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A. Ginalska „Pielęgniarka w Kraju Miliona Słoni – Daleki Wschód” 
Wyd. OIPiP Lublin 2015

Cena 20 zł. 
„… Laos to odległy kraj o odmiennej kulturze, florze i faunie w której przyszło Pani Annie organizować oraz 
zmieniać dążąc do międzynarodowych standardów laotańskie pielęgniarstwo. Praca ta stanowiła zatem nie 
lada wyzwanie zarówno w sferze merytorycznej, organizacyjnej jak i kulturowej. Zmiany, które dokonały się za 
sprawą zaangażowania naszej autorki przy współpracy z międzynarodową społecznością WHO oraz lokalnymi 
decydentami w sposób znaczący wpłynęły na kształt laotańskiego pielęgniarstwa zarówno na poziomie 
kształcenia przeddyplomowego jak i praktyki zawodowej…”

 Andrzej Tytuła - Przewodniczący ORPiP w Lublinie 

B. Ślusarska, D. Zarzycka (red.) „Kultywowanie symboliki w pielęgniarstwie” 
Wyd. OIPiP Lublin 2011

Cena 30 zł. 
 ,,O roli społecznej zawodu pielęgniarki stanowią także jego symbole :czepek, mundur, ślubowanie ,hymn pielę-
gniarski. Czasami warto przypomnieć sobie ich treść, usiąść na chwilę ,zastanowić się, zatrzymać na moment 
w ,,gonitwie” życia i odnaleźć dawno zapomniane ideały .Temu także służy recenzowana pozycja”…..”Bo prze-
cież tak jak pisał Jean Paul Sartre ,,Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością.”

Prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

,,To zbiór bardzo ważnych dla środowiska zawodowego pielęgniarek zagadnień teoretycznych i historycznych w zakresie kultury sym-
bolicznej, kultywowania symboliki zawodowej na świecie i w Polsce”..…”Posiada wartości poznawcze, moralne(skłania do refleksji 
i pobudza wrażliwość) i emocjonalne(wzrusza, pozwala oderwać się od rzeczywistości).Każda pielęgniarka dla której ważnym jest 
dbanie o historię i tradycję zawodu poprzez kultywowanie symboliki zawodowej, znajdzie w tej książce wiele wskazówek ,jak to robić 
w sposób profesjonalny’

Dr n. med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

A. Ginalska „Rok za Atlantykiem… Wspomnienia stypendystki WHO”. 
Wyd. OIPiP Lublin 2009

 Cena 25 zł. 
 „… Wspomnienia Pani Anny napisane są żywym, ciekawym językiem zawierają mnóstwo szczegółów doty-
czących zarówno spraw merytorycznych, jak i obserwacji socjologicznych, społeczeństwa amerykańskiego 
w latach 1968-1969. Jestem przekonana, że to świetna lektura dla wszystkich tych, którzy chcą poznać warunki 
społeczno-kulturowe, w jakich narodził się Wydział Pielęgniarstwa w Lublinie”… 

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

Dane kontaktowe:
OIPiP Lublin

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

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

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

pozycje książkowe
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W  dniu 1 sierpnia 2017 r. w  Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej ogłoszona została ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w  podmiotach 
leczniczych (Dz.U. poz. 1473), która weszła w życie w dniu 15 sierpnia 
br. Ustawa, zgodnie z  art. 1, określa sposób ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne i zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający 
rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego.

Głos przewodniczącego str. 4

Bezpieczeństwo prawne pielęgniarek i położnych str. 5

Prawo w praktyce str. 7

Jubileusz 70-lecia SPZOZ MSWiA w Lublinie str. 10

XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej str. 12

XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa  
Anestezjologii i Intensywnej Terapii str. 13

Propagowanie wiedzy o komórkach macierzystych str. 15

Zdrowie publiczne a rehabilitacja IMPAKT 2017 str. 16 

Informacje z Ministerstwa Zdowia str. 17

Strategia walki z rakiem w Polsce w latach 2015-2024 str. 22

Stanowiska str. 23

Wspomnienia - Nekrologi str. 24

Oferta szkoleniowa str. 26

w numerze:

Czytaj na str. 5

spis treści:

Czytaj na str. 7

„Bezpieczeństwo prawne pielęgniarek i położnych”

Prawo w praktyce

W dniu 6 września 2017 SP ZOZ MSWiA 
w Lublinie świętował Jubileusz 70 – lecia 
swojego istnienia.
Obchody Jubileuszu zbiegły się z  uro-
czystym otwarciem nowo wybudowa-
nej części Szpitala oraz poświęcenim 
jego pomieszczeń przez Jego Ekscelen-

cję Stanisława Budzika – Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego.

W dniu 25 września 2017 r. w Instytucie Me-
dycyny Wsi w Lublinie odbyła się konferencja 
zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielę-
gniarek i  Położnych w  Lublinie oraz Towa-
rzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A  pt.: 
„Bezpieczeństwo prawne pielęgniarek i  po-

łożnych”. Zagadnienia podejmowane podczas konferencji dotykały 
regulacji prawnych stanowiących o  bezpieczeństwie wykonywania 
zawodu pielęgniarki i zawodu położnej na rożnych stanowiskach pra-
cy w  kontekście odpowiedzialności zawodowej, służbowej, cywilnej 
i karnej. Mając na uwadze liczbę postępowań toczących się przed Or-
ganami Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowych 
i Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, a  także zakres uregulo-
wań prawnych, które winna znać i  stosować w  praktyce zawodowej 
pielęgniarka i położna, organizatorzy konferencji uznali, że tym razem 
mówiąc o  regulacjach prawnych należy zwrócić szczególną uwagę 
właśnie na zagadnienie bezpieczeństwa prawnego w kontekście ak-
tywności zawodowej. 

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

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

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

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

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

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

 ■ Radca Prawny   tel. 81 536-67-59
przyjmuje w poniedziałek • godz. 14.00 – 16.00

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

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

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

Czytaj na str. 10

 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

Uwaga Panie, 
które nie odebrały upominku z okazji 

przejścia na emeryturę, rentę.

Zapraszam wszystkie Panie, które w 2016 roku odeszły na 
emeryturę, rentę do siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3a w celu 
odebrania upominku ufundowanego przez Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 
Zgodnie z przyjętym Regulaminem upominek należy odebrać 
do dnia 31.12.2017r.
Po tym terminie upominek przekazany zostanie na inne cele 
związane z działalnością OIPiP w Lublinie.

Przewodniczący ORPiP w Lublinie
(-) Andrzej Tytuła

Jubileusz 70 lecia SP ZOZ MSWiA w Lublinie
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Korzystając z prawa do gło-
su chciałbym tym razem 
zatrzymać się nad zagad-
nieniem odpowiedzialności 
zawodowej pielęgniarek 
i położnych. Każdy z nas 
na różnych etapach życia 
zetknął się z tym określe-
niem. Odpowiedzialni win-
niśmy być stosownie do wieku we wszystkich 
obszarach swojej aktywności, odpowiedzialni 
winni być również w stosunku do nas inni. We-
dług definicji Słownika Języka Polskiego „od-
powiedzialny to przygotowany na ponoszenie 
konsekwencji za swoje czyny; zobowiązany 
do dopilnowania czegoś; ponoszący winę za 
coś, co nie powinno się zdarzyć; będący po-
wodem jakiegoś stanu lub procesu”. Cztery 
krótkie określenia, które w zasadzie nie pozo-
stawiają żadnych wątpliwości. Odpowiedzialna 
w słowach, czynach i postawach winna być 
przede wszystkim pielęgniarka i położna, gdyż 
poprzez uczestnictwo w procesie diagnosty-
ki, leczenia, rehabilitacji, pielęgnacji, a także 
edukacji zdrowotnej zobowiązana została do 
wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i życie 
swoich podopiecznych. To zobowiązanie wy-
nika z tytułu wykonywanego zawodu i posiada 
swoje źródło w procesie zarówno kształce-
nia przed jak i podyplomowego pielęgniarek 
i położnych, którego celem zasadniczym jest 
zdobycie merytorycznej wiedzy popartej do-
świadczeniem w obszarze określonej profesji. 
Z tego względu zagadnienie odpowiedzialno-
ści, a szczególnie konsekwencji wynikających 
z faktu jej ignorowania czy też nie przywiązy-
wania należytej wagi, przewija się w konkret-
nych regulacjach prawnych poczynając od Ko-
deksu Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki 
i Położnej poprzez ustawę o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych kończąc na wokandach 
sądów powszechnych i zawodowych. Z uwagi 
na fakt, iż od kilku, a nawet kilkunastu lat ob-
serwujemy wzmożoną aktywność organów 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, Okręgowego Sądu Pielęgniarek 

i Położnych, a także prokuratury w sprawach 
o przewinienia zawodowe, ORPiP w Lublinie 
zorganizowała dla pielęgniarek i położnych 
bezpłatną konferencję na temat.: „Bezpie-
czeństwo prawne pielęgniarek i położnych”. 
Zakres tematyczny tego spotkania został 
przedstawiony w bieżącym numerze „Nasze-
go Głosu”. Obserwując sytuację zawodową 
pielęgniarek i położnych, a w szczególności 
warunki pracy związane chociażby tylko z za-
pewnieniem minimalnych norm zatrudnienia 
dostrzegamy wyraźny związek pomiędzy tymi 
ostatnimi, a liczbą postępowań toczących się 
właśnie w pierwszej kolejności przed organem 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, niestety doświadczamy również 
takich sytuacji, w których sprawy te znajdują 
swój finał w instancjach wyższego szczebla. 
Dołóżmy wszelkich starań aby doświadczenia 
tego typu nie były naszym udziałem. Znajdź-
my czas na lekturę pism branżowych, regulacji 
prawnych dotykających obszaru szeroko po-
jętej odpowiedzialności zawodowej, stosujmy 
się do standardów i procedur obowiązujących 
w naszych miejscach pracy, pamiętajmy o ta-
jemnicy zawodowej i ochronie danych oso-
bowych naszych podopiecznych, rzetelnie 
prowadźmy dokumentację medyczną odpo-
wiedzialnie uczestnicząc w procesie leczenia 
i pielęgnacji. Pamiętajmy, że dokumentacja, 
którą prowadzimy i sposób w jaki ją prowa-
dzimy w trudnych sytuacjach zawodowych 
jest naszym oskarżycielem lub obrońcą, za-
tem dla ochrony nas samych musimy znaleźć 
dostatecznie dużo czasu na to aby rzetelnie 
ją prowadzić. W zależności od zajmowanego 
stanowiska i ciążących na nas obowiązkach 
organizujmy i uczestniczmy w szkoleniach 
wewnątrzzakładowych, weryfikujmy swoje 
zachowania wspólnie, komunikujmy się w ze-
spole terapeutycznym w sposób precyzyjny 
i rzeczowy, a przede wszystkim pamiętajmy, że 
każda podjęta przez nas decyzja lub jej zanie-
chanie rodzi określone konsekwencje. Drodzy 
Czytelnicy, z pewnością czasy, które przypadły 
na naszą aktywność zawodową nie są łatwe, 
wiele w nich problemów i zawiłości. Z jednej 
strony obserwujemy znaczący postęp w na-

ukach medycznych i im pokrewnych, któremu 
towarzyszy niekwestionowany rozwój polskie-
go pielęgniarstwa oraz wzrost świadomości 
zarówno samych pielęgniarek i położnych jak 
i ich podopiecznych, z drugiej strony bory-
kamy się z problemami wynikającymi z nie-
doborów kadrowych, co spowodowane jest 
nieubłagalnie rosnącą średnią wieku polskich 
pielęgniarek i położnych, faktem, iż zawód ten 
nie leży w obszarze zainteresowań licealistów, 
dla których nie jest w dalszym ciągu atrakcyjny 
finansowo, a także problemem cały czas jed-
nak minimalnych zamiast optymalnych norm 
zatrudnienia polskich pielęgniarek i położnych 
w publicznych i niepublicznych podmiotach 
leczniczych. Znamy źródło tych problemów 
i jesteśmy w stanie przewidzieć ich konse-
kwencje. Czy zatem przyjdą w przyszłości 
lepsze dla polskiego pielęgniarstwa czasy 
i czy będą one naszym udziałem? To pytanie 
pozostawiam bez odpowiedzi. Faktem jest, iż 
od pokoleń polskie pielęgniarki i położne cze-
kają na lepsze czasy, faktem jest również, iż 
na przestrzeni lat wiele zmieniło się w polskim 
pielęgniarstwie i położnictwie, że jest ono jed-
nak samodzielne, profesjonalne i światowe ale 
faktem jest również, że w wybranych obsza-
rach wiele jeszcze musi się zmienić zarówno 
organizacyjnie jak i mentalnie. Nie czekajmy 
jednak na zmiany, żyjmy tu i teraz, podejmuj-
my aktywność służącą rozwojowi zawodowe-
mu, bądźmy profesjonalni i otwarci, sięgajmy 
do naszych korzeni kultywując dobre praktyki, 
uczestniczmy w procesie kształcenia pody-
plomowego. Pamiętajmy, że nasz zawód jest 
piękny, jest wyjątkowy, wykonujmy go z od-
daniem wykorzystując wiedzę merytoryczną 
i doświadczenie zawodowe, bądźmy sumienni 
w swojej codziennej pracy, a w uzasadnionych 
przypadkach asertywni, wówczas będzie nam 
się pracowało bezpieczniej. Nie zmienimy całe-
go świata ale możemy zacząć od siebie z myślą 
o sobie….

