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Informacje
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z pierwszej
ręki

Co otrzymujesz od Izby?
Drogie Koleżanki i Koledzy faktem jest, że samorząd pielęgniarek i położnych utworzony został w celu reprezentowania osób wykonujących
zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego
i dla jego ochrony.
Faktem jest również, że przynależność do samorządu jest obowiązkowa i tworzą go pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone prawo
wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez
właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową
radę pielęgniarek i położnych.

Czytaj na str. 5

Odpowiedzialność zawodowa
pielęgniarek i położnych

W k rót c e nowa o d słona!
■■Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Andrzej Tytuła
tel. 81 536-67-66
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP

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

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

■■Sędzia Dyżurny

tel. 81 536-67-50

■■Dyżur Rzecznika

tel. 81 536-67-51

■■Radca Prawny

tel. 81 536-67-59

I i III czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych to zagadnienie na temat, którego wielokrotnie wypowiadano się na przestrzeni kilku minionych lat. Z tego względu być może uważamy,
że wszystko co istotne w tym obszarze zostało już
powiedziane. Tymczasem rzeczywistość znacznie odbiega od naszych
wyobrażeń. Wystarczy prześledzić sprawozdania z pracy Okręgowych
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej aby uświadomić sobie, że
liczba postępowań prowadzonych przez ten organ z roku na rok niestety rośnie, co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym.

Czytaj na str. 6

Informacja o porozumieniu
z Ministerstwem Zdrowia
W celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki 4x400 brutto brutto
po 2019 roku, wychodząc naprzeciw żądaniom środowiska ze sporów
zbiorowych w roku 2015 (wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 1500
zł), strony porozumiały się, że środki finansowe przekazywane przez
NFZ do świadczeniodawców na podstawie OWU będą nadal przekazywane także po 31-08-2019 r. tj. w kwocie po 1.600,-zł. brutto brutto
miesięcznie na jeden etat lub równoważnik etatu.

II i IV czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

Czytaj na str. 22

spis treści:

przyjmuje w poniedziałek • godz. 14.00 – 16.00

■■Godziny pracy biura:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

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

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

■■Redaguje zespół w składzie:

Krystyna Amborska, Anita Jasztal-Kniażuk, Agnieszka Kais,
Marzena Siek, Maria Olszak-Winiarska, Andrzej Tytuła.
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jest oficjalnym pismem samorządu pielęgniarek i położnych. Rozprowadzany jest
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, skrótów i korekty
redakcyjnej. Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.
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Drogie Koleżanki, Koledzy
Minął ponad miesiąc od
zawarcia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym
Pielęgniarek
i Położnych, Naczelną Radą
Pielęgniarek i Położnych,
Ministrem Zdrowia oraz
Narodowym
Funduszem
Zdrowia porozumienia obejmującego pięć
istotnych dla nas elementów, a mianowicie:
1. włączenia dotychczasowych dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego w celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki 4x 400 po
2019 roku, co w perspektywie przyniesie
zysk na pochodnych wynikających ze stażu pracy, godzin nocnych i świątecznych,
funkcyjnych i nadgodzin o ile takie występują. Przedmiotowe porozumienie reguluje
również zasady wzrostu wynagrodzenia
pielęgniarek i położnych zatrudnionych
w oparciu o umowę o pracę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. W tym miejscu
należy zaznaczyć, że istotny pozostaje
fakt, iż owa regulacja obejmie nie tylko
pielęgniarki i położne środowiskowe, pielęgniarki szkolne ale także pielęgniarki
praktyki oraz pielęgniarki i położne zatrudnione w jednostkach podległych lub
nadzorowanych przez MZ, które dotychczas pozostawały poza obszarem regulacji

wynagrodzeń 4 x 400, a także pielęgniarki
i położne wykonujące zwód w stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
2. wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
od dnia 1 stycznia 2019 r.;
3. wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2019 r.
porady pielęgniarskiej jako świadczenia
gwarantowanego, kontraktowanego przez
NFZ;
4. zagwarantowania od dnia 1 stycznia 2019 r.
6 – dniowego, płatnego urlopu szkoleniowego, który może zostać przeznaczony na
indywidualne dokształcanie się, takie jak
udział w konferencjach, szkoleniach czy
kursach;
5. nowelizacji rozporządzenia w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursów na
stanowiska kierownicze w podmiotach
leczniczych oraz podjęcia innych działań
mających na celu poprawę warunków pracy
pielęgniarek i położnych;
6. wspólnej pracy nad dobrze nam znanym
dokumentem o nazwie „Strategia na rzecz
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce”, w celu jego dostosowania do
bieżących potrzeb naszego środowiska.
Szczegóły oraz informacja o ww. porozumieniu znajduje się na str. 22-25. Istotny pozostaje również fakt, że Porozumienie z dnia 9
lipca 2018 r. w żaden sposób nie ogranicza ani
nie zabrania prowadzenia w poszczególnych

Przewodniczącego

podmiotach leczniczych negocjacji dotyczących warunków płacy czy pracy zatrudnionych
w nich pielęgniarek i położnych, gdyż podane
w porozumieniu wzrosty wynagrodzeń zasadniczych zostały zapisane jako nie niższe niż,
gwarantując tym samym określony wzrost
wynagrodzeń, na który środki przekazane zostaną przez NFZ.
Drogie Koleżanki i Koledzy w czasie kiedy strony przedmiotowego porozumienia prowadziły
rozmowy uzgadniając jego ostateczny kształt,
przynajmniej w kilku podmiotach leczniczych
na terenie działania naszej okręgowej izby,
zakładowe organizacje związkowe prowadziły
negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń,
ostatecznie dochodząc do porozumienia. Był
to zatem kolejny gorący lipiec.
Oceniając obiektywnie działania, które towarzyszyły nam w okresie ostatnich kilku
miesięcy, a to z uwagi na fakt, że negocjacje
dotyczące porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r.
trwały pół roku, ufam, że jego postanowienia
choć w części zaspokoją oczekiwania zarówno
pielęgniarek i położnych w Polsce, jak również
pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP
w Lublinie.

Z pozdrowieniem
Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP w Lublinie

Ewo, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i sercu
-będziesz ciepłym i serdecznym wspomnieniem.
Z żalem i smutkiem żegnamy

Śp. Ewę Kowalską

Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy V i VI kadencji
pielęgniarkę, dobrego i życzliwego Człowieka, doświadczonego samorządowca
delegata na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych od I-do VI kadencji,
członka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych V i VI kadencji
oraz członka Komisji Etyki VII kadencji,
Za swoją etyczną postawę, pracę i wkład w rozwój samorządności zawodowej pielęgniarek
i położnych została odznaczona najwyższym złotym odznaczeniem NRPiP „ZASŁUŻONY DLA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
w imieniu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
składa
Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Andrzej Tytuła
Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
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Andrzej Tytuła – Przewodniczący ORPiP w„Nasz
Lublinie
Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Marzena Siek – Skarbnik ORPiP w Lublinie

Co otrzymujesz od Izby?
Koniecznie przeczytaj!

