.

13 kwietnia 2018 r.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się warsztaty, które miały charakter edukacyjno-dyskusyjny. Warsztaty poprowadzone przez psychologów dr n. hum. Wiesława Talika
oraz mgr Edytę Barszcz, miały za zadanie wesprzeć położne rodzinne w komunikacji
z pacjentką oraz radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Warsztaty dotyczące dokumentacji medycznej miały ugruntować umiejętność tworzenia właściwych szablonów
dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Każdej sesji
towarzyszyło duże zainteresowanie i znakomita atmosfera, ożywione dyskusje przenosiły się w przerwach z sal wykładowych do kuluarów. Dzięki tak dużemu zainteresowaniu II Kongresem Położnych Rodzinnych, pozyskano kolejnych członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych.
Pani dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus jest pierwszym członkiem honorowym OSPR. Podczas II Kongresu Położnych Rodzinnych członkiem honorowym OSPR
została pani mgr Ewa Janiuk. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych,
które istnieje zaledwie rok, jest bardzo silną grupą skupiającą położne rodzinne z całego kraju. Celem stowarzyszenia jest ochrona położnych rodzinnych, podnoszenie
prestiżu zawodu położnej na tle środowiska medycznego oraz wsparcie dla członków
OSPR w trudnościach wynikających z prowadzenia praktyk i podmiotów leczniczych.
Każda położna rodzinna ma możliwość zwrócić się ze swoimi wątpliwościami do Zarządu OSPR i uzyskać merytoryczną pomoc.
Podsumowując II Kongres Położnych Rodzinnych, z uwagi na potrzeby uczestników, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych podjęło decyzję o kontynuowaniu tego corocznego wydarzenia. Kolejny III Kongres Położnych Rodzinnych
odbędzie się wiosną 2019 r. nad morzem. Wszelkie informacje na temat dołączenia
do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych dostępne są na stronie
internetowej www.poloznerodzinne.pl.

W Restauracji Locomotiva w Lublinie odbyãy siõ warsztaty organizowane prze firmõ GSK nt. „Szczepienia ochronne dla dorosãych przeciwko jakim chorobom szczepiç”.
Udziaã wziõli Pan Andrzej Tytuãa Przewodniczðcy ORPiP
w Lublinie i Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodniczðca
ORPiP w Lublinie.
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4
w Lublinie odbyão siõ wrõczenie nominacji na czãonków
Rad Spoãecznych Szpitali Klinicznych. Nominacje otrzymaã Pan Andrzej Tytuãa Przewodniczðcy ORPip w Lublinie i Pani Marzena Siek Skarbnik ORPIP w Lublinie.

14 kwietnia 2018 r.
W Restauracji i Centrum Konferencyjnym Fiesta w Lublinie odbyã siõ Sprawozdawczy Zjazd Lubelskiej Izby
Aptekarskiej. Okrõgowð Izbõ Pielõgniarek i Poãoēnych
w Lublinie reprezentowaã Pan Andrzej Tytuãa Przewodniczðcy ORPiP w Lublinie.

16 kwietnia 2018 r.
W Cheãmie odbyãa siõ debata z udziaãem Ministra Zdrowia Panem âukaszem Szumowskim w sprawie warunków
i potrzeb sãuēby zdrowia. Udziaã w spotkaniu wziðã Pan
Andrzej Tytuãa Przewodniczðcy ORPiP w Lublinie.

17 kwietnia 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ posiedzenie
Prezydium Okrõgowej Rady Pielõgniarek i Poãoēnych
w Lublinie podczas, którego podjõto uchwaãy w sprawie
nadania uprawnieý do wykonywania zawodu pielõgniarki i poãoēnej, zatwierdzono wypãatõ zapomóg losowych
bezzwrotnych pielõgniarkom i poãoēnym znajdujðcym siõ
w trudnej sytuacji losowej.

18 kwietnia 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ posiedzenie Komisji ds. Etyki.

23 kwietnia 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ szkolenie zorganizowane prze firmõ Pelargos przy wspóãpracy z OIPiP
w Lublinie nt. „Neurorozwojowe standardy postõpowania z noworodkiem i niemowlõciem w zakresie pielõgnacji” i „Rozszerzenie diety zdrowego niemowlõcia a moēliwoćci wstðpienia niepoēðdanych objawów ze strony
ukãadu pokarmowego, odpornoćciowego oraz skóry”.
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Spotkanie naukowe

KALENDARIUM
24 kwietnia 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ szkolenie nt: „Jak
skutecznie leczyç rany? Opatrunki lipido-koloidowe –
TLC. Ēywienie. Kompresjoterapia” zorganizowane przez
firmy URGO MEDICAL, Nestle przy wspóãpracy z OIPiP
w Lublinie.

28 kwietnia 2018 r.
W Krakowie – âagiewnikach odbyãa siõ uroczystoćç
Beatyfikacji Sãugi Boēej Hanny Chrzanowskiej. Udziaã
w uroczystoćci wziðã: Pan Andrzej Tytuãa Przewodniczðcy ORPiP w Lublinie oraz okoão 100 pielõgniarek i poãoēnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie.

3 maja 2018 r.
Z okazji uroczystoćci Ćwiõta Narodowego Trzeciego
Maja w Lublinie na Placu Litewskim odbyão siõ uroczyste zãoēenie kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja
przez Pana Andrzeja Tytuãõ Przewodniczðcego ORPiP
w Lublinie, Panið Agnieszkõ Kais Wiceprzewodniczðcð
ORPiP w Lublinie i Panið Marzennõ Siek Skarbnika ORPiP w Lublinie.

8 maja 2018 r.

W siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w dniu 23
maja 2018 r. odbyło się bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Wykład nt.
„Neurorozwojowe standardy postępowania z noworodkiem i niemowlęciem
w zakresie pielęgnacji” wygłosiła Pani dr n. o. zdr. Agnieszka Skurzak, natomiast
wykład nt. „Rozszerzania diety zdrowego niemowlęcia a możliwość wystąpienia niepożądanych objawów ze strony układu pokarmowego odpornościowego oraz skóry” zaprezentowała Pani mgr Marta Zarajczyk. Szkolenie zostało
zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy
współpracy z Firmą Pelargos. W szkoleniu uczestniczyło około 50 pań pielęgniarek i położnych. Uczestnicy spotkania otrzymali certyfikaty oraz drobne
upominki ufundowane przez firmę Pelargos.
Zdjęcia: I. Żarczyńska.

W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ posiedzenie
Komisji ds. Jakoćci Opieki Pielõgniarskiej i Poãoēniczej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ posiedzenie Komisji ds. Pielõgniarstwa Psychiatrycznego.

17 maja 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ posiedzenie
Okrõgowej Komisji Rewizyjnej podczas, którego Komisja przeprowadziãa bieēðcð kontrolõ dziaãalnoćci OIPiP
w Lublinie.

22 maja 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyão siõ posiedzenie
Prezydium Okrõgowej Rady Pielõgniarek i Poãoēnych
w Lublinie podczas, którego podjõto uchwaãy w sprawie
nadania uprawnieý do wykonywania zawodu pielõgniarki i poãoēnej, zatwierdzono wypãatõ zapomóg losowych
bezzwrotnych pielõgniarkom i poãoēnym znajdujðcym siõ
w trudnej sytuacji losowej. Ponadto zostaão podjõte stanowisko w sprawie sytuacji zaistniaãej w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym SP ZOZ w Lublinie.

23 maja 2018 r.
W 1 Szpitalu Wojskowym z Poliklinikð SP ZOZ w Lublinie odbyão siõ posiedzenie Rady Spoãecznej, w którym
udziaã wziðã Pan Andrzej Tytuãa Przewodniczðcy ORPiP
w Lublinie.

25 maja 2018 r.
W Hotelu Luxor & Atelia Centre w Lublinie z okazji Miõdzynarodowego Dnia Pielõgniarki i Dnia Poãoēnej odbyã
siõ III wieczór integracyjny, w którym udziaã wziõão okoão
900 pielõgniarek, pielõgniarzy i poãoēnych zrzeszonych
w OIPiP w Lublinie.

26-27 maja 2018 r.
W Czõstochowie odbyãa siõ Ogólnopolska Pielgrzymka
Sãuēby Zdrowia. Lubelskð Izbõ Pielõgniarek i Poãoēnych
reprezentowaãa Pani Maria Olszak-Winiarska Wiceprzewodniczðca ORPIP w Lublinie.

28 maja 2018 r.
W siedzibie Szpitala MSWiA w Lublinie odbyão siõ posiedzenie Rady Spoãecznej, w którym udziaã wziðã Pan
Andrzej Tytuãa Przewodniczðcy ORPiP w Lublinie.
W siedzibie Lubelskiego Oddziaãu Narodowego Funduszu
Zdrowia odbyão siõ posiedzenie Rady LOW NFZ. Okrõgowð Izbõ Pielõgniarek i Poãoēnych reprezentowaãa Pani
Krystyna Amborska Sekretarz ORPiP w Lublinie

30 maja 2018 r.

Pani dr n. o zdr. Agnieszka Skurzak podczas wykładu.
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W siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 odbyão siõ posiedzenie Rady Spoãecznej,
w którym udziaã wziðã Pan Andrzej Tytuãa Przewodniczðcy ORPiP w Lublinie.
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Szkolenie naukowe

dniu 24 maja 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie odbyło się bezpłatne
szkolenie pt. „Jak skutecznie leczyć rany? Opatrunki lipido-koloidowe – TLC. Żywienie. Kompresjoterapia”.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy współpracy
z firmą URGO MEDICAL oraz Firmą Nestle. Udział w szkoleniu wzięło 111 pielęgniarek, położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty.
Zdjęcia: I. Żarczyńska

Otwarcie szkolenia przez K. Amborską – Sekretarz ORPiP w Lublinie w towarzystwie przedstawicieli firm.

Uczestnicy szkolenia.
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Lublinie SPSK 4 w Lublinie
Emilia Maciejewska-Kot –„Nasz
pielõgniarka
Oddziaã
Anestezjologii
i Intensywnej

INTENSYWNA TERAPIA

– WYZWANIA I MOĒLIWOĆCI W LECZENIU CHORYCH W STANACH KRYTYCZNYCH

W

dniach 13-14 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja
pt: „ Intensywna Terapia- wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych” w Centrum
Kongresowym ICE Kraków.
Dzięki wsparciu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie miałam przyjemność w niej uczestniczyć. Program
konferencji był bardzo bogaty merytorycznie. Kraków odwiedziło mnóstwo prelegentów z całego świata m.in. Nowego Jorku, Londynu, Paryża, Pawii, Pragi, Jeny, Winnipeg, jak również
z całej Polski. Wykłady były tłumaczone w sposób symultaniczny.
Program konferencji podzielono na sesje. Sesja pierwsza dotyczyła sepsy. Jej nowych definicji, optymalizacji leczenia przeciwdrobnoustrojowego, stosowania kortykosteroidów w sepsie
i wstrząsie septycznym- prezentowano nowe doniesienia, zastosowania immunoglobuliny w ciężkim pozaszpitalnym zapaleniu płuc. Podjęto temat stosowania beta- blokerów w sepsie, eliminacji mlecznanów oraz zaprezentowano stan wiedzy
i praktyczne zastosowanie terapii adsorbcyjnej w leczeniu
sepsy. Konkluzje jakie się pojawiły po tej części. Sugerowano,
by nie stosować hydrocortisonu dożylnie do leczenia wstrząsu
septycznego jeśli odpowiednia resuscytacja płynami i stosowaniem wazopresorów przywraca stabilność hemodynamiczną.
Jeśli nie jest to osiągalne sugeruje się stosowanie hydrocortisonu w dawce 200 mg na dobę. Jednocześnie sugerowano stosowanie kortykosteroidów u pacjentów którzy otrzymują noradrenalinę w dawce powyżej 25 μg/ kg x min powyżej 6 godzin,
u pacjentów gdzie wstrząs septyczny trwa powyżej 6 godzin
(najlepsze wyniki dają pacjenci między 12 godziną a 24 trwania
wstrząsu). Leczenie przez 7 dni w dawce 4 x 50mg /d w bolusach. Podawanie fludrokortisonu doustnie przez 7 dni w dawce
1 x 50 μg/dobę. Sporo miejsca poświęcono pozaustrojowym
technikom wymiany gazowej w intensywnej terapii. Przedstawiono aktualne podstawy do stosowania ECMO żylno -żylnego,
zastosowania techniki ECCO2R oraz przedstawiono aktualne
podstawy stosowania ECMO w resuscytacji. Zestawiono technikę ECMO z ECCO2R, gdzie podkreślano zalety mniejszego ryzyka przy zastosowaniu techniki pozaustrojowej eliminacji CO2.
Jednocześnie podkreślono, że ciągle są prowadzone badania
dotyczące tej metody jak również stosowaniu filtrów septycznych. Ciekawe wnioski przedstawił prelegent z Londynu, gdzie
prezentował bardzo obiecujące wyniki badania przeprowadzonego na terenie UK na ponad 340 pacjentach w 20 centrach
klinicznych. Dotyczyło ono zastosowania betablokerów we
wstrząsie septycznym. Podkreślał, że nadal nie jest poznany
mechanizm natomiast zauważono kardioprotekcję przy leczeniu wstrząsu septycznego i szybszym jego leczeniu.
Zaprezentowano zagadnienia dotyczące hemodynamiki.
Dotyczyły nowości w leczeniu niewydolności krążenia, roli ultrasonografii w wypełnieniu łożyska naczyniowego.
Sesja dotycząca mechanicznej wentylacji płuc poruszała takie zagadnienia jak: rola ciśnienia przezpłucnego w wentylacji
mechanicznej, indywidualizacji wentylacji w ARDS, interakcji
i synchronizacji pacjenta z respiratorem czy przyczyny krążeniowe są powiązane z niepowodzeniem odzwyczajania od respiratora.
Sesja poświęcona technikom pozaustrojowego oczyszczania
krwi dotyczyła indywidualizacji ustawień CRRT u chorych w intensywnej terapii oraz wyboru właściwej antykoagulacji w CRRT,
jak również dostosowanie pozostałego leczenia do CRRT. Poruszono temat antybiotykoterapii przy stosowaniu technik ciągłej
terapii nerkozastępczej. Sugerowano zwiększanie dawek antybiotyków, gdyż przy niższych dawkach przeliczanych na wage
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pacjenta narasta antybiotykooprność i leczenie celowane nie
jest wystarczające. Zwrócono uwagę na żywienie pacjentów
w OIT. Sugerowano rozpoczęcie żywienia troficznego najszybciej jak to możliwe. Jednak w pierwszych dobach pobytu w OIT
podstawą powinno się stać żywienie pozajelitowe ze względu
na różną tolerancję żywienia enteralnego. Wczesne pokrycie
pełnego zapotrzebowania energetycznego nie jest konieczne,
normokaloryczne poza- i dojelitowe bez różnicy z wyjątkiem
lepszej tolerancji pozajelitowego. Podkreślając zwracanie uwagi na nadmierną podaż energii pacjentom, gdzie konieczne jest
podawanie insuliny aby wyrównać poziom glikemii. Na stan ten
wpływają również cytryniany, które są antykoagulantem CRRT,
jak również propofol często stosowany w sedacji.
Oprócz zagadnień związanych z leczeniem pojawiły się
doniesienia dotyczące sprawności pacjentów po intensywnej
terapii. Prezentowano wykłady dotyczące upośledzenia czynności poznawczych po przebytych stanach krytycznych, roli
wczesnej rehabilitacji na intensywnej terapii oraz osłabienia
mięśni po przebytych stanach krytycznych. Prelegent z USA sugerował aby zespół terapeutyczny wspólnie podejmował decyzję o wczesnym uruchamianiu pacjenta. Zaskoczeniem dla słuchaczy były fotografie przedstawiające pacjentów chodzących
z podłączonym ECMO. Jednak badania naukowe jednoznacznie
pokazują, że wczesne usprawnianie pacjentów w OIT wpływa
na skrócenie czasu pobytu w oddziale intensywnej terapii, jak
również zmniejszeniu kosztów leczenia.
Osobna część poświęcona była roli markerów biochemicznych w ocenie skuteczności antybiotykoterapii. Szczególną
uwagę zwrócił wykład poświęcony Acinetobacter baumanni ze
względu na wzrost lekooporności jak również dlatego, iż jest to
bardzo pilny problem praktycznie każdego OIT. Najczęstszymi
miejscami kolonizacji pacjentów są: paluch (40%), pachwina
(38), małżowina uszna (35%), czoło, nos, pachy, krocze (20%),
gardło (15%). U 55 % pacjentów acinetobacter baumanii występuje w więcej niż jednym miejscu. W środowisku pacjenta bakteria kolonizuje mankiet rurki dotchawiczej. Badania wskazują
na ryzyko przeniesienia acinetobacter na odległość 3-7 metrów
wokół pacjenta. Bardzo często kolonizowany jest również
sprzęt elektroniczny oraz telefony komórkowe m.in. Prezentowano rekomendacje EUCAST w lekowrażliwości Acinetobacter
baumanii.
Zaprezentowano polskie obserwacje i rekomendacje w OIT.
Potwierdzono nieskuteczność tlenku azotu w ARDS, potwierdzono korzyści wynikające ze stosowania wentylacji nieinwazyjnej w POCHP, odnośnie nebulizacji podczas wentylacji mechanicznej rutynowe nie mają przewagi nad stosowanymi ze
wskazań.
Sesja ostatnia dotyczyła tematów prawnych i humanistycznych takich jak: Prawo pacjenta do intymności na OIT jak
również problemy komunikacji interpersonalnej w kontekście
intensywnej terapii. Chociaż oczywiste, to prelegentka przypomniała uczestnikom konferencji jak autoprezentacja, czas rozmowy, cechy głosu, ruch, kontakt i otoczenie zewnętrzne wpływają na postrzeganie personelu medycznego przez pacjentów
i ich rodziny.
Program konferencji był bardzo bogaty merytorycznie. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w konferencji w Krakowie
w 2019 r. Dziękuję Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie za umożliwienie mi udziału w tym wydarzeniu.
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Koniecznie przeczytaj !
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217), zmianie uległy wymagania kwalifikacyjne dla
pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Art. 7 ust. 1 wyżej powołanej ustawy wskazuje, iż pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej to pielęgniarka, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
Zapis dotyczy pielęgniarki, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej albo, która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz
Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy.
Art. 8. 1. Położna POZ to położna, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa
z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo, która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie
z art. 9.2. ww. ustawy.
W związku z powyższym pielęgniarki, które posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz położne,
które posiadają tytuł zawodowy magistra położnictwa mogą podejmować zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej bez obowiązku ukończenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinnego oraz bez obowiązku posiadania doświadczenia zawodowego w podstawowej opiece
zdrowotnej.

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

Podziökowania
Ċ,
którą z zespoáem lekarzy ortopedów i anestezjologa, profesjonalnie przeprowadziá

Pan dr hab. n. med. Jacek GĈgaãa
z Oddziaáu Ortopedii i Traumatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
oraz troskliwą opiekĊ pielĊgniarską zespoáu, którym kieruje oddziaáowa
a

Pani mgr Anna Krasowicz
skáada

wdziĊ
Ċcznyy pacjent
p j
Wáadys
y áaw Cuber z Īoną
ą Michaliną
ą.
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Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla województwa lubelskiego
mgr Dorota Suchodół
20–090 Lublin ul. Jaczewskiego 2

tel. 81 7184410

suchodol.dorota@imw.lublin.pl
Lublin, 2018.01.11

Stanowisko w sprawie wykonywania profilaktycznych badań (bilans zdrowia) u dzieci.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 86) określa warunki realizacji badań bilansowych, w tym badań przesiewowych, adekwatnie do wieku lub etapu edukacji
dzieci.
Zgodnie z rozporządzeniem bilans zdrowia w okresie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego ( tzw. bilans zdrowia sześciolatka) jest profilaktycznym badaniem lekarskim i obejmuje min. : badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe ze szczególnym
uwzględnieniem oceny rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index
– BMI), rozwoju psychomotorycznego, mowy, lateralizacji, układu ruchu, jamy ustnej, u chłopców – obecności jąder w mosznie i wad układu
moczowo-płciowego etc.
Badania u dzieci do 16 roku życia zgodnie z rozporządzeniem wykonywane są w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych.
W zakresie kompetencji pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest m.in.: przeprowadzanie testów przesiewowych adekwatnie do
wieku dziecka w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych i obejmuje m.in.: wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego (pomiary
wzrostu i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała), orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego, orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu, orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała, orientacyjne wykrywanie wad wymowy,
pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
W zakresie kompetencji pielęgniarki udzielającej świadczeń w środowisku nauczania i wychowania jest m.in.: wykonywanie i interpretowanie
testów przesiewowych, adekwatnie do wieku lub etapu edukacji dziecka zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu.
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
Pielęgniarstwa Rodzinnego
Dorota Suchodół

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

tel. 81 7184410

suchodol.dorota@imw.lublin.pl

Lublin, 2017.04.20
Opinia
w sprawie realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez
pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016
poz. 86) określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są
realizowane w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, od godz.
8.00 do godz.18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia realizowane są na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania,
udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.
Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane
w domu świadczeniobiorcy, w tym również w domu pomocy społecznej,
odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym
planem opieki.
Świadczenia gwarantowane pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są realizowane od poniedziałku do piątku, od godz. 18.00 do godz.
8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne
od pracy, od godz. 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.
Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę realizowane są na podstawie
zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające
z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.
Wobec powyższego gwarantowane świadczenia zdrowotne są realizowane zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014
poz. 1435) określa zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, polegające m.in. na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
Realizacji zleceń wydanych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie świadczeń gwarantowanych w POZ podlega również podawanie
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przez pielęgniarki leków (w tym również wlewów kroplowych, antybiotyków) drogą dożylną, domięśniową, etc.
Lekarz, uwzględniając stan pacjenta, decyduje o leczeniu, ordynowaniu
leku, jego dawce, drodze podania, czasookresie i częstotliwości podania
leku. Pielęgniarka realizuje świadczenie zdrowotne na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego, którego treść powinna zawierać dane świadczeniobiorcy, nazwę zleconego leku, dawkowanie, drogę podania, czasookres
i częstotliwość wykonania.
Realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków pielęgniarka ma
obowiązek zapoznać się z informacjami producenta leku, zamieszczonymi
w ulotce jak również w charakterystyce produktu leczniczego i stosować zalecenia producenta. Charakterystyka produktu leczniczego określa m.in. zasady i częstotliwość podawania określonego leku. Przestrzeganie tych zasad
dotyczy wszystkich produktów leczniczych, jednak jest szczególnie istotne
w stosowaniu antybiotykoterapii.
Wobec powyższego niejednokrotnie istnieje uzasadniona konieczność wykonywania świadczeń (np. zaopatrzenia ran przewlekłych), czy
realizacji zlecenia, jako kontynuacji leczenia, poza czasem realizacji
świadczeń POZ, a więc w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014
poz. 1435) określa również zasady i prawo do odmowy wykonania zlecenia
czy realizacji świadczenia (Art. 12).
Zgodnie z przepisami każde świadczenie zdrowotne wymaga udokumentowania. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( DZ.U.
2015 Poz. 2069).

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

tel. 81 7184410

suchodol.dorota@imw.lublin.pl
Lublin, 2018.01.21

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

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

tel. 81 7184410

suchodol.dorota@imw.lublin.pl
Lublin 2016.08.22

Opinia w sprawie znaczenia roli PIELĘGNIARKI RODZINNEJ w Systemie Opieki Zdrowotnej
Podstawowa Opieka Zdrowotna jest główną i fundamentalną częścią Systemu Opieki Zdrowotnej.
Głównymi i równorzędnymi filarami Podstawowej Opieki Zdrowotnej są: lekarz rodzinny i pielęgniarka rodzinna, a także położna środowiskowo-rodzinna oraz pielęgniarka praktyki.
W celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinien współpracować z przedstawicielami innych grup i zawodów, niezbędnych do realizacji wszechstronnej pomocy dla świadczeniobiorców min.: z pielęgniarką opieki
długoterminowej, fizjoterapeutą, psychologiem, pracownikiem socjalnym.
Kluczową rolę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej pełni pielęgniarka rodzinna, która realizuje funkcje i zadania profilaktyczne, edukacyjne, pielęgnacyjne,diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne w środowisku zamieszkania pacjenta.
Wysoki poziom kompetencji oraz samodzielność zawodowa zapewniają świadczenie opieki, pielęgnacji, edukacji i pozostałych zadań
profesjonalnie, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami podopiecznych, a gwarancją ich uzyskania jest możliwość swobodnego wyboru pielęgniarki oraz odrębność deklaracji.
Pielęgniarka jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, ocenianego przez świadczeniobiorców bardzo wysoko.
Specyfika realizacji zadań pielęgniarki rodzinnej, poprzez pracę z pacjentem, Jego rodziną, stykanie się z problemami podopiecznych
w warunkach domowych, wspieranie i uczestnictwo w rozwiązywaniu ich na co dzień, jeszcze bardziej wzmacnia tą pozycję i eliminuje niepotrzebne bariery.
Pielęgniarka rodzinna poprzez stały i najbliższy kontakt z podopiecznym może profesjonalnie rozpoznać rzeczywiste potrzeby zdrowotne
i problemy pielęgnacyjne pacjenta, Jego rodziny, a także środowiska w którym przebywa, oraz fachowo planować i sprawować opiekę nad
całością.
Usankcjonowanie roli pielęgniarki rodzinnej, realizującej zadania w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy w aktach prawnych jest
niezbędne.
Dla zapewnienia realizacji właściwej jakości świadczeń oraz prawidłowego działania Systemu Opieki Zdrowotnej należy rozdzielić zadania
i funkcje pielęgniarki rodzinnej, realizującej zadania w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz pielęgniarki POZ, realizującej zadania
w praktyce, gabinecie zabiegowym, punkcie szczepień.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
Pielęgniarstwa Rodzinnego
Dorota Suchodół
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Z prac ORPiP

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

Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SP ZOZ w Lublinie
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie wyraża ogromne zaniepokojenie sytuacją jaka zaistniała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, w związku z podjęciem przez Dyrekcję Szpitala decyzji o wstrzymaniu wszystkich planowych
przyjęć do szpitala oraz wstrzymaniu wszystkich planowych operacji.
Jak wynika z doniesień medialnych zaistniała sytuacja jest wynikiem dużej absencji pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiocie leczniczym,
która w dużej mierze przyczyniła się do dezorganizacji pracy wielu oddziałów pozostających w strukturach podmiotu leczniczego, czyniąc tym samym
zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej na poziomie zagrażającym zarówno bezpieczeństwu pacjentów jak i bezpieczeństwu pracy pielęgniarek i położnych.
Z całą stanowczością zaznaczyć należy, iż sytuacja, w której pod znakiem zapytania stawiana jest należyta realizacja świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo pacjentów, pielęgniarek i położnych jest sytuacją niedopuszczalną.
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zdaje sobie sprawę z faktu, iż za udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zabezpieczenie
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiocie leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada kierownik tego podmiotu. Niemniej jednak Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, jako jednostka samorządu zawodowego upoważniona na mocy
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, między innymi do zajmowania stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa,
polityki zdrowotnej, organizacji ochrony zdrowia oraz reprezentowania i ochrony zawodów pielęgniarki i położnej, nie może pozostać bierna wobec zaistniałej sytuacji.
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie nie ocenia decyzji podjętej przez Dyrekcję podmiotu leczniczego w obecnym stanie rzeczy, ale z pełną stanowczością zauważyć pragnie, iż absencja, która wpłynęła na podjęcie przedmiotowej decyzji, jest wynikiem wielu elementów, o których
samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych mówi od lat, a na które składają się między innymi: średnia wieku pielęgniarek i położnych, ich stan zdrowia,
obciążenie psychofizyczne spowodowane pracą, zabezpieczanie opieki pielęgniarskiej na minimalnym poziomie, wysokość wynagrodzenia, nieadekwatna
do potrzeb liczba pielęgniarek i położnych rozpoczynających pracę, konieczność pozostawania w zatrudnieniu równocześnie w kilku podmiotach leczniczych oraz zbyt duża fluktuacja zawodowa.
Z tego względu niezbędne jest podjęcie konstruktywnych rozmów na poziomie podmiotu leczniczego z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych oraz Organu Założycielskiego, służących zapewnieniu należytej jakości opieki, jak również realizacja priorytetowych założeń wynikających ze Strategii
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.
Nie podjęcie natychmiastowych działań niesie ryzyko wystąpienia podobnej sytuacji również w innych podmiotach leczniczych.
Stanowisko skierowane zostało do:
1. Wojewody Lubelskiego
2. Marszałka Województwa Lubelskiego
3. Prezydenta Miasta Lublina
4. Dyrektora WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
5. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zarządu Regionu w Lublinie
6. Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
przy WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie
7. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
8. Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 16
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie kontynuacji wzrostu wynagrodzeń wynikającego
z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, od dnia 1.09.2019 r.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że kwoty wzrostów (zwiększeń) wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) powinny zostać włączone do kwot wynagrodzeń każdej pielęgniarki i położnej.
Włączenie takie nie może mieć miejsca w formie kolejnego dodatku do wynagrodzenia, a tym bardziej dodatku przyznanego na czas określony, a wyłącznie poprzez odpowiednie zwiększenie kwot wynagrodzenia zasadniczego i pochodnych od tego wynagrodzenia otrzymywanych przez pielęgniarki
i położne.
Powyższe powinno uwzględniać wszystkie formy wykonywania zawodu przez pielęgniarki i położne:
- w przypadku umowy o pracę: zwiększone odpowiednio powinno zostać wynagrodzenie, w przypadku umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej zwiększone odpowiednio powinny zostać kwoty płatności za udzielone świadczenie zdrowotne (stawka kapitacyjna albo wycena osobodnia),
oraz wszystkie zakresy świadczeń zdrowotnych.
Wyłącznie takie zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych - w opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - będzie stanowiło realizację
postanowień porozumienia zawartego w Warszawie w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim ZwiązkiemZawodowym Pielęgniarek i Położnych
i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, jak również przepisów powołanego wyżej
rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko Nr 14
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 lutego 2018 roku
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przedstawionego jako
materiał roboczy dla Zespołu problemowego do spraw usług publicznych
W odniesieniu do projektu zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), mających na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych regulujących
w sposób kompleksowy kwestie wynagrodzeń w ochronie zdrowia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że ww. propozycje nadal
nie uwzględniają podstawowych postulatów środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.
W związku z tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych przypomina, że wielokrotnie podkreślał konieczność dokonania zmian w ustawie z dnia
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w szczególności w zakresie sposobu określenia w załączniku do tejże ustawy grup pielęgniarek i położnych oraz przypisanych tym grupom
wysokości tzw. współczynnika pracy.
Opracowane propozycje zmian przewidują uwzględnienie wyłącznie jednego postulatu samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, a mianowicie nowy sposób wyodrębnienia dla potrzeb określenia wysokości współczynnika pracy trzech grup pielęgniarek i położnych: 1) pielęgniarka lub położna
z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją; 2) pielęgniarka albo położna ze specjalizacją albo pielęgniarka lub położna
z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo; 3) pielęgniarka albo położna, bez tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i bez specjalizacji.
Propozycja ta, w konsekwencji, tylko częściowo realizuje oczekiwanie samorządu w zakresie wprowadzenia ustawowego mechanizmu premiowaniaw postaci wyższego współczynnika pracy - posiadania wyższego wykształcenia (tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa albo magistra położnictwa)
lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa.
Projekt nie likwiduje zatem samej istoty problemu, to jest krzywdzącego dla pielęgniarek i położnych brzmienia obowiązującej ustawy. Ustawa ta nadal
traktuje w nierówny sposób osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne. Przykładem jest określenie
odmiennych kryteriów wykształcenia dla przedstawicieli różnych grup zawodowych. I tak:
1) współczynnik pracy 0,73 został przypisany zarówno farmaceucie, fizjoterapeucie albo diagnoście laboratoryjnemu z wykształceniem wyższym I stopnia
(licencjat), bez specjalizacji, jak i pielęgniarce i położnej ze specjalizacją albo pielęgniarce i położnej z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo albo
położnictwo;
2) współczynnik pracy 0,64 został przypisany zarówno fizjoterapeucie ze średnim wykształceniem i innemu pracownikowi wykonującemu zawód medyczny
(opiekun medyczny) jak i pielęgniarce albo położnej z wykształceniem wyższym I stopnia (licencjat).
Mając na uwadze powyższe, Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po raz kolejny podnosi konieczność dokonania takich zmian
w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
zatrudnionych w podmiotach leczniczych, aby premiowane było wykształcenie wymagane od pielęgniarek i położnych. Prezydium NRPiP wnosi,
aby minimalne wynagrodzenie miesięczne pielęgniarki i położnej ustalane było na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy zastosowaniu następujących wskaźników:
– dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra położnictwa, z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniars.twa - 2,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS;
– dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra położnictwa albo pielęgniarki lub położnej z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa - 1,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS;
– dla pielęgniarki lub położnej, bez tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa - 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.
Tym samym załącznik do projektowanej ustawy, w pkt 7.9, powinien przewidywać ww. wskaźniki dla powyższych kategorii pielęgniarek i położnych.
Ponadto, samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych nadal stoi na stanowisku, że przepis art. 3 ust. 3 ustawy (odnoszący się wy łącznie do
pielęgniarek i położnych) powinien zostać jak najszybciej uchylony, a w jego miejsce powinna zostać wprowadzona regulacja, w myśl której środki
finansowe zagwarantowane pielęgniarkom i położnym w porozumieniu z dnia 23 września 2015 r. zawartym pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Przewodniczącą
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) nie mogą być wykorzystywane do celów
wynikających z ustawy (podnoszenia kwot wynagrodzeń zasadniczych w sposób i w wysokości wynikających z ustawy).
Dopiero spełnienie wszystkich powyższych postulatów pozwoli, w opinii Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, naprawić najbardziej rażące błędy obowiązującej ustawy, a także przywrócić elementarną sprawiedliwość w zakresie rozwiązań prawnych przewidzianych dla
przedstawicieli różnych grup zawodowych.
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„... koniec by nigdy nie skończyć
czas by utracić bliskich
by chodziły parami łzy
śmierć aby wszystko się stało
pomiędzy światem a nami ...”
Ks. Jan Twardowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Naszej koleżanki

Sylwii Pochopień
Pielęgniarki Bloku Operacyjnego SPSK Nr 4 w Lublinie
Żal po jej stracie jest ogromny
Na zawsze zostanie w naszej pamięci, myślach i sercu.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Koleżanki i Koledzy Bloku Operacyjnego SPSK Nr 4 w Lublinie

Pani

Panu

Agnieszce Kais

dr n. med.

Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady

Tadeuszowi Pawłowi

Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Wasilewskiemu

wyrazy głębokiego współczucia

Konsultantowi Wojewódzkiemu

z powodu śmierci

w Dziedzinie Pielęgniarstwa

Koleżance

Barbarze Zając
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Chirurgicznego i Operacyjnego

MAMY

TEŚCIA

wyrazy współczucia

składają

składają

z powodu śmierci

Okręgowa Rada Pielęgniarek

MAMY

i Położnych w Lublinie i pracownicy

składa

Okręgowej Izby Pielęgniarek

Okręgowa Rada Pielęgniarek

i Położnych w Lublinie

i Położnych w Lublinie

Nr 4 w Lublinie

Koleżance

Koleżance

Koleżance

Barbarze Kasiak

Barbarze Kasiak

Annie Młynarczyk

wyrazy szczerego współczucia

wyrazy szczerego współczucia

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

z powodu śmierci

MAMY

MAMY

TATY

składa

składają

składają

Zarząd, Dyrekcja i pracownicy

koleżanki z ZOL-u i Oddziału

koleżanki koledzy ze Szpitalnego

Powiatowego Centrum Zdrowia

Medycyny Paliatywnej Powiatowego

Oddziału Ratunkowego SP ZOZ

w Opolu Lubelskim

Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

MSWiA w Lublinie
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KONDOLENCJE

Serdeczne podziękowania

– WSPOMNIENIA

Pożegnanie koleżanki Barbary Grzeszczak
W dniu 6.04.2018 roku w wieku 73 lat zmarła pielęgniarka

dla Wszystkich Pracowników
Oddziału Neurologii MSWiA
w Lublinie
za opiekę nad moją babcią

Barbara Grzeszczak
Pracę zawodową rozpoczynała w Powiatowym Szpitalu w Kwidzynie w roku 1966
roku, na Lubelszczyznę przeniosła się w listopadzie 1969 roku. Pracowała w Ośrodku
Zdrowia w Firleju, później w Oddziale Odwykowym w Lubartowie
Od 01.06.1980 r. pracowała w Izbie Przyjęć SP ZOZ w Lubartowie aż do emerytury

Heleną Chmiel

tj. do 15.03.2001 r.

oraz za życzliwość i wsparcie

związkową. Odważnie broniła interesów naszej grupy zawodowej i walczyła o lepsze

W okresie pracy zawodowej w Lubartowie była zaangażowana w działalność
uposażenia dla pielęgniarek i położnych. Zachowamy ją w swojej pamięci

Grażyna Frączek

Koleżance

Anna Zielińska Naczelna Pielęgniarka

Koleżance

Koleżance

Jolancie Rachoń

Iwonie Stalęga

Monice Zan

wyrazy szczerego współczucia

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

z powodu śmierci

TATY
składa
Zespół Oddziału Anestezjologii

wyrazy szczerego współczucia

składają

MAMY
składają

koleżanki NZOZ „PROMED”
w Lublinie

Samodzielnego Publicznego Szpitala

koleżanki i koledzy z Oddziału

Wojewódzkiego im. Jana Bożego

Rehabilitacyjnego SP ZOZ MSWiA

Mariannie Podstawce

w Lublinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

w Lublinie

Koleżance

OJCA
Koleżance

Agnieszce Czaplińskiej

Koleżance

Lucynie Tworek

wyrazy głębokiego i szczerego
współczucia

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

TEŚCIA
składa

MAMY

składają
koleżanki z Klinik Okulistyki
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Rdzinie zmarłej

Kystyny Wawrów

Zespół pracowników z Oddziału

składają

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Gastroenterologii, Pracowni

koleżanki z Oddziału Chorób

składają

Wewnętrznych Szpitala Powiatowego

Dyrekcja i Pracownicy SCK UM

w Bychawie

w Lublinie

Endoskopii Przewodu Pokarmowego
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 4 w Lublinie
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,,Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą’’
Ks. Jan Twardowski

WSPOMNIENIE
Z wielkim bólem i żalem zawiadamiamy, że dnia 23 maja 2018r. po długiej walce z ciężką chorobą
zmarła w wieku 55 lat

śp. KRYSTYNA WAWRÓW
z domu SZAFRANIEC
Była absolwentką Medycznego Studium Zawodowego w Krasnymstawie (rocznik 1984 r.).
Pracę zawodową rozpoczęła 1 października 1984 r. w Klinice Laryngologii PSK Nr 1 w Lublinie.
W 1992 roku podjęła pracę w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej PSK Nr 1 w Lublinie.
Od 01 stycznia 2018 r. była zatrudniona na stanowisku starszej pielęgniarki w Poradni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
w Stomatologicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie, które powstało po wydzieleniu ze struktury organizacyjnej
SPSK Nr 1 w Lublinie.
Krysia dała się poznać jako osoba sumienna i lojalna. Cechowała ją wysoka kultura osobista i duże zaangażowanie
w wykonywaną pracę. Przez całe swoje życie troszczyła się o dobro drugiego człowieka i zawsze była otwarta na problemy innych
ludzi. Z dużą życzliwością i cierpliwością służyła swoją radą i pomocą uczącym się studentom Oddziału Stomatologicznego oraz
pacjentom. Zawsze do każdego problemu i do każdego człowieka podchodziła z wielką wyrozumiałością .
Podkreślić należy również wyjątkowość Krysi a mianowicie Jej ogromną skromność, pokorę i uczciwość. W pamięci naszej
pozostanie jako ceniona, miła i uczynna koleżanka.
Była delikatna, wrażliwa i bardzo silna psychicznie, gdy w nieuleczalnej chorobie żyła pełnią życia. Nigdy się nie skarżyła, była
bardzo dzielna i pogodzona z wolą Bożą.
Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Cię Krysiu. Pamięć o Tobie pozostanie wśród nas na zawsze.
Daj nam wiarę, że to ma sens.
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są – dobrze im jest,
Bo są z nami choć w innej postaci.
I przekonaj, że tak ma być,
Że po głosach tych wciąż drży powietrze.
Że odeszli po to by żyć,
I tym razem będą żyć wiecznie.
„Kolęda dla nieobecnych” Szymon Mucha

Pielęgniarka Przełożona oraz koleżanki i koledzy z pracy.

KOMUNIKAT w sprawie PIT - 8 C
Okrõgowa Izba Pielõgniarek i Poãoēnych w Lublinie informuje, ēe w zwiðzku z uzyskaniem in
nterpretacji
erpretacji p
podatkowej
dotyczðcej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa
ictwa w nieodn
pãatnych lub czõćciowo odpãatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w caãoćci lub
b w cz
czõć
õćci
ci
albo refundowanych w caãoćci lub w czõćci przez Okrõgowð Izbõ Pielõgniarek i Poãoēnych w Lublinie ze sk
kãadek
ade
czãonkowskich nie bõdzie wystawiaç PIT-8C.
Wobec powyēszego pielõgniarki i poãoēne, które otrzymaãy z Okrõgowej Izby Pielõgniarek i Poãoēnych w Lublinie
informacjõ PIT-8C za lata 2012-2016, bõdð mogãy samodzielnie skãadaç korektõ swoich zeznaý za lata poprzednie
i staraç siõ o zwrot nadpãaty podatku z przychodu wykazanego w PIT-8C z tytuãu dofinansowania szkoleý.
Dokonanie korekty, o której mowa wyēej nie jest obowiðzkiem podatnika, a prawem, z którego moēe skorzystaç
i obejmuje okres 5 lat (lata 2012-2016) co oznacza, ēe korekty za 2012 r. bõdzie moēna skãadaç do koýca 2018 r.
Trećç interpretacji podatkowej, o której mowa wyēej oraz wzór wniosku o stwierdzenie nadpãaty w podatku dochodowym od osób fizycznych dostõpne na stronie www.oipip.lublin.pl pod hasãem „Dokumenty pomocne do zãoēenia
korekty zeznaý rocznych”.
Przewodniczðcy
Okrõgowej Rady Pielõgniarek i Poãoēnych
w Lublinie
(-) Andrzej Tytuãa
maj-czerwiec 3/2018
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