Z pozdrowieniem
Andrzej Tytuła

Przewodniczący ORPiP w Lublinie 

Drogie Koleżanki, Koledzy

Głos Przewodniczącego

Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach  
w ochronie zdrowia 

Ministerstwo Zdrowia o obniżaniu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek

Ministerstwo przestrzega pracodawców.
Jak wskazuje wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, wejście w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie 
zdrowia, nie może stanowić przyczyny wypowiadania warunków pracy i płacy pracownikom, których wynagrodzenie jest wyższe 
niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ani podejmowania przez pracodawców innych działań zmierzających do obejścia ustawy. 
Przepisy zawarte w ustawie mają charakter ochronny i gwarancyjny i nie mogą być przywoływane jako przyczyna wypowiadania 
warunków wynagrodzenia pracowników, skutkujących obniżeniem wynagrodzenia. 
Jak podkreśla wiceminister, takie działanie będzie traktowane jako naruszające normę z art. 8 Kodeksu pracy, a więc sprzeczne ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa pracodawcy do umownego kształtowania wysokości wynagrodzeń oraz z zasadami 
współżycia społecznego i nie będzie korzystało z ochrony (będzie mogło być kwestionowane przed sądem pracy). 
Tak samo będzie traktowane obniżenie wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki albo położnej tylko i wyłączenie w celu późniejszego 
podwyższenia i pokrycia kosztów kolejnej podwyżki środkami z OWU.
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W dniu 25 września 2017 r. w  Instytucie Medycyny Wsi 
w  Lublinie odbyła się konferencja zorganizowana 
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lu-

blinie oraz Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A  pt.: 
„Bezpieczeństwo prawne pielęgniarek i położnych”. Zagadnie-
nia podejmowane podczas konferencji dotykały regulacji praw-
nych stanowiących o  bezpieczeństwie wykonywania zawodu 
pielęgniarki i zawodu położnej na rożnych stanowiskach pracy 
w  kontekście odpowiedzialności zawodowej, służbowej, cy-

wilnej i karnej. Mając na uwadze liczbę postępowań toczących 
się przed Organami Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
oraz Okręgowych i Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
a  także zakres uregulowań prawnych, które winna znać i  sto-
sować w  praktyce zawodowej pielęgniarka i  położna, organi-
zatorzy konferencji uznali, że tym razem mówiąc o regulacjach 
prawnych należy zwrócić szczególną uwagę właśnie na zagad-
nienie bezpieczeństwa prawnego w  kontekście aktywności  
zawodowej. 

Konferencję otworzył Pan Andrzej  
Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie, 
który powitał obecnych na konferencji 
gości w  osobach: Pana Zbigniewa Orła 
reprezentującego Wyższą Szkołę Ekono-
mii i  Innowacji w  Lublinie, Pani Grażyny 
Rogali-Pawelczyk - Naczelnego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej Pie-
lęgniarek i  Położnych, Pani Beaty Roz-
ner - Przewodniczącej Naczelnego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych, Pani prof. zw. dr 
hab. n. med. Teresy B. Kulik - Konsultan-
ta Wojewódzkiego w dziedzinie Zdrowia 
Publicznego, Pani Hanny Drozdowicz 
Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa 
Położnych, Pani Marii Olszak-Winiar-
skiej Przewodniczącej OZZPiP Zarządu 
Regionu w  Lublinie, Pani Doroty Sucho-
dół- Konsultanta Wojewódzkiego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego, Pana 
Tadeusza Pawła Wasilewskiego – Konsul-
tanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielę-

Anita Jasztal-Kniażuk – OIPiP w Lublinie

► Ciąg dalszy na str. 6

„Bezpieczeństwo prawne  
pielęgniarek i położnych”

Zaproszeni goście i uczestnicy  konferencji 
(I rząd od lewej: prof. zw. dr hab. n. med. T.B. Kulik, Z. Orzeł, A. Puliński, mec. P. Strzelec)
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gniarstwa Chirurgicznego i  Operacyjnego, Pani Jolanty Korni-
szuk - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Epidemiologii, 
Pani Małgorzaty Kilarskiej – Specjalisty w Kancelarii Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położ-
nych, Pani Moniki Kryjak – Przewodniczącej Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej w Lublinie, Pana Pawła Strzelca – Radcy Prawnego, 
Eksperta z  zakresu odpowiedzialności oraz ochrony prawnej 
personelu medycznego, Pana Artura Pulińskiego – Dyrektora 
INTER Polska S.A. Pan Andrzej Tytuła serdecznie powitał przede 
wszystkim uczestników konferencji – pielęgniarki i  położnej 
z  myślą, o  których konferencja została zorganizowana, przed-
stawił prelegentów oraz wprowadził uczestników spotkania 
w atmosferę zagadnień podejmowanych podczas konferencji. 

Zgodnie z  programem, prelegenci prezentowali przygoto-
wane na tę okazje wystąpienia, które stanowiły elementy skła-
dowe wiodącego tematu spotkania. Jako pierwsza głos zabrała 
Pani dr n.med. Grażyna Rogala-Pawelczyk – Naczelny Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i  Położnych, Pro-
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grod-
ka w Sanoku, która mówiła na temat zarzadzania medycznego, 
a  odpowiedzialności zawodowej pielę-
gniarek i położnych na stanowisku wyko-
nawczym i kierowniczym w podmiotach 
leczniczych. Kolejny wykład prezentowa-
ny przez Panią Małgorzatę Kilarską- Spe-
cjalistę w  Kancelarii Naczelnego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych dotykał obszaru 
prowadzenia dokumentacji medycznej, 
a  bezpieczeństwa i  odpowiedzialności 
zawodowej pielęgniarek i  położnych. 
Jako ostatni z  cyklu prezentacji mery-
torycznych miał miejsce wykład Pana 
Pawła Strzelca - Radcy Prawnego, a  co 
niezmiernie istotne Eksperta z  zakresu 
odpowiedzialności oraz ochrony praw-
nej personelu medycznego, który wy-
powiedział się na temat bezpieczeństwa 
prawnego pielęgniarki i położnej w rela-
cji pielęgniarka - lekarz, pielęgniarka - pa-
cjent. Wszystkie z prezentowanych treści 
miały na celu uwrażliwienie pielęgniarek 
i położnych na konieczność nie tylko zna-

jomości całej gamy regulacji prawnych, 
które podlegają ustawicznym noweli-
zacjom, nie licząc tych, które na bieżąco 
wchodzą w  życie regulując obszar za-
równo ochrony zdrowia jak i  zawodów 
medycznych ale przede wszystkim świa-
domego i prawnie uzasadnionego postę-
powania również na etapie podejmowa-
nia lub odstąpienia od podjęcia decyzji 
podczas realizacji codziennych obowiąz-
ków zawodowych. Ujmujący podczas 
konferencji był jej wysoki poziom me-
rytoryczny oraz sposób przekazywania 
wiedzy, każdy z  prelegentów w  sposób 
niezwykle obrazowy, poparty konkret-
nymi przykładami przedstawiał jakże 
trudne i zawiłe zagadnienia prawne. Jako 
ostatni zabrał głos przedstawiciel Towa-
rzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A, 
który wkomponowując swoją prezenta-
cję w atmosferę spotkania zaprezentował 

ofertę ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej i ochrony 
prawnej dla pielęgniarek i położnych. Konferencja trwała zaled-
wie 4 godziny podczas, których wystąpiło trzech prelegentów 
jednak zakres prezentacji oraz ekspresja przekazu wyzwoliły 
w  sposób zupełnie spontaniczny dyskusję, w  którą zaangażo-
wali się prelegenci, a także uczestnicy spotkania. Relacjonując 
w kliku zdaniach przebieg konferencji, nie sposób oderwać się 
od własnych refleksji, nie tyle na temat samego spotkania co 
jego wartości merytorycznej, nie sposób nie szukać odniesie-
nia do własnych doświadczeń zawodowych, rozwiązań orga-
nizacyjnych, w których na co dzień funkcjonujemy, budowania 
relacji zarówno zawodowych pomiędzy członkami zespołu te-
rapeutycznego jak i podopiecznymi, a także poznawania siebie 
nawzajem w trudnych sytuacjach zawodowych, wówczas gdy 
doświadczamy sytuacji niepożądanego zdarzenia medycznego 
czy błędu w sztuce. Oby tych ostatnich było jak najmniej. 

Jak zawsze zapraszamy uczestników konferencji do dzielenia 
się z jej organizatorami swoimi refleksjami oraz sugestiami, któ-
re pomogą w planowaniu tego typu spotkań w przyszłości. 

Uczestnicy Konferencji.

Uczestnicy Konferencji.
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W dniu 1 sierpnia 2017 r. w  Dzienniku Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej ogłoszona została ustawa z  dnia 
8 czerwca 2017 r. o  sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w  podmiotach leczniczych 
(Dz.U. poz. 1473), która weszła w  życie w  dniu 15 sierpnia br. 
Ustawa, zgodnie z art. 1, określa sposób ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących za-
wody medyczne i  zatrudnionych w  podmiotach leczniczych, 
uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiąga-
nia najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
Projekt ustawy wniesiony został do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez Radę Ministrów i uchwalony bez zmian w stosunku 
do przedłożenia rządowego. Ustawa wychodzić ma naprzeciw 
wieloletnim postulatom środowiska medycznego o ustawowe 
uregulowanie zasad wynagradzania przedstawicieli poszcze-
gólnych zawodów medycznych, a przede wszystkim ustawowe 
uregulowanie minimalnej wysokości wynagrodzeń w ochronie 
zdrowia. Z uwagi na to, że ustawa ta zmienia sytuację znacznej 
części pielęgniarek i położnych, warto bliżej przyjrzeć się zawar-
tym w niej regulacjom.

Krąg osób objętych ustawą 
Został przez ustawodawcę określony poprzez zastosowanie 
trzech kryteriów, przy czym wymagane jest spełnienie wszyst-
kich tych kryteriów łącznie. Kryteria te to:
1) określona więź prawna łącząca pracownika z pracodawcą,
2) określony zakres zadań wykonywanych przez pracownika,
3) określony pracodawca.
W odniesieniu do wskazanej w ustawie więzi prawnej łączącej 
pracownika z  pracodawcą należy zauważyć, że w  świetle art. 
2 pkt 3 ustawy przez pracownika wykonującego zawód me-
dyczny należy rozumieć zatrudnioną w ramach stosunku pracy 
w podmiocie leczniczym osobę, która:
1) wykonuje zawód medyczny w  rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) albo

2) bierze bezpośredni udział w wykonywaniu określonych za-
dań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Powołany przepis należy czytać łącznie z  przepisami ustawy 
z  dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z  2016 r. poz. 
1666, z późn. zm.), zgodnie z którym pracownikiem jest osoba 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2), a stosu-
nek pracy może zostać nawiązany na podstawie umowy o pra-
cę (art. 22 § 1 i 12), powołania (art. 68 § 1), wyboru (art. 73 § 1), 
mianowania (art. 76) lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 77 § 
1). Uogólniając, można powiedzieć, że ustawa dotyczy wyłącz-
nie tzw. „etatowców”. W konsekwencji ustawa nie dotyczy pie-
lęgniarek i położnych wykonujących swoje zawody w formach, 
o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1251, z  późn. zm.), to jest pielęgniarek i  położnych wykonują-
cych zawody:
1) w ramach stosunku służbowego,
2) na podstawie umowy cywilnoprawnej,
3) w ramach wolontariatu,
4) w ramach praktyk zawodowych (wymienionych w art. 5 ust. 

2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-
niczej). 

Odnosząc się zaś do drugiego kryterium przyjętego przez usta-
wodawcę, to jest wskazania zadań, których wykonywanie prze-
sądza o  objęciu przepisami ustawy, należy wziąć pod uwagę 
dwa artykuły uchwalonej ustawy: jeszcze raz powołany już wy-
żej art. 2 pkt 3 oraz art. 5, zgodnie z którym pracodawca może 
określić również zasady podwyższania wynagrodzenia osoby 
zatrudnionej w  ramach stosunku pracy w  podmiocie leczni-
czym, niewykonującej zawodu medycznego, tak aby wynagro-
dzenie to odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywa-
nej pracy i  kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, 
a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
W świetle tych artykułów, po pierwsze, przepisy ustawy odno-
szą się do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), to jest:
1) osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do 

udzielania świadczeń zdrowotnych: lekarzy i  lekarzy denty-
stów, felczerów, pielęgniarek i  położnych, ratowników me-
dycznych oraz fizjoterapeutów,

2) osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do 
udzielania świadczeń zdrowotnych w  określonym zakresie 
lub w  określonej dziedzinie medycyny, do których można 
zaliczyć przykładowo: opiekunów medycznych, techników 
ortopedów, techników masażystów, protetyków słuchu czy 
ortoptystki.

Pielęgniarki i  położne są osobami, o  których mowa w  pkt 1 
powyżej, to jest osobami uprawnionymi do udzielania świad-
czeń zdrowotnych na podstawie odrębnej ustawy. Zgodnie 
bowiem z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 
r. o  zawodach pielęgniarki i  położnej wykonywanie zawodów 
pielęgniarki i  położnej polega na udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych. Zauważyć przy tym trzeba również, że uchwalona 
ustawa posługuje się pojęciem „osoba uprawniona do udziela-
nia świadczeń zdrowotnych”, a nie pojęciem „osoba udzielają-
ca świadczeń zdrowotnych”. W  konsekwencji przepisy ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawo-
dy medyczne zatrudnionych w  podmiotach leczniczych nale-
ży odnosić do pielęgniarek i  położnych wykonujących zawód 
pielęgniarki i  zawód położnej w  rozumieniu przepisów art. 4 

Prawo w praktyce
Słów kilka o kręgu osób objętych przepisami ustawy  

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

► Ciąg dalszy na str. 8

Wskażemy Państwu krąg osób, które są objęte przepisami uchwalonej niedawno ustawy, a więc 
których wynagrodzenia będą ustalane w sposób w niej określony. W kolejnym, wrześniowym MPiP 
omówimy sam mechanizm ustalania wynagrodzenia tych osób.
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albo art. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniar-
ki i  położnej, niezależnie od tego, czy zakres ich obowiązków 
obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy też inne ak-
tywności uznane zgodnie z tą ustawą za wykonywanie zawodu 
pielęgniarki albo za wykonywanie zawodu położnej, na przy-
kład nauczanie zawodu pielęgniarki albo położnej lub innych 
zawodów medycznych, prowadzenie prac naukowo-badaw-
czych w zakresie pielęgniarstwa albo w zakresie wykonywania 
zawodu położnej, czy też kierowanie i  zarządzanie zespołami 
pielęgniarek lub położnych.
Wspomnieć trzeba też, że użyte w  nowej ustawie pojęcie 
„świadczenia zdrowotne” należy czytać poprzez definicję tego 
pojęcia, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to jest jako (wszystkie) 
działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub po-
prawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z pro-
cesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich 
wykonywania.

Katalog zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
Przepisy ustawy odnoszą się do osób biorących bezpośredni 
udział w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
polegających na sprawowaniu zapobiegawczego i  bieżącego 
nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegaw-
czej i  przeciwepidemicznej w  zakresie chorób zakaźnych i  in-
nych chorób powodowanych warunkami środowiska oraz na 
prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej, to jest zadań, 
o których mowa w art. 2, art. 3, art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 i art. 6 usta-
wy z  dnia 14 marca 1985 r. o  Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1261). Katalog zadań Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej określony wymienionymi przepisami obejmuje zada-
nia polegające na:
1) sprawowaniu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, 

w szczególności:
a) opiniowanie projektów planów zagospodarowania prze-

strzennego województwa, miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) uzgadnianie warunków zabudowy i  zagospodarowania 
terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowot-
nych,

c) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem 
wymagań higienicznychi zdrowotnych dotyczących:
– budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej 
i powietrznych,

– nowych materiałów i  procesów technologicznych 
przed ich zastosowaniemw  produkcji lub budownic-
twie,

d) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów bu-
dowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i  po-
wietrznych oraz środków komunikacji lądowej,

e) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dzie-
dzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników 
i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdro-
wie ludzi,

2) sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez spra-
wowanie kontroli przestrzegania przepisów określających 
wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności doty-
czących:
a) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach prze-
znaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i  innych elemen-
tów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych prze-
pisach,

b) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomo-
ści, zakładów pracy, instytucji, obiektów i  urządzeń uży-
teczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i  towa-

rowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego 
i morskiego,

c) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprze-
daży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,

d) nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,
e) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami 

użytku, materiałów i  wyrobów przeznaczonych do kon-
taktu z  żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami 
mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,

f) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a  zwłaszcza 
zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych 
chorób związanych z warunkami pracy,

g) higieny pomieszczeń i  wymagań w  stosunku do sprzętu 
używanego w szkołach i  innych placówkach oświatowo-
-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w  ośrodkach 
wypoczynku,

h) higieny procesów nauczania,
i) przestrzegania przez producentów, importerów, osoby 

wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące 
substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o sub-
stancjach chemicznych i  ich mieszaninach (Dz.U. z  2015 
r. poz. 1203, z późn. zm.) obowiązków wynikających z tej 
ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej 
wymienionych,

j) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obro-
tu prekursory kategorii 2 i  3 obowiązków wynikających 
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narko-
manii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783), rozporządzenia (WE) Parla-
mentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 
2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozpo-
rządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. 
określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami 
narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi,

k) zakazu wytwarzania i  wprowadzania do obrotu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub 
nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

l) wymagań określonych w przepisach o zawartości niektó-
rych substancji w dymie papierosowym,

m) kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wpro-
wadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji 
czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,

n) kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerw-
ca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych (Dz.U. z 2015 r. poz. 806, z późn. zm.), 
w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakła-
dach inżynierii genetycznej,

o) kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432), 
w zakresie identyfikacji organizmów genetycznie zmody-
fikowanych w żywności oraz znakowania żywności gene-
tycznie zmodyfikowanej,

p) kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) 
nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i ety-
kietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
oraz możliwości śledzenia żywności i  produktów paszo-
wych wyprodukowanych z  organizmów zmodyfikowa-
nych genetycznie i  zmieniającego dyrektywę 2001/18/
WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm., Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), 
w zakresie przekazywania i przechowywania wymaganej 

Prawo w praktyce

► Ciąg dalszy na str. 9
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dokumentacji dotyczącej żywności genetycznie zmodyfi-
kowanej,

q) kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) 
nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 
lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE 
L 287 z 05.11.2003, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650), w zakresie transgranicznego 
przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania 
jako żywność w rozumieniu przepisów tego rozporządze-
nia,

3) prowadzeniu działalności zapobiegawczej i  przeciwepide-
micznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powo-
dowanych warunkami środowiska, w szczególności:
a) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
b) opracowywanie programów i  planów działalności zapo-

biegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do 
realizacji podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej oraz kontrola realizacji tych pro-
gramów i planów,

c) ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz 
sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

d) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do in-
nych organów o ich wydanie – w wypadkach określonych 
w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,

e) wydawanie decyzji o  stwierdzeniu choroby zawodowej 
lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,

f) planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia 
granic państwa,

g) nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i  towarowym 
w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach,

h) udzielanie poradnictwa w  zakresie spraw sanitarno-epi-
demiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi po-
mocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach mor-
skich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,

i) kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszcze-
niach ludności, zjazdach i zgromadzeniach,

4) prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej, w  szcze-
gólności:
a) inicjowaniu i wytyczaniu kierunków przedsięwzięć zmie-

rzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny 
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom 
oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

b) pobudzaniu aktywności społecznej do działań na rzecz 
własnego zdrowia,

c) udzielaniu porad i  informacji w  zakresie zapobiegania 
i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk 
fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,

d) ocenianiu działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzo-
nej przez szkoły i  inne placówki oświatowo-wychowaw-
cze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, 
podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i orga-
nizacje, a także udzielaniu im pomocy w prowadzeniu tej 
działalności.

Na podstawie przepisów ustawy mogą zostać ustalone wyso-
kości wynagrodzeń również innych osób niewykonujących za-
wodów medycznych, przy czym decyzja o tym została pozosta-
wiona pracodawcom.

Określenie podmiotów leczniczych
Trzecim kryterium zastosowanym przez ustawodawcę w  celu 
wskazania kręgu osób objętych przepisami ustawy jest określe-
nie podmiotów leczniczych, których pracownicy są uprawnieni 
do określonych w ustawie wynagrodzeń, o  ile spełniają wcze-
śniej omówione dwa kryteria, to jest pozostają w stosunku pra-

cy i wykonują zawody medyczne albo określone wyżej zadania 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy pod pojęciem „podmiot leczni-
czy” należy rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 
4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej, to jest:
1) przedsiębiorców w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 2 

lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.), we wszelkich formach prze-
widzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, je-
żeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w  tym państwowe jednostki budże-

towe tworzone i  nadzorowane przez Ministra Obrony Na-
rodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, posiadających w  strukturze organizacyjnej 
ambulatorium, ambulatorium z  izbą chorych lub lekarza, 
o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),

4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1158, z późn. zm.), to jest instytuty badawcze prowadzą-
ce badania naukowe i  prace rozwojowe w  dziedzinie nauk 
medycznych,

5) fundacje i  stowarzyszenia, których celem statutowym jest 
wykonywanie zadań w  zakresie ochrony zdrowia i  których 
statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,

6) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne sto-
warzyszeń, o których mowa w pkt 5,

7) osoby prawne i  jednostki organizacyjne działające na pod-
stawie przepisów o  stosunku Państwa do Kościoła Katolic-
kiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, o  stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania,

8) jednostki wojskowe, jeżeli podmioty te prowadzą działal-
ność leczniczą.

Przedruk z MPiP nr 07-08.2017

Prawo w praktyce

Podsumowanie i wnioski 
Aby konkretna osoba mogła zostać uznana za objętą 
mechanizmem ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego określonym w  ustawie, musi spełniać 
wszystkie trzy wskazane w  artykule kryteria łącznie, 
a mianowicie pozostawać w stosunku pracy u określonego 
pracodawcy oraz wykonywać zawód medyczny (zgodnie 
z  właściwymi przepisami regulującymi wykonywanie 
określonych zawodów) albo określone zadania Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, przy czym do decyzji pracodawców 
pozostawione zostało objęcie wspomnianym mechanizmem 
również innych osób niewykonujących zawodów 
medycznych albo określonych zadań Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, przy spełnieniu pozostałych kryteriów: stosunku 
pracy oraz określonego pracodawcy.



10 wrzesień-październik 5/2017

„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w LublinieElżbieta Samczuk – pełnomocnik OIPiP w Lublinie.

W  dniu 6 września 2017 SP ZOZ MSWiA w  Lublinie świętował 
Jubileusz 70 – lecia swojego istnienia.
Obchody Jubileuszu zbiegły się z uroczystym otwarciem nowo 
wybudowanej części Szpitala oraz poświęcenim jego pomiesz-
czeń przez Jego Ekscelencję Stanisława Budzika – Arcybiskupa 
Metropolitę Lubelskiego.
W  nowoczesnym czteropiętrowym obiekcie, który powstał 
w  miejscu starego budynku technicznego placówki przy  
ul. Grenadierów zlokalizowane zostały: Dział Diagnostyki Labo-
ratoryjnej, Dział Diagnostyki Obrazowej, Apteka Szpitalna, Blok 
Operacyjny z Centralną Sterylizatornią oraz nowa Izba Przyjęć.

Głównym elementem uroczystości było przecięcie wstęgi. 
W  uroczystości brali udział Sekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji- Sebastian Chwałek, Wo-
jewoda Lubelski- Przemysław Czarnek, Dyrektor Departamentu 
Zdrowia- Aurelia Ostrowska, Sekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej- Krzysztof Michałkiewicz, 
Przewodniczący ORPiP w  Lublinie- Andrzej Tytuła, Parlamen-
tarzyści Ziemi Lubelskiej oraz Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Lubli-
nie- Jarosław Ostrowski, a  także przedstawiciele władz samo-
rządowych, służb mundurowych, dyrektorzy lubelskich szpitali 
i resortowej służby zdrowia, obecni i emerytowani pracownicy 

placówki.
Po uroczystym otwarciu nowego obiektu 
zaproszeni goście i  pracownicy Szpitala 
udali się do Lubelskiego Parku Naukowo 
– Technologicznego w Lublinie na oficjal-
ne obchody Jubileuszu.
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Lublinie Jaro-
sław Ostrowski powitał zgromadzonych 
oraz podziękował wszystkim pracowni-
kom za ich codzienną pracę.
Zaproszeni goście wygłosili okazjonalne 
mowy oraz złożyli gratulacje i podzięko-
wania za dotychczasową współpracę na 
ręce gospodarza uroczystości.
Następnie zebrani goście zapoznali się 
z prezentacją multimedialną poświęconą 
historii, rozwojowi i dokonaniom szpitala 
na przełomie 70 lat.

Jubileusz 70 lecia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Lublinie

► Ciąg dalszy na str. 11

Uroczyste otwarcie obchodów Jubileuszu 70-lecia SP ZOZ MSWiA w Lublinie  
przez P. J. Ostrowskiego – Dyrektora Szpitala.
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Uroczystość stała się okazją do wręczenia Odznaczeń Państwo-
wych Krzyży Zasługi oraz Medali za długoletnią Służbę nada-
nych przez Ministra Zdrowia, a  także wyróżnień Dyrektora SP 
ZOZ MSWiA w Lublinie.
Uroczystego wręczenia odznaczeń, w imieniu Prezydenta, do-
konał Minister - Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek wraz z Wojewo-
dą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem. 
Uhonorowane zostały nasze koleżanki pielęgniarki i położne.
Medal Złoty Za Długoletnią Służbę otrzymały:
- Białek Urszula
- Jaskot Joanna
- Niedziela Ewa
- Oliwa Hanna
- Szydłowska Elżbieta
Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę otrzymały:
- Chrzanowska – Kozak Beata
- Łapak - Szewczyk Sylwia
Aktu dekoracji Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony 
zdrowia” dokonali Minister Sekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i  Administracji Sebastian Chwałek wraz 

z Dyrektorem Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji – Aurelią Ostrowską. 
Odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymały:
- Chrzan Wiesława
- Frączek Grażyna
- Korzec Marianna
- Maluga Teresa
- Michoń Małgorzata
- Piotrowicz Agnieszka
- Samczuk Elżbieta
- Skrzypek Krystyna
- Smołecka Teresa
- Wilga Beata
- Wiśniewska Katarzyna
Obchody Jubileuszu uświetnił koncert mezzosopranistki –  
Izabeli Kopeć wraz z muzykami. 
Po uroczystości goście zostali zaproszeni na okolicznościowy 
poczęstunek , który był doskonałą okazją do wspomnień.
Serdeczne podziękowania za pomoc i udostępnienie materia-
łów Anecie Borkowskiej-Kułak – Kierownik Działu Organizacyj-
no Prawnego SP ZOZ MSWi A w Lublinie.

Jubileusz 70-lecia

Uroczyste przecięcie wstęgi przez J. Ostrowskiego  
– Dyrektora SPZOZ MSWiA w Lublinie.

Wręczenie pamiątkowego Grawertonu 
od lewej: J. Ostrowski – Dyrektor SPZOZ MSWiA,  

A. Tytuła – Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

Pamiątkowy Grawerton ufundowany przez ORPiP w Lublinie.
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W dniach 22-23 września 2017 r. Hotel Sanvit nad jeziorem Białym 
w Okunince k/Włodawy gościł pielęgniarki epidemiologiczne pracują-
ce na terenie województwa lubelskiego. W tych dniach odbyła się XXX 
Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych 
Ziemi Lubelskiej: „Procedury przeciwepidemiczne”. Organizatorem 
spotkania był Konsultant Wojewódzki w  dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego dla województwa lubelskiego - Pani Anna Ber-
naszuk, Komisja ds. Epidemiologii działająca przy Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie we współpracy z firmami: AESCU-
LAP CHIFA, DR WEIGERT, ECOLAB, MEDIA MED, MEDILAB, MERCATOR 
MEDICAL S.A., SANI SYSTEM, SCHULKE. 
Wśród zaproszonych gości konferencję swoją obecnością zaszczycili:
Pani Małgorzata Kępa-Mitura – poprzedni Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
Pani Elżbieta Celmer vel Domańska – Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
Pani Beata Żółkiewska – Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Chełmie
Pan Andrzej Tytuła – Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Lublinie.

Program konferencji, przedstawiony w  pięciu sesjach obejmował 
zagadnienia związane z kontrolą zakażeń szpitalnych :

 ¾ Włodawa – miasto trzech kultur – Wanda Sposób, SP ZOZ Włoda-
wa, Komisja ds. Epidemiologii 

 ¾ Procedury przeciwepidemiczne – Anna Bernaszuk, SPSK 4 Lublin, 
Konsultant Wojewódzki w  dziedzinie pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego dla województwa lubelskiego, Komisja ds. Epidemiologii 

 ¾ Skuteczne sposoby wstępnego czyszczenia długich i  wąskich 
kanałów endoskopu elastycznego – Piotr Jasiński, prezentacja 
firmy Media Med

 ¾ Ochrona pacjenta przed zakażeniami – higiena rąk – Marzena 
Nowak, SP ZOZ Puławy, Komisja ds. Epidemiologii 

 ¾ Rękawice w  świetle projektu rozporządzenia MZ w  sprawie 
metod zapobiegania zakażeniom spowodowanym wybranymi 
biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o  szczególnej 
zjadliwości – Katarzyna Nowakowska, prezentacja firmy Mercator 
Medical

 ¾ Cezary Bogusz prezentacja produktów firmy Sani System
 ¾ Mikrobiologiczne badania przesiewowe – Dorota Świst, SP ZOZ 

Świdnik, Komisja ds. Epidemiologii 
 ¾ System Sterisol – najwyższy standard w higienie rąk – Mateusz 

Mazurkiewicz, prezentacja firmy Medilab
 ¾ Warsztaty – dezynfekcja rąk – monitorowanie – Anna Bernaszuk, 

SPSK 4 Lublin, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego dla województwa lubelskiego, Komisja ds. 
Epidemiologii 

 ¾ Profilaktyka zakażeń Clostridium difficile w  kontekście my-
cia i  dezynfekcji endoskopów oraz utensyliów szpitalnych – 
Krzysztof Folta, prezentacja firmy DrWeigert 

 ¾ Nadzór nad jakością opieki – planowane zmiany – Beata Roże-
nek, SP ZOZ Bychawa, Komisja ds. Epidemiologii 

 ¾ Nadtlenek wodoru nowa alternatywa w  dezynfekcji po-
wierzchni – Anna Czajkowska, prezentacja firmy Ecolab

 ¾ Innowacyjne tkaniny przeciwdrobnoustrojowe w profilaktyce 
zakażeń szpitalnych w oparciu o badania laboratoryjne – Elż-
bieta Wituń, USD Lublin, Komisja ds. Epidemiologii 

 ¾ Nieantybiotykowe metody profilaktyki i zapobiegania ZUM – 
Sebastian Chmielewski, prezentacja firmy Aesculap Chifa

 ¾ Sprawozdanie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielę-
gniarstwa epidemiologicznego – Anna Bernaszuk, SPSK 4 Lublin, 
Konsultant Wojewódzki w  dziedzinie pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego dla województwa lubelskiego, Komisja ds. Epidemiologii.

Kontrola zakażeń w szpitalu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do 
wiedzy z zakresu mikrobiologii. Istnieje cały szereg zagadnień nieroze-
rwalnie związanych z profilaktyką zakażeń. 

Tematy poruszane na wykładach, to między innymi przesiewowe 
badania mikrobiologiczne, prezentacja przygotowana przez Panią 
Dorotę Świst na podstawie rekomendacji „Zalecenia prowadzenia 
mikrobiologicznych badań u hospitalizowanych pacjentów” opubliko-
wane na stronie internetowej www.antybiotyki.edu.pl. Autorzy publi-
kacji, to grupa ekspertów m.in. prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz 
Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii. Higiena rąk, to temat 
pojawiający się zazwyczaj, gdy spotykają się pielęgniarki epidemiolo-
giczne. Pani Marzena Nowak przedstawiła doświadczenia własne zwią-
zane z wprowadzaniem procedury higieny rąk w szpitalu. Pani Anna 
Bernaszuk omówiła zagadnienia związane z procedurami przeciwepi-
demicznymi oraz w formie warsztatów przedstawiła, na podstawie do-
świadczeń własnych zużycie preparatów do dezynfekcji rąk, w zależ-
ności od ilości wykonywanych procedur, w poszczególnych oddziałach 
szpitala. Zastosowanie srebra w procesie produkcji szpitalnej bielizny 
pościelowej i jej skuteczność w zwalczaniu np. Klebsiella pneumoniae, 
na podstawie prowadzonych badań naukowych przedstawiła Pani Elż-
bieta Wituń. Pani Beata Rożenek omówiła założenia do projektu usta-
wy o Agencji ds. Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta,  
o autoryzacji, planowanych zmianach w akredytacji szpitali, o zdarze-
niach niepożądanych, zarządzaniu jakością w ochronie zdrowia.

Przedstawiciele firm biorących udział w  konferencji przedstawili 
nowe rozwiązania technologiczne odgrywające znaczącą rolę w zapo-
bieganiu i zwalczaniu zakażeń szpitalnych. Należą do nich m.in. system 
zamknięty stosowany w higienie rąk; zastosowanie do dezynfekcji po-
mieszczeń i  sprzętu nadtlenku wodoru – rozpada się na tlen i wodę, 
czyli bezpieczny dla użytkownika i  środowiska. Omówione zostały 
także nowoczesne rozwiązania w  czyszczeniu endoskopów elastycz-
nych, zaprezentowano sterylizatory, myjnie-dezynfektory, maceratory. 
Jako nowość przedstawiono macerator do pieluch/pieluchomajtek. 
Innowacyjnym rozwiązaniem w  zapobieganiu zakażeniom układu 
moczowego jest gotowy do użycia zestaw do cewnikowania pęcherza 
moczowego, jednorazowego użycia, ze zintegrowanym bezigłowym 
portem do pobierania próbki moczu. 

Podsumowując tegoroczną konferencję Pani Anna Bernaszuk Kon-
sultant Wojewódzki w  dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologiczne-
go dla województwa lubelskiego pozwoliła sobie na chwilę refleksji 
wspominając dwadzieścia dziewięć dotychczasowych spotkań Pielę-
gniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej, na przestrzeni 15 lat. Jak 
zawsze spotkanie przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Po zakończonej konferencji, korzystając z uroku miejsca oraz sprzy-
jającej pogody pojawiła się możliwość na chwilę relaksu, odprężenia, 
oderwania się od zawodowej rzeczywistości.

Zwiedzanie Włodawy – miejsca ciekawe historycznie i  kulturo-
wo, wcześniej zaprezentowane przez naszą koleżankę Wandę Spo-
sób, rodowitą włodawiankę. Te szczególne miejsca, to m.in. Kościół 
pw. św. Ludwika z okresu baroku, Cerkiew prawosławna, Klasztor oo. 
Paulinów z  XVIII w., Muzeum Zespół Synagogalny, jako ciekawostka 
Zegar słoneczny w  Rynku, unikat w  skali Polski Czworobok – zespół 
budynków z  dziedzińcem w  środku. Amatorzy obcowania z  naturą 
mieli możliwość skorzystania ze spływu kajakowego, leniwym w  tej 
okolicy, nurtem Bugu. Miłośników grzybobrania zachęcał pobliski las. 
W mig torby, siatki i siateczki zapełniły się borowikami, podgrzybkami  
i kozakami.

XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  
Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej
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W dniach od 13 do 16 września br miałam przy-
jemność brać udział w  XIX Międzynarodo-
wym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ane-

stezjologii i  Intensywnej Terapii.  Po raz pierwszy zjazd ten 
odbywał się w  regionie kujawsko-pomorskim. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa 
Piotr Całbecki  oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bru-
ski. O  randze Zjazdu świadczy też patronat oficjalny World 
Federation of Societies of Anaesthesiologists oraz European 
Society of Anaesthesiology. Patronat honorowy sprawowali 
natomiast JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w  Poznaniu 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, JM Rektor Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. n. med. Andrzej Tre-
tyn, JM Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Collegium Medicum w Bydgoszczy prof. dr hab. n. med. Graży-
na Odrowąż – Sypniewska, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. H. 
Święcickiego UM w Poznaniu dr n. med. Krystyna Mackiewicz 
oraz Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego 
Jurasza w Bydgoszczy dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś.

Uczestnicy zjazdu mogli wysłuchać referatów uznanych na 
świecie wykładowców, zarówno w  dziedzinie anestezjologii, 
jaki i intensywnej terapii. Organizatorzy zadbali o odpowiednią 
liczbę i wysoki poziom specjalistycznych warsztatów praktycz-
nych, wykładów wpisujących się w filozofię szkolenia ustawicz-
nego i tematycznych sesji plenarnych polsko- i anglojęzycznych 
z symultanicznym tłumaczeniem. Obrady odbywały się w Ope-
rze Nova usytuowanej w centrum miasta. Jest ona niewątpliwie 
powodem nieprzesadzonej dumy Bydgoszczan, podobnie jak 
malownicza Wyspa Młyńska z jej unikalną infrastrukturą.

W tym znamienitym gronie z przyjemnością przedstawiłam 
podczas sesji plakatowej wyniki własnych badań naukowych 
dotyczących stresu psychologicznego odczuwanego przez ro-
dziców dzieci leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Nowo-
rodka i  jego skutków. Wśród prezentowanych wyników badań 
znalazły się trzy prace o charakterze ilościowym: (1) Stres rodzi-
ców dziecka hospitalizowanego w OITN - adaptacja kulturowa 
skali „Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit”; (2) 
Stres pourazowy u rodziców niemowląt w przeszłości hospitali-
zowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka: czynniki 
ryzyka w  świetle analizy regresji; (3) Rozwój potraumatyczny 
u rodziców niemowląt z powikłanym stanem zagrożenia życia 
okresem noworodkowym, oraz jedna praca o charakterze jako-
ściowym: (1) Jak pomóc rodzicom naszych małych pacjentów 
w trakcie ich hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii?.

Współautorkami pierwszej pracy pt. „Stres rodziców dziecka 
hospitalizowanego w OITN - adaptacja kulturowa skali „Paren-

tal Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit”; były mgr Ilo-
na Rozalska i mgr Aleksandra Wróbel z Zakładu Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwer-
sytet Medyczny w  Lublinie. Noworodki i  wcześniaki, leczone 
w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (OITN), znajdują się 
w stanie zagrożenia zdrowia i życia - głównym zadaniem per-
sonelu tego oddziału jest ich ratowanie. Nie można zapominać 
jednak, że w  trakcie hospitalizacji dziecka należy otoczyć ho-
listyczną opieką nie tylko samego pacjenta, ale także jego ro-
dzinę. Zarówno poród, często o dramatycznym przebiegu, jak 
i czas hospitalizacji dziecka, oraz okres po wypisaniu ze szpitala, 
są dla rodziców źródłem bardzo silnego stresu. Badania wska-
zują na związek pomiędzy odczuwanym stresem a występowa-
niem u  rodziców chorych noworodków objawów nasilonego 
lęku i depresji oraz szeregu innych zaburzeń. Dodatkowo stres 
odczuwany w  trakcie hospitalizacji może mieć odległe czaso-
wo efekty, chociażby w  postaci zespołu stresu pourazowego. 
Pomiar stresu rodzicielskiego w  OITN wspomaga stosowanie 
prawidłowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i psychologicznej 
oraz pomaga ocenić postępy rodziców w  radzeniu sobie z  tą 
trudną sytuacją. Margaret Miles i  wsp. stworzyli narzędzie do 
oceny odczuwanego przez rodziców stresu w okresie hospita-
lizacji noworodka w OITN: Parental Stressor Scale: Neonatal In-
tensive Care Unit (PSS:NICU). Skala ta składa się z trzech podskal: 
(1) widoki i dźwięki spotykane w OITN, (2) wygląd i zachowanie 
dziecka oraz (3) stres związany z opóźnieniem przyjęcia roli ro-
dzicielskiej. W  pracy tej przedstawiłyśmy właściwości psycho-
metrycznych polskiej adaptacji skali PSS:NICU. Badania walida-
cyjne przeprowadzono w grupie 129 matek (85,4%) i 22 ojców 
(14,6%) niemowląt hospitalizowanych w 4 oddziałach intensyw-
nej terapii noworodka. Uzyskane przez nas wyniki wskazują na 
wysoką rzetelność rozpatrywanych skal. Narzędzie może być 
wykorzystywane w badaniach empirycznych oraz w diagnozie 
indywidualnej. Zachęcam też do wykorzystania tego narzędzia 
podczas pisania prac magisterskich z pielęgniarstwa i położnic-
twa. Sam kwestionariusz oraz instrukcję jego stosowania udo-
stępniam bowiem nieodpłatnie w celach naukowych.

 Kolejna praca dotyczyła stresu pourazowego u rodziców 
niemowląt w przeszłości hospitalizowanych w Oddziale Inten-
sywnej Terapii Noworodka, a konkretnie jego czynników ryzy-
ka w świetle analizy regresji. Analiza piśmiennictwa wskazuje, 
iż częstość występowania zespołu stresu pourazowego (PTSD) 
u  matek dzieci hospitalizowanych w  OITN wynosi od 5% do 
64%, a u ojców – od 8% do 40%. Celem pracy było wskazanie 
zmiennych socjodemograficznych i  psychologicznych rodzi-

XIX Międzynarodowy Zjazd 
Polskiego Towarzystwa  

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

► Ciąg dalszy na str. 14
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ców oraz zmiennych opisujących stan kliniczny noworodka, 
istotnie związanych z nasileniem stresu pourazowego. Przeba-
dano rodziców 41 niemowląt (41 ojców i 41 matek) w wieku od 3 
do 11 miesięcy, które w okresie noworodkowym były hospitali-
zowane w OITN (USzD w Lublinie). W badaniu z zastosowaniem 
standaryzowanych narzędzi badawczych oceniano subiektyw-
ną reakcję rodzica na przeżytą traumę, poziom odczuwanego 
stresu oraz style radzenia sobie ze stresem. Nasilenie obja-
wów zespołu stresu pourazowego w  grupie mężczyzn wyno-
siło średnio 39/88 punktów, a w grupie kobiet 49/88 punktów. 
W  grupie ojców predyktorami nasilenia objawów PTSD były: 
nasilenie objawów PTSD występujące u partnerki, poziom od-
czuwanego stresu, a także stosowanie stylu skoncentrowanego 
na emocjach w sytuacjach problemowych, Model ten wyjaśniał 
53% wariancji zmiennej wyjaśnianej. W grupie kobiet istotnymi 
predyktorami nasilenia objawów PTSD były: stosowanie w sy-
tuacjach stresowych stylu skoncentrowanego na unikaniu, oraz 
nasilenie objawów PTSD u ojca dziecka. Zaproponowany mo-
del wyjaśniał 47,0% wariancji zmiennej wyjaśnianej. W związku 
z powyższym, możemy wywnioskować, że dane socjodemogra-
ficzne rodziców i stan kliniczny dziecka nie są istotnie związane 
z nasileniem objawów PTSD w grupie matek i ojców niemowląt 
w przeszłości leczonych w OITN. Nasilenie objawów PTSD jest 
natomiast związane z szeregiem zmiennych o charakterze psy-
chologicznym, do których zaliczyć można min. styl radzenia so-
bie ze stresem, nasilenie objawów PTSD u partnera oraz poziom 
odczuwanego stresu.

Trzecia praca dotyczyła rozwoju potraumatycznego u rodzi-
ców niemowląt z powikłanym stanem zagrożenia życia okresem 
noworodkowym. Jak już zaznaczyłam, narodziny skrajnego 
wcześniaka lub ciężko chorego dziecka, są dla jego rodziców 
traumatycznym wydarzeniem, w  którego następstwie może 
dojść do szeregu zmian, w  tym także pozytywnych, które są 
określane mianem rozwoju potraumatycznego (PTG). Celem 
pracy było zbadanie występowania i  nasilenia rozwoju po-
traumatycznego w grupie rodziców dzieci, które w przeszłości 
wymagały intensywnej terapii. Samoopisowe badanie objęło 
106 rodziców dzieci, które w okresie noworodkowym znalazły 
się w stanie zagrożenia życia i wymagały leczenia w Oddziale 
Intensywnej Terapii Noworodka. Narzędzie badawcze zawie-
rało szereg standaryzowanych narzędzi, które umożliwiły oce-
nę: nasilenia rozwoju potraumatycznego, nasilenia objawów 
stresu potraumatycznego, odczuwanego stresu, stylów radze-
nia sobie ze stresem, częstości stosowania w  sytuacji stresu 
strategii „Pozytywne przewartościowanie i  rozwój” (podskala 
Wielowymiarowego Kwestionariusza Radzenia Sobie ze Stre-
sem). Respondenci wypełniali także metryczkę, zawierającą 
szczegółowe pytania dotyczące danych socjodemograficznych 
i medycznych badanego i jego dziecka. Stwierdzono tendencję 
do wyższych wyników PTG u matek niż u ojców (odpowiednio 
69.0±20.8 i 63.5±18.1 punktów). W celu wyjaśnienia zmienności 
poziomu rozwoju potraumatycznego oszacowano współczyn-
niki w regresji wielorakiej. Zmienne do modelu zostały wybrane 

metodą regresji krokowej wstecznej, ale w całej próbie model 
ten (zawierający zmienne: nasilenie PTSD, stosowanie strategii 
Pozytywne Przewartościowanie i  Rozwój oraz doświadczenie 
żałoby po śmierci dziecka) wyjaśniał zaledwie 29% zmienności 
rozwoju potraumatycznego. Ostatecznie został zaproponowa-
ny model drzewa wyjaśniający zmienność rozwoju potrauma-
tycznego, ale tylko w  grupach z  wysokim i  niskim poziomem 
PTG. Model ten zawiera 3 zmienne: stosowanie strategii Pozy-
tywne Przewartościowanie i  Rozwój, nasilenie PTSD oraz po-
ziom odczuwanego stresu.

Temat ostatniego wystąpienia zawarłam w  retorycznym 
pytaniu: „Jak pomóc rodzicom naszych małych pacjentów 
w  trakcie ich hospitalizacji w  Oddziale Intensywnej Terapii?”. 
Stres towarzyszący narodzinom wcześniaków i ciężko chorych 
dzieci jest bardzo silny. W  trakcie hospitalizacji dziecka w  Od-
dziale Intensywnej Terapii Noworodka (OITN) można wskazać 
szereg specyficznych czynników, które możemy rozpatrywać 
w kategorii stresorów. Są to między innymi: przekonanie o cier-
pieniu dziecka, nieznajomość otoczenia i sprzętu, konieczność 
zastosowania oddechu zastępczego, niespodziewane włącze-
nie alarmów czy niemożność ochrony własnego dziecka przed 
bólem. Ogromny stres, odczuwany przez rodziców chorego 
dziecka, może skutkować rozwojem zespołu stresu pourazowe-
go. W związku z tym, należy zapewnić opiekę nie tylko dziecku, 
na którym skoncentrowany jest zespół terapeutyczny, ale rów-
nież jego rodzicom. Celem pracy było opracowanie praktycz-
nych wskazówek dla personelu, ukierunkowanych na pomoc 
rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych i  ciężko chorych, 
hospitalizowanych w  OITN. Analizie poddano 106 pisemnych 
wypowiedzi rodziców noworodków przebywających w  OITN 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Na podsta-
wie zgromadzonego materiału sformułowano dziesięć prak-
tycznych porad dla personelu medycznego. Są one możliwe do 
zastosowania w praktyce bez konieczności angażowania jakich-
kolwiek nakładów finansowych. Są to: (1) Pomóż poznać oto-
czenie, (2) Mów do dziecka i o dziecku nazywając je po imieniu, 
(3) Pomóż zmniejszyć poczucie winy i poczuć się dobrą mamą, 
(4) Mów prawdę. Nie obiecuj złotych gór, (5) Pociesz, powiedz 
komplement, nie zabijaj nadziei, (6) Nie oceniaj, jeśli rodzice nie 
odwiedzają dziecka, (7) Okaż troskę mamie i  tacie dziecka, (8) 
Skontaktuj z psychologiem, (9) Opiekuj się i zapewnij o opiece, 
(10) Pomóż zapewnić opiekę duszpasterską. Naszym zdaniem, 
istotne w opiece nad dzieckiem jest zapewnienie wsparcia rów-
nież jego rodzicom. Wymienione działania są proste i nie wyma-
gają angażowania nakładów finansowych.

Dziękuję Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  
w Lublinie za sfinansowanie mojego uczestnictwa  

w XIX Międzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
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28.09.2017 r. w  siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położ-
nych w  Lublinie odbyło się szkolenie dla położnych. Szkole-
nie zorganizowane zostało przez Polski Bank Komórek Ma-
cierzystych oraz Komisję ds. położnych działającą przy ORPiP  
w Lublinie.

Celem szkolenia było przekazanie jak najszerszej wiedzy nt. 
możliwości wykorzystania komórek macierzystych pozyska-
nych z krwi pępowinowej, którą można pobrać w czasie porodu.

W  szkoleniu uczestniczyły osoby, które dzieląc się swoją 
wiedzą i posiadanym doświadczeniem zawodowym dały moż-
liwość poszerzenia i ugruntowania wiedzy z dziedzin porusza-
nych w swoich wykładach uczestniczkom spotkania.

Przybyłych na szkolenie przywitał przewodniczący ORPiP 
w Lublinie p. mgr Andrzej Tytuła.

Pani dr n. med. Magdalena Chrościcka-Krawczyk w  swoim 
wyczerpującym wykładzie przedstawiła różne możliwości wy-
korzystania komórek macierzystych w  neurologii dziecięcej.  

Dr Magdalena Chrościcka jest pracownikiem Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Lublinie – Klinika Neurologii Dziecięcej. 
Jako jedyna w Polsce dokonuje wielu podań komórek macierzy-
stych dzieciom chorującym na wiele schorzeń neurologicznych 
( gł. porażenie mózgowe dziecięce), dzięki czemu stan zdrowia 
i jakość życia dzieci i ich rodzin w znacznym stopniu ulega po-
lepszeniu.

Pani mgr Agnieszka Brześcińska – wiceprezes Stowarzysze-
nia Położnych Rodzinnych w swoim wystąpieniu przedstawiła 
możliwości jakie daje NFZ położnym w prowadzeniu ciąży fizjo-
logicznej. Korzystając ze swojego doświadczenia wskazała na 
co należy zwrócić szczególną uwagę oraz jak bezpiecznie poru-
szać się w obowiązujących przepisach prawnych.

Bardzo ciekawymi przemyśleniami oraz swoim doświad-
czeniem zawodowym podzieliła się z  nami pani mgr Graży-
na Stochmal – położna z SP Sz. W im. Jana Bożego w Lublinie. 
W swoim wykładzie pt. „Poród – żeby było magicznie” zwróciła 
uwagę uczestniczek szkolenia na sytuacje, których należy uni-
kać w czasie porodu oraz na te których nie może zabraknąć, aby 
czas związany z narodzinami swoich dzieci, pobyt na sali poro-
dowej oraz spotkanie z położną na stałe pozostały w pamięci 
mam jako przeżycie miłe i doniosłe. Jako sytuacja, którą zechcą 
jeszcze raz przeżyć.

Pani mgr Agnieszka Guz-Mordarska położna przedstawiciel 
Polskiego Banku Komórek Macierzystych przypomniała wszyst-
kim uczestniczkom jaką wiedzę dotyczącą pobierania i banko-
wania krwi pępowinowej powinnyśmy jako położne przeka-
zywać rodzicom, z  którymi spotykamy się w  trakcie edukacji 
okołoporodowej.

Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy, wymiany do-
świadczeń, a także do wielu miłych spotkań.

Agnieszka Kais – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie 

Propagowanie wiedzy  
o komórkach macierzystych

Uczestnicy Szkolenia nt. Propagowania wiedzy  
o komórkach macierzystych.



16 wrzesień-październik 5/2017

„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w LublinieDr n. med. Grażyna Stadnicka – Zakład Podstaw Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

W dniach 17.09 -23.09.2017 r. odbyło się sympo-
zjum ukraińsko-polskie „Zdrowie publiczne 
a rehabilitacja IMPAKT 2017, 190 lat uzdrowiska 

Truskawiec”. 
Współprzewodniczącymi komitetu organizacyjnego byli: 

 ● prof. dr hab. n. med. Oleg Lubiniec, kierownik Katedry 
Organizacji i Zarządzania Służbą Zdrowia, Lwowskiego 
Narodowego Uniwersytetu Medycznego, członek To-
warzystwa Zdrowia Publicznego Obwodu Lwowskiego;

 ● prof. dr hab. n. med. Katarzyna Sygit, Wydział Kultury 
Fizycznej i  Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, 
członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Społecznej i Zdrowia Publicznego;

 ● mgr med. Andrij Kulczyński, burmistrz miasta Truska-
wiec. 

Organizatorzy sympozjum wyznaczyli następujący kie-
runki prac: 

 ● Uzdrowisko Truskawiec – nasz spadek społeczny i me-
dyczny: historia i współczesność.

 ● Problemy międzynarodowe zdrowia publicznego
 9 choroby nie znają granic 
 9 nierówność w zakresie zdrowia 
 9 zdrowie publiczne w unii europejskiej
 9 zdrowie mieszkańców wsi 
 9 rehabilitacja i  aktywność fizyczna – ich miejsce 
w zdrowiu publicznym.

 ● Zdrowie publiczne – problemy codzienności (w tym go-
spodarka, e-zdrowie i technologie współczesne, jakość 
świadczeń medycznych, prawa pacjenta, ubezpiecze-
nie zdrowotne).

 ● Zdrowie oraz tryb życia.
Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny, jego 

uczestnikami byli zarówno pracownicy naukowi, jak i prak-
tycy, lekarze, pielęgniarki, położne, specjaliści ds. zdrowia 
publicznego, fizykoterapeuci, psycholodzy. 

Sympozjum w  Truskawcu skupiło około 200 naukow-
ców, przedstawicieli wielu ośrodków akademickich w Pol-
sce oraz Ukrainy, specjalistów z wielu dziedzin. Uczestnic-
twem czynnym obrady zaszczycili m.in. goście z Słowacji, 
Białorusi, Australii. 

Uroczyste otwarcie sympozjum odbyło się w auli sana-
torium „Truskawiec”. Merytoryczną cześć sesji plenarnej 
wypełniło osiem referatów, w tym sześciu zwracało uwa-
gę na aktualne problemy medycyny społecznej i zdrowia 
publicznego w Polsce i na Ukrainie. 

Pierwszy referat w  sesji plenarnej wygłosił historyk, 
krajoznawca Iwan Skybak – prezentując wybitnych na-
ukowców i  lekarzy miasta – kurortu Truskawiec w  latach 
1827-1939. Jednym z wybitnych naukowców, który po raz 
pierwszy wykonał analizę siarkowodorowych truskawiec-
kich źródeł mineralnych oraz opublikował wyniki swoich 

badań w  1936 r. był farmaceuta Teodor Torosevicz. Naj-
większy rozwój uzdrowiska datuje się na początek XX 
wieku. W  okresie międzywojennym Truskawiec trzykrot-
nie otrzymał złoty medal jako najlepsze uzdrowisko Pol-
ski. Autor prezentacji zwrócił uwagę na walory lecznicze 
wody „Naftusii”. 

Prof. dr hab. n. med. Volodymyr Kozyavkin zaprezento-
wał osiągnięcia Międzynarodowej Kliniki Leczenia Reha-
bilitacyjnego w Truskawcu. Metoda Kozyavkina – System 
Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej (SIRN), sto-
sowana w wyżej wymienionej Klinice – to uznana i bardzo 
skuteczna metoda leczenia pacjentów z  dziecięcym po-
rażeniem mózgowym, osteochondrozą, powikłaniami po 
urazach oraz organicznym porażeniem układu nerwowe-
go. Profesor poprzez analizę studium przypadku, przed-
stawił cały proces leczenia i rehabilitacji trzech dziewczy-
nek z mózgowym porażeniem dziecięcym z Iraku, Ukrainy 
i Polski, wskazując na skuteczność i zalety tej metody te-
rapii.

Prof. dr hab. n. med. Hennadij Słabkyj (Narodowy Uni-
wersytet w  Uzhorodzie) przedstawił referat pt. „Koncep-
cyjne zasady tworzenia systemu zdrowia publicznego na 
Ukrainie”. Zaś Justyna Malaszka z urzędu zdrowia publicz-
nego Polskiego Ministerstwa Zdrowia omówiła założenia 
programu „Zdrowie publiczne 2017” i wskazała rolę i zna-
czenie Narodowego programu ochrony zdrowia na popra-
wę zdrowia ludności polskiej. 

Pozostałe referaty sesji plenarnej zwracały uwagę na 
„Podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów i  jakości po-
mocy – problem współczesności” (dr n. med. Jakub Owoc), 
„Bezpieczeństwo artykułów spożywczych dla zdrowia” (dr 
n. med. Jarosław Pinkas), „Epidemia cukrzycy - problem 
medyczny, społeczny i  ekonomiczny (dr n. med. Marcin 
Węgrzyniak).

W kolejnym dniu konferencji odbył się oksfordzki panel 
dyskusyjny pt.: „Rozwój systemu ochrony zdrowia – za-
lety współpracy transgenicznej”. W  panelu wzięli udział 
naukowcy oraz przedstawiciele władz rządowych i regio-
nalnych Polski i  Ukrainy. Dyskutowano nad profilaktyką 
chorób zakaźnych tj. AIDS, gruźlica w aspekcie dużej mi-
gracji ludności. Zwracano uwagę na potrzebę wspólnego 
programu szkolenia podyplomowego personelu medycz-
nego (lekarzy, pielęgniarek). 

Program Sympozjum zawierał pięć sesji problemowych 
oraz sesję plakatową. Poszczególne sesje problemowe do-
tyczyły następujących zagadnień: 

Sesja nr 1 – Zachowania zdrowotne, utrzymanie zdrowia 
i  promocja zdrowia osób w  różnym wieku, podczas której 
podjęto m.in. takie problemy jak: zachowania zdrowotne 

„Zdrowie publiczne a rehabilitacja IMPAKT 2017”
UKRAIŃSKO- POLSKIE SYMPOZJUM Truskawiec 17-23.09.1017

► Ciąg dalszy na str. 17
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studentów z  wybranych państw Europy, odpowiedzial-
ność mieszkańców miasta i wsi za własne zdrowie, aktyw-
ność fizyczna ludzi w starszych grupach wiekowych jako 
determinant zdrowia. W  tej sesji podejmowano również 
analizę zachowań zdrowotnych kobiet z  nowotworem 
piersi, pacjentów z  otyłością, nadciśnieniem tętniczym, 
nietrzymaniem moczu, RZS, cukrzycą.

Sesja nr 2 – Zdrowe środowisko. Promocja zdrowia, która 
obejmowała 17 wystąpień, a  do najważniejszych zagad-
nień należy zaliczyć: tradycja i  nowoczesność medycyny 
uzdrowiskowej, rehabilitacja osób z różnymi jednostkami 
chorobowymi, hałas, źródła energii w mieszkaniu a środo-
wisko i zdrowie, rola mediów w promocji zdrowia. 

Sesja 3 – Problemy służby zdrowia, podczas której omó-
wiono m.in. czynniki stresogenne w  pracy pielęgniarki, 
motywacja zawodowa pielęgniarek, organizacja pracy 
pielęgniarek w  kontekście wypalenia zawodowego, pro-
blem z agresją pacjentów wobec pielęgniarek, ocena sku-
teczności wdrażania wyników prac naukowych do prak-
tyki w służbie zdrowia, reforma służby zdrowia a miejsce 
rehabilitacji medycznej, promocji zdrowia w tym systemie. 

Sesja nr 4 – Problemy zdrowia publicznego. Problemy 
zdrowotne i  społeczne osób starszych, postawiono tezę, 
że obecnie na świecie następuje wzrost populacji osób 
starszych, co rodzi skutki odczuwane przez całe społe-
czeństwo, służbę zdrowia oraz rzutuje na gospodarkę 
i kulturę danego kraju. Przy istniejącym aktualnie systemie 
świadczeń medycznych grupa osób starszych znajduje się 
na najsłabszej pozycji w  odniesieniu do możliwości uzy-
skania specjalistycznej opieki medycznej. Zarazem w  tej 
grupie wraz z wiekiem rośnie zapotrzebowanie na usługi 

medyczne, w  szczególności na pielęgnacyjno-lecznicze, 
opiekuńcze oraz leczniczo-rehabilitacyjne. 

Sesja nr 5 – Problemy zdrowotne, najobszerniejsza za-
gadnieniowo pod względem prezentowanych proble-
mów zdrowotnych. Wśród najważniejszych z nich należy 
wymienić turystykę prozdrowotną, urazy czaszkowo-mó-
zgowe, stosowanie środków odurzających, patologie tar-
czycy, hipoplazja pochwy u  dziewcząt, farmakologiczne 
leczenie bólu, oddziaływanie na obciążenia psychogenne. 

Należy zaznaczyć, iż odbywała się także sesja plakatowa, 
która poruszała między innymi takie zagadnienia jak: dia-
gnostyka pierwotnej próchnicy nieużytkowej i ubytkowej 
u 18 letniej młodzieży, uwarunkowania socjodemograficz-
ne a jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym, 
zachowania zdrowotne osób po 65 r.ż., zamieszkałych 
w  środowisku domowym, determinanty zespołu meta-
bolicznego u  rolników, jakość przebiegu ciąży w  terenie 
zagrożonym ekologicznie, w której różnorodna tematyka 
skłoniła uczestników do przemyśleń i ożywionej dyskusji. 

W  godzinach popołudniowych 22.09.2017, nastąpiło 
podsumowanie konferencji, podczas którego Profesoro-
wie Alfred Owoc oraz Oleg Lubiniec zaprezentowali efek-
ty pracy grup tematycznych oraz w imieniu organizatorów 
podziękowali uczestnikom za aktywny udział w konferen-
cji. Międzynarodowe Sympozjum stanowiło forum waż-
nych do wymiany doświadczeń i  osiągnięć naukowych. 
Interdyscyplinarne podejście zintegrowało wszystkich za-
interesowanych problematyką zdrowia publicznego. 

Uczestnictwo w Konferencji zostało sfinansowane  
ze środków ORPiP w Lublinie.
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22 sierpnia 2017 r.

W  siedzibie OIPiP w  Lublinie obyło się posiedzenie Prezydium 
OIPiP w  Lublinie podczas, którego podjęto uchwałę w  sprawie 
nadania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, po-
łożnej.

4 września 2017 r.

W  siedzibie NRPiP w  Warszawie odbyło się posiedzenie Prezy-
dium NIPiP, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewod-
niczący ORPiP Lublinie. 

6 września 2017 r.

W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się spotkanie Komisji ds.  
Jakości Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej. 
W siedzibie Szpitala odbył się Jubileusz 70-lecia Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w  Lublinie, 
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 
w Lublinie. 

12 września 2017 r.

W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się spotkanie Komisji ds. 
Epidemiologii. 

12-14 września 2017 r.

W Suwałkach odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Prze-
wodniczący ORPiP w Lublinie.

13 września 2017 r.

W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie Komisji ds. Ety-
ki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej. 

14 września 2017 r.

W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Nauki Kształcenia i  Rozwoju Zawodowego podczas, którego 
członkowie rozpatrzyli wnioski o  dofinansowanie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pomocy Socjalnej podczas, którego członkowie Komisji rozpa-
trzyli wnioski o  przyznanie zapomóg bezzwrotnych pielęgniar-
kom i położnym znajdującym się w trudniej sytuacji losowej.

19 września 2017 r. 

W  siedzibie OIPiP w  Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie podczas, którego pod-
jęto uchwały w  sprawie nadania uprawnień do wykonywania 
zawodu pielęgniarki, położnej, zatwierdzono wypłatę zapomóg 
losowych bezzwrotnych pielęgniarkom, położnym znajdującym 
się w trudniej sytuacji losowej oraz bieżących spraw z prac OIPiP 
w Lublinie. 

21 września 2017 r. 

W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Operacyjnego. 

21-22 września 2017 r.

Odbyła się wycieczka Klubu Seniora działającego przy OIPiP 
w Lublinie do Lichenia -Torunia. 

KALENDARIUM
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22-23 września 2017 r. 

W Okunince odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa zorga-

nizowana przez Konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa 

epidemiologicznego oraz Komisję ds. Epidemiologii działającej 

przy ORPiP w Lublinie pt. „Procedury przeciwepidemiologiczne”, 

w której udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP 

w Lublinie.

25 września 2017 r. 

W Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie odbyła się konferencja dla 

pielęgniarek i położnych „Bezpieczeństwo prawne pielęgniarek 

i położnych”. Organizatorem konferencji była Okręgowa Izba Pie-

lęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Towarzystwo Ubezpieczeń 

INTER Polska S.A.

27 września 2017 r.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lubli-

nie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPSK Nr 4, w którym 

udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lubli-

nie.

28 września 2017 r.

W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się szkolenie dla położnych 

zorganizowane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 

przy współpracy z Okręgową Izba Pielęgniarek i Położnych w Lu-

blinie nt. „Propagowanie wiedzy o komórkach macierzystych”. 

29 września 2017r.

W siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ odbyło się 

posiedzenie Rady LOW NFZ, w którym udział wziął Pan Andrzej 

Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 

KALENDARIUM
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Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej 
zaprasza na

Pielgrzymkę samolotową  
do Ziemi Świętej

W programie: Jerozolima, Nazaret, Betlejem, Ain Karem, Kana Galilejska, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw, 
Jaffa, Góra Karmel, Góra Tabor, Tabha, Yardenit, Tel Aviv, Betania, Morze Martwe,  
rejs po Jeziorze Genezaret. 

Termin: 05 – 11 lutego 2018 r.
Cena: 3190 PLN + 140 $ (przy udziale 40 osób)

Wylot samolotem ze Świdnika

Zapisy: zaliczka 1200 zł do wyczerpania miejsc u duszpasterza służby zdrowia 
Tel.: 663983783

Współorganizator: Biuro Podróży KAMA TOURS Katarzyna Dziewulska
ul. Ogrodowa 8/1, tel: 605846556 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00
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Analiza ekspercka polityki zdrowotnej ograniczającej palenie tytoniu w 
Polsce w kontekście realizacji celów i zadań „Strategii Walki z Rakiem w 

Polsce w latach 2015-2024” - badanie Delphi 

 
Dokonanie oceny spójności polityki ograniczającej palenie tytoniu w 
Polsce z działaniami zakładanymi w tym zakresie w „Strategii Walki z 
Rakiem w Polsce w latach 2015-2024”. 
 
 

 
W badaniu wykorzystano tzw. metodę delficką (ang. Delphi study) - 
prowadzoną na odległość dyskusję grupy ekspertów. W ramach metody 
celowo dobrany panel ekspertów kilkukrotnie - zazwyczaj dwa lub trzy 
razy – proszony jest o wyrażenie anonimowych opinii na zadany temat, a 
także ocenę i skomentowanie opinii innych uczestników badania. W 
większości przypadków dyskusja ta ma sformalizowany, 
ustrukturalizowany i celowy charakter i jest prowadzona przy pomocy 
przygotowanej wcześniej ankiety.  
 
W ramach realizacji badania, 128 ekspertów, w tym m.in. przedstawicieli 
administracji publicznej, środowiska naukowego, organizacji 
pozarządowych aktywnych na polu zdrowia publicznego oraz mediów, 
poproszono o dokonanie oceny spójności dwóch wskazanych przez 
zespół badawczy dokumentów. Ocenie poddano „Strategię Walki z 
Rakiem w Polsce 2015-2024” oraz obecną edycji Narodowego Programu 
Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, tj. dokumenty 
kluczowe z punktu widzenia walki z epidemią nowotworów złośliwych 
oraz polityki ograniczającej zdrowotne następstwa palenia tytoniu w 
Polsce. Analizie poddano zarówno oceny przyznane przez ekspertów 
obydwu dokumentom jak i zgodność wyrażonych przez nich opinii. 
 

 
Badanie rozpoczęto  w lutym 2017 roku. Po dokonaniu selekcji 
ekspertów oraz opracowaniu ankiety badawczej (faza przygotowawcza 
badania), pierwszą rundę badań terenowych przeprowadzono w  
kwietniu 2017 r. – wówczas 28 spośród 128 zaproszonych ekspertów 
wypełniło przesłany drogą elektroniczną kwestionariusz (wskaźnik 
odpowiedzi wyniósł 21,9%).  
 
 
Zgodnie z założeniami badawczymi, zebrane dane i wnioski 
wykorzystano do przygotowania koncepcji drugiej części badania (faza 
analityczna pierwszej rundy), której celem było wypracowanie 
wspólnego stanowiska odnośnie kwestii, w których opinie ekspertów 
były najbardziej rozbieżne. Wysłane w lipcu 2017 r. zaproszenie do 
udziału w kolejnej rundzie badania skierowano wyłącznie do 28 
ekspertów, którzy wcześniej wzięli aktywny udział w badaniu. Ostateczna 
liczba ekspertów w drugiej części badania wyniosła 24 osoby (wskaźnik 
odpowiedzi na poziomie 85,7%).  
 
 
 
 
 
 
 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI – I RUNDA BADANIA 

Główne cele określone w "Strategii Walki z Rakiem w Polsce" oraz 
"Narodowym Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia 
Tytoniu" zostały ocenione jako spójne: średnia ocena wyniosła 4, w 
skali od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało najwyższy stopień spójności. Wysoko 
(oceny od 3,6 do 4,0) oceniono także spójność poszczególnych 
cząstkowych działań i zadań bezpośrednio dotyczących ograniczania 
zdrowotnych następstw palenia tytoniu. 
 
75% ekspertów uznało konieczność uzupełnienia "Strategii Walki z 
Rakiem" o wskaźniki realizacji proponowanych działań. 
 
71% ekspertów uznało, że uszczegółowienia wymagają proponowane w 
"Strategii Walki z Rakiem" działania w zakresie biernego palenia, 
edukacji społecznej, egzekwowania przepisów zakazujących reklamy 
tytoniu oraz polityki podatkowej wobec wyrobów tytoniowych. 
 

Oba dokumenty zostały nisko ocenione w kwestii ich adekwatności do 
problemu używania papierosów elektronicznych oraz wyzwań 
związanych z obecnością na rynku nowych wyrobów tytoniowych (1 
było najczęściej pojawiającą się oceną w przypadku obydwu 
dokumentów). 
 
Oba dokumenty wymagają poszerzenia o rozwiązania uwzględniające 
partnerstwo publiczno-prywatne i udział organizacji pozarządowych w 
realizowanych działaniach. Eksperci zwrócili także uwagę na niską 
innowacyjność działań proponowanych w obydwu dokumentach.  
Potrzebom tym przyznano najwyższy priorytet (5 w skali od 1 do 5). 
 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI – II RUNDA BADANIA 

„Strategię Walki z Rakiem” należy uzupełnić przede wszystkim o 
problematykę biernego palenia tytoniu oraz o działania związane z 
ochroną Polaków przed tym zjawiskiem (42% ekspertów przydzieliło 
najwyższą rangę temu problemowi).  

Zdaniem 67% ekspertów oba dokumenty powinny zostać uzupełnione o 
działania związane z obecnością na rynku e-papierosów i nowych 
wyrobów tytoniowych. 
 
Dzieci i młodzież, kobiety oraz osoby z niskim wykształceniem były 
najczęściej wskazywane przez ekspertów jako najbardziej priorytetowe 
grupy docelowe działań informacyjnych opisanych w obu dokumentach. 
 

CELE I ZADANIA POLITYKI OGRANICZAJĄCEJ  
ZDROWOTNE NASTĘPSTWA PALENIA TYTONIU W POLSCE 

NOWE WYZWANIA I PROBLEMY 

CELE I ZADANIA POLITYKI OGRANICZAJĄCEJ  
ZDROWOTNE NASTĘPSTWA PALENIA TYTONIU W POLSCE 

NOWE WYZWANIA I PROBLEMY 

CEL BADANIA: 

METODOLOGIA 

REALIZACJA BADANIA 

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: 

 
→ Oba dokumenty powinny w większym stopniu uwzględniać zagrożenia związane z obecnością na rynku e-papierosów i nowych wyrobów 

tytoniowych; 
→ Dzieci i młodzież, kobiety oraz osoby z niskim wykształceniem powinny być głównymi grupami docelowymi działań informacyjnych 

dotyczących zdrowotnych następstw palenia; 
→ Problem biernego palenia powinien być uwzględniony w „Strategii Walki z Rakiem”; 
→ Działania proponowane w „Strategii Walki z Rakiem" powinny zostać opisane bardziej szczegółowo i uwzględniać wskaźniki ich realizacji. 

 

Badanie zostało zrealizowane przez zespół badawczy Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie (Krzysztof Przewoźniak – kierownik projektu,  
Jakub Łobaszewski, Paweł Koczkodaj) w ramach grantu naukowego przyznanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem w konkursie ONKOGRANTY 
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Stanowisko Nr 9 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 22 sierpnia 2017 roku 
w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

Skierowane do  
 
Ministra Zdrowia 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), Prezydium NRPiP wnosi o pilną jej nowelizację 
z uwagi na bardzo krzywdzące i nierówne traktowanie osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej wobec innych grup wykonujących zawody 
medyczne.
Prezydium NRPiP popiera działania strony rządowej dotyczące kompleksowego uregulowania kwestii wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Jednak 
w związku z brakiem akceptacji przez Ministerstwo Zdrowia postulatów dotyczących wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zawartych w Sta-
nowisku Nr 7 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek 
i położnych ponownie apelujemy w tej sprawie.
Prezydium NRPiP wnosi o dokonanie pilnej nowelizacji przedmiotowej ustawy w następujących kwestiach:
I. Zmiana Załącznika do ustawy – tabeli określającej współczynniki pracy w pkt 7-9 w następujący sposób: 

1. Pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położna z tytułem magistra położnictwa i z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa – współczynnik 1,05;

2. Pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położna z tytułem magistra położnictwa albo pielęgniarka lub położna z tytułem spe-
cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – współczynnik 1,0;

3. Pielęgniarka lub położna bez tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – współczynnik 0,74.
II. Niezależnie od powyższego, treść Załącznika do ustawy powinna być sformułowana w sposób jednoznacznie przewidujący, że wyższy 

współczynnik pracy przysługuje pielęgniarce lub położnej posiadającej wykształcenie wyższe (magister pielęgniarstwa, magister położnic-
twa) lub specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa.

III. Wprowadzenie wyraźnego zapisu w art. 3 ust. 3 ustawy, określającego, że środki finansowe zagwarantowane pielęgniarkom i położnym 
w ramach zawartego Porozumienia z dnia 23 września 2015 roku pomiędzy MZ, NFZ, OZZPiP i NRPiP, i określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U. z 2016 roku poz. 1793 z późn. zm.) na wzrost wynagrodzeń w latach 2015-2019 i lata następne, są niezależne od uregulowań wyna-
grodzenia przewidzianego w ustawie z dnia 08 czerwca 2017 r.

Prezydium NRPiP stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek, niekorzystnym dla pielęgniarek i położnych zmianom w zakresie realizacji w/w Poro-
zumienia. Domagamy się kontynuacji przyjętych w nim zobowiązań, zgodnie z deklaracją obecnie urzędującego Pana Konstantego Radziwiłła 
Ministra Zdrowia.
Powyższe propozycje są wyrazem słusznych oczekiwań naszego środowiska w zakresie należytego wynagradzania za trudną i odpowiedzialną 
pracę. Oczekujemy, że postulowane zmiany zostaną wdrożone jak najszybciej z uwagi na drastycznie i systematycznie rosnące niedobory kadry 
pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

    Sekretarz NRPiP         Prezes NRPiP 
   Joanna Walewander         Zofia Małas

Stanowisko Nr 10 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych

Samorząd zawodowy, sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, wnioskuje 
do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne 
w zakładach leczniczych.
Do NRPiP wpływają liczne sygnały o stosowaniu jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych podczas dyżurów w zakładach leczniczych. 
Taka praktyka nie pozwala na sprawowanie opieki z należytą starannością i z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów, co ma bezpośredni wpływ 
na występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym także błędów medycznych.
W ocenie NRPiP aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545) powinno być zastąpione 
regulacjami prawnymi uwzględniającymi wskaźniki zatrudnienia adekwatne do profilu oddziału szpitalnego i realizowanych w nim świadczeń 
zdrowotnych

    Sekretarz NRPiP         Prezes NRPiP 
   Joanna Walewander         Zofia Małas
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Z wielkim bólem zawiadamiamy, że dn. 4.09.2017 roku, w wieku 69 lat, po ciężkiej chorobie odeszła od nas droga koleżanka 

śp. MARIA KUĆ
Maria była wspaniałą pielęgniarką, żoną, matką, a przede wszystkim naszą cudowną koleżanką i szefową.

Maria ukończyła Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Biłgoraju w roku 1967, a następnie przeprowadziła się do Lublina, gdzie 
podjęła pracę na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej w PSK 4 przy ul. Jaczewskiego. W zakresie jej obowiązków było min. 
asystowanie przy operacjach. Widząc tragiczne konsekwencje wypadków motocyklowych, nigdy więcej nie wsiadła na motor, 

choć wcześniej uwielbiała na nim jeździć. W Lublinie poznała swojego przyszłego męża Krzysztofa. Pobrali się w 1972 r., a rok później na świat 
przyszła ich pierwsza córka Małgorzata. Razem z 6-tygodniowym dzieckiem przeprowadzili się do Kazimierzówki k. Świdnika, gdzie zamieszkali 
w służbowym mieszkaniu i oboje podjęli pracę w Państwowym Domu Pomocy Społecznej dla chłopców i mężczyzn o różnym stopniu niepełno-
sprawności intelektualnej. Maria jako pielęgniarka, Krzysztof jako opiekun. Była to ciężka i niedoceniana praca. Domy Pomocy Społecznej często 
powstawały na uboczu, a w tamtych czasach niewiele mówiło się o integracji. Mało kto wiedział jacy ludzie tam mieszkają i jak trudna jest ta praca, 
w której pielęgniarka często musiała podejmować szybkie i odpowiedzialne decyzje, zwłaszcza, że nie było tam na stałe lekarza. Sytuacja pielęgniarek 
pracujących w DPS z czasem stała się jeszcze trudniejsza w momencie kiedy w roku 1999 rozdzielono Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Pielęgniarki tam zatrudnione przestały być już pracownikami służby zdrowia. W 1974 r. urodził się syn Andrzej, a pięć lat później córka Dorota. 
W 1988 r. cała rodzina przeprowadziła się do Lublina, do nowo wybudowanego bloku przy ul. Pogodnej. Maria kontynuowała pracę w DPS do czasu 
przejścia na emeryturę w 2003 r. W latach 1976-2003 pełniła funkcję kierownika zespołu pielęgniarek i zapisała się w pamięci współpracowników 
i podopiecznych jako wspaniała szefowa, na którą zawsze można było liczyć. Nigdy nie pozostawiła żadnego problemu nierozwiązanego i każdego 
otaczała swoją troską i zainteresowaniem. Starsi podopieczni do dziś wspominają jej pogodną osobę i mówią, jak bardzo za nią tęsknią. Szczególną 
opieką otaczała tych najsłabszych, najgłębiej upośledzonych, którzy w żaden sposób nie mogli okazać, jak są jej wdzięczni. Maria jednak nigdy nie 
oczekiwała podziękowań. Wszystko co robiła, robiła z ogromnym zaangażowaniem i z wielkiego serca. Po przejściu na emeryturę nie zamierzała 
siedzieć bezczynnie. Najpierw przez 3 lata opiekowała się wnukami, a kiedy te podrosły zajęła się swoją działką pod Lublinem, która stała się jej 
pasją. Była dumna z każdej roślinki tam wyhodowanej. Rodzina Marii wspomina ją jako oddaną żonę, matkę i babcię, która zawsze miała dla nich 
czas i wielką radość sprawiało jej opiekowanie się nimi. Uwielbiała gotować dla swojej rodziny, cieszyła się ich radościami i sukcesami. Była przy nich 
w chorobie i w nieszczęściu. Wiecznie zajęta, krzątająca się w kuchni i na działce, nigdy jednak nie zapominała o przyjaciołach i bliskich. Często też 
jeździła w swoje rodzinne strony, aby odwiedzić swoją mamę i rodzeństwo, a przy okazji wybierała się na grzybobranie, które uwielbiała. We wrze-
śniu ubiegłego roku jej spokojne życie zburzyła okrutna diagnoza – rak płuc. Nie poddała się, nie załamała, postanowiła walczyć. Najpierw z pokorą 
i nadzieją poddała się kilkumiesięcznej, bardzo wyniszczającej jej organizm, chemioterapii. Nie narzekała na częste pobyty w szpitalu i bardzo złe 
samopoczucie. Modliła się, przyjmowała sakramenty. Czekała na poprawę stanu zdrowia, która jednak nie nadeszła...
Od maja była przykuta do łóżka, od początku czerwca przebywała w szpitalu, a później w hospicjum w towarzystwie najbliższych. Odeszła do Pana 
w poniedziałkowy poranek 4 września, po cichu, bez cierpienia, otoczona miłością męża, córek i syna, którzy towarzyszyli jej w ostatnich chwilach.

Mario! Spoczywaj w spokoju.

W naszych sercach na zawsze pozostaniesz niezwykłą, wspaniałą osobą, za którą zawsze będziemy tęsknić.
Koleżanki z DPS w Świdniku

Koleżance

Marzenie Oleszko
wyrazy szczerego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

OJCA
składają 

pracownicy z Oddziału Chirurgii 
i Traumatologii Dziecięcej 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Lublinie

wyrazy głębokiego współczucia  
oraz słowa wsparcia i otuchy 

dla

Anny Trepiak
z powodu śmierci

TATY
składają 

pracownicy Kliniki Ortopedii  
i Traumatologii SPSK Nr 4 w Lublinie

Koleżance
Monice Kuś

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
składają 

koleżanki i koledzy z oddziału 
Anestezjologii Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 
im. Jana Bożego w Lublinie

Koleżance
Joli Romanowicz

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

TATY
składają 

pracownicy Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego i Noworodkowego 
SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Koleżance
Marzenie Nowak
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci

TATY
składają 

koleżanki z Komisji ds. Epidemiologii 
OIPiP w Lublinie oraz 

konsultant wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego

Koleżance

Elizie Maj
wyrazy głębokiego i szczerego 

współczucia  
z powodu śmierci

MĘŻA
składają 

koleżanki i współpracownicy z Kliniki 
Okulistyki SPSK Nr 1 w Lublinie
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Koleżance

Dorocie Jarosz-Placha
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

MAMY
składają 

pracownicy Oddziału Urazowo-

Ortopedycznego Szpitala Powiatowego 

w Janowie Lubelskim

Koleżance

Marii Kaproń
wyrazy współczucia i żalu 

z powodu śmierci

MAMY
składają 

Pielęgniarki i Położne z SPZZOZ  

w Janowie Lubelskim

Koleżance

Joannie Kondrackiej-Kędrze
wyrazy szczerego i głębokiego 

współczucia  
z powodu śmierci

OJCA
składają 

Dyrektor, Kierownicza Kadra 
Zarządzająca oraz Pielęgniarki  

i Pielęgniarze z SP ZOZ w Łęcznej 

Koleżance
Lucynie Kołb-Sieleckiej
wyrazy szczerego spółczucia  

z powodu śmierci

MAMY
składają 

współpracownicy Oddziału Chorób 
Wewnętrznych Endokrynologii 
i Diabetologii z Pododdziałem 

Onkologicznym Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Lublinie

Koleżance

Marii Lewandowskiej
wyrazy szczerego i głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają 

Dyrektor, Kierownicza Kadra 
Zarządzająca oraz Pielęgniarki  

i Pielęgniarze z SP ZOZ w Łęcznej 

Koleżance

Izabeli Wieleba
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci

MAMY
składają 

koleżanki i koledzy z Kliniki Chirurgii 

Urazowej Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Pani

Annie Szkamruk
wyrazy szczerego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

BRATA
składają 

pracownicy Kliniki Ortopedii  

i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie

Koleżance
Marcie Potasińskiej

wyrazy głębokiego i szczerego 
współczucia 

z powodu śmierci

TATY
składa 

Kierownicza Kadra Pielęgniarska 
Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Jana Bożego  
w Lublinie

Koleżance

Alinie Jarosz

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci

MĘŻA
składają 

pielęgniarki i położne oraz 

pracownicy Oddziału Ginekologiczno-

Położniczego i Noworodkowego 

SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Koleżance

Wiesławie Ochnik

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

MAMY
składają 

Pielęgniarki i Położne z SPZZOZ  

w Janowie Lubelskim

Koleżance

Teresie Król

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

TATY
składają 

współpracownicy Oddziału 

Wewnętrznego i Pielęgniarki i Położne 

z SPZZOZ w Janowie Lubelskim

KONDOLENCJE
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UWAGA SZKOLENIA!

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że w najbliższym okresie planowane jest 
rozpoczęcie kształcenia wramach:

1. Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

2. Kurs specjalistyczny Edukator wcukrzycy

3. Kurs specjalistyczny Endoskopia

4. Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o składnie wniosków o udział w kształceniu poprzez System Monitorowania Kształcenia.

Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, składanie wniosków i rekru-
tacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania 
Kształcenia tj.SMK.

Oznacza to, że pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym powinny wykonać następujące czynności:

1. Założyć osobiste konta w SMK, zgodnie z instrukcją dostępną nawww.smk.ezdrowie.gov.pl.

2. Dokonać potwierdzenia swojej tożsamości, preferowana forma – za pomocą darmowego profilu zaufanegoePUAP.

3. Złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o weryfikację uprawnień - ważne jest aby dane we wniosku zgadzały się z tymi, 
które posiada OIPiP w prowadzonym przez siebie rejestrze pielęgniarek i położnych, forma złożenia wniosku o weryfikację danych - za pośred-
nictwem SMK.

Osoby, które przed dniem 1 lipca 2017 r. złożyły do organizatorów kształceniu wnioski o udział w kształceniu podyplomowym w wersji papierowej, 
zobowiązane są do dokonania rejestracji w SMK (pkt.1-3), a następnie do złożenia wniosku o udział w kształceniu poprzez SMK, gdyż ich 
wersje papierowe od dnia 1-07-2017r. nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przewodniczący 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

(-) mgr Andrzej Tytuła

UWAGA BEZPŁATNE SPECJALIZACJE!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że w najbliższym okresie planowane jest 
rozpoczęcie kształcenia w ramach dwóch specjalizacji, które będą dofinasowane ze środków Ministerstwa Zdrowia:

1. Szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (25 miejsc bezpłatnych)

2. Szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej (25 miejsc bezpłatnych)

W ramach wymienionych specjalizacji możliwe będzie zakwalifikowanie również po 10 osób na miejsca pełnopłatne.

1. Koszt specjalizacji pełnopłatnej z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki wynosi ok. 3000 zł (trzy tysiące złotych).

2. Koszt specjalizacji z pielęgniarstwa opieki paliatywnej wynosi ok. 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

Jednocześnie informujmy, że podstawą kwalifikacji do specjalizacji jest złożenie wniosku o udział w kształceniu za pośrednictwem systemu SMK 
oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego, którego termin zostanie podany w odrębnym komunikacie.

W związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, składanie wniosków i rekrutacja do udziału 
w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia tj. 
SMK. Oznacza to, że pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym powinny wykonać następujące czynności:

1. Założyć osobiste konta w SMK, zgodnie z instrukcją dostępną nawww.smk.ezdrowie.gov.pl.

2. Dokonać potwierdzenia swojej tożsamości, preferowana forma – za pomocą darmowego profilu zaufanegoePUAP.

3. Złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o weryfikację uprawnień - ważne jest aby dane we wniosku zgadzały się z tymi, 
które posiada OIPiP w prowadzonym przez siebie rejestrze pielęgniarek i położnych, forma złożenia wniosku o weryfikację danych - za 
pośrednictwemSMK.

Osoby, które przed dniem 1 lipca 2017 r. złożyły do organizatorów kształceniu wnioski o udział w kształceniu podyplomowym w wersji papierowej, 
zobowiązane są do dokonania rejestracji w SMK (pkt.1-3), a następnie do złożenia wniosku o udział w kształceniu poprzez SMK, gdyż ich 
wersje papierowe od dnia 1-07-2017r. nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przewodniczący 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

(-) mgr Andrzej Tytuła
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Szkolenia planowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w drugiej połowie 2017 roku 
opublikowane w SMK 30.06.2017 r.

Lp. Rodzaj kształcenia Dziedzina kształcenia
Plan Liczba 

osóbrozpoczęcie zakończenie

1. Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki,  
program dla pielęgniarek 35

2. Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne, program dla pielęgniarek 35

3. Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne, program dla pielęgniarek  
(grupa mieszana bezpłatna/płatna) 35

4. Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne, program dla położnych 30

5. Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne, program dla pielęgniarek 35

6. Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji, program dla położnych 30

7. Kurs specjalistyczny
Edukator w cukrzycy, program dla pielęgniarek i położnych
Włodawa 25

8. Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy, program dla pielęgniarek i położnych 30

9. Kurs specjalistyczny Endoskopia, program dla pielęgniarek 30

10. Kurs specjalistyczny Leczenie ran, program dla pielęgniarek bezpłatne 30

11. Kurs specjalistyczny Leczenie ran, program dla położnych bezpłatne 20

12. Kurs specjalistyczny
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu
systemowym nowotworów, program dla pielęgniarek i położnych 30

13. Kurs specjalistyczny
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie,  
program dla pielęgniarek 30

14. Kurs specjalistyczny
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa, program dla pielęgniarek 
 i położnych 35

15. Kurs specjalistyczny
Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka,  
program dla pielęgniarek i położnych 30

16. Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne, program dla pielęgniarek 35

17. Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne, program dla położnych 25

18. Kurs specjalistyczny
Terapia bólu ostrego u dorosłych,  
program dla pielęgniarek i położnych Włodawa 25

19. Kurs specjalistyczny
Terapia bólu ostrego u dorosłych,  
program dla pielęgniarek i położnych 30

20. Kurs specjalistyczny
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych,  
program dla pielęgniarek i położnych Włodawa 25

21. Kurs specjalistyczny
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych,  
program dla pielęgniarek i położnych 30

22. Kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,  
program dla pielęgniarek i położnych 36

23. Kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,  
program dla pielęgniarek i położnych 24 październik 2017 29 grudzień 2017 36

24. Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne, program dla pielęgniarek i położnych 6 grudzień 2017 31 styczeń 2018 30

25. Kurs specjalistyczny Żywienie dojelitowe i pozajelitowe, program dla pielęgniarek 6 listopad 2017 6 luty 2018 30

26. Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 11 grudzień 2017 17 maj 2019 35

27. Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 12 grudzień 2017 13 maj 2019 30

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia
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