D

rogie Koleżanki i Koledzy faktem jest, że samorząd pielęgniarek i położnych utworzony został w celu reprezentowania osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej
oraz sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych
zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Faktem jest również, że przynależność do samorządu jest
obowiązkowa i tworzą go pielęgniarki i położne, które mają
stwierdzone prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce
wykonywania zawodu okręgową radę pielęgniarek i położnych.
Faktem jest także, że samorząd posiada swój majątek, w tym
miejscu podkreślę, że w myśl powyższego, samorząd to My
wszyscy. Zatem na nasz wspólny majątek składają się środki finansowe oraz mienie ruchome i nieruchomości. Środki finansowe to w głównej mierze składki członkowskie ale również środki
pochodzące z budżetu państwa na realizację konkretnych zadań, a także te, które pozyskujemy z tytułu prowadzonej działalności. Majątkiem tym zarządza Okręgowa Rada Pielęgniarek
i Położnych na podstawie planu finansowego przyjętego na
konkretny rok kalendarzowy przez Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Każda decyzja finansowa podejmowana jest
gremialnie, w oparciu o przepisy prawa co służyć ma tzw. przejrzystości finansowej.
W celu zobrazowania działalności OIPiP w Lublinie, w kontekście zwrócenia uwagi na te formy aktywności samorządu, któ-

re rodzą konkretne skutki finansowe i stanowią równocześnie
konkretny rodzaj wsparcia kierowany do jego członków poniżej
zamieszczamy informacje na temat „Co dajemy ze składek pielęgniarkom”. Zestawienie, jak zauważycie przygotowane zostało w oparciu o dane z minionego roku, a to z uwagi na fakt, iż rok
finansowy 2017 został zamknięty.
Zwróćcie uwagę na liczbę i wartość pozycji w tym zestawieniu. Znajdziecie wśród nich takie, które wracają do Was w postaci pieniężnej – konkretna wpłata na rachunku bankowym,
wówczas kiedy ubiegacie się o zapomogę losową czy dofinansowanie do kształcenia ale są wśród nich również takie, które
stanowią konkretną formę wsparcia rzeczowego lub merytorycznego – bezpłatne szkolenia, porady prawne, praca zespołów i komisji problemowych, a także takie jak np. ubezpieczenie
OC, które stanowią formę zabezpieczenia zdarzeń mogących
wystąpić w przyszłości, a związanych z aktywnością zawodową
i konsekwencjami ponoszonymi z jej tytułu.
Zadajmy sobie więc pytanie: Czy samorząd pielęgniarek i położnych faktycznie niczego nie daje swoim członkom…? W swojej ocenie bądźmy obiektywni pamiętając o tym, że większe
wpływy finansowe również wówczas gdy pochodzą ze składek
członkowskich niosą za sobą większe możliwości. Jeśli potrzeby
zderzymy z kreatywnością wówczas osiągniemy więcej.

Co dajemy ze składek pielęgniarkom? rok 2017
PRZYCHODY
SKŁADKI OGÓŁEM w 2017 r.

Kwota
2 440 640,66

KOSZTY
ŚWIADCZENIA BEZPOŚREDNIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Kwota
1 000 340,00

1

Konferencje, sympozja i zjazdy (krajowe i zagraniczne)

20 000,00

2

Ubezpieczenie OC pielęgniarek

20 640,00

3

NASZ GŁOS (z kosztem wysyłki)

4

Bezpłatne szkolenia prowadzone przez OIPIP

5

Dofinansowania do kształcenia podyplomowego

175 000,00

6

Komercyjne szkolenia po kosztach w naszym OKPPiP

235 000,00

7

Zapomogi losowe

125 000,00

8

Pożegnanie emerytek i upominki

9

72 000,00
125 000,00

46 500,00

Konferencje naukowe dla pielęgniarek i położnych (organizowane przez OIPiP)

5 000,00

10

Coroczna Pielgrzymka do Częstochowy pracowników Służby Zdrowia

2 000,00

11

Spotkanie opłatkowe

9 700,00

12

Dzień Pielęgniarki i Położnej

13

Komisje problemowe i zwrot kosztów podróży

100 000,00
26 500,00

14

Klub Seniora

6 000,00

15

Wyróżnienia dla najlepszych pielęgniarek i położnych (laureaci konkursów)

7 000,00

16

Porady prawne

15 000,00

17

Transport na protesty, wiece organizowane przez OZZPiP

10 000,00

Co daje średnio ok. 130 zł na osobę przy 8000 odprowadzających składki.
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mgr Anita Jasztal-Kniażuk – OIPiP w Lublinie
mgr Andrzej Tytuła – OIPiP w Lubinie

Odpowiedzialność zawodowa
pielęgniarek i położnych

O

dpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych to zagadnienie na temat, którego wielokrotnie
wypowiadano się na przestrzeni kilku minionych lat.
Z tego względu być może uważamy, że wszystko co istotne w tym obszarze zostało już powiedziane. Tymczasem
rzeczywistość znacznie odbiega od naszych wyobrażeń.
Wystarczy prześledzić sprawozdania z pracy Okręgowych
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej aby uświadomić sobie, że liczba postępowań prowadzonych przez
ten organ z roku na rok niestety rośnie, co jest zjawiskiem
bardzo niepokojącym. Wobec powyższego, pomimo iż od
lat organ Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Komisja ds. Etyki przy ORPiP w Lublinie, a także
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie prowadzą szkolenia prewencyjne i konferencje tematyczne
dotyczące obszaru odpowiedzialności zawodowej, zagadnień prawnych i zachowań etycznych, należy na nowo
pochylić się nad tym tematem. Powinien on nieustannie
pozostawać w obszarze naszych zainteresowań, gdyż stanowi centrum naszej aktywności zawodowej. Bez wątpienia jest to obszar, od którego zależy komfort wykonywanej
przez nas pracy, ów komfort pozostaje z kolei zależny od
znajomości przepisów prawa oraz podejmowanych przez
nas decyzji, konsekwencje których w przypadku wszczęcia
postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej będą decydowały o naszej winie lub oczyszczeniu
z zarzutów. W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie
pielęgniarek i położnych czytamy, iż samorząd powołany
został w celu sprawowania pieczy i nadzoru nad należytym
wykonywaniem zawodu pielęgniarki i zawodu położnej
oraz ustalania i upowszechniania zasad etyki zawodowej,
sprawowania nadzoru nad ich przestrzeganiem, a także
egzekwowania od swoich członków dostosowania się do
ustalonych reguł poprzez orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej i sprawowanie sądownictwa polubownego. Zagadnieniu temu został poświęcony Rozdział
6, tejże ustawy. Czym zatem jest owa odpowiedzialność.
Jest to obowiązek ponoszenia przewidzianych w przepisach prawa konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób. W przypadku pielęgniarek i położnych obszar
odpowiedzialności obejmuje cały zakres działalności zawodowej, a one same ponoszą odpowiedzialność na kilku
płaszczyznach: prawnej, karnej, cywilnej, materialnej,
służbowej, zawodowej i etycznej. Z tego względu jeszcze
raz należy podkreślić jak ważna jest znajomość przepisów
6

regulujących wykonywanie zawodu pielęgniarki i zawodu
położnej, poczynając od znajomości elementarnych aktów prawnych takich jak przywołana wyżej ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz ustawa z dnia 15
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, a także
aktów wykonawczych do ustawy oraz Kodeksu Pracy,
Kodeksu Karnego, Kodeksu Cywilnego, Regulaminów zakładowych, zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku pracy, standardów
i procedur postępowania obowiązujących w podmiocie
leczniczym, Kodeksu Etyki Zawodowej, jak również ustaw
i rozporządzeń regulujących funkcjonowanie systemu
opieki zdrowotnej. Faktem jest, że nie sposób przyswoić
wszystkich wymienionych wyżej dokumentów, to dobrze, gdyż nie o literalną znajomość prawa tu chodzi, to
co istotne w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
i zasad należytego wykonywania zawodu to świadomość
tego, jak w bezpieczny sposób wykonywać zawód, jakie
konsekwencje rodzą podejmowane przeze mnie decyzje
i ogólne rozeznanie na temat dokumentów, które regulują
obszar mojej aktywności zawodowej. Pamiętajmy również
o tym, że postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn może toczyć się na kilku
płaszczyznach jednocześnie, niezależnie np. od postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, postępowania
w sprawie o wykroczenie lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której
przepisy szczególne przewidują takie postępowanie.
Wobec powyższego, problem pozostaje złożony, a konsekwencje naszych decyzji dalekosiężne. Przytoczona na
wstępie definicja odpowiedzialności stanowi o tym, że
ponosimy konsekwencje zachowania się własnego, co
pozostaje bezdyskusyjne, jak również zachowania się innych osób, z czym z reguły gotowi jesteśmy podjąć polemikę. Jak to? pytamy, ja mam odpowiadać za zachowanie
się mojej koleżanki…? Tymczasem pytanie to pozostaje
nieuzasadnione zarówno w przypadku odpowiedzialności pielęgniarskiej i położniczej kadry kierowniczej na
każdym szczeblu zarządzania, jak również w sytuacji pielęgniarek i położnych odpowiedzialnych za sprawowanie
bezpośredniej opieki nad pacjentem, co wynika z regulacji prawnych oraz z zapisów Kodeksu Etyki Zawodowej
Pielęgniarki i Położnej. Wyraźnie zaznaczyć należy, że
► Ciąg dalszy na str. 7
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Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Odpowiedzialność zawodowa

elementarnym aktem prawnym w praktyce zawodowej

nego podaje leki i autoryzuje ten fakt w dokumentacji

pielęgniarek i położnych jest ustawa z dnia 15 lipca 2011

medycznej. Podany przykład nie jest dowodem na dobrą

r. o zawodach pielęgniarki i położnej, która określa zasady

współpracę i wzajemną pomoc, jest przejawem braku

i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

odpowiedzialności oraz nie znajomości elementarnych

Z tego względu w pierwszej kolejności winniśmy zapo-

zasad, niesie za sobą skutek w postaci poświadczenia nie-

znać się przynajmniej z Rozdziałem 2 tejże ustawy, gdyż

prawdy co jest przestępstwem oraz obowiązek wzięcia na

znajdziemy w nim cenne w codziennej praktyce zawodo-

siebie za ten czyn odpowiedzialności,

wej informacje na temat czym jest wykonywanie zawodu,

- dokumentacja medyczna nie jest odzwierciedleniem

jakie obowiązują nas zasady podczas wykonywania zawo-

stanu faktycznego, koncentrując się chociażby na rapor-

du, do udzielania jakiego rodzaju świadczeń zdrowotnych

tach pielęgniarskich możemy mówić o sytuacji, w której

mamy prawo i po spełnieniu jakich warunków. Z kolei lek-

z pewnym wyprzedzeniem czasowym (wolna chwila

tura Kodeksu Etyki Zawodowej i ustawy z dnia 1 lipca 2011

podczas dyżuru) sporządzamy raport, wówczas pomimo

r. o samorządzie pielęgniarek i położnych pomoże nam

braku złej woli, może zdarzyć się tak, że nasz raport jest

zrozumieć w jakich obszarach ponosimy odpowiedzial-

delikatnie mówiąc nie rzetelny, na przykład wtedy gdy

ność zawodową i jakie są konsekwencje naszych decyzji,

sporządzamy go o godz. 15:00, wówczas gdy do zakoń-

wówczas gdy pozostajemy w kolizji z aktualną wiedzą

czenia dyżuru pozostaje jeszcze 4 godziny,

medyczną, kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowy-

- podanie leku bez pisemnego zlecenia lekarskiego lub

mi. W następnej kolejności powinniśmy zaprzyjaźnić się

w sytuacji gdy pomimo pisemnego zlecenia lekarskiego

z dokumentacją obowiązującą w podmiocie leczniczym,

mamy wątpliwości co do nazwy leku, sposobu podania

w którym wykonujemy zawód niezależnie od rodzaju wią-

lub dawki,

żącego nas zobowiązania czy formy zatrudnienia, a także

- udział pielęgniarki/ położnej w procesie leczenia krwią

przepisami regulującymi zagadnienia związane z realiza-

i preparatami krwiopochodnymi w sytuacji, w której pielę-

cją i autoryzacją zleceń lekarskich czy prowadzenia do-

gniarka/ położna nie posiada odpowiednich kwalifikacji.

kumentacji medycznej. Pamiętajmy również, że z zagad-

Przykłady możemy mnożyć i z pewnością przy okazji

nieniem odpowiedzialności zawodowej wiąże się również

różnego rodzaju szkoleń prowadzonych na bazie podmio-

temat niepożądanych zdarzeń medycznych oraz o tym,

tów leczniczych lub po za nimi, w tym, albo przede wszyst-

że powodem wszczęcia postępowania przed Okręgowym

kim przez Organ ORzOZ, który jest organem Okręgowej

Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej może być

Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie należy to czynić,

również nasz sposób traktowania pacjenta czy współpra-

a to z uwagi na fakt, iż dopiero zobrazowanie zagadnienia

cownika, a więc zachowania, które w pierwszej kolejności

konkretnym przykładem uświadamia nam skalę i rangę

związane są z poziomem naszej kultury osobistej. Za-

problemu, zwraca uwagę na pozornie nieistotne zacho-

chowania zawodowe pielęgniarek i położnych powinna

wania, które tak naprawdę nie powinny mieć miejsca.

cechować umiejętność zastosowania teorii w praktyce

Wówczas zyskujemy komfort pracy, bezpieczeństwo nas

oraz zdolność przewidywania konsekwencji zachowań

samych i naszych podopiecznych.

będących wynikiem podjętych i niepodjętych decyzji.

Niniejszy artykuł stanowi jedynie zasygnalizowanie

Pomocne w uświadomieniu sobie niezgodności naszych

zagadnienia odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek

zachowań z aktualną wiedzą medyczną, przepisami pra-

i położnych i zainspirowany został świadomością stanu

wa, a w efekcie koniecznością poniesienia konsekwencji

faktycznego. Doniesienia medialne, powierzchowna tylko

jest bazowanie na konkretnych przykładach, przytoczmy

analiza rocznych sprawozdań z pracy, składanych przez

kilka z nich:

organ Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-

- zlecenie lekarskie zostaje zrealizowane przez dwie

dowej, informacje uzyskane podczas spotkań tematycz-

różne osoby w sytuacji gdy powinno zostać zrealizowane

nych i konferencji, to źródła na podstawie, których jesteśmy

przez jedną osobę, a mianowicie jedna z pielęgniarek/

w stanie wnioskować o sytuacji pielęgniarek i położnych

położnych przygotowuje i podaje iniekcje, druga zlece-

w kontekście odpowiedzialności zawodowej i z całą odpo-

nie to autoryzuje w dokumentacji medycznej. Koleżanka

wiedzialnością stwierdzić, że należy dołożyć wszelkich sta-

z dyżuru nocnego rozkłada leki, koleżanka z dyżuru dzien-

rań aby na nowo budować naszą świadomość zawodową.
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Wydarzenia

Uroczystość wręczenia dyplomów

absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu

W

dniu 10 lipca 2018 roku w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
W uroczystości wzięły udział Władze Uczelni m.in. JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Drop, Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego prof. dr
hab. Hanna Trębacz, Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym prof. dr hab. Wojciech Załuska, Prodziekan Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej prof. dr hab. Grażyna Biała, a także przedstawiciele jednostek administracyjnych Uczelni.
Uroczystość uświetniła również obecność Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, Wojewody Lubelskiego dr hab. Przemysława
Czarnka, Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie Marii Królak,
Wiceprzewodniczącej
Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Agnieszki Kais oraz dyrektorów
i naczelnych pielęgniarek lubelskich
szpitali.
Podczas dyplomatorium nastąpiło
uroczyste wprowadzenie symbolu
światła, złożenie ślubowania oraz
czepkowanie absolwentów.
Od prawej: Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu
Ministerstwa Zdrowia, prof. Andrzej Drop Rektor UM w Lublinie,
Maria Królak Dyrektor CKPPiP w Warszawie
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„Nasz Głos”
- Pismo
Okręgowej Izby
Pielęgniarek
i Położnych
w Lublinie Szpital Dziecięcy w Lublinie
Klaudia Baraniuk, Beata Salasa,
Anna
Szewczak,
Beata
Gruda
– Uniwersytecki

Wyzwania kardiologii dziecięcej

Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej
– Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Kraków 14 - 16 czerwca 2018

W

dniach 14 - 16 czerwca 2018 roku w Krakowie odbyła
się konferencja pt” Wyzwania kardiologii dziecięcej”,
zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Konferencja miała charakter naukowo - szkoleniowy,
a program bardzo bogaty merytorycznie i obfitujący w ciekawe
przykłady i przypadki z życia wzięte.
Kardiologię dziecięcą śmiało możemy uznać za jedną z ważniejszych społecznie dyscyplin medycznych. W specjalności
tej dokonuje się mnóstwo pozytywnych zmian pod względem
kadrowym, sprzętowym i lokalowym pomimo to w dalszym
ciągu istnieje duży niedobór wysoko wykwalifikowanej kadry
o szczególnych predyspozycjach, odpornej na obciążenia psychiczne i fizyczne.
Niezwykle istotną rolę w doskonaleniu opieki nad małymi
pacjentami kardiologicznymi stanowią systematyczne szkolenia, także w ramach dorocznych konferencji Sekcji Kardiologii
Dziecięcej - Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tematem przewodnim były trudne diagnostycznie i terapeutycznie
różne typy arytmii, nowe trendy w leczeniu niewydolności serca, innowacje w diagnostyce omdleń u dzieci, natomiast z wad
serca wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne w zespole Fallota.
Program konferencji podzielono na sesje tematyczne i rozłożono na trzy dni robocze. Pierwszego dnia odbywały się warsztaty z podziałem na grupy tematyczne.
1. Zaburzenia rytu serca - EKG w arytmiach uwarunkowanych
genetycznie: zespół wydłużonego QT i zespół Brugadów.
2. Zastosowanie echokardiografii w diagnostyce wybranych
wad wrodzonych serca u noworodków.
3. Monitorowanie echokardiograficzne zaburzeń hemodynamicznych u noworodków.
Był to czas spędzony niezwykle konstruktywnie i merytorycznie budujący dający możliwość sprawdzenia wiedzy i trafności stawiania diagnoz zarówno dla pielęgniarek jak i lekarzy.
Drugi dzień konferencji rozpoczął sie od oficjalnego przywitania gości przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. n. med. Andrzeja Rudzińskiego. Wśród sław, które
zaszczyciły nas swoją obecnością był światowej sławy kardiochirurg Marc Gewillig (Leuven), który wygłosił wykład na temat
trendów i wyzwań w leczeniu dzieci po operacji Fontna.
Miłym akcentem ze strony organizatorów był ukłon i wspomnienie wybitnych osobowości polskiej kardiologii, które
odeszły od nas w ostatnich latach. Przypomnienie osiągnięć
i uczczenie minutą ciszy pamięci po zmarłych.
Wykład gościa specjalnego prof. dr hab. n. med. Janusza Skalskiego pt.”Od pediatrii mistycznej do pragmatycznej w dawnej
Polsce” był idealnym wstępem do dużego bloku tematycznego
o nowych trendach w leczeniu niewydolności serca u dzieci.
Z głównych tematów, które zostały poruszone to:
1. Patomorfologia niewydolności serca i nowe markery
u dzieci.
2. Aktualne standardy leczenia niewydolności serca u dzieci.
3. Mechaniczne wspomaganie krążenia i przeszczep serca
u dzieci.

4. Przypadek Banding pnia płucnego - jako metoda leczenia
niewydolności skurczowej lewej komory u niemowląt z kardiomiopatią rozstrzeniową.
Drugi blok tematyczny pod egidą prof. dr hab. n. med. Katarzyny Bieganowskiej pt.”Nowe spojrzenia na omdlenia u dzieci”
wywołał burzliwą dyskusję. Wśród czołowych problemów zostały omówione:
1. Nowa definicja omdleń odruchowych, metody diagnostyczne.
2. Leczenie omdleń odruchowych.
3. Przyczyny nagłego zgonu sercowego - rola badań genetycznych.
4. Któremu dziecku z omdleniami wszczepię stymulator?
5. Przypadek: Zespół Brugadów potwierdzony genetycznie.
W trzecim bloku tematycznym po przewodnictwem prof. dr
hab. n. med. Roberta Sabiniewicza zaprezentowano osiągnięcia i doświadczenie wszystkich większych ośrodków kardiochirurgii w Polsce w leczeniu jednej z częściej występujących wad
wrodzonych serca u dzieci - Zespołu Fallota.
Na temat diagnostyki i kwalifikacji do leczenia operacyjnego oraz rokowania wypowiadał się prof. dr hab. n. med. Andrzej Rudziński, który z dużym entuzjazmem i dumą opowiadał i udowadniał wszystkim jak pozytywne, wczesne i odległe
wyniki leczenia kardiochirurgicznego przynoszą diagnostyka
inwazyjna i zabiegi interwencyjne przed leczeniem operacyjnym TOF u dzieci.
Cenną informacją dla zespołu terapeutycznego, płynącą od
prelegentów był głos, iż jakość życia małych pacjentów po zabiegu operacyjnym Zespołu Fallota, znacznie się poprawia i nie
należy zabraniać im aktywności fizycznej.
Bardzo długi i wyczerpujący dzień zakończyła wspólna sesja
Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii dziecięcej prof.
dr hab. n. med. Jacka Białkowskiego i prof. dr hab. n. med. Waldemara Bobkowskiego Przewodniczącego Sekcji Kardiologii
Dziecięcej PTK. Dokonali oni ustnej prezentacji najciekawszych
wystąpień na konferencjach naukowych oraz publikacji naukowych członków Sekcji Kardiologii Dziecięcej z poprzedniego
roku kalendarzowego.
Trzeci dzień konferencji poświęcony był sesji przypadków
i polegał na tym, iż wszystkie mniejsze i większe ośrodki kardiologii i kardiochirurgii w Polsce mogły przedstawić specyficzne
przypadki i pochwalić się efektami terapeutycznymi. Najciekawsza sesja wzbudziła największe zainteresowanie i największe emocje. Burzliwa dyskusja i wymiana doświadczeń zapewne
przyniosła pożądany efekt. Omawiane kazusy to:
1. Skrajnie rzadki wariant (LQTS 7) u dziewczynki, wyzwanie
diagnostyczne i terapeutyczne.
2. Przez żołądek do serca - dylematy diagnostyczno - terapeutyczne u 13 - letniego chłopca z utratami przytomności.
3. Nieoczekiwane powikłania nadciśnienia tętniczego
u nastolatka.
4. Infekcyjne zapalenie wsierdzia - temat wciąż aktualny.
Historia choroby 17 - letniej pacjentki.
► Ciąg dalszy na str. 10
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Wyzwania

5. Prenatalna restrykcja przewodu tętniczego - czego można
spodziewać się u noworodka ?
6. Częsty objaw, rzadkie rozpoznanie - na co warto zwrócić
uwagę w diagnostyce omdleń u dzieci ?
7. Historia rodziny zapisana w genach.
8. Failing Fontana - czy skończyły się możliwości postępowania?
9. Hybrydowe zamknięcie mięśniowego ubytku przegrody
między komorowej u 4,5 kilogramowego niemowlęcia.
10.” Drzewo na talerzu „- pacjent o operacji Fontana...
11. Rodzinna kardiomiopatia rozstrzeniowa z nieprawidłowym genem TPM1.
12. Co ma infekcyjne zapalenie wsierdzia do stymulacji bezelektrodowej.
13. Zakażenia RSV u noworodków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z wrodzonymi wadami serca.
14. Ostre zapalenie osierdzia, stały problem pediatryczny
w diagnostyce i leczeniu u dzieci.

kardiologii dziecięcej

Konferencję zakończyło wystąpienie Delegata Narodowego
AEPC prof. dr hab. n. med. Joanny Dangel, która na co dzień zajmuje sie diagnostyką prenatalną wad rozwojowych.
Kolejna sesja kardiologii dziecięcej zakończyła się sukcesem
organizacyjnym. W jednym miejscu w tym samym czasie zebrały się największe sławy i osobistości świata kardiologii i kardiochirurgii w Polsce. Przyjazna atmosfera i empatia sprzyjały wymianie doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Poruszane tematy
i przytaczane przykłady wywołały burzę umysłów i konstruktywną dyskusję, pobudzając do dalszego działania i doskonalenia metod diagnostycznych i terapeutycznych. Był to czas spędzony w miłej i przyjaznej atmosferze, wśród ludzi zarażających
swym entuzjazmem.
Dziękujemy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie za wsparcie
i umożliwienie uczestnictwa w tej konferencji.

Podziękowanie
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Agnieszka Jamroży – Oddział Neonatologii„Nasz
SPZOZ
w Lubartowie,
Głos”
- Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
mgr Agnieszka Moszczyńska-Błaszczak, mgr Marzena Soja – Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka SPSK4 w Lublinie - Certyfikowane Doradczynie Laktacyjne

XI Zjazd Centrum Nauki o Laktacji
Warszawa 08-09.06.2018 r.
W dniach 08-09.06.2018r. w Warszawie odbył się XI Zjazd
Centrum Nauki o Laktacji pod hasłem „Karmienie piersią- skoro
naturalne, to dlaczego bywa trudne ?”.
Organizatorami byli: Centrum Nauki o Laktacji, Fundacja
Twórczych Kobiet, a współorganizatorem zjazdu było Polskie
Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczego WUM.
Patronat honorowy nad Zjazdem objęła Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pediatryczne oraz Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.
W skład komitetu naukowo-organizacyjnego tego wydarzenia weszły: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, prof. dr
hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik, dr n.med. Magdalena Nehring-Gugulska, dr Monika Żukowska-Rubik.
Interesujący program dwudniowego zjazdu obejmował sesje
naukowe, sesje warsztatowe oraz panele dyskusyjne. Pierwszy
dzień podzielony był na 3 sesje naukowe: Karmienie piersią to
zadanie, Karmienie piersią to ochrona oraz Problemy laktacyjne. Drugi dzień obejmował 6 różnych warsztatów.
Gości, wykładowców i uczestników zjazdu powitała dr n.med.
Magdalena Nehring-Gugulska, natomiast kilka słów wstępu do
obrad wygłosiła prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska.
Pierwsza sesja obejmowała ocenę opieki laktacyjnej w Polsce (badanie CNoL i PTKiDL) sprawowaną przez położne w szpitalu, lekarzy rodzinnych oraz certyfikowanych doradców laktacyjnych. Analiza statystyczna wykazała, iż tylko pewna grupa
lekarzy docenia znaczenie karmienia piersią i uwzględnia je
w swojej praktyce. Wyniki raportu pokazują, że położne zachęcają matki do karmienia i są dostępne w sprawach laktacji, ale
duże wątpliwości budzi jakość oferowanej pomocy praktycznej i zasobu niezbędnych informacji przekazywanych matkom.
Z analizy przeprowadzonych badań wynika, iż doradcy i konsultanci laktacyjni są potrzebą i skuteczną grupą zawodową, a specjalistyczna porada laktacyjna udzielana przez nich rozwiązuje
problemy laktacyjne wśród matek karmiących naturalnie.
Bardzo ciekawy wykład pt. „Bakterie w mleku ludzkim. Co
to jest dysbioza bakteryjna i jak się objawia? Czy mogą pomóc
probiotyki?” przedstawił prof. Juan Miguel Rodriguez, który zajmuje się badaniami dotyczącymi mikrobioty ludzkiej w okresie
okołoporodowym. W wykładzie zaprezentował badania dotyczące bakterii obecnych w mleku kobiecym, które jest źródłem
komensalnych i potencjalnie probiotycznych bakterii, z możliwością wpływania na wczesną kolonizację jelita niemowlęcia.
Sugerował, iż ekspozycja niemowlęcia karmionego piersią na
tak dużą liczbę fenotypów bakteryjnych może wywierać korzystny wpływ zapobiegający chorobom układu pokarmowego
i oddechowego oraz może zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy
lub otyłości.
W drugiej sesji naukowej bardzo ważne zagadnienia obejmował wykład „Matka karmiąca z depresją – wyzwanie dla zespołu
terapeutycznego” lek. Joanny Krzyżanowskiej-Zbuckiej z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w którym najważniejszym przesłaniem dla osób opiekujących się matką karmiącą
z depresją, jest to, że błędem jest pozbawienie kobiety bardzo
ważnego zadania w roli matki, jakim jest karmienie piersią. Kobiety, które nie mogą karmić piersią doświadczają nawrotów
traumy, czują żal, że nie przeżyły tego ważnego czasu tak, jakby
chciały, są bardziej podatne na epizody depresyjne i mają poczucie porażki. Umiejętnie dobrana terapia farmakologiczna
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połączona z psychoterapią umożliwia karmienie piersią chorej
kobiecie.
Niezmiernie ciekawym tematem było zapoznanie uczestników
z zastosowaniami pozażywieniowymi mleka kobiecego. Prowadząca wykład dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny z Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka WUM przedstawiła sposoby
wykorzystania mleka kobiecego m.in.: w leczeniu i prewencji
AZS, odpieluszkowego zapalenia skóry, nieżytu nosa, noworodkowego zapalenia spojówek, pielęgnacji kikuta pępowinowego
oraz we wspomaganiu leczenia przeciwnowotworowego, a nawet w medycynie regeneracyjnej. Wspomniała także, że wiele
opisanych właściwości terapeutycznych mleka kobiecego i siary
dotyczy mleka bezpośrednio po odciągnięciu, natomiast mleko
poddane mrożeniu lub pasteryzacji ma ograniczoną aktywność
biologiczną.
Kolejnym punktem Zjazdu było wręczenie certyfikatów Doradcy Laktacyjnego CDL 2018 oraz Promotora karmienia piersią.
Ostatnia sesja dotyczyła problemów laktacyjnych, w której
między innymi poruszono bardzo częsty problem, jakim jest leczenie ran brodawek. Wykład przedstawiła Dr n. med. Magdalena Negring-Gugulska. Skuteczne leczenie ran brodawek ma znaczenie dla ochrony przed bólem i zapaleniem piersi. Coraz więcej
dowodów świadczy o tym, że prawidłowa mikroflora piersi może
zmniejszać ryzyko raka piersi. Podczas leczenia poranionych brodawek należy pamiętać, że podstawowym działaniem jest ocena
i korekta techniki karmienia, a wspomagającym stosowanie preparatów gojących przeznaczonych dla kobiet karmiących.
Drugi dzień zjazdu obfitował w liczne warsztaty. Dotyczyły
one efektywnego ssania z zastosowanie kapturków, smoczków
oraz lejków, chustonoszenia, działań terapeutycznych w depresji poporodowej, ciekawych przypadków z praktyki doradców
laktacyjnych, standardu żywienia wcześniaka mlekiem matki
oraz diagnostyki i postępowania z krótkim wędzidełkiem języka
u dziecka karmionego piersią. Zagadnienie skróconego wędzidełka jest nadal tematem kontrowersyjnym, ale doświadczenia
specjalistów pokazują, że w sytuacji problemów z karmieniem
piersią, plastyka chirurgiczna wędzidełka jest często ostatecznym rozwiązaniem problemu.
Zjazd zakończył się podsumowaniem i rozdaniem certyfikatów uczestnictwa.

Uczestnictwo w Konferencji zostało sfinansowane
ze środków OIPiP w Lublinie.
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Rekomendacje Polskiego
Towarzystwa Położnych
w zakresie stosowania kwasu
dokozaheksaenowego (DHA)
w okresie karmienia piersią
Polskie Towarzystwo Położnych na posiedzeniu dnia 21 grudnia 2017 roku, po przeanalizowaniu dostępnej literatury, jak
również rekomendacji innych towarzystw naukowych i grup
ekspertów poświęconych stosowaniu kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w okresie laktacji, wydało rekomendacje.
Przeprowadzona analiza piśmiennictwa uwzględniała szczególną sytuację polskiej populacji. Stanowisko przedstawia
stan wiedzy na dzień przeprowadzenia analizy.

Cel
Celem rekomendacji jest przedstawienie zaleceń dotyczących
prawidłowej podaży kwasu dokozaheksaenowego (DHA) z grupy kwasów tłuszczowych omega-3. Wśród istotnych zagadnień
związanych z rekomendacją wymienić należy właściwy bilans
tego kwasu w diecie, jego dodatkową podaż w postaci suplementów oraz bezpieczeństwo ich stosowania.

Wprowadzenie
Dotychczasowe badania i doniesienia naukowe jasno wskazują,
że jednym z najważniejszych składników diety w okresie ciąży
i laktacji jest kwas dokozaheksaenowy (DHA) z grupy kwasów
omega-3, a jego naturalnym, dobrze przyswajalnym źródłem są
tłuste ryby morskie, owoce morza oraz algi morskie. Prawidłowa podaż DHA podczas ciąży i laktacji – zarówno w diecie, jak
i w formie właściwej suplementacji – może wpłynąć na rozwój
psychomotoryczny dziecka, jego ostrość widzenia, a także obniżać ryzyko wystąpienia depresji poporodowej u matki. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe chronią również układ krążenia
poprzez hamowanie procesów zapalnych w blaszkach miażdżycowych, obniżanie stężenia trójglicerydów oraz frakcji LDL cholesterolu. DHA pozostaje najlepiej poznanym i przebadanym
wielonienasyconym kwasem tłuszczowym, a stanowisko European Food Safety Authority potwierdza konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości kwasu DHA płodowi i noworodkowi
w celu zapewnienia mu prawidłowego rozwoju poznawczego
i ostrości widzenia.

Bilans DHA w diecie – dlaczego każda
kobieta karmiąca piersią powinna
dodatkowo przyjmować DHA?
Najlepszym źródłem omega-3 w diecie są tłuste ryby morskie,
które – gdy są spożywane dwa razy w tygodniu – pokrywają zapotrzebowanie na długołańcuchowe wielonienasycone kwasy
tłuszczowe (LC-PUFA n-3). Niestety, wyniki Wieloośrodkowego
12

Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia Ludności (WOBASZ)
pokazują, że spożycie ryb morskich i owoców morza utrzymuje
się w Polsce na bardzo niskim poziomie, a mieszkańcy naszego
kraju należą do szczególnie narażonych na niedobór kwasów
omega-3. Przeciętna dzienna konsumpcja ryb w grupie kobiet
wynosiła 15 g (przy zalecanym spożyciu kształtującym się na
poziomie 30 g).

Zalecenia dla kobiet karmiących piersią
Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z działania DHA na organizm matki i dziecka, kobiety w ciąży i karmiące powinny
suplementować go na poziomie minimum 200 mg dziennie,
a w przypadku niewystarczającego spożycia ryb rekomendowana dawka wzrasta do 400-600 mg. Potwierdzono, że DHA
przyjmowane przez matkę karmiącą przenika do jej pokarmu.
Ponadto w badaniu Imhoff-Kunsch dowiedziono, że dodatkowa
dzienna podaż 400 mg DHA u przyszłych mam od połowy ciąży do porodu zwiększa poziom tego kwasu w ich mleku przez
pierwszy miesiąc po narodzinach dziecka. Suplementacja DHA
jest zatem istotna nie tylko ze względu na rozwój płodu, ale też
możliwość gromadzenia zapasów tego kwasu tłuszczowego
w organizmie matki na potrzeby późniejszej laktacji.

Bezpieczeństwo pochodzenia
i stosowania DHA
Jednocześnie należy zalecać ostrożność w spożywaniu ryb
morskich kobietom w ciąży i dzieciom do lat 7. Państwowy Zakład Higieny wskazał, że „…wskutek zanieczyszczenia środowiska, łososie i śledzie bałtyckie mogą zawierać podwyższone poziomy dioksyn oraz polichlorowanych bifenyli (PCB), które gromadzą
się w tłuszczu tych ryb. Związki te mogą stanowić zagrożenie dla
kobiet ciężarnych i dzieci karmionych piersią. Kobiety ciężarne, karmiące piersią oraz małe dzieci powinny powstrzymać się od spożywania śledzi i łososi bałtyckich.”
Niezwykle ważne jest zapewnienie wysokiej jakości
źródła DHA bez ryzyka zanieczyszczenia metalami ciężkimi,
dioksynami oraz polichlorowanymi bifenylami (PCB), które
mogą być szkodliwe dla zdrowia. Bezpieczne źródło DHA stanowią suplementy diety otrzymywane metodą biotechnologiczną z alg z rodzaju Schizochytrium sp., hodowanych w warunkach kontrolowanych, by zapobiec przenikaniu w ich strukturę
różnych zanieczyszczeń pochodzących z wody morskiej. Taka

► Ciąg dalszy na str. 13
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hodowla gwarantuje czystość i bezpieczeństwo pozyskiwanego w procesie tłoczenia DHA.

Suplementacja DHA
Suplementy długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (LC-PUFA n-3) wytwarzane są przede wszystkim
z oleju pochodzącego z ryb morskich. Należy zwrócić uwagę na
fakt, że produkty zawierające olej z wątroby rekina nie są źródłem LC-PUFA n-3, a niemalże wyłącznie alkilogliceroli. Dostępne na rynku suplementy zawierające DHA można podzielić na
dwie grupy. Pierwszą stanowią oleje rybne, będące preparatami
złożonymi, przeznaczonymi do stosowania w ogólnej populacji
(głównie w prewencji ryzyka chorób układu krążenia), zaś drugą – preparaty na bazie czystego DHA, szczególnie polecane
pacjentom, w przypadku których bezpieczeństwo suplementacji jest niezwykle istotne, czyli kobietom w ciąży, matkom
karmiącym oraz niemowlętom i małym dzieciom. Nowymi
źródłami LC-PUFA n-3 są oleje pochodzące z alg morskich, np.
Crypthecodinium cohnii i Schizochytrium sp. Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności potwierdził bezpieczeństwo ich
stosowania.

lipiec-sierpień 4/2018

Podsumowanie
Niemowlęta karmione piersią powinny otrzymywać DHA
wraz z mlekiem matki. Aby zapewnić właściwy poziom DHA
w mleku, matka karmiąca powinna dodatkowo suplementować minimum 200 mg DHA dziennie, a w przypadku niskiego
spożycia ryb 400-600 mg DHA dziennie.
Polskie Towarzystwo Położnych rekomenduje stosowanie
Omegamed® Pregna, które wzbogaca naturalny pokarm
matki w cenne DHA dla prawidłowego rozwoju mózgu i oczu
dziecka. W produktach Omegamed® zawarty jest czysty, idealny DHA z alg Schizochytrium sp. hodowanych w kontrolowanych warunkach, co oznacza, że jest wolny od ryzyka zanieczyszczeń i odpowiedni nawet dla najbardziej wrażliwych
grup konsumentów, takich jak kobiety karmiące piersią.

Prof. dr hab. n. o zdr. Beata Pięta
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Położnych
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KALENDARIUM
5 czerwca 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Komisję ds. Jakości Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej działającej w OIPiP w Lublinie z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Udział w szkoleniu
wzięły pielęgniarki, położne z terenu działania OIPiP
w Lublinie. Szkolenie przeprowadziła Pani dr Grażyna
Rogala-Pawelczyk Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

5 – 6 czerwca 2018 r.
W Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie odbyły się VI
Lubelskie Dni Promujące Zdrowie, których współorganizatorem była Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie. Z tej okazji Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie wygłosił wykład inauguracyjny
pt.: „Medyczno- społeczne i prawne aspekty opieki nad
dzieckiem”.

6 czerwca 2018 r.
W Hotelu LUXOR w Lublinie rozpoczęły się IX Otwarte
Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym w których udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

7 czerwca 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.

11 czerwca 2018 r.
W siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne posiedzenie
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z Zarządem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Pan Andrzej
Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

12 czerwca 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. epidemiologii.

13 czerwca 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie Klubu
Seniora działającego w OIPiP w Lublinie.

14 czerwca 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej działającej w OIPiP w Lublinie
podczas, którego członkowie rozpatrzyli wnioski o przyznanie zapomóg bezzwrotnych pielęgniarkom, położnym
znajdującym się w trudnej sytuacji losowej.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie
Komisji ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego
podczas, którego członkowie rozpatrzyli wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych.

18 czerwca 2018 r.
W siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium NRPiP
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie i Pan Jan Kachaniuk członek ORPiP
w Lublinie.

19 – 20 czerwca 2018 r.
W siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Pan Andrzej
Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.
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Informacja
na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy
w Wojskach Obrony Terytorialnej
1 stycznia 2017 roku utworzono w Polsce Wojska Obrony Terytorialnej,
które są V Rodzajem Sił Zbrojnych. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Formacja ma charakter lekkiej piechoty,
a niemal co szósty z żołnierzy ma specjalność związaną z medycyną.
Mając na uwadze powyższe, pielęgniarki i pielęgniarze są naturalnymi
kandydatami do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Służba ta obejmuje szkolenie przez dwa dni w miesiącu w systemie weekendowym i jest
pełniona w miejscu zamieszkania.
Wymagania ustawowe wobec kandydatów do służby w WOT są następujące:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- pełnoletność (wiek co najmniej 18 do 55 lat w korpusie szeregowych,
do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów);
- posiadanie dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego;
- niekaralność;
- brak przydziału kryzysowego lub brak reklamacji od służby wojskowej.
Pielęgniarki i pielęgniarze, którzy wstąpią do WOT mogą rozwijać się zawodowo poprzez:
1. uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach specjalistycznych
takich jak:
- kurs „wkłucia doszpikowe — zaawansowane techniki ratujące życie”,
- kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie
w obrażeniach ciała w opiece - przedszpitalnej,
- kurs USG FAST w urazach,
- kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym,
- kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu.
2. dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczy również pielęgniarek
i pielęgniarzy czynnych zawodowo posiadających prawo wykonywania
zawodu i obejmuje m.in.:
szkolenia specjalizacyjne czyli specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa
lub medycyny: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki,
pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo
ratunkowe, pielęgniarstwo epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrona
zdrowia pracujących — dla osób pracujących w zawodzie co najmniej
przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat.
kursy kwalifikacyjne:
w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo
chirurgiczne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo epidemiologiczne
lipiec-sierpień 4/2018
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oraz w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących — dla osób posiadających co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie.
kursy specjalistyczne:
leczenia ran, pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, szczepienia ochronne, wykonanie konikopunkcji, odbarczenie
odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ordynowanie leków i wypisywanie recept, terapia bólu
ostrego u dorosłych, wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych,
wywiad i badanie fizykalne.
kursy dokształcające:
aspekty leczenia ran, bezpieczna linia naczyniowa, warunki sanitarne
i utrzymanie higieny.

KALENDARIUM
21 czerwca 2018 r.
W Puławach odbyła się konferencja pt. „Czynniki ryzyka zakażeń szpitalnych”. Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie reprezentowała Pani Krystyna
Amborska Sekretarz ORPiP w Lublinie.

26 czerwca 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podczas, którego podjęto uchwały w sprawie nadania uprawnień do
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, zatwierdzono wypłatę zapomóg losowych bezzwrotnych pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudnej sytuacji

3. dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów:
Studia wyższe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo oraz studia wyższe
magisterskie na kierunku pielęgniarstwo — możliwe jest uzyskanie dofinansowania lub zwrot kosztów studiów. Wsparcie obejmowałoby okres
kształcenia (studia licencjackie i/lub magisterskie) w czasie pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej.

losowej.

4. świadczeń finansowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego:
Za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia żołnierz otrzymuje
od 90 zł wzwyż od stopnia szeregowego; dodatkowo żołnierzom WOT
przysługuje dodatek za „gotowość bojowa:” w wysokości 320 zł za każdy
miesiąc służby. Daje to łącznie minimum 500 zł za dwa dni szkoleniowe
i utrzymanie gotowości. Kwota ta nie jest opodatkowana.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie i Pani

Niezależnie od rozwoju aktywności zawodowo — medycznej, pielęgniarki
i pielęgniarze w WOT mogą być kierowani na kursy oficerskie lub szkolenie specjalistyczne, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych i jednostki wojskowej.
Ponadto, żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący terytorialna służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat, może być powołany do służby
kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej na zasadach określonych
dla żołnierzy rezerwy, na zasadach pierwszeństwa powołania do tych
służb przed innymi osobami.
Kandydaci do służby zgłaszają się do właściwych dla miejsca zameldowania Wojewódzkich Komend Uzupełnień na ogólnie obowiązujących
zasadach.
Więcej informacji na stronie: https://terytorialsi.wp.mil.pl/

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

27 czerwca 2018 r.
W siedzibie Sądu Rejonowego w Lublinie odbyło się spotkanie w sprawie ustawowego obowiązku wszczynania
procedury Niebieskiej Karty, w którym udział wzięli Pan
Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie.

5 lipca 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie
Okręgowej Komisji Rewizyjnej podczas, której została
przeprowadzona bieżąca kontrola działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

9 lipca 2018 r.
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4
w Lublinie odbyło się spotkanie Pana Andrzeja Tytuły
Przewodniczącego ORPiP w Lublinie z protestującym
pielęgniarkami, położnymi oraz Dyrekcją SPSK Nr 4
w Lublinie celem wypracowania kompromisu płacowego.

10 lipca 2018 r.
W siedzibie NRPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.
W Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów pierwszego stopnia Wydziału Nauk
o Zdrowiu na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie reprezentowała Pani Agnieszka Kais Wiceprzewodnicząca

Kontakt:
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
ul. Dymińska 13
01- 783 Warszawa
Sekretariat:
tel. 261 877 405
fax. 261 877 770
dwot.sekretariat@mon.gov.pl

ORPiP w Lublinie.

12 lipca 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej działającej w OIPiP w Lublinie
podczas, którego członkowie rozpatrzyli wnioski o przyznanie zapomóg bezzwrotnych pielęgniarkom położnym
znajdującym się w trudnej sytuacji losowej.

24 lipca 2018 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie
Prezydium ORPiP w Lublinie podczas, którego podjęto
uchwały w sprawie nadania uprawnień do wykonywania
zawodu pielęgniarki i położnej, zatwierdzono wypłatę
zapomóg losowych bezzwrotnych pielęgniarkom i położ-

„TERYTORIALSI – zawsze gotowi, zawsze blisko”
lipiec-sierpień 4/2018
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Stanowisko

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie sytuacji zaistniałej w szpitalach lubelskich dotyczącej absencji chorobowej
pielęgniarek i położnych
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie wyraża ogromne zaniepokojenie sytuacją jaka zaistniała w części szpitali lubelskich, a która dotyczy absencji chorobowej pielęgniarek i położnych zatrudnionych
w tych szpitalach.
Jak wynika z doniesień medialnych sytuacja zaistniała w podmiotach leczniczych przyczyniła się do dezorganizacji pracy w wielu oddziałach szpitalnych czyniąc tym samym zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej
na poziomie zagrażającym zarówno bezpieczeństwu pacjentów jak i bezpieczeństwu pracy pielęgniarek
i położnych.
Równocześnie szpitale podjęły decyzję o ograniczeniu przyjęć chorych oraz wstrzymaniu wszystkich planowych operacji.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie stoi na stanowisku, iż sytuacja, w której pod znakiem
zapytania stawiana jest należyta realizacja świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo pacjentów jest niedopuszczalna.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z pełną stanowczością zauważa, że absencja chorobowa pielęgniarek i położnych w poszczególnych szpitalach jest wynikiem wielu elaementów, o których samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych mówi od lat, a na które składają się między innymi: średnia wieku
pielęgniarek i położnych, ich stan zdrowia, obciążenie psychofizyczne spowodowane pracą, zabezpieczanie
opieki pielęgniarskiej na minimalnym poziomie, wysokość wynagrodzenia, nieadekwatna do potrzeb liczba pielęgniarek i położnych rozpoczynających pracę, potrzeba pozostawania w zatrudnieniu równocześnie
w kilku podmiotach leczniczych oraz zbyt duża fluktuacja zawodowa.
Biorąc pod uwagę powyższe przyczyny Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie apeluje do
Dyrektorów podmiotów leczniczych o podjęcie konstruktywnych rozmów z przedstawicielami organizacji
związkowych oraz organów założycielskich służących zapewnieniu prawidłowej jakości opieki. Równocześnie Okręgowa‚ Rada wnioskuje o szybką realizację priorytetowych założeń wynikających ze Strategii na
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Nie podjęcie natychmiastowych działań niesie ryzyko
wystąpienia podobnej sytuacji w innych podmiotach leczniczych.

KOMUNIKAT w sprawie PIT - 8 C
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że w związku z uzyskaniem interpretacji podatkowej dotyczącej
podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo
odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub w części albo refundowanych w całości lub
w części przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ze składek członkowskich nie będzie wystawiać PIT-8C.
Wobec powyższego pielęgniarki i położne, które otrzymały z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informację
PIT-8C za lata 2012-2016, będą mogły samodzielnie składać korektę swoich zeznań za lata poprzednie i starać się o zwrot
nadpłaty podatku z przychodu wykazanego w PIT-8C z tytułu dofinansowania szkoleń.
Dokonanie korekty, o której mowa wyżej nie jest obowiązkiem podatