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w numerze:
I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji
W dniach 4 – 5 czerwca 2019 roku w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbył się I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
VII kadencji. Podstawą zwołania I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych było stanowisko VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w celu omówienia i rozpatrzenia ważnych kwestii merytorycznych związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej oraz funkcjonowaniem
samorządu.
Czytaj na str. 5

„Spojrzenie pielęgniarek operacyjnych w przyszłość”

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

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

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

■■Sędzia Dyżurny

tel. 81 536-67-50

■■Dyżur Rzecznika

tel. 81 536-67-51

■■Radca Prawny

tel. 81 536-67-59

I i III czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

Wydarzenie zorganizowało powstałe w Białymstoku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek na XX-lecie swojego istnienia.
Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenie
Instrumentariuszek odbyła się 31 maja i 1
czerwca 2019 roku w Białymstoku. Patronat nad wydarzeniem objął
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku, Radio Białystok. Gośćmi konferencji była
prezes NRPIP Zofia Małas i Maria Ciuruś.

Czytaj na str. 10

I Ogólnopolska Konferencja
Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
W dniach 26-27 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się długo wyczekiwana konferencja, która zgromadziła ponad 200 pielęgniarek szkolnych z całej Polski. Przez lata pielęgniarki szkolne musiały radzić sobie
same, więc gdy tylko pojawiła się możliwość udziału w takim spotkaniu ilość chętnych była tak duża, że organizatorzy wyznaczyli termin
drugiej edycji w sierpniu. Pomysł zorganizowania konferencji zrodził
się na grupie pielęgniarek szkolnych na jednym z popularnych portali
społecznościowych.

Czytaj na str. 14

II i IV czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

spis treści:

przyjmuje w poniedziałek • godz. 14.00 – 16.00

■■Godziny pracy biura:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

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

■■Nasz adres:
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
20-072 LUBLIN, ul. Czechowska 3a
tel. 81 536-67-67 • 81 536-67-66 • fax 81 536-67-60
www.oipip.lublin.pl • e-mail: info@oipip.lublin.pl
Nr konta:
BNP Paribas 73 2030 0045 1110 0000 0050 6780

■■Redaguje zespół w składzie:

Krystyna Amborska, Anita Jasztal-Kniażuk, Agnieszka Kais,
Marzena Siek, Maria Olszak-Winiarska, Andrzej Tytuła.

wydawany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
jest oficjalnym pismem samorządu pielęgniarek i położnych. Rozprowadzany jest
bezpłatnie wśród członków samorządu.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, skrótów i korekty
redakcyjnej. Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.
DRUK: Drukarnia „PUNKTGRAF II”, Lublin, ul. Łęczyńska 51 • nakład: 2000 egz.

okładka: Punktgraf II
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Drogie Koleżanki, Koledzy

Przewodniczącego

nie mogą jej zakończyć. Planowane terminy

(Dz.U. 2018, poz. 1681 i poz. 1682). Wydawa-

Niespełna przed miesiącem

rozpoczęcia kształcenia, w tym specjalizacji,

nie opinii w tej sprawie na chwilę obecną jest

rozpoczęły

wakacje,

o których piszę wyżej zamieszczone zostały na

jednym z priorytetowych zadań samorządu

podczas których cieszyć

naszej stronie internetowej, ponadto dostęp-

cyklicznie powtarzanym w narzuconych przez

się

przepiękną

ne będą również w Systemie Monitorowania

ustawodawcę odstępach czasu. W celu zobra-

pogodą, realizować plany

Kształcenia poprzez, który odbywać się będzie

zowania zakresu pracy, którą na ten moment

urlopowe oraz korzystać

kwalifikacja, a następnie realizacja programu

wykonujemy przypomnę, że w minionym roku

z tego wszystkiego co ten

kształcenia. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Po-

wydaliśmy ponad 400 opinii dla 453 podmio-

wyjątkowy czas ma nam do zaoferowania. Ży-

łożnych w Lublinie na posiedzeniu w dniu 23

tów leczniczych, które o taką opinie wystąpiły,

cie samorządowe również zwalnia w tym okre-

lipca br. podejmując decyzję o rozpoczęciu

przy czym zdecydowana większość opinii do-

sie chociażby z tego względu, że w tym roku

bezpłatnych specjalizacji określiła również

tyczy podstawowej opieki zdrowotnej.

po raz pierwszy od kilku ostatnich lat mamy

zasady kwalifikacji do udziału w tych szkole-

Okres wakacyjny jest również okresem wzmo-

przerwę wakacyjną w procesie kształcenia

niach, zasady te zawarte zostaną w Regulami-

żonej pracy w dziale prawa wykonywania za-

podyplomowego pielęgniarek i położnych. Za-

nie postępowania kwalifikacyjnego odrębnie

wodu, w którym wydajemy uprawnienia do

jęcia co prawda nie odbywają się, nie rozpo-

przygotowanym dla każdej dziedziny specja-

wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu

czynamy również nowych form kształcenia ale

lizacji. Wszystkich zainteresowanych zapra-

położnej, wynika to z faktu uzyskania przez

przygotowujemy się do zupełnie nowej oferty

szam do śledzenia naszej strony internetowej.

adeptów zawodu wykształcenia potwierdzone-

szkoleniowej, a mianowicie bezpłatnych szko-

Miesiąc lipiec upływa nam również na opinio-

go uzyskaniem stosownego dyplomu.

leń specjalizacyjnych adresowanych do człon-

waniu sposobu podziału dodatkowych środ-

Życzę wszystkim udanych urlopów, a przede

ków naszej Izby. Będą to trzy specjalizacje

ków przekazanych na świadczenia opieki zdro-

wszystkim sposobności do zatrzymania się

realizowane ze środków finansowych Okręgo-

wotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

w zgiełku dnia codziennego, ciszy, refleksji,

wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie:

realizujące te świadczenia w podstawowej

oddechu, a tym wszystkim, którzy są już po

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensyw-

opiece zdrowotnej oraz w ambulatoryjnej opie-

urlopach życzę spokojnej, bezpiecznej pracy

na opieka, pielęgniarstwo chirurgiczne oraz

ce specjalistycznej. Podstawą tych działań jest

oraz równowagi pomiędzy obowiązkiem a od-

pielęgniarstwo internistyczne. Uruchomimy

realizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia

poczynkiem.

również specjalizację w dziedzinie pielęgniar-

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych

stwa opieki długoterminowej, która adresowa-

warunków umów o udzielanie świadczeń opie-

na będzie wyłącznie do tych koleżanek, które

ki zdrowotnej (Dz.U.2016, poz.1146) i rozpo-

rozpoczęły tę specjalizacje u innego organi-

rządzeń zmieniających z dnia 14.10.2015 r. (Dz.

Andrzej Tytuła

zatora kształcenia i z przyczyn obiektywnych

Uu.2015, poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018 r.

Przewodniczący ORPiP w Lublinie

się

możemy

Z pozdrowieniem

WYBORY DELEGATÓW NA VIII KADENCJĘ
W związku z wyborami delegatów na okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych na VIII kadencję samorządu, przypominamy
wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym zatrudnionym w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych
oraz prowadzącym działalność gospodarczą w formie praktyk zawodowych działających na terenie działania Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie o obowiązku przesłania do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
imiennych list pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez OIPiP w Lublinie oraz opłacających
składkę członkowską na rzecz OIPiP w Lublinie.
Listy, o których mowa wyżej niezbędne są do ustalenia rejonów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów delegatów na VIII
kadencję samorządu.
Proszę o przesłanie list w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2019 r.
na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w formie tradycyjnej korzystając z usług np. Poczty Polskiej lub
w formie elektronicznej – wówczas przesyłany dokument należy odpowiednio zaszyfrować.
Ponadto przypominam o obowiązku aktualizacji swoich danych w rejestrze pielęgniarek i położnych prowadzonym przez
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w celu stworzenia właściwych list wyborczych służących do przeprowadzenia
wyborów delegatów na VIII kadencje samorządu pielęgniarek i położnych.
Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
Andrzej Tytuła
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Joanna Kulińska Krystyna „Nasz
Amborska
– OIPiP
w Lublinie

I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji
Warszawa 5-6 czerwca 2019 roku

W dniach 4 – 5 czerwca 2019 roku w Hotelu Airport
Okęcie w Warszawie odbył się I Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji.
Podstawą zwołania I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych było stanowisko VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016
roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w celu omówienia i rozpatrzenia ważnych kwestii merytorycznych
związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej oraz funkcjonowaniem samorządu.
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie reprezentowali delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w osobach: Andrzej Tytuła – Przewodniczący ORPiP w Lublinie; Grażyna Rogala – Pawelczyk
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych; Beata Rozner Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych; Krystyna Amborska;
Jan Kachaniuk; Marzena Siek; Monika Kowalska; Joanna
Kulińska; Beata Chilomoniuk; Agnieszka Szymczak.
Otwarcia I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji dokonała Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji. W swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na
najistotniejsze problemy środowiska zawodowego, nad
którymi pracowała Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w okresie ostatniej kadencji.
Spośród gości, którzy zostali zaproszeni na otwarcie
zjazdu głos zabrała Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok.
W trakcie pierwszego dnia obrad I Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji
podjęto szereg uchwał w sprawie nowych regulaminów
naczelnych organów samorządu zawodowego. Uchwalony został nowy regulamin krajowego zjazdu pielęgniarek
lipiec-sierpień 4/2019

i położnych oraz regulamin wyborów do organów izb oraz
tryb odwoływania ich członków. Nowe regulaminy zostały
uchwalone dla naczelnej rady pielęgniarek i położnych,
naczelnej komisji rewizyjnej, naczelnego sądu pielęgniarek i położnych, naczelnego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej.
Delegaci dyskutowali również nad proponowanymi
zmianami w ramowych regulaminach organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Przyjętych zostało szereg wniosków i na ich podstawie uchwalone
zostały ramowe regulaminy organów okręgowych izb
pielęgniarek i położnych: okręgowej rady pielęgniarek
i położnych, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego
sądu pielęgniarek i położnych, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Nowe regulaminy ramowe
stanowią podstawę do opracowania i uchwalenia nowych
regulaminów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie, które będą przedmiotem obrad najbliższego
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego.
Podczas obrad dyskutowano również nad wykazem
stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane.
I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
VII kadencji podjął uchwałę w sprawie wykazu funkcji
w organach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, których pełnienie może być wynagradzane. Ważną zmianą
dotychczasowego katalogu funkcji, których pełnienie
może być wynagradzane jest dodanie funkcji Przewodniczącej Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
Naczelnego Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych, zastępcy Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
i Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
► Ciąg dalszy na str. 6
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I Nadzwyczajny

Krajowy Zjazd...

Delegaci na KZPiP: M.Kowalska, J. Kulińska, A. Szymczak, B. Rozner,
G. Rogala-Pawelczyk, K. Amborska, J. Kachaniuk, M. Siek, A. Tytuła.

Wręczenie Medalu Jubileuszu 25-lecia Samorządu P. H. Gutowskiej
Na zdj. od lewej: M. Kowalska, J. Kulińska, M. Siek, A. Tytuła, H. Gutowska.

Podjęto również uchwałę w sprawie wykazu funkcji
w organach okręgowych izb pielęgniarek i położnych,
których pełnienie może być wynagradzane i są to: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik
okręgowej rady pielęgniarek i położnych; przewodniczący okręgowego sądu pielęgniarek i położnych, okręgowy
rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek
i położnych i zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej.
Przyjęto procedurę przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach
praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
W trakcie drugiego dnia obrad zjazdowych Pani prof.
dr hab. n. prawnych Dorota Karkowska omówiła ogólne
6

założenia dotyczące zasad licencjonowania zawodu pielęgniarki i położnej. Zgodnie z podstawowymi założeniami
samorząd zawodowy przyznawałby licencje pielęgniarską
lub położniczą osobom do wykonywania danego zawodu
na określonych stanowiskach pracy i w określonych placówkach. System przyznawania licencji pielęgniarskiej lub
położniczej powstałby w oparciu o założenie, że opieka
medyczna nad pacjentami powinna zostać powierzona
w ręce pielęgniarek, położnych - specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności, które zapewniłyby jak najskuteczniejszy proces pielęgnacyjny. Samorząd przyznając
licencję potwierdzałby posiadanie przez pielęgniarkę,
położną odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności,
który powinien gwarantować realizację celów zdrowotnych. Omawiając założenia licencjonowania zawodu Pani
profesor jasno stwierdziła, że w obecnym stanie prawnym
przyznawanie licencji jest niemożliwe i wymaga jeszcze
wprowadzenia szeregu uregulowań prawnych. Delegaci
I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji byli sceptyczni wobec przedstawionych
założeń i zadecydowali, że NRPiP nie powinna podejmować dalszych kroków nad wdrożeniem licencjonowania
zawodu pielęgniarki i położnej.
I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
VII kadencji był również okazją do wręczenia medali z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu zawodowego dla Pani
Hanny Gutowskiej – skarbnika IV-V kadencji NRPiP i Przewodniczącej ORPiP w Warszawie i Elżbiety Buczkowskiej
– Prezesa NRPiP IV-V kadencji.
lipiec-sierpień 4/2019
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Jubileusz 100-lecia

Polskiego Czerwonego Krzyża na Lubelszczyźnie
W tym roku Polski Czerwony Krzyż świętuje jubileusz
100-lecia istnienia. Z tej okazji w całym kraju organizowane są uroczyste obchody jubileuszowe. Centralnym
punktem tych obchodów organizowanych przez oddział
lubelski PCK była uroczysta gala, która odbyła się w dniu
6 czerwca br. w sali operowej Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie.
Nieprzerwanie od 100 lat Polski Czerwony Krzyż
w różnych warunkach społecznych, politycznych i ekonomicznych prowadzi swoje działania na rzecz drugiego
człowieka. W centrum jego działań zawsze stał człowiek
i jego godność. Przez 100 lat Polski Czerwony Krzyż był
wierny swojej misji, którą jest zapobieganie ludzkim
cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona
ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji
na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych
lub politycznych. Polski Czerwony Krzyż jest organizacją zrzeszoną w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych
w historii ludzkości, pozostającą aktywną zarówno
w czasie pokoju, wojny jak również stanów wyjątkowych, zaangażowaną w działania na rzecz drugiego
człowiek zarówno w kraju jak również zagranicą.
Na galę jubileuszową w Lublinie zaproszono osoby związane z Polskim Czerwonym Krzyżem: przyjaciół, sympatyków, wolontariuszy, krwiodawców oraz byłych pracowników PCK i działaczy. W trakcie uroczystego spotkania
udało się zabrać gości w sentymentalną podróż. 100 lat
nieprzerwanej działalności PCK spowodowało, że nie było
to łatwe zadanie, ale powiodło się. Podczas uroczystości
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zaprezentowano instalację artystyczną będącą metaforą
działania PCK przez ostatnie 100 lat. Tego dnia na placu
przed CSK wolontariusze PCK rozdawali tzw. Jednodniówkę – gazetę poświęconą organizacji. Z kolei Pan Krzysztof
Tarkowski z Muzeum na Majdanku, zreferował okres II
Wojny Światowej i roli Polskiego Czerwonego Krzyża
w działaniach pomocowych na rzecz Więźniów Majdanka
i Więźniów Zamku Lubelskiego.
Podczas gali zaprezentowany został również jeden
z najważniejszych projektów Polskiego Czerwonego Krzyża - Centrum Pomocy Humanitarnej z największym magazynem interwencyjnym w Polsce. Obchody jubileuszowe
zwieńczone zostały koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Ponadto zaprezentowano wystawę
fotograficzną z archiwalnymi zdjęciami. Przygotowana
została również wystawa plakatów propagandowych Polskiego Czerwonego Krzyża.
Obchody z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego
Krzyża, najstarszej polskiej organizacji humanitarnej zgromadziły ponad 100 uczestników. Liczba gości jednoznacznie dała wyraz temu jak dużą organizacją jest PCK i jak
wielowymiarowa jest jej działalność.
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie udział w uroczystościach wzięła Pani Agnieszka
Kais wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie, która wręczyła z tej okazji pamiątkowy grawerton.
Źródło: strona internetowa Dziennika Wschodniego, www.pck.lublin.pl
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„Nasz
Głos”
- Pismo Okręgowej
Izby Kościołek,
Pielęgniarek i Położnych
Anna
Bednarek,
Aneta
Dorotaw Lublinie
Kulina

– Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ABSOLWENCI WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO
OTRZYMALI DYPLOMY LICENCJACKIE

W dniu 8 lipca 2019 roku o godz. 11.00 w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie miała miejsce
podniosła uroczystość czepkowania oraz otrzymania dyplomów przez absolwentów studiów pierwszego stopnia
na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
Dyplomatorium rozpoczęło krótkie wprowadzenie
osób prowadzących uroczystość Pauliny Mazurek i Michała Machula – studentów drugiego stopnia kierunku
pielęgniarstwo, którzy poinformowali Zgromadzonych, że
uroczystość na zakończenie edukacji zawodowej studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie
studiów pierwszego stopnia nawiązuje do tradycji czepkowania i wprowadza absolwentów do grupy zawodowej
przez symboliczne przekazanie czepka pielęgniarskiego
oraz położniczego i uroczyste ślubowanie. Po tych słowach, otwarcia uroczystości dokonała prof. dr hab. Irena
Wrońska - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, która na wstępie powitała Władze UM w Lublinie
w osobach: Prorektor do Spraw Kształcenia - Prof. dr hab.
n. med. Barbarę Jodłowską-Jędrych, Prorektor do Spraw
Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego Prof. dr hab. n. med. Hannę Trębacz, w zastępstwie Dziekana I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
- Dr hab. n. med. Kamila Torresa, Kanclerz Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie - Ewę Abramek, Kwestor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - Teresę Tyzo, Kierownik
Działu Kadr i Płac – Agnieszkę Siwek, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – Mariolę
Łodzińską, w zastępstwie Dyrektor Centrum Kształcenia
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Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych - Grażynę Gierczak, Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie – Mgr Andrzeja Tytułę.
Następnie głos zabrały Prof. dr hab. n. med. Barbara
Jodłowska-Jędrych Prorektor do Spraw Kształcenia i Prof.
dr hab. Irena Wrońska – Dziekan WNoZ. Obie podkreśliły
znaczenie idei uroczystości dla kształtowania tożsamości zawodowej pielęgniarek i położnych, przypomniały
o zobowiązaniach jakie studenci podjęli z dniem wyboru
zawodu oraz rozpoczęcia studiów, aby wytrwałość i gotowość służenia potrzebującym stała się dla nich życiowym
powołaniem.
Po otrzymaniu czepka Absolwenci odbierali dyplomy
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo wręczane przez Panią Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Irenę Wrońską.
Po uroczystości czepkowania i wręczenia dyplomów
kolejnym ważnym wydarzeniem dla Absolwentów było
uroczyste ślubowanie, tj. złożenie moralnego zobowiązania wobec Uczelni, społeczeństwa i grupy zawodowej
odwołujące się w swej treści do wartości obowiązujących
w zawodzie. Przed złożeniem ślubowania studentki ubrane w historyczne stroje kształcenia zawodowego wniosły
na scenę w Auli zapaloną lampkę - Symbol Światła, który
jest nieodzownym elementem uroczystości czepkowania,
przypomina o osobie Florencji Nightingale i oznacza światło wiedzy.
► Ciąg dalszy na str. 9
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Po złożeniu przez Absolwentów ślubowania został odtworzony z płyty Hymn Pielęgniarski w wykonaniu Chóru
UM.
Na końcu głos zabrali przedstawiciele Absolwentów
w osobach Adrianna Bartoszek i Karolina Roman oraz
starościna studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo Marzena Wójtowicz, która zadedykowała Absolwentom wiersz, własnego autorstwa (fragment w załączeniu).
Czy to był grzmot i błyskawica?
Nie, to grupa studentów pędzi na Staszica!
Po cóż studenci Ci tak biegają,
Czy maratony w mieście się odbywają?
Otóż nie,
Tak tylko nam wydaje się.
Będą się uczyć zawodów medycznych,
czerpać wiedzę i korzystać z książek licznych.
……………
Gratulacje w imieniu studentów jeszcze raz składam,
Od siebie ten krótki wierszyk dokładam.
Pamiętajmy wszyscy, że człowiek uczy się całe życie,
wielu nauk zatem jeszcze doświadczycie.
Zamiast pacjenta- wyobraź sobie siebie,
Byś panował nad emocjami nawet w srogim gniewie.
Niech wasze życie się obraca
wokół tego że „dobro i zło, wszystko do nas wraca”.
Pani Prof. dr hab. Irena Wrońska Dziekan WNoZ UM w Lublinie
wręcza dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki.

Foto: S. Sadowski

Pani Prof. dr hab. Irena Wrońska Dziekan WNoZ UM w Lublinie wręcza dyplom uzyskania tytułu położnej.
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Magister
pielęgniarstwa,
specjalista pielęgniarstwa
„Nasz Głos” - Pismo
Okręgowej
Izby Pielęgniarek
i Położnychoperacyjnego
w Lublinie Agnieszka Paluch – WSzS Al. Kraśnicka 100, Lublin.
Licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego Anna Korneszczuk – WSzS Al. Kraśnicka 100, Lublin.

„Spojrzenie pielęgniarek operacyjnych
w przyszłość”
Wydarzenie zorganizowało powstałe w Białymstoku
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek na XX-lecie swojego istnienia.
Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Instrumentariuszek odbyła się 31 maja i 1 czerwca 2019 roku
w Białymstoku.
Patronat nad wydarzeniem objął Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Radio Białystok. Gośćmi konferencji
była prezes NRPIP Zofia Małas i Maria Ciuruś.
W konferencji uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia,

ponowne wprowadzenie pielęgniarstwa operacyjnego do
kształcenia przeddyplomowego, promowanie Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, opracowywanie procedur opieki pielęgniarskiej w naszej dziedzinie, wprowadzenie protokołu
pielęgniarki operacyjnej do obowiązującej dokumentacji
(rozporządzenie MZ) oraz ważne: integrowanie środowiska pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych.
Prezes OSI mgr Joanna Borzęcka wspomniała o książce,
która jest dostępna w sprzedaży internetowej „Bezpieczna
praktyka pielęgniarki operacyjnej” – Projekt Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek we współpracy

Od lewej: J. Borzęcka, M. Ciuruś, Z. Małas.

a także osoby niezrzeszone ze wszystkich stron Polski.
Prezes mgr Joanna Borzęcka zainicjowała otwarcie
konferencji. Wykład inauguracyjny dotyczył podstawowych problemów, z którymi musi borykać się pielęgniarka
pracująca na bloku operacyjnym. Braki kadrowe, działania
menedżerów, wymuszanie pierwszej asysty oraz obsługa
ramienia C są to problemy, które dotyczą większości pielęgniarek operacyjnych. Ponadto przeforsowanie norm
zatrudnienia w czytelnej formie, doprowadzenie do rekomendacji metody zawodowej liczenia obsad pielęgniarskich w blokach operacyjnych przez Ministerstwo Zdrowia,
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z samorządem pielęgniarek i położnych.
Prezes OSI mgr Joanna Borzęcka szeroko opowiedziała
o adaptacji w bloku operacyjnym, łącznie z arkuszem oceny pielęgniarki operacyjnej, metodzie zawodowej liczenia
obsad w bloku operacyjnym, aktach prawnych w pielęgniarstwie operacyjnym. Podała przykładowe konspekty
zajęć w pielęgniarstwie operacyjnym oraz podstawowe
zasady pracy z ramieniem C, laserem, zasady liczenia materiału opatrunkowego.
► Ciąg dalszy na str. 11
lipiec-sierpień 4/2019
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Ponadto Prezes OSI opowiedziała o współpracy z EORNA:
16-19 maj 2019 Haga – Ceremonia flag i pierwszym polskim wystąpieniu na kongresie EORNA.
Mówiąc o Jubileuszu XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek nie sposób nie wymienić
głównych zadań realizowanych przez członków Stowarzyszenia w tym członków Zarządu, a także ważnych wydarzeń, które w sposób znaczący przyczyniły się do jego
powstania i rozwoju.
18 maja 1999 roku wpisanie do rejestru zarządu stowarzyszenia.
W początki Stowarzyszenia, dlaczego powstało, jakie cele
były i są do osiągnięcia wprowadziła pierwsza pani prezes
mgr Barbara Dąbrowska.
OSI powstało, aby:
◆◆ rozwijać pielęgniarstwo operacyjne poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji;
◆◆ mieć wpływ na kształcenia podyplomowe pielęgniarek
operacyjnych;
◆◆ mieć wpływ na organizację pracy pielęgniarek operacyjnych (dwie pielęgniarki operacyjne do każdego zabiegu operacyjnego);
◆◆ opiniować akty prawne dotyczące pielęgniarstwa operacyjnego;
◆◆ integrować środowisko pielęgniarek operacyjnych.
►Przez
►
trzy kadencje działalność stowarzyszenia dotyczyła województwa podlaskiego,
►Dopiero
►
w czwartej kadencji rozszerzono działalność
na teren całej Polski,
►Nowymi
►
członkami zarządu zostały Danuta Siemiątkowska z Katowic i Joanna Borzęcka z Lublina.
Rok 2012
►► Przeprowadzenie w całej Polsce akcji zbierania podpisów pod listami sprzeciwu wobec projektu łączenia
specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa
operacyjnego ze spacjalizacją i kursem kwalifikacyjnym
z pielęgniarstwa chirurgicznego . Zebrano 1716 podpisów
i w dniu 3 kwietnia wysłano pismo do Ministra Zdrowia.
W dniu 24 maja uczestnicy XII Ogólnopolskiego Sympozjum „Blok operacyjny – organizacja i funkcjonowanie”
w Warszawie poparli działania stowarzyszenia i wystosowali w tej sprawie apel do Ministra Zdrowia.
Zaproponowano następujący zapis: § 6. Minimalne normy
zatrudnienia:1) w bloku operacyjnym - wynoszą na 1 czynny
stół operacyjny (1 pacjent), co najmniej 1pielęgniarkę albo
położną operacyjną i 1 pielęgniarkę albo położną asystującą pielęgniarce albo położnej operacyjnej;
W ramach konsultacji społecznych stowarzyszenie zwróciło uwagę, iż ta druga pielęgniarka/położna asystująca
pielęgniarce/położnej operacyjnej również powinna być
operacyjna.
Uwagę tą uwzględniono i Prezes stowarzyszenia uczestniczyła w grudniu w rozmowach w MZ dotyczących projektu.
Rozmowy w MZ nie przyniosły pozytywnych efektów, nie
uwzględniono proponowanych zapisów dotyczących bloków operacyjnych.
Rok 2013
►► 4 luty 2013 r. Warszawa - I debata o rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce. Inicjatorem zorganizowania debaty była mgr Barbara Lewandowska z Centrum
lipiec-sierpień 4/2019

Onkologii w Warszawie i OSI . Efektem debaty były wnioski
przygotowane przez ich uczestników, które zostały przesłane do Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
CKPPiP, NFZ, związków zawodowych.
►► 27 maja 2013 r. Przekazanie NRPiP opracowanych
standardów.
►► Rozpoczęcie prac w CKPPiP komisji do spraw nowych
programów, wytypowanie naszych przedstawicieli mgr
Anna Nagadowska pielęgniarka z Warszawy, mgr Marta
Dębska położna z Katowic- listopad 2013.
►► Przyjęcie przez EORNA aplikacji dotyczącej wstąpienia naszego stowarzyszenia w struktury tej organizacji –
6 grudnia 2013.
Rok 2014
►► Kolejny rok 2014 działalności stowarzyszenia to
działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego,
organizowanie konferencji, współpraca z NRPiP w sprawie
standardów, nawiązanie współpracy z EORNA.
►► W dniu 31 października 2014 roku na mitingu w Tallinie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
zostało członkiem EORNA.
„Wprowadziliśmy nasze pielęgniarstwo operacyjne do Europy. Jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że będziemy
reprezentować Polskę i nasze pielęgniarstwo operacyjne
na forum Europy”.
►► W dniu 3 grudnia 2014 roku na mocy uchwały Nr 277/
VI/2014 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjęła
„Standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego”. Od dnia 3 grudnia 2014
roku przyjęte standardy są obowiązujące dla całego środowiska pielęgniarek i położnych operacyjnych. To podstawa do tworzenia bardziej szczegółowych standardów
opieki pielęgniarki/położnej operacyjnej w Bloku Operacyjnym. Standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego są pierwszym
tego typu opracowaniem w Polsce. Autorem standardów
jest mgr Joanna Borzęcka z Lublina oraz Zespół do Spraw
Pielęgniarstwa Operacyjnego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
Rok 2015
Rzym Kongres EORNA 5 - 7 maja
►► Udział w Europejskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek
Operacyjnych EORNA. Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Instrumentariuszek jako członek EORNA po raz pierwszy
czynnie uczestniczyło w spotkaniu zarządu w dniach 5-7
maja 2015 w Rzymie. Polskę reprezentowało dwóch delegatów Barbara Dąbrowska i Joanna Borzęcka. Podczas
tego posiedzenia wybrano nowe władze. Prezydentem
EORNA została May Karam z Francji, wiceprezydentem
Jana Wichsowa z Czech. Przedstawiono i przekazano
standardy opracowane przez EORNA. Podczas ceremonii otwarcia każdy z 28 krajów członków EORNA został
zaprezentowany. W trakcie tej prezentacji przedstawiciel
danego kraju w stroju narodowym uroczyście wnosił flagę
swojego kraju. Po raz pierwszy Polska Flaga na kongresie
EORNA.
Duże zainteresowanie wzbudził pokaz ubrań operacyjnych rozwijających się na przestrzeni lat. Twórczyniami
► Ciąg dalszy na str. 12
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pokazu były koleżanki pielęgniarki operacyjne z Białegostoku.
Sesję inauguracyjną uatrakcyjnił „Kwartet smyczkowy”.
Zamysłem organizatorów konferencji była różnorodna
tematyka, która dotyczyła jak najszerszego grona pielęgniarek i położnych operacyjnych. Sesję naukową zapoczątkował wykładem który dotyczył technik małoinwazyjnych w chirurgii kręgosłupa dr hab. n. med. Tomasz Łysoń,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.
Nowe technologie we współczesnym pielęgniarstwie
operacyjnym na sali neurochirurgicznej przedstawiła mgr
Iwona Żurecka-Sobczak, Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im WAM-CSW w Łodzi.
Dzięki dr n. med. Pawłowi Grabale, dr n. med. Tomaszowi
Guszczynowi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku dowiedzieliśmy się o najnowszych metodach leczenia deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży.
Zabiegi bariatryczne z zastosowaniem robota da Vinci – kolejną innowację w pielęgniarstwie operacyjnym
zaprezentowała mgr Izabela Szwed, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny we Wrocławiu. Prezentacja ukazywała etapy przygotowania robota do pracy, przebieg oraz postepowanie kończące zabieg. Mając rozległą wiedzę kliniczną
i techniczną pielęgniarka operacyjna czuwa nad niezaburzonym działaniem aparatury medycznej z systemem da
Vinci na czele.
Ułożenie pacjenta, ustawienie aparatury, sprzętu do
zabiegu operacyjnego, wprowadzenie trokarów, zainstalowanie sprzętu, ustawienie zespołu i sprzętu przy stole
operacyjnym, w trakcie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez mgr Iwonę Strzelecką, Specjalistyczny
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu mogliśmy zobaczyć z asystą robota Cystektomię radykalną. Pielęgniarstwo operacyjne podąża za nowoczesnymi metodami
chirurgii małoinwazyjnej i robotowej.
Postać niezbędna w procesie pozyskiwania i przeszczepiania narządów. Organizuje, nadzoruje, koordynuje
i dokumentuje całość złożonej, interdyscyplinarnej i rozciągniętej w czasie procedury.
Praca koordynatora transplantacyjnego wiąże się też
z ogromną odpowiedzialnością. Trzeba być wytrzymałym
na stres, by na bieżąco rozwiązywać problemy i podejmować decyzje. Trzeba posiadać też zdolności organizacyjne,
by jednocześnie zsynchronizować pracę wielu osób zaangażowanych w procedurę pobierania i przeszczepiania
narządów i zrobić to tak, żeby utrzymać dobre relacje
w zespole.
…Jeśli wierzysz w siebie niemożliwe nie istnieje...
Koordynator transplantacyjny w dwóch rolach- koordynator regionalny i lokalny, współpraca z blokiem operacyjnym. Temat ten został przedstawiony przez mgr Edytę
Karpata, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Warszawa.
Pobranie wielonarządowe wykonuje się celem przeszczepienia kilku narządów od tego samego zmarłego
dawcy – Każda osoba z rozpoznaną śmiercią mózgową
jest traktowana jako potencjalny dawca wielonarządowy.
Wszelkie zabiegi wykonuje się tak jak w przypadku standardowego zabiegu operacyjnego, ze szczególnym zachowaniem zasad poszanowania ciała i zasad antyseptyki.
Temat ten jakże kontrowersyjny „Pobranie wielonarządowe rola pielęgniarki operacyjnej w zespole transplantacyj12
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nym - standardy i procedury postępowania w sytuacjach
nieprzewidzianych” przybliżyły nam panie mgr Marta Kotomska i mgr Aldona Michalak, Klinika Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej UCK WUM.
Transplantologia – To dział medycyny zajmujący się
przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów.
Transplantacja – To metoda terapeutyczna, która może
uratować życie wielu ciężko chorym ze schyłkową niewydolnością narządów, dla których wyczerpały się wszelkie
inne metody lecznicze. Tak trudnym tematem zajęły się
również panie mgr Aldona Michalak, mgr Marta Kotomska, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawski Uniwersytet Medyczny.
„Przeszczepianie narządów jamy brzusznej – rola pielęgniarki operacyjnej w zespole transplantacyjnym - walka
ze stresem”.
Źródła stresu pielęgniarki operacyjnej to głównie:
▪▪ wielogodzinna koncentracja, wymagająca ciągłej uwagi;
▪▪ praca w nagłych sytuacjach i w trudnych warunkach;
▪▪ szybkie podejmowanie decyzji.
Pielęgniarka w zespole transplantacyjnym - źródła stresu:
▪▪ praca wykonywana pod presją czasu;
▪▪ praca wymagająca dyspozycyjności.
Tak trudno znaleźć sposoby radzenia sobie ze stresem. Po
części paniom się udało. Sposób myślenia. Dawca narządów może ocalić życie 4 osobom, a kolejnym 4 z grona ponad 1500 osób oczekujących obecnie na przeszczepienie
narządów w Polsce może życie przedłużyć…
¾¾ważna rola,
¾¾motywacja,
¾¾pasja.
„Dzięki przeszczepianiu narządów żyją setki tysięcy
ludzi, a dla wielu znacznie poprawiła się jakość życia.”
Prof. dr hab. Wojciech Rowiński.
Kolejny bardzo ciekawy temat dotyczący kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych operacyjnych
został przygotowany i przedstawiony przez dr n. hum.
J. Przybek-Mita, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego,
Rzeszów. Uczestnicy Konferencji dowiedzieli się o historii
i teraźniejszości kształcenia, o celech jakie są realizowane.
Również o obecnych trudnościach w realizacji kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Ważnym punktem były warsztaty „Golden Hands –
ogólnopolski projekt edukacyjny profilaktyki zakażeń
miejsca operowanego. Warsztaty moderowane w formule
wymiany doświadczeń i dyskusji okrągłego stołu.
Obciążenia minionych lat, deficyty kadrowe- jak sprostać temu wyzwaniu, ważny rok 2018, nowe technologie
a pielęgniarstwo operacyjne, czy doczekamy się wreszcie
przełomu w pielęgniarstwie operacyjnym?Warunki pracy
i płacy- podwyżki. I co dalej? Oczekiwania. Na te i wiele
innych pytań nurtujących środowisko pielęgniarek operacyjnych próbowała odpowiedzieć dr n. o zdrowiu Ewa
Zamojska- Kościów.
Rozwój medycyny sprawia, że hybrydowe sale operacyjne mogą stać się wkrótce integralną częścią każdego
bloku operacyjnego i standardem większości dyscyplin
zabiegowych. Sala Hybrydowa, Angiograf stacjonarny,
sprzęt endowaskularny, wymagania stawiane personelowi Sali Hybrydowej, procedury endowaskularne, stentgraft, wieloetapowość zabiegu. „Pielęgniarka Operacyjna
► Ciąg dalszy na str. 13
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Uczestnicy Konferencji.

wobec nowych technik zabiegowych w Chirurgii Naczyniowej.” Tym tematem zajęła się mgr Iwona Miąsko, GCM
Katowice.
„Choroba Hirschsprunga - nowoczesne metody operacyjne, rola i zadania pielęgniarki operacyjnej.” Diagnostyka, leczenie, etapy zabiegu omówiła dr n. med. Brygida
Sedlak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM
w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.
Wskazania, dostępy operacyjne w leczeniu zaburzeń
statyki narządów miednicy małej i wysiłkowego nietrzymania moczu, techniki operacji czyli jednym słowem
„Operacyjne metody leczenia zaburzeń statyki narządów
miednicy małej i wysiłkowego nietrzymania moczu”
przedstawiła mgr Marta Dębska, Szpital Zakonu Bonifratów pw. Aniołów Strużów w Katowicach.
Kolejną dziedziną medyczną poruszoną podczas konferencji była okulistyka. „Przeszczep rogówki – keratoplastyka - leczenie ostateczne. Wskazania, techniki operacyjne
i powikłania po zabiegu.” Temat ten przybliżyła uczestnikom dr n. o zdr. Alicja Szyłejko, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bałymstoku.
Wystąpienia prelegentów zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników, stały się przyczyną szerokich dyskusji. Podsumowując nasuwa się wniosek, że pielęgniarstwo
operacyjne jest dynamiczną i stale rozwijającą sie dziedziną wymagającą od pielęgniarek i położnych operacyjnych
stałego kształcenia, rozwijania umiejętności, poznawania
nowych technik operacyjnych, znajomości sprzętu i aparatury medycznej. Podkreśliła wagę specjalistycznego
lipiec-sierpień 4/2019

przygotowania pielęgniarek i położnych operacyjnych
realizujących świadczenia medyczne będące ważnym elementem wykonywanych procedur medycznych.
Działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek na przestrzeni minionych 20 lat to efekt
zaangażowania i pracy wielu ludzi dobrej woli. Nie sposób
wymienić wszystkich tych osób, ich wkładu pracy i zasług, z pewnością każda z nich jest osobą wielkiego serca
i wniosła swój nieoceniony wkład w rozwój Stowarzyszenia.
Na koniec cytat z wykładu dr n. o zdrowiu Ewy ZamojskiejKościów.
Coś optymistycznego
■■ „To bardzo duża odpowiedzialność, ale i zaszczyt być
w tak elitarnej grupie pielęgniarek”
■■ „ I chociaż pacjenci nie ściskają rąk instrumentariuszek
i chociaż nam nie dziękują, gdzieś w środku każda z nas
wie, że robimy rzeczy ważne, że bierzemy udział w mistycznych wydarzeniach…”
■■ „Instrumentowanie jest moją pasją i wciąż tak
samo się nią zachwycam. Kiedy wchodzę na salę
operacyjną, świat zewnętrzny przestaje istnieć,
jest tylko tu i teraz… „Uwielbiam swoją pracę
i w tym aspekcie czuję się szczęściarą”

Konferencja została sfinansowana
ze środków OIPiP w Lublinie.
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I Ogólnopolska Konferencja
Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
„Kompetencje i zadania pielęgniarki medycyny szkolnej”
W dniach 26-27 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła
się długo wyczekiwana konferencja, która zgromadziła
ponad 200 pielęgniarek szkolnych z całej Polski. Przez lata
pielęgniarki szkolne musiały radzić sobie same, więc gdy
tylko pojawiła się możliwość udziału w takim spotkaniu
ilość chętnych była tak duża, że organizatorzy wyznaczyli
termin drugiej edycji w sierpniu. Pomysł zorganizowania
konferencji zrodził się na grupie pielęgniarek szkolnych na
jednym z popularnych portali społecznościowych.
Tematy konferencji
* „Pielęgniarki w środowisku szkolnym - relacje i współpraca na rzecz uczniów. Kompetencje i obowiązki,
współpraca z kadrą pedagogiczną na określonych
zasadach dwustronności. Prowadzenie dokumentacji
medycznej” -Jolanta Zając, Przewodnicząca Komisji ds.
Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania przy
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Profil
– Med.” Medycyna Szkolna w Gdańsku.
* „Rola, kompetencje i miejsce pielęgniarki szkolnej
w opiece nad uczniem (nagła pomoc, świadczenia
profilaktyczne, edukacja zdrowotna) w aspekcie
przepisów prawa” - mgr Wisława Ostręga, Instytut Matki
i Dziecka.
* „Kontraktowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej.
Tryb zawierania umów.Warunki udzielania i zakres
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez
NFZ” - mgr Bożena Kaczmarczyk, piel. specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.
* „Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Narzędzia, interpretacje, najczęstsze błędy” - prof. dr hab. n.
med. Anna Oblacińska, Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci
i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka.
* „Problemy zdrowia psychicznego uczniów” - dr n
med. Lidia Popek, Konsultant Wojewódzki na Mazowszu
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Józefowie.
* „Funkcjonowanie uczniów z chorobami przewlekłymi w szkole” -dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik,
Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski.
* „Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań” - Przedstawiciele Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.
Jak widać tematy bardzo ciekawe, nazwiska ekspertów
występujące w programie też zapowiadały kompetentny
i rzeczowy przekaz- i nie zawiodłam się, tak było.
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Najbardziej gorącym tematem, który powracał podczas
trwania całej konferencji była wchodząca w życie nowa
ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad
uczniami.
W pierwszym wykładzie p. Jolanta Zając zwróciła
uwagę na zmianę wprowadzoną przez ustawodawcę
w wymaganych kwalifikacjach pielęgniarki szkolnej. Mianowicie dotychczas w gabinecie mogła pracować pielęgniarka już w trakcie odbywania kursu kwalifikacyjnego
w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, nauczania
i wychowania, natomiast teraz musi mieć kurs ukończony,
lub posiadać tytuł magistra pielęgniarstwa, tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania
i wychowania, posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty
po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r., lub odbywać szkolenie
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
lub pediatrycznego. W szkole może być też zatrudniona
pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego uzyskany
po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego
przed dniem 23 sierpnia 2015 r. lub położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo równoważny oraz
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku
nauczania i wychowania.
Pani Zając zwracała też uwagę na konieczność rzetelnego, zgodnego z zasadami, prowadzenia dokumentacji
medycznej ucznia.
Kilka podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji ucznia:
●● każda strona karty zdrowia ucznia powinna być ponumerowana, włącznie z dołączanymi informacjami, kartami bilansowymi, zgodami itp.,
●● każda strona dokumentacji indywidualnej musi być
oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta,
●● na każdym dokumencie indywidualnym oznaczenie
płci,
●● każdy wpis w dokumentacji indywidualnej musi być
opatrzony podpisem i pieczęcią z imieniem i nazwiskiem oraz nr prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
czy higienistki szkolnej.
Kolejny bardzo ciekawy wykład przeprowadzony przez
p. Wisławę Ostręgę z Instytutu Matki i Dziecka. Pani Wisława
zwracała szczególną uwagę na istotne zmiany w ustawie
► Ciąg dalszy na str. 15
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m.in. na art.7.3 w/w ustawy a mianowicie że: „Rodzice na
pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie
na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym
uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz
o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.
2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy
realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole”. Jeżeli rodzic
nie wyraża sprzeciwu na piśmie uznajemy domniemanie
zgody. Natomiast pisemną zgodę od rodziców musimy
posiadać na objęcie opieką uczniów przewlekle chorych
zgodnie z art. 6.5 tejże ustawy oraz na przeprowadzanie
fluoryzacji u uczniów klas 1-6.
Bardzo burzliwa dyskusja dotyczyła art.17.2, który
mówi, że „(…) podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego (…) może być obecna pielęgniarka (…) albo opiekun faktyczny (…)”. Słowo „może” jest
w tym przypadku bardzo ważne, ponieważ mamy prawo
do odmowy powołując się chociażby na harmonogram
pracy, wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub
higienistki szkolnej. Opiekunem faktycznym ucznia jest
dyrektor szkoły.
Bardzo ważny art. 21, który obliguje szkołę do ustalenia
jak ma wyglądać opieka nad uczniem przewlekle chorym
podczas nieobecności w szkole pielęgniarki. Zgodnie
z treścią tego artykułu „Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole
przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie
za ich pisemną zgodą.”
Wymagana jest zgoda rodziców i personelu szkoły.
Kolejny wykład i kolejne emocje. Pani Bożena Kaczmarczyk z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
została wręcz zasypana pytaniami i wątpliwościami odnośnie kontraktowania świadczeń pielęgniarki szkolnej. Tu
najwięcej pytań miały koleżanki prowadzące indywidualną praktykę. Pani Bożena była świetnie przygotowana
i żadne z pytań nie pozostało bez odpowiedzi. Jednym
z pytań było pytanie o wykazywanie do NFZ 5-latków, które są uczniami szkoły czy zespołu szkolno-przedszkolnego. Okazuje się, że niektóre oddziały odrzucają, a niektóre
zatwierdzają takie dzieci na listach.
Pani Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD
Anna Oblacińska podjęła się ważnego tematu oceny stanu
odżywienia dzieci i młodzieży. Zaleca się wpisywanie na
kartach profilaktycznego badania lekarskiego z jakich siatek centylowych korzystamy, w celu uniknięcia rozbieżności w interpretacji pomiarów pomiędzy różnymi siatkami.
Do dyspozycji mamy kilka rodzajów siatek centylowych
(WHO, IMiD, Olaf ), ważne jednak, aby korzystać cały czas
z tych samych siatek. Najnowszy projekt CZD Olaf z 2010 r.
cieszy się wielką popularnością wśród pielęgniarek szkolnych, które chętnie korzystają z kalkulatora BMI oraz tychże siatek. Oceniając rozwój somatyczny dziecka bierzemy
pod uwagę nie tylko wskaźnik masy ciała BMI czy pozycję
centylową w chwili obecnej, ale też:
●● harmonię rozwoju (czy parametry rozwoju fizycznego
mieszczą się w tych samych przedziałach wartości centylowych, odchyleń standardowych),
lipiec-sierpień 4/2019

●● dynamikę rozwoju (przyrosty wskaźnika w jednostce
czasu np. w ciągu roku),
●● wczesne wykrywanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju, ustalanie ich przyczyn i jak najszybsze ich usuwanie,
aby umożliwić dziecku osiągnięcie „optimum” swego
genetycznie uwarunkowanego poziomu rozwoju.
Standardy postępowania z uczniami z zaburzeniami stanu
odżywienia:
●● postępowanie poprzesiewowe – weryfikacja podejrzenia zaburzenia przez lekarza POZ,
●● dodatkowe pomiary pomiędzy testami przesiewowymi,
●● u uczniów z nadwagą i otyłością uzupełnienie pomiarów antropometrycznych o obwód pasa i jego ocena na
siatkach centylowych,
●● indywidualizacja zajęć wychowania fizycznego według
kwalifikacji lekarskiej, analiza sytuacji ucznia w środowisku rówieśniczym, przeciwdziałanie formom dyskryminacji- to zadania personelu szkoły, jednakże powinny
być koordynowane przez pielęgniarkę szkolną.
Drugi dzień konferencji i kolejny ciekawy wykład nt.
zdrowia psychicznego uczniów. Zajęcia bardzo interesujące, prowadzone przez p. Lidię Popek. Pani doktor
uświadomiła nam przerażającą rzecz: „Połowa dzieci i nastolatków nie zastanawia się nad próbą samobójczą dłużej
niż 15 minut!!!” Objawy depresji, lęki, autoagresja, samookaleczenia- to sygnały, na które musimy reagować zanim
będzie za późno. Niestety zbyt mała liczba psychologów,
psychoterapeutów czy psychiatrów dziecięcych tylko
utrudnia diagnostykę i leczenie. We wrześniu tego roku
planowany jest start nowego modelu ochrony zdrowia
psychicznego pacjentów niepełnoletnich. Zgodnie z jego
założeniami system ochrony zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży ma składać się z trzech poziomów referencyjnych:
●● I poziom referencyjny - Ośrodek środowiskowej opieki
psychologicznej dla dzieci i młodzieży- zakłada się, aby
do tego poziomu pacjent mógł trafić w ciągu 7 dni,
●● II poziom referencyjny - Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,
●● III poziom referencyjny - Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej.
Jakie wnioski można było wyciągnąć po zakończeniu
konferencji?
Jest jeden najważniejszy: jedno dwudniowe spotkanie
po tylu latach to zdecydowanie za mało. Ilość pytań jaka
pojawiała się po każdym wykładzie była tak duża, że przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów i ekspertów.
Wiele niejasności zostanie niestety uregulowane z czasem i wypracowane naszą praktyką i doświadczeniem.
Ta konferencja pokazała, że potrafimy się zorganizować,
a portale społecznościowe służą także do dyskusji i wymiany doświadczeń. Widać też ogromną potrzebę takich
szkoleń. To była I Konferencja i mamy nadzieję na kolejne.

Konferencja sfinansowana ze środków
OIPiP w Lublinie.
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KALENDARIUM
3 czerwca 2019 r.

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

4-5 czerwca 2019 r.

W Warszawie odbył się I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wieźli Delegacji z Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ( 10 osób).

5-6 czerwca 2019 r.

W siedzibie NRPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie NRPiP,
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP
w Lublinie i Pan Jan Kachaniuk.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Pielęgniarstwa Operacyjnego.

13 czerwca 2019 r.

W hotelu Victoria odbyło się Forum Menadżerów Służby Zdrowia,
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP
w Lublinie Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie objęła
honorowy Patronat nad ww. Forum.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpatrzyli wnioski o przyznanie losowych zapomóg bezzwrotnych
pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudnej sytuacji
losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego podczas, którego
członkowie Komisji rozpatrzyli wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego.

14 czerwca 2019 r.

W restauracji ATRIUM w Lublinie odbyło się szkolenie pt. „Oswoić
prawo w pielęgniarstwie” w ramach, którego Pan Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP w Lublinie wygłosił prelekcję nt. „Nowe
wytyczne normy zatrudnienia pielęgniarek w praktyce”.

18 czerwca 2019 r.

W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, podczas którego podjęto uchwały w sprawie nadania uprawnień do wykonywania
zawodu pielęgniarki i położnej, zatwierdzono wypłatę zapomóg
losowych bezzwrotnych pielęgniarkom i położnym znajdującym
się w trudnej sytuacji losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie z pielęgniarską
kadrą kierowniczą.

27 czerwca 2019 r.

W Lublinie odbyła się XXXIV konferencja Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej pt. „Procedury przeciwepidemiologiczne” udział w konferencji wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. Organizatorem konferencji była
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

1 lipca 2019 r.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie
Wojewódzkiego Zespołu ds. Zakażeń Patogenami Opornymi na
Antybiotyki kluczowe dla leczenia w podmiotach leczniczych,
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP
w Lublinie.

8 lipca 2019 r.

W Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów I-go stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu.

9 lipca 2019 r.

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

18 lipca 2019 r.

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

23 lipca 2019 r.

W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ORPiP podczas, którego podjęto uchwały w sprawie nadania
uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
zatwierdzono wypłatę zapomóg losowych bezzwrotnych pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudnej sytuacji losowej.
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Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami
– nowe kompetencje pielęgniarki
Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami standaryzuje zakres opieki zdrowotnej nad
uczniami kładąc nacisk na profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę
stomatologiczną. W szczególności ustawa zapewni dostęp do opieki zdrowotnej w szkole oraz
dostęp dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych. Osobami odpowiedzialnymi za
sprawowanie opieki zdrowotnej będą: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo
higienistka szkolna oraz lekarz dentysta.
Wchodząca w życie 12 września br. ustawa jest pierwszym tego typu aktem prawnym, który
zapewnia kompleksowość oraz integrację działań osób sprawujących opiekę zdrowotną (pielęgniarki, lekarza) nad uczniami. Podnosi również znaczenie promocji zdrowia, profilaktyki oraz
edukacji zdrowotnej dla zachowania zdrowia.
W przypadku świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę, świadczenie będzie realizowane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej. W przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych – w gabinetach stomatologicznych
(w szkole lub poza nią) lub dentobusach. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami będzie mogła uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.
Ustawa nakłada nowe obowiązki na osoby sprawujące opiekę zdrowotną polegające na
udzielaniu świadczeń, jak również współudział z innymi podmiotami. Po raz pierwszy określono
zakres współpracy między rodzicami, a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo
higienistką szkolną, a także współpracy między podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną
nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny). Określono także organizację opieki
nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Działania te mają realnie
wesprzeć rodziców w skutecznej realizacji prawa ucznia do świadczeń zdrowotnych.
Za zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystycznego odpowiada organ prowadzący szkołę, który będzie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania
i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie.
W ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami określone zostały
również kwalifikacje pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. I tak art. 5 cytowanej
ustawy wskazuje, że pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania to pielęgniarka, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub
2) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,
lub
3) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
4) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r., lub
5) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego
– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy
Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę
zdrowotną nad uczniami w szkołach.
2. Pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania może być również:
1) pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
pediatrycznego uzyskany po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego przed
dniem 23 sierpnia 2015 r. lub
2) położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo równoważny oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy
w środowisku nauczania i wychowania.
3. Higienistka szkolna to osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie
higienistki szkolnej oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania
i wychowania, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy,
z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.
Z kolei monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami realizowane będzie przez wojewodów
oraz Instytut Matki i Dziecka. Nowe przepisy wejdą w życie 12 września 2019 r.
Źródło: www.sejm.gov.pl
www.nipip.pl
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Rekomendacja Polskiego
Towarzystwa Położnych
w zakresie stosowania
produktu Prolaktan
w okresie karmienia piersią
Polskie Towarzystwo Położnych na posiedzeniu dnia
6 grudnia 2018 roku, po przeanalizowaniu dostępnej
literatury, jak również rekomendacji innych towarzystw naukowych i grup ekspertów poświęconych
wspomaganiu organizmu kobiety w okresie laktacji
oraz w przypadku napięcia związanego z trudnymi
chwilami w czasie karmienia piersią, wydało niniejszą
rekomendację. Przeprowadzona analiza piśmiennictwa uwzględniła szczególną sytuację polskiej populacji, a stanowisko Towarzystwa przedstawia stan
wiedzy na dzień przeprowadzenia analizy.
Cel
Celem rekomendacji jest przedstawienie wskazań do
stosowania suplementu diety o nazwie PROLAKTAN, wykorzystywanego przy wspomaganiu organizmu kobiety
w okresie laktacji oraz w przypadku napięcia związanego
z trudnymi chwilami w czasie karmienia piersią. Rekomendacja ma również za zadanie zaopiniować bezpieczeństwo stosowania wspomnianego produktu.
Wprowadzenie
Karmienie mlekiem matki jest naturalnym i fizjologicznym
sposobem żywienia dzieci, wypracowanym na drodze
ewolucji i zaspokajającym wszystkie potrzeby żywieniowe noworodka, niemowlęcia,a następnie małego dziecka. Mleko matki powinno stanowić pokarm pierwszego
wyboru zarówno dla dzieci zdrowych, jak i chorych, dla
urodzonych o czasie, ale też tych, które przyszły na świat
przed terminem. Personel medyczny szpitali, a także
podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
zobowiązany jest promować, wspierać i chronić karmienie piersią. Położne powinny propagować karmienie naturalne już na etapie edukacji w okresie ciąży, a później
wspierać emocjonalnie i praktycznie kobiety już karmiące
(przez cały czas trwania laktacji).
Rola i obowiązki położnej w okresie okołoporodowym
Standard organizacyjny opieki okołoporodowej, który
obowiązuje od stycznia 2019 roku, podkreśla rolę położnej
w prowadzeniu edukacji przed i poporodowej. Uwzględnia tematykę karmienia piersią i wsparcie w laktacji, w tym
również rozwiązywanie problemów z nią związanych. Położna rodzinna podczas wizyt patronażowych powinna
w szczególności zachęcać matkę do karmienia naturalnego i udzielać jej porad laktacyjnych, biorąc pod uwagę
lipiec-sierpień 4/2019

anatomię i fizjologię piersi matki oraz jamy ustnej dziecka.
Powinna również ocenić technikę karmienia, umiejętności
ssania i skuteczność karmienia oraz przeanalizować czynniki ryzyka niepowodzenia w laktacji. Do zadań położnej
należy też pomoc w pokonywaniu problemów związanych z laktacją. Należy pamiętać, że po ukończeniu przez
dziecko 8. tygodnia życia położna kontynuuje opiekę nad
matką, wspierając ją w zakresie karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego.
Zbyt mała produkcja pokarmu a pomoc ze strony
położnej
Zmniejszona ilość kobiecego pokarmu powoduje u matki obawę, że dziecko się nie najada, co często skutkuje
zaprzestaniem karmienia lub rozpoczęciem dokarmiania. Badanie ankietowe zrealizowane pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzone wśród 3205
kobiet w okresie laktacji, wykazało, że główną przyczyną
zbyt wczesnego rezygnowania z karmienia piersią (przed
ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka) był brak wystarczającej ilości pokarmu (uprawie 40% respondentek).
Wśród kolejnych powodów wskazanych przez ankietowane znalazły się: brak odpowiedniej wiedzy o zaletach
i korzyściach karmienia naturalnego, przekonanie, że jest
ono zbyt czasochłonne, a także występująca choroba i/lub
hospitalizacja dziecka. Tendencję tę potwierdzają również
inne niezależne badania realizowane w Polsce i za granicą, w których niewystarczającą ilość pokarmu jako główną
przyczynę rezygnacji z karmienia piersią wskazała podobna liczba ankietowanych kobiet.
Aby móc skutecznie pomóc pacjentce, położna powinna wesprzeć ją w odnalezieniu powodów osłabionej
laktacji. Należy bowiem odróżnić sytuację, gdy kobiecie
wydaje się, że ma ona zbyt mało pokarmu od wystąpienia rzeczywistych niedoborów. W przypadku pozornego
niedoboru dziecko może być rozdrażnione i niespokojne,
jednak obiektywna analiza wskaźników nie potwierdza
zbyt małego przyrostu masy ciała czy też niedożywienia.
Jeżeli natomiast położna stwierdzi niedobór rzeczywisty,
istotna staje się ocena jego odwracalności.
Napotykając na problemy laktacyjne, kobiety poszukują
różnych form pomocy, często uzyskując nieaktualne informacje i błędne porady, które skutkują zaburzeniami
► Ciąg dalszy na str. 18
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i powikłaniami laktacji, niepotrzebnym dokarmianiem
dziecka i zaprzestaniem karmienia naturalnego.
W omawianym wcześniej badaniu przeprowadzonym
pod patronatem PTPoł oraz NRPiP wszystkie respondentki otrzymały po 5 próbek produktu PROLAKTAN
z zaleceniem stosowania jednej saszetki dziennie przez 5
kolejnych dni. Celem było zbadanie działania preparatu
pod kątem poprawy laktacji, nastroju oraz jakości snu.
Ankietowanym zadano następujące pytania: Jakie czynniki mogłyby pomóc kobietom w wydłużeniu czasu karmienia piersią? oraz Jakie sposoby na zwiększenie laktacji
znają i preferują młode matki? Zdaniem badanych kobiet
w wydłużeniu czasu karmienia piersią pomocne byłoby
przede wszystkim otrzymanie właściwego instruktażu na
temat technik karmienia (przystawiania dziecka do piersi),
a także stosowanie preparatów wspomagających laktację,
utrzymanie właściwej diety oraz świadomość korzyści
płynących z karmienia naturalnego. Odpowiadając na
drugie pytanie, kobiety wśród znanych sobie sposobów
na zwiększenie laktacji wymieniały głównie częstsze
przystawianie dziecka do piersi oraz stosowanie środków
wspomagających laktację.
Co trzecia respondentka (31,42%), stosując Prolaktan,
zaobserwowała u siebie wzrost laktacji. Porównywalna
grupa kobiet zauważyła dodatkowe benefity w postaci
uspokojenia (32,95%) i poprawy snu (30,89%). Prawie
wszystkie badane (95,51%) pytane o możliwość/chęć polecenia PROLAKTANU innym kobietom karmiącym piersią
udzieliły odpowiedzi twierdzącej.

●● Pokrzywę, która wzmacnia kobiecy organizm, dostarczając mu wiele cennych substancji odżywczych, takich
jak: witaminy A, C oraz K, a także żelazo, potas, fosfor
i magnez.

Bezpieczeństwo składu i stosowania preparatu
PROLAKTAN
Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają skuteczność produktu PROLAKTAN. Preparat stanowi cenne
źródło unikalnych składników, godne polecenia w problemach laktacyjnych związanych z niedostateczną
produkcją pokarmu. PROLAKTAN, jako produkt specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ze względu na swój
optymalny skład nie tylko wspomaga organizm kobiety
w okresie laktacji, ale też wykazuje działanie relaksujące
w przypadku napięcia związanego z trudnymi chwilami
w czasie karmienia piersią.
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z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. 2016 poz. 1132 – tekstjednolity).
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11. Żukowska-Rubik M., Osuch K., Jak dokarmiać dziecko, aby je odżywić i chronić laktację? MATERIAŁY WARSZTATOWE, Centrum Nauki o Laktacji, 2013.

Unikalna kompozycja składników PROLAKTANU
uwzględnia:
●● Ekstrakt z prażonego jęczmienia i żyta, wpływający pozytywnie na wydłużenie laktacji.
●● Tryptofan, który determinuje pośrednio stężenia dopaminy, noradrenaliny oraz beta-endorfiny. Właściwa
podaż tego aminokwasu stanowi swoistą profilaktykę
zaburzeń nastroju, a nawet depresji.
●● Rutwicę lekarską – zioło, którego działanie mlekopędne
i bezpieczeństwo stosowania u kobiet w okresie laktacji
udowodnione zostało w badaniach naukowych.
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Podsumowanie
Produkt PROLAKTAN cechuje optymalny skład, przyczyniający się do zwiększonej produkcji pokarmu, a także
wzmacniający organizm kobiety i zapewniający jej ukojenie oraz lepszy sen. Polskie Towarzystwo Położnych rekomenduje stosowanie tego suplementu diety u matek karmiących, by wspomóc ich organizm i zniwelować napięcie
związane z trudnymi chwilami podczas trwania laktacji.

Prof. UM dr hab. Beata Pięta
Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
Polskie Towarzystwo Położnych dąży do zapewnienia
niezależności i obiektywizmu we wszystkich swoich działaniach. Celem działań, które doprowadziły do powstania
niniejszego opracowania, jest rekomendowanie określonych zaleceń. Stanowisko przedstawia stan wiedzy na
wyżej wskazany temat na dzień przeprowadzenia analizy.
Polskie Towarzystwo Położnych zastrzega sobie prawo do
aktualizacji niniejszego stanowiska w przypadku pojawienia się nowych istotnych doniesień naukowych.
Piśmiennictwo
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Warto inspirować
W minionym numerze Naszego Głosu zamieściliśmy fotorelację z IV Wieczoru Integracyjnego Pielęgniarek i Położnych, który odbył się z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
w Hotelu LUXOR w Lublinie. Podczas tego spotkania miało miejsce niezwykle barwne wydarzenie, a mianowicie wspólny polonez zainspirowany
przez przepięknie przebrane koleżanki z jednej
z Klinik Samodzielnego Publicznego Szpitala KliPielęgniarki z Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
nicznego Nr 4 w Lublinie. Nasze koleżanki wykaSPSK 4 w Lublinie.
zały się tego dnia dużą kreatywnością, dbałością
o szczegóły, zaprezentowały niezwykłą jedność,
ujmując nas na tyle swoją postawą, że nie sposób było nie zauważyć ich inicjatywy. Z tego względu
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie postanowiło wyróżnić Je poprzez ufundowanie ekspresu do kawy, który ma służyć wszystkim pielęgniarkom zatrudnionym w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.
Na zdjęciu poniżej prezentujemy moment uroczystego wręczenia pamiątkowego upominku. Natomiast
zdjęcie powyżej przestawia kadr z IV Wieczoru Integracyjnego Pielęgniarek i Położnych.

Wszystkim Paniom, Panom serdecznie gratulujemy pomysłu.
Przewodniczący ORPiP w Lublinie
Andrzej Tytuła

Od lewej: A. Kais, A. Tytuła, E. Sagan, D. Flis, prof. Radosław Rola.

lipiec-sierpień 4/2019

19

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

Warto przeczytać

KONSULTANT KRAJOWY

w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego - Beata Ostrzycka
Miejsce pracy: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16, e- mail: bostrzycka@wp.pl, tel. 89 5120 122, 605 099 120
Dywity, 10 czerwiec 2019 rok
KKPR- 08/ 06 /2019

OPINIA
W sprawie podawania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej produktów leczniczych o nazwie Olfen 75 mg – roztwór do wstrzykiwań oraz Dicloratio 75 mg – roztwór do wstrzykiwań w warunkach domowych, gabinecie pielęgniarki POZ oraz
gabinecie zabiegowym lekarza POZ.
Mając na uwadze zgłaszane problemy przez świadczeniodawców realizujących – świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku – Dz.U. 2016 poz. 86) przedstawiam
przedmiotową opinię:
Wszystkie preparaty lecznicze zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej powinny być podawane z bezwzględnym przestrzeganiem zaleceń producenta produktu leczniczego.
Preparat o nazwie Olfen 75 mg zawiera informacje w charakterystyce produktu leczniczego takie jak: „ze względu na
możliwość wystąpienia reakcii anafilaktycznej, również wstrząsu, pacjenci muszą być pod obserwacją przez co najmniej 1 godzinę po wstrzyknięciu domięśniowym produktu Olfen 75mg, w pobliżu działającej aparatury ratowniczej”,
preparat o nazwie Dicloratio 75mg zawiera opis „w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej, w tym
wstrząsu anafilaktycznego, musi być dostępny prawidłowo funkcjonujący sprzęt niezbędny w nagłych przypadkach.
Pacjenta należy obserwować, co najmniej 1 godzinę, po wstrzyknięciu produktu leczniczego”.
Wobec powyższego zapisu pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, realizująca świadczenia w zakresie pielęgniarka POZ nie zapewnia w gabinecie pielęgniarki POZ aparatury ratowniczej, gdyż nie wynika to z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – wykaz świadczeń
gwarantowanych pielęgniarki POZ oraz warunki realizacji. Jednocześnie w warunkach domowych również nie zapewnia w neseserze pielęgniarki aparatury ratowniczej.
Dlatego też pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki POZ oraz w warunkach domowych
nie może realizować świadczenia jakim jest podawanie drogą domięśniową preparatów Olfen 75 mg i Dicloratio 75 mg.
Jednocześnie zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, załącznik nr 1 – wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji wskazują na obowiązek posiadania sprzętu i aparatury niezbędnej do udzielania
pierwszej pomocy lekarskiej w sytuacji zagrożenia życia i stanowią niezbędną część wyposażenia gabinetu zabiegowego.
Dlatego też w przypadku, gdy gabinet pielęgniarki POZ jest jednocześnie gabinetem zabiegowym lekarza POZ, lub oba te
świadczenia są realizowane pod jednym adresem nie ma podstaw do odmowy wykonania świadczenia jakim jest iniekcja domięśniowa preparatu Olfen 75 mg oraz Dicloratio 75 mg.
Ponadto pielęgniarka może odmówić udzielenia świadczenia na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014, poz. 1435). Ustawa określa zasady i prawo odmowy do wykonania zlecenia lekarskiego, w przypadkach określonych przedmiotową ustawą. Wykonanie świadczenia zleconego przez lekarza, które jest niezgodne z zaleceniami producenta może być podstawą do odmowy wykonania tego zlecenia.
Lekarze ubezpieczenia zdrowotnego wydając skierowanie na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ
powinni zapoznać się z zaleceniami producenta i zgodne z nimi wydać skierowanie do pielęgniarki POZ uwzględniając jednocześnie zapisy obowiązujących rozporządzeń.
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Stanowisko

Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
wobec
Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy-Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (Druk sejmowy nr 3451)
Projekt nowelizacji Kodeksu karnego zawarty w Rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3451) zakłada wprowadzenie istotnych zmian w zakresie polityki karania poprzez zaostrzenie jej represyjności.
Dotychczas obowiązujące granice ustawowego zagrożenia przewidzianego dla czynów zabronionych uległy modyfikacji.
W projekcie proponuje się przyjęcie nowych ujednoliconych zagrożeń karą pozbawienia
wolności od 2 do 15 lat pozbawienia wolności, od 3 do 20 lat pozbawienia wolności, od 5
do 25 lat pozbawienia wolności, od 8 do 30 lat pozbawienia wolności, od 10 do 30 i od 12 do
30, przy czym te trzy ostatnie -tak jak to było do tej pory - wraz z możliwością orzeczenia
dożywotniego pozbawienia wolności. Omawiane zmiany zagrożeń karnych dotyczą m.in.
czynów zabronionych, określonych w art. 155 § 2.
Dotychczas obowiązujący przepis art. 155 kodeksu karnego przewidywał odpowiedzialność
sprawcy nieumyślnego spowodowania śmierci w granicach od 3 miesięcy do lat 5. Projekt
zmienia granice odpowiedzialności karnej sprawcy takiego czynu podwyższając dolną granicę do 1 roku zaś górną do lat 10. Niezależnie od tego projektodawcy wprowadzają do art.
155 kolejną jednostkę redakcyjną tj. § 2 w brzmieniu: ,,Jeżeli sprawca powoduje śmierć więcej niż jednej osoby podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do15”.
W tym miejscu wyraźnego podkreślenia wymaga to, iż po myśli art. 69
§ 1 kodeksu karnego sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności
orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku. A zatem, każda kara pozbawienia wolności wymierzona przez sąd w wymiarze przekraczającym 1 rok będzie powodowała pozbawienie wolności osoby ukaranej.
Uzasadniając powyższe zmiany projektodawca m.in. stwierdził, iż
,,(.) w ocenie projektodawcy przy ocenie stopnia szkodliwości społecznej przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka nie można przejść do porządku nad znaczną
różnicą w zakresie stopnia społecznej szkodliwości czynu tego przestępstwa w wypadku,
gdy jego skutkiem jest śmierć jednej lub większej liczby osób. Te różnice powinny manifestować się również przyjęciem w tym drugim wypadku surowszych granic odpowiedzialności
karnej sprawcy. W świadomości społecznej powinno istnieć ugruntowane przekonanie, które należy wyrabiać także odpowiednim ukształtowaniem sankcji grożących za naruszenie
konkretnych zakazów karnych, że niezachowanie przez człowieka przeciętnego obowiązku
ostrożności w sytuacji, w której na podstawie normalnej zdolności przewidywania i obowiązku dbałości o życie ludzkie można wymagać od niego, aby nie dopuścił do wystąpienia
skutku w postaci śmierci człowieka, powinno i będzie skutkować wobec niego sankcją karną
tym surowszą, im rozleglejszy charakter będą miały te skutki. Tego ogólno prewencyjnego efektu nie można w sposób pożądany osiągnąć jedynie w ramach podstawowego typu
czynu, przewidującego zagrożenie karne nieprzekraczające 5 lat pozbawienia wolności. Tak
ukształtowana przez ustawodawcę sankcja, nawet przy uwzględnieniu, że chodzi o przestępstwo nieumyślne, nie przystaje do abstrakcyjnego stopnia społecznej szkodliwości tego
typu czynu i nie spełnia należycie swych funkcji prewencyjnych.
Życie ludzkie zalicza się do najcenniejszych dóbr chronionych prawem karnym i nawet
nieumyślne zaatakowanie tego dobra musi spotykać się z odpowiednio surową sankcją, za
którą nie można uznać kary do 5 lat pozbawienia wolności, grożącej np. za zwykłą kradzież
czy fałsz dokumentu. Z tego względu sankcja ta powinna być ukształtowana w wyższych
granicach, choć nie takich, które można by było uznać za nadmiernie surowe. Przewidziana
w projekcie za czyn w typie podstawowym kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności
grozi bowiem za popełnienie takich przestępstw jak kradzież z włamaniem, która, choć jest
przestępstwem umyślnym, to godzi jednak w dobro prawne znajdujące się niżej w hierarchii
wartości.
Powyższe względy zdeterminowały zatem propozycję zaostrzenia ustawowego zagrożenia
odpowiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci w typie podstawowym
i wprowadzenia sankcji od roku do 10 lat pozbawienia wolności oraz wprowadzenia typu
kwalifikowanego ze względu na rozległość przestępnego skutku z zagrożeniem karnym od
2 lat do 15 lat pozbawieniawolności.”1
1

Druk sejmowy nr 3451 - uzasadnienie Rządowego projektu ustawy o zmianie Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw
(http:/ / www.sejm.gov.pl/sejm8 .n sf/ dru k.xs p?docu men tid =996 CE307 123D03 FEC12583 FA 0069E8F2
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Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych wobec zaprezentowanych wyżej zmian wyraża zdecydowanie negatywne stanowisko. Zaostrzenie prawa, które jak to deklarują projektodawcy ma służyć m.in. ochronie najistotniejszych dóbr
jakimi są zdrowie i życie człowieka, w sposób paradoksalny w swoich skutkach w przypadku
pacjentów przyniesie najprawdopodobniej zgoła odwrotny efekt. Radykalny wzrost proponowanej represji karnej - mający w założeniu powodować zwiększenie stopnia staranności
podejmowanych działań zawodowych przez m.in. pielęgniarki i położne, a tym samym
prowadzić do minimalizacji ilości popełnianych błędów i występowania tzw. zdarzeń niepożądanych zamierzonego skutku nie wywoła, natomiast najprawdopodobniej spowodowuje
dalsze zmniejszenie ilości osób zdecydowanych na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo
położnej poprzez odejście od zawodu. Wskazana wyżej zmiana art. 155 k.k. polegająca na
wprowadzeniu odpowiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci dwóch osób
i zagrożenie z tego tytułu karą w wymiarze od 2 do 15 lat niesie szczególne ryzyko związane
z wykonywanym zawodem dla położnych sprawujących opiekę nad ciężarna kobietą i jej
dzieckiem.
Zorientowanie członków personelu medycznego (pielęgniarek i położnych) na przestrzeganie przepisów dotyczących wykonywania zawodu, a tym samym minimalizacji popełnianych błędów przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie zostanie osiągnięte poprzez
zwiększenie represji karnej - czyli inaczej mówiąc - zwiększenia obawy przed utratą
wolności osobistej. Występowanie błędów popełnianych wobec pacjenta w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych jest wynikiem nie tylko braku zachowania reguł ostrożności
wymaganych w danych okolicznościach przez pielęgniarkę lub położną, ale także efektem
niewłaściwej organizacji pracy, niedoboru personelu pomocniczego i niedostatecznej obsady stanowisk pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych. Niedobór ten będzie
się pogłębiał, gdy za kilka lat uprawnienia emerytalne będą nabywać pielęgniarki, położne
z najliczniejszego obecnie przedziału wiekowego 51-60 lat , które stanowią 32% wszystkich
zarejestrowanych pielęgniarek i położnych. Oznacza to, że rocznie ok 10,5 tys. pielęgniarek
i położnych nabędzie uprawniania emerytalne. Należy dodać że aktualnie tylko około 5,5
tys. pielęgniarek i położnych stwierdza prawo wykonywania zawodu, co nie oznacza że
osoby te podejmą pracę w podmiotach leczniczych. W każdym kolejnym roku rośnie więc
luka pokoleniowa.
Liczba pielęgniarek i położnych czynnych zawodowo, realizujących świadczenia zdrowotne
w systemie ochrony zdrowia, podobnie jak lekarzy jest zbyt mała. Wykonywanie zawodu
równolegle w kilku podmiotach leczniczych, w ramach kolejnych dyżurów (ze względu na
wspomniane niedostatki kadr pielęgniarskich i położniczych), a tym samym obciążenie nadmierną pracą to kolejna przyczyna występowania zdarzeń niepożądanych. W tym miejscu
wskazać również należy na ciągły proces zwiększania zakresu obowiązków nakładanych na
pielęgniarki i położne w ramach wykonywanego przez nie zawodu, jako refleksowy skutek
braku personelu medycznego oraz personelu pomocniczego. Dobitnym przykładem tego
zjawiska może być rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych (zmiana ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej) w zakresie samodzielnego ordynowania
leków oraz wystawiania recept i kierowania na badania diagnostyczne, bez przekazania
innych prostych czynności personelowi pomocniczemu. W efekcie rozszerzono zakres zadań i odpowiedzialności pielęgniarek i położnych dodając obowiązków, a nie wprowadzając zmian w organizacji pracy, pozwalającej na właściwą realizację zadań. Należy również
wspomnieć tutaj że obowiązek prowadzenia dokumentacji elektronicznej przez pielęgniarki i położne wobec niedostatków organizacyjnych w podmiotach leczniczych spowodował
sytuacje, w której dokumentacja ta, prowadzona jest zarówno w wersji elektronicznej jak
i papierowej. Sytuacja taka zwiększa obciążenie pracą pielęgniarek i położnych znacznie
ograniczając czas jaki mogą poświęcić na realizację świadczeń zdrowotnych u pacjenta.
Błędy wobec pacjenta to skutek rówmez ciągle występującego niedoinwestowania służby
zdrowia oraz występowania tzw. błędów organizacyjnych.
Zmiany w zasadach odpowiedzialności karnej, w tym wzrost represyjności z tytułu popełnienia określonych przestępstw zazwyczaj dokonywane są wówczas gdy ilość danych
czynów na przestrzeni określonego czasu w istotny sposób rośnie. Wówczas reakcją ustawodawcy na takie zjawisko jest m.in. zwiększenie odpowiedzialności karnej. Wskazując na
powyższe należy podkreślić, iż Naczelny Rzecznik nie dysponuje informacjami świadczącymi o gwałtownym wzroście ilości spraw przeciwko pielęgniarkom i położnym wobec,
których byłyby wydawane wyroki skazujące oraz wymierzane kary z tytułu popełnienia
przestępstw kwalifikowanych z art.155k.k.
Tym samym zmiany prawa karnego, których kierunek w negatywny sposób dotknie przedstawicieli tej grupy zawodowej należy ocenić negatywnie.
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Grażyna Rogala-Pawelczyk
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Stanowisko Nr 28
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego wprowadzonych przez Ministra Zdrowia
Kierując się interesem publicznym i bezpieczeństwem zdrowotnym pacjenta oraz w związku z nieuwzględnieniem uwag Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zawartych w Stanowisku nr 26 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego
oddziału ratunkowego z dnia 6 czerwca 2019r., Naczelna Rada wyraża stanowczy sprzeciw
wobec:
I. zapisów § 12 ust.1 pkt. 2 i pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U. z 2019 r. poz. 1213 (dalej:
r.sz.o.r.), oraz
II. publicznego przyzwolenia na łamanie prawa i wprowadzanie na inne oddziały szpitalne, niż szpitalny oddział ratunkowy – ratownika medycznego jako osoby mającej zastąpić zawód pielęgniarki.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym: tj. ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm., dalej: u.z.p.p.) oraz ustawą z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U.2019.993, dalej:
u.P.R.M.) – zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego – to dwa różne zawody,
których status i kompetencje zostały odmiennie uregulowane. Traktowanie tych dwóch
zawodów zamiennie jest systemowym i merytorycznym błędem.
Przyjęty akt wykonawczy w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego zawiera zapisy
nieadekwatne do dotychczas wypracowanego stanu prawnego, naruszają fundamentalną
zasadę budowania systemu udzielania świadczeń zdrowotnych opartego na wskazaniach
aktualnej wiedzy medycznej, podziale kompetencji, bezpieczeństwie zdrowotnym pacjenta, należytej staranności oraz poszanowaniu praw pacjenta.
Wprowadzane zmiany uważamy za naruszenie interesu publicznego, na straży której stoi
Minister Zdrowia oraz samorząd pielęgniarek i położnych – realizujący zadania władzy
publicznej zgodnie z art. 17 Konstytucji RP i ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie
pielęgniarek i położnych (t.j. Dz.U.2018, poz.916). W interesie publicznym – przez, który rozumiemy zarówno interes pacjentów, jak i interes skoordynowanej pracy zespołów medycznych. Uważamy za konieczne podjęcie pilnych prac nad zmianą wprowadzonych zapisów
i stanowczych działań hamujących – błąd organizacyjny – nieszanowania godności zawodów pielęgniarki i ratownika medycznego – wprowadzając regulacje prawne prowadzące
do konfliktów pomiędzy tymi zawodami, jak i kadrą zarządzającą w podmiotach leczniczych
oraz wprowadzania rozwiązań prawnych grożących naruszeniu bezpiecznych warunków
pracy personelu szpitalnych oddziałów ratunkowych i bezpieczeństwa pacjentów.
UZASADNIENIE
Szpitalny oddział ratunkowy jest komórką organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu, udzielającą świadczeń
opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą
wymagania określone w ustawie (art. 3 pkt.9 u.P.R.M.). Przez stan nagłego zagrożenia
zdrowotnego, rozumie się stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim
następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub
utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych
i leczenia (art. 3 pkt. 8 u. P.R.M.). Natomiast medyczne czynności ratunkowe to świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu, o której mowa w art.
32 ust. 1 pkt 2, w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego (art. 3 pkt.4 u.P.R.M.).
W celu realizacji zadań szpitalnych oddziałów ratunkowego Minister Zdrowia określił minimalne zasoby kadrowe oddziału ( § 12 ust.1 r.sz.o.r.):
1) ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem) będący lekarzem posiadającym
tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej;
2) pielęgniarka oddziałowa będąca pielęgniarką systemu albo ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, posiadający wykształcenie wyższe i co
najmniej 5-letni staż pracy w oddziale, koordynujący pracę osób, o których mowa w pkt 4 i 5;
3) lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy
kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności, przy czym co najmniej
jeden lekarz przebywający stale w oddziale będący lekarzem systemu;
4) pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do zapewnienia
realizacji zadań, o których mowa w § 6 ust. 7-11, 14 i 15;
5) rejestratorki medyczne oraz personel pomocniczy oddziału w liczbie niezbędnej
do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do spełnienia
warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności.
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Z przywołanych powyżej przepisów można wnioskować, iż Minister Zdrowia zamiennie
traktuje zawód pielęgniarki systemu i ratownika medycznego.
Pierwsza kwestia, to kierowanie lub koordynacja szpitalnym oddziałem ratunkowym. Zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (Dz.U.2018.2190
t.j.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko:
1) kierownika;
2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;
3) ordynatora;
4) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;
5) pielęgniarki oddziałowej.
Przepis ten nie przewiduje możliwości, aby oddział szpitalny, w tym szpitalny oddział ratunkowy – mógł być koordynowany przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego.
Zgodnie z obecnym stanem prawnym szpitalny oddział ratunkowy może być kierowany tylko przez pielęgniarkę oddziałową będącą pielęgniarką sytemu. Wprowadzając możliwość koordynowania szpitalnego oddziału ratunkowego przez pielęgniarkę lub ratownika
medycznego – ustawodawca wydał taki zapis bez delegacji ustawowej, co otwiera
drogę do złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego.
Wprowadzenie systemu koordynacji w szpitalnych oddziałach jest obecnie formalnie możliwe - tylko dla personelu lekarskiego (art. 49 ust.7 u.dz.l.). Ponadto, pod względem merytorycznym - możliwość sprawowania koordynacji pracą zespołu może dokonywać tylko osoba
o większych kwalifikacjach i umiejętnościach, a zgodnie z systemem kształcenia i nabytymi
kwalifikacjami zawodowymi i umiejętnościami oraz zgodnie z wymaganiami jakie stawia
się dla nabycia statusu „pielęgniarki systemu” i „ ratownika medycznego” - takie uprawnienia ma tylko pielęgniarka systemu.
Ustawodawca w sposób niezrozumiały, dyskryminujący i naruszając zasadę proporcjonalności ustanowił tryb uzyskiwania statusu pielęgniarki systemu i statusu ratownika medycznego (art. 3 pkt. 6 u.P.R.M.)
Status pielęgniarki systemu może uzyskać osoba:
1. która spełnia wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, tj.
świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej, posiada pełna zdolność do
czynności prawnych, której stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki, która wykazuje nienaganną postawę etyczną (art.28 u.z.p.p.),
2. oraz dodatkowo jest pielęgniarką posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach
tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym (art. 3 pkt.6 u.P.R.M.).
Wynika z powyższego, iż ustawodawca dbając o jakość udzielanych świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów postawił wysokie wymagania zarówno formalne i merytoryczne, jak
i etyczne – dla osób chcących wykonywać pracę na stanowisku - pielęgniarki systemu.
Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na (art. 4 ust.1 u.z.p.p.):
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi
w drodze rozporządzenia dnia z 28.02.2017 r. (art. 6 u.z.p.p.):
1) rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną,
2) wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których są
uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
3) rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów
diagnostycznych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
4) rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę,
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5) wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę
i położną
- biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności i obowiązków.
Ponadto, pielęgniarki mają ustawowe prawo do samodzielnego ordynowania leków i wyrobów medycznych, w tym na receptę; wystawiania recepty na leku w ramach zleceń lekarskich, niezbędny do kontynuacji leczenia, dotyczy to także wystawiania recept na środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne; pielęgniarka ma
szerokie kompetencje w zakresie świadczeń diagnostycznych, tj materiał pobierany przez
pielęgniarkę do celów diagnostycznych, badania diagnostyczne przeprowadzane przez pielęgniarkę, wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych (art.
15a i art.15b u. z.p.p.).
Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która (art. 10 ust.1 u. P.R.P.):
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego
zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem
polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika
medycznego”, z zastrzeżeniem ust. 2;
4) spełnia określone wymagania w zakresie uzyskania formalnego dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego kształcenia1.
Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na realizacji zadań zawodowych,
w szczególności na (art.11 ust.1 u.P.R.M.)
1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza;
2) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań
zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
3) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
4) udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
5) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Zakres czynności wykonywanych przez ratownika medycznego szczegółowo został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych
czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U.2019.993 t.j).
Wypracowany status zawodowy pielęgniarki, w tym pielęgniarki systemu oraz
ratownika medycznego – wyraźnie wskazuje – iż uprawnienia pielęgniarki systemu mogą uzyskać tylko osoby mające wcześniej wykształcenie pielęgniarskie,
uzyskujące dodatkowe kwalifikacje w ramach specjalizacji oraz muszą wykazać
określony staż pracy.
Natomiast tytuł ratownika medycznego uzyskuje co do zasady osoba bez wcześniejszego przygotowania medycznego, do pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym nie potrzebuje specjalizacji. A dla bycia koordynatorem szpitalnego
oddziału ratunkowego, a w tym pracy pielęgniarki systemowej – ratownikowi
medycznemu wystarcza pięć lat pracy.
Kolejną istotną kwestią jest zatrudnianie ratowników medycznych na oddziałach oddziału
anestezjologii i intensywnej terapii.
Pragniemy przypomnieć, iż:
1)
anestezja – wykonywanie znieczulenia ogólnego lub regionalnego do zabiegów
operacyjnych oraz do celów diagnostycznych lub leczniczych;
2)
intensywna terapia – postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji
życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie
odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności oddychania, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego;
Art. 10 ust. 1 u.P.R.M. Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: a) rozpoczęła przed dniem 1 października
2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym
kierunku (specjalności) lub b) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu
ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem
pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, lub c) rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013
r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom
potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
ratownik medyczny, lub d) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja
Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownik medyczny, i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub e) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz.
2272 oraz z 2019 r. poz. 534 i 577).
1
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§ 2. pkt. 1 i 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Dz.U.2016.2218).
Zgodnie z w/w prowadzoną analizą – medyczne czynności ratunkowe – do których upoważnieni są ratownicy medyczni nie są terminem zamiennym z anestezją i intensywną
terapią, a ratownik medyczny nie ma prawa wykonywania swojego zawodu w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii.
Zgodnie z § 10 z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
(Dz.U.2016.2218): Świadczenia z zakresu intensywnej terapii są udzielane w szpitalu na stanowiskach intensywnej terapii.
Świadczenia na anestezjologii i intensywnej terapii mogą udzielać tylko lekarze specjaliści
z zakresu anestezjologii i pielęgniarki anestezjologiczne. Pielęgniarka anestezjologiczna to
pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarkę, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Czyli osoby,
które oprócz spełnienia wymogów do uzyskania prawa wykonywania zawodu, muszą uzyskać dodatkowe szczególne umiejętności.
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym w art. 39b pkt. 3), przewiduje, iż Centrum urazowe zapewnia działanie w swojej strukturze specjalistycznych oddziałów zabiegowych i pracowni diagnostycznych, m.in. oddziału anestezjologii i intensywnej terapii,
zapewniającego gotowość co najmniej dwóch stanowisk intensywnej terapii do udzielania
świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu, a natomiast w art. 39f pkt.3a tej samej
ustawy przewidziano, iż Centrum urazowe dla dzieci zapewnia działanie w swojej strukturze specjalistycznych oddziałów zabiegowych m.in.: oddziału anestezjologii i intensywnej
terapii, zapewniającego gotowość co najmniej dwóch stanowisk intensywnej terapii do
udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu dziecięcemu.
W kontekście tych dwóch w/w przepisów pragniemy wyraźnie i stanowczo podnieść,
iż zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej – prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych na stanowiskach intensywnego nadzoru mają tylko lekarze i pielęgniarki (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego
opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Dz.U.2016.2218).
WNIOSKI
Zapisy § 12 ust.1 pkt. 2 i pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019
r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U. z 2019 r. poz. 1213 (dalej: r.sz.o.r.)
zostały wydane z naruszeniem konstytucyjnej podstawy – upoważnienia ustawowego dla
Ministra Zdrowia.
Pielęgniarka systemu ma zdecydowanie szerszy zakres kwalifikacji zawodowych i umiejętności oraz zdecydowanie szersze uprawnienia do wykonywania świadczeń samodzielnych
bez zlecenia lekarskiego i sprawowania całościowej opieki nad pacjentem w szpitalnym
oddziale ratunkowym.
Nadzór i kierownictwo nad wykonywaniem zawodu pielęgniarki w oddziale szpitalnym
może sparować tylko pielęgniarka oddziałowa, co już wielokrotnie potwierdzono w judykaturze.
W zakresie medycznym pielęgniarka jest częścią zespołu terapeutycznego, gdzie koordynatorem procesu udzielania świadczeń zdrowotnych jest lekarz.
Ustanowienie koordynatorem pracy pielęgniarki, w tym pielęgniarki systemu – ratownika
medycznego - jest merytorycznie i prawnie niedopuszczalne. Uważamy także, iż obecnie
wprowadzona zmiana jest co najmniej wyrazem lobbingu określonych środowisk z pominięciem merytorycznego zaplecza środowiska pielęgniarskiego.
Pielęgniarką systemu jest to osoba, która posiada kwalifikacje zawodowe zarówno do pracy
na szpitalnym oddziale ratunkowym, jak i w innych szpitalnych oddziałach, w tym w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
W obecnym stanie prawnym i przyjętym modelu opieki nad pacjentem – w ramach pracy na
szpitalnych oddziałach – ratownik medyczny może być jedynie zatrudniany w szpitalnych
oddziałach ratunkowych. Nie ma żadnych przesłanek ani medycznych, ani merytorycznych
ani systemowych, aby ratownik medyczny mógł być zatrudniony na innych szpitalnych oddziałach.
Zatrudnianie ratowników medycznych na stanowiskach intensywnej terapii – naraża na
odpowiedzialność prawną zarówno kierownictwo pomiotu leczniczego jak i samego ratownika za przekroczenie kwalifikacji – czyli udzielenia świadczenia zdrowotnego przez
osobę nieuprawnioną. Odpowiednio, ta zasada ma zastosowanie w przypadku zatrudniania
ratowników medycznych w innych oddziałach szpitalnych.
Sekretarz NRPiP

Prezes NRPiP

Joanna Walewander

Zofia Małas
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Stanowisko Nr 27

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z ustaleniami wypracowanymi w ramach inicjatywy „Wspólnie dla Zdrowia” wyraża ogromne zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu
„Technik Pielęgniarstwa”.
Zgodnie z uprawnieniami ustawowymi Prezydium NRPiP wnosi o utrzymanie dotychczasowego dwustopniowego systemu kształcenia pielęgniarek i położnych RP w ramach szkolnictwa wyższego. System ten:
jest zgodny z Europejskim Porozumieniem w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzonym w Strasburgu
dnia 25 października 1967 roku (Dz. U. 96.83.384) oraz z wymaganiami dotyczącymi kształcenia pielęgniarek i położnych, wynikającymi z Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. UE. L.05.255.22);
jest objęty dwustronnym systemem monitorowania jakości kształcenia przez KRASzPiP oraz PKA, co zaowocowało
doprowadzeniem do wypracowania i realizacji efektywnego procesu ewaluacji jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, głównie w zakresie programów i procesów kształcenia, kadry dydaktycznej, bazy dydaktycznej
oraz wewnątrzuczelnianych systemów jakości kształcenia;
jest standaryzowany, co zapewnia regulacyjność zawodu i osiągnięcie wyników końcowych w postaci sformułowanych
i zrealizowanych efektów kształcenia;
Należy wskazać, iż limity przyjęć są określane na poziomie uczelni. Uczelnie są zainteresowane pozyskaniem jak
największej liczby studentów dlatego nie wprowadzają niskich limitów. Powodem niedoboru absolwentów nie są zatem
trudności w dostępie do kształcenia tylko w atrakcyjności zawodu, tj. warunkach pracy i wynagradzania, co nasila zjawisko emigracji zarobkowej młodych adeptów zawodu.
W ocenie Prezydium NRPiP problem stanowi również aktualnie niezatrudnianie absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo przez podmioty realizujące świadczenia zdrowotne. Dlatego wprowadzenie dodatkowego szczebla
kształcenia nie będzie skutkowało wzrostem liczby potencjalnych pracowników do realizacji pielęgniarskich świadczeń
zdrowotnych. Wprowadzenie kształcenia średniego niewątpliwie przyczyni się do obniżenia poziomu jakości świadczeń
zdrowotnych. Kształcenie średnie sprawdziło się w przeszłości, gdy w systemie służby zdrowia potrzebny był pracownik
realizujący świadczenia pomocnicze na rzecz świadczeń lekarskich. Obecnie pielęgniarstwo i położnictwo to samodzielne zawody medyczne wymagające nie tylko przygotowania w zakresie wykonywania standardowych procedur
ale również samodzielnego podejmowania decyzji diagnostycznych, profilaktycznych, terapeutycznych i ratunkowych,
co wymaga szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności. W całym rozwiniętym świecie medycznym obserwuje się substytucję usług, czego wyrazem w RP było wprowadzenie dla pielęgniarek i położnych uprawnienia do ordynacji leków,
wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Prezydium NRPiP stoi na stanowisku, iż należy kontynuować kształcenie opiekuna medycznego będącego odpowiednikiem zachodnioeuropejskiej asystentki pielęgniarskiej. Zapewnienie opiekunowi w kompetencjach czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych i części podstawowych czynności instrumentalnych wykonywanych na zlecenie pielęgniarki
umożliwiłoby sprawniejszą organizację pracy i lepsze wykorzystanie wiedzy, umiejętności licencjata, magistra i specjalisty- co w konsekwencji doprowadziłoby do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych i obniżenia wskaźnika zdarzeń
niepożądanych. Wymaga to jednak stworzenia dla opiekunów medycznych realnych możliwości zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia. Dzieje się tak w wielu krajach europejskich, gdzie ustala się nawet stopniowanie ich kompetencji.
W Polsce pomimo wdrożenia kształcenia w zawodzie opiekun medyczny, opiekun osoby starszej w dalszym ciągu
absolwenci ci mają duże trudności w znalezieniu miejsc zatrudnienia, szczególnie w lecznictwie stacjonarnym. Stąd
też zasadnym jest podejmowanie działań systemowych dla zwiększenia możliwości zatrudnienia już wykształconych
absolwentów zawodów pomocniczych takich jak np. opiekun medyczny.
Mając na względzie powyższe Prezydium NRPiP nie może pozostawać obojętne na proponowane zmiany w systemie kształcenia polskich pielęgniarek skutkujące dramatycznym obniżeniem jakości kształcenia, a tym samym jakości
świadczeń zdrowotnych i zagrożeniem bezpieczeństwa pacjentów. Duże prawdopodobieństwo zdarzeń niepożądanych
pociągnie za sobą również dotkliwe skutki finansowe leczenia naprawczego.
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OBOWIĄZEK AKTUALIZOWANIA DANYCH
W REJESTRZE OIPiP w LUBLINIE
Działając w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przypominam wszystkim członkom
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych
dotyczących min.:
zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego,
informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu, informacji o zniszczeniu prawa wykonywania zawodu, informacji
o przejściu na rentę, emeryturę, świadczenia emerytalne.
Pełny zakres danych podlegających obowiązkowi aktualizacji, o której mowa wyżej zawarty został w art.44 ust. 1 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576). Z kolei obowiązek aktualizacji
danych nakłada na każdą pielęgniarkę i położną ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. z 2018 r., poz.916) art. 11 ust.2 pkt. 5 oraz ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej art.
46.
Wobec powyższego zmiany stanu faktycznego winny być bezzwłocznie zgłoszone do OIPiP w Lublinie w celu
aktualizacji danych w rejestrze pielęgniarek i położnych, który prowadzony jest w dziale Prawa Wykonywania Zawodu
OIPiP w Lublinie.
Aktualizacji danych możemy dokonać:
osobiście w dziale prawa wykonywania zawodu OIPiP w Lublinie lub korespondencyjnie wysyłając stosowne
dokumenty na adres biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
Wnioski dotyczące aktualizacji danych, o których mowa wyżej wraz z wykazem dokumentów dostępne są na naszej
stronie internetowej www.oipip.lublin.pl w zakładce FORMULARZE DOKUMENTY, Prawo wykonywania zawodu.
Przewodniczący
ORPiP w Lublinie
(-) Andrzej Tytuła

Koniecznie przeczytaj
Komunikat dotyczący organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
W związku z pytaniami dotyczącymi organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych informuję, że w obszarze
tym pojawiły się firmy, które oferują pielęgniarkom i położnym atrakcyjne warunki uczestnictwa w kształceniu podyplomowym tj.
w kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz w szkoleniach specjalizacyjnych, nie mając uprawnień do realizacji kształcenia
podyplomowego.
Z tego względu zachęcam Państwa do zachowania czujności podczas dokonywania wyboru organizatora kształcenia, a w przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, która jest organem prowadzącym
rejestr podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na terenie jej działania.
Przypominam również, że zagadnienia związane z kształceniem podyplomowym, w tym dotyczące warunków prowadzenia tego
kształcenia zawarte zostały w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2019 r. poz.576) art. 75
w myśl, którego:
1. Organizatorami kształcenia mogą być:
1) uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe , zwanego
dalej „rejestrem”, będącego rejestrem działalności regulowanej.
2. Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowana w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646).
3. Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:
1) posiadanie programu kształcenia;
2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami
określonymi w programie kształcenia;
3) zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej
ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
4) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzgledniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz
metody tej oceny.
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej prowadzić mogą również okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz utworzone przez nie spółki prawa handlowego, w których
posiadają one udziały lub akcje lub inne utworzone przez nie podmioty, przy czym organem rejestrowym dla okręgowych izb pielęgniarek i położnych jest Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
Przewodniczący
ORPiP w Lublinie
(-) Andrzej Tytuła
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Kształcenie

podyplomowe

NOWA OFERTA SZKOLENIOWA!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że pełna oferta
szkoleniowa na II półrocze 2019 r. dostępna jest na stronie internetowej www.oipip.lublin.pl w zakładce„kształcenie
podyplomowe”.
Zgodnie z „Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie” oraz uchwałą
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w drugiej połowie 2019 roku zostały zaplanowane bezpłatne szkolenia w ramach czterech kursów specjalistycznych oraz trzech specjalizacji, a także pełnopłatne szkolenia w ramach sześciu kursów specjalistycznych. O udział w jednej wybranej bezpłatnej formie kształcenia podyplomowego mają prawo ubiegać
się pielęgniarki i położne, które regularnie opłacają składki na rzecz OIPiP w Lublinie przez conajmniej 24 miesiące
i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały z dofinasowania do kształcenia podyplomowego (studia, specjalizacja
itp.) lub nie uczestniczyły w kształceniu finansowanym ze środków OIPiP w Lublinie.
Jednocześnie informujemy, że pielęgniarki i położne uczestniczące w płatnym kształceniu podyplomowym organizowanym przez podmioty inne niż OIPiP w Lublinie mogą ubiegać się o dofinasowanie do kształcenia pod warunkiem, że
szkolenia te nie były realizowane w ramach bezpłatnych szkoleń w OIPiP w Lublinie.
Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych,
składanie wniosków i rekrutacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone jest
wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia tj. SMK.
Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o składnie wniosków o udział w kształceniu poprzez System
Monitorowania Kształcenia.
Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(-) mgr Andrzej Tytuła

PLAN SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W OIPiP W LUBLINIE
W II POŁOWIE 2019 ROKU
L.p.

Rodzaj kształcenia

Liczba
edycji

Liczba
uczestników
jednej edycji

Planowane okres realizacji

1.

Kurs specjalistyczny Dializoterapia

1

30

X – XII 2019

2.

Kurs specjalistyczny Leczenia ran dla pielęgniarek

1

35

17.10.2019r. - 04.12.2019r.

3.

Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

1

30

15.10.2019r. - 24.10.2019r.

Kurs specjalistyczny Opieka na pacjentem w leczeniu
systemowym nowotworów
Kurs specjalistyczny Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi
terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI)
Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla
pielęgniarek

1

35

04.10.2019r. - 30.11.2019r.

1

20

16.09.2019r. - 30.10.2019r.

1

35

IX – XI 2019r.

7.

Kurs specjalistyczny Terapia bólu ostrego

1

35

11.09.2019r. - 24.10.2019r.

8.

Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy

1

4.
5.
6.

9.
10.

Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowooddechowa
Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego u dorosłych

2
2

35 miejsc
bezpłatnych
2 x 35 miejsc
bezpłatnych
2 x 35 miejsc
bezpłatnych
2 x 30 miejsc
bezpłatnych

11.

Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne

2

12.

specjalizacja pielęgniarstwo anestezjologiczne i
intensywna opieka

1

25 miejsc
bezpłatnych

13.

specjalizacja pielęgniarstwo chirurgiczne

1

25 miejsc
bezpłatnych

14.

specjalizacja pielęgniarstwo internistyczne

1

25 miejsc
bezpłatnych

26

12.09.2019r. - 12.11.2019r.
23.09.2019r. – 13.12.2019r.
10.09.2019r. – 22.11.2019r.
05.09.2019r. - 24.10.2019r.
egzamin wstępny 24.09.2019 r.
rozpoczęcie specjalizacji
09.10.2019 r.
egzamin wstępny 19.09.2019 r.
rozpoczęcie specjalizacji
03.10.2019 r.
egzamin wstępny 26.09.2019 r.
rozpoczęcie specjalizacji
07.10.2019 r.
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UWAGA

BEZPŁATNE SPECJALIZACJE!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że
w najbliższym okresie planowane jest rozpoczęcie kształcenia w ramach specjalizacji, które będą finasowane ze środków OIPiP w Lublinie.
Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
W związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), składanie wniosków i rekrutacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone
jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji zobowiązane są również do przystąpienia do
egzaminu wstępnego.
1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego (25 miejsc bezpłatnych dla pielęgniarek
zrzeszonych w OIPiP w Lublinie, które są członkami OIPiP w Lublinie nieprzerwanie od co najmniej 24
miesięcy i regularnie opłacają składkę członkowską na rzecz OIPiP w Lublinie, a w okresie 12 miesięcy
licząc od dnia złożenia wniosku o udział w specjalizacji nie korzystały z dofinansowania do studiów, kursów
kwalifikacyjnych i specjalistycznych, nie uczestniczyły w bezpłatnych rodzajach kształcenia podyplomowego organizowanego przez OIPiP w Lublinie oraz nie otrzymały dofinansowania do specjalizacji). Egzamin
wstępny 26.09.2019 r. godz. 13:00.
2. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego (25 miejsc bezpłatnych dla pielęgniarek
zrzeszonych w OIPiP w Lublinie, które są członkami OIPiP w Lublinie nieprzerwanie od co najmniej 24
miesięcy i regularnie opłacają składkę członkowską na rzecz OIPiP w Lublinie, a w okresie 12 miesięcy
licząc od dnia złożenia wniosku o udział w specjalizacji nie korzystały z dofinansowania do studiów, kursów
kwalifikacyjnych i specjalistycznych, nie uczestniczyły w bezpłatnych rodzajach kształcenia podyplomowego organizowanego przez OIPiP w Lublinie oraz nie otrzymały dofinansowania do specjalizacji). Egzamin
wstępny 19.09.2019 r. godz. 11:00.
3. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (25 miejsc
bezpłatnych dla pielęgniarek zrzeszonych w OIPiP w Lublinie, które są członkami OIPiP w Lublinie nieprzerwanie od co najmniej 24 miesięcy i regularnie opłacają składkę członkowską na rzecz OIPiP w Lublinie, a w okresie 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o udział w specjalizacji nie korzystały
z dofinansowania do studiów, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych, nie uczestniczyły w bezpłatnych
rodzajach kształcenia podyplomowego organizowanego przez OIPiP w Lublinie oraz nie otrzymały dofinansowania do specjalizacji). Egzamin wstępny 24.09.2019 r. godz.14:00.
W ramach wymienionych specjalizacji możliwe będzie zakwalifikowanie również po 10 osób na miejsca
pełnopłatne.
Koszt szkolenia pełnopłatnego wynosi:
1. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego – 3000 złotych
2. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – 3000 złotych
3. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – 3500 złotych.
Szczegółowe warunki kwalifikacji do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalizacyjnych organizowanych ze środków
OIPiP w Lublinie zawarte zostaną w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego do szkolenia specjalizacyjnego
odrębnie opracowanego dla każdej z dziedzin specjalizacji i zamieszczone zostaną na stronie: www.oipip.lublin.pl.

Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(-) mgr Andrzej Tytuła
lipiec-sierpień 4/2019
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„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie – koniecznie
WSPOMNIENIE
Ważne
– KONDOLENCJE
przeczytaj!

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.
W majowy poranek po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 22 maja 2019 roku, w wieku 54 lat odeszła nasza przyjaciółka i koleżanka.

Ilona Maziarz
Wśród gonitwy myśli sprzed 3 lat podczas gdy dowiedziała się o chorobie z jej ust pytanie dlaczego---? To zasadnicze pytanie nieustannie pozostaje bez odpowiedzi.
Większą część swojego zbyt krótkiego życia poświęciła swojej pracy jako położna oddziałowa. W swojej pracy zawsze była otwarta na sprawy innych, gotowa służyć
radą i doświadczeniem. Zawsze kierowała się życzliwością, przyjaźnie nastawiona do pacjentek i współpracowników.
Była perfekcjonistką pod każdym względem. Zdeterminowana podczas wykonywania nierzadko trudnych zadań, a jednocześnie pozytywnie nastawiona na ich
rozwiązywanie. Włożyła bardzo duży wkład w funkcjonowanie oddziału. Cechowała ją wysoka kultura osobista.
W Ilonie dostrzegałyśmy nade wszystko życzliwą, pełną życiowej energii, ciepła, empatii: Osobę, Koleżankę, Kobietę. Bezgranicznie kochającą żonę i matkę.
Cierpliwie i z pokorą znosiła ból i cierpienie jaki przyniosła jej choroba.
Czasem brak słów by wypowiedzieć ból
Czasem brak łez by wypowiedzieć żal i słowa ściskają usta pozostaje jedynie smutek.
Zapamiętamy ją więc jako wspaniałą koleżankę, żonę matkę i przyjaciółkę.
Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze.
Pracownicy oddziału Ginekologiczno-położniczego - noworodkowego
w Janowie Lubelskim.

Koleżance

Joannie Bieniek

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

Koleżance

Agnieszce Wójtowicz

Annie Iwaniak

wyrazy głębokiego współczucia

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

składają
współpracownicy Oddziału
Ginekologiczno-PołożniczoNoworodkowego
w Janowie Lubelskim

TATY

TATY

koleżanki i koledzy z Kliniki Chirurgii

koleżanki i koledzy z Kliniki Chirurgii

Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego

Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego

Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Koleżance

Koleżance

Koleżance

Beacie Poleszak
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składa

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie

składają

Beacie Poleszak

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają

składają

Annie Piecak
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
składa

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie

epidemiologicznymi

pielęgniarki i położne Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ
w Lublinie

Pani

Koleżance

Koleżance

Dorocie Natur

Bożenie Niedźwiedź

Ani Piecak

pielęgniarstwa epidemiologicznego
wraz z koleżankami pielegniarkami

wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

TATY

składają
zespół pielęgniarek Kliniki Neurochirurgii
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 4 w Lublinie
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Koleżance

pielęgniarstwa epidemiologicznego
wraz z koleżankami pielegniarkami
epidemiologicznymi

wyrazy głębokiego współczucia

szczere i głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

TATY

MAMY

składają

składają

koleżanki i koledzy z Bloku Operacyjnego

koleżanki z Działu Epidemiologii

Samodzielnego Publicznego Szpitala

Samodzielnego Publicznego Szpitala

Klinicznego Nr 4 w Lublinie

Klinicznego Nr 1 w Lublinie
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Koleżance

Wandzie Sposób

Koledze

Mariuszowi Gnat

Koledze

Mariuszowi Gnat

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

TATY

TATY

składają
koleżanki z Komisji ds. Epidemiologii
OIPiP w Lublinie
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa epidemiologicznego

składają
zarząd ZZPiP wraz z Komisją Rewizyjną
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SP ZOZ w Lublinie

składają
Pielęgniarki i Położne Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego
SP ZOZ w Lublinie

Koleżance

Drogiej koleżance

Koleżance

Anastazji Kieliszek
wyrazy głębokiego żalu
z powodu śmierci

TATY

Urszuli Sosnówce

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

MAMY

składa
zespół Pielęgniarski I Kliniki Psychiatrii,
Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
SPSK Nr 1 w Lublinie

składają
pracownicy Oddziału Rehabilitacji
i pielęgniarki, położne WSS im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ
w Lublinie

Koleżance

Koleżance

Alinie Fiuk

Annie Morawskiej

wyrazy współczucia i żalu

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

MĘŻA

BRATA

pielęgniarki i położne Powiatowego

pielęgniarki i położne Powiatowego

Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

Koleżance

Pani

składają

Marii Ferańskiej

wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

składają

Joannie Winiarskiej

wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

BRATA

składa
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa epidemiologicznego
wraz z koleżankami pielegniarkami
epidemiologicznymi

składają
Dyrekcja i współpracownicy
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach

Koleżance

Koleżance

Teresie Czarnickiej

Iwonie Waszczeniuk-Chibowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

szczere i głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY

MĘŻA

składają
Dyrekcja, koleżanki i koledzy ze Szpitala
Neuropsychiatrycznego SP ZOZ
w Lublinie

lipiec-sierpień 4/2019

Danucie Radkowiak

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

składają
koleżanki z ZOL-u i Oddziału
Medycyny Paliatywnej oraz Dyrektor ds.
Pielęgniarstwa Powiatowego Centrum
Zdrowia w Opolu Lubelskim

Pani

Beacie Bojarczuk

Oddziałowej w Klinice Położnictwa
i Patologii Ciąży SPSK Nr 1 w Lublinie
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają
Położne z Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Pani

Magdalenie Cimek

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają
pielęgniarki i położne Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ
w Lublinie

składają
Dyrekcja, koleżanki i koledzy ze Szpitala
Neuropsychiatrycznego SP ZOZ
w Lublinie
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Ważne

KoniecznieKonferencja
przeczytaj!

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Osiągnięcia naukowe
pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra. Konferencja została zaplanowana w dniach 12-14
września 2019 roku i będzie towarzyszyć obchodom Jubileuszu 50-lecia akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce.
Główne zagadnienia konferencyjne to:
• dowody naukowe w praktyce klinicznej pielęgniarki;
• potencjał i autonomia pielęgniarek w otwartej opiece zdrowotnej;
• dynamika zmian i rozwój systemu edukacji zawodowej pielęgniarek;
• bezpieczna pielęgniarka=bezpieczny pacjent: wyniki badań naukowych;
• zarządzanie i przywództwo w pielęgniarstwie;
• konflikty wartości i wyzwania opieki pielęgniarskiej w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii, odpowiedzialność
zawodowa;
• zmiany paradygmatu badań naukowych w pielęgniarstwie: metody badań i analizy danych, badania interdyscyplinarne
– doświadczenia europejskie i krajowe;
• pielęgniarstwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych – przykłady dobrych praktyk i strategia działań
na rzecz umiędzynarodowienia badań naukowych w pielęgniarstwie;
• rozwój kompetencji zawodowych pielęgniarek i pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki;
Podczas konferencji planujemy dwa rodzaje wystąpień:
• wystąpienia ustne – wygłoszone przez zaproszonych gości, specjalistów pielęgniarstwa z kraju i ze świata;
• sesje posterowe – do zgłaszania streszczeń do tych sesji zapraszamy wszystkich Państwa
Rejestracja dla uczestników konferencji oraz wszystkie informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej:
https://polishnursingresearch.umlub.pl/
W trakcie konferencji odbędzie się również dyskusja panelowa z udziałem ekspertów nt. Strategia działań w celu
umiędzynarodowienia wyników badań naukowych pielęgniarek oraz wiele warsztatów tematycznych, zarówno z zakresu badań
naukowych jak i praktyki klinicznej w pielęgniarstwie. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wszystkich wystąpień
konferencyjnych oraz tłumaczenie konsekutywne warsztatów tematycznych.
Wyrażamy nadzieję, że tematyka konferencji oraz jej formuła organizacyjna zachęcą Państwa do zgłaszania swojego udziału.
Zapewniamy możliwość spotkania wybitnych specjalistów, stworzymy przestrzeń do wymiany poglądów i nawiązania
międzynarodowej współpracy. Poza walorami naukowymi, polecamy walory turystyczne miasta Lublin, które jak zawsze powita
Państwa swoim niekwestionowanym urokiem. Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji
prof. dr hab. Irena Wrońska
dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska
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ZAPRASZAMY NA
XIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ
STOWARZYSZENIA DOBRZE URODZENI
„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

KONFERENCJA
5-6.10.2019
Białystok

Renesans narodzin
starego nowe początki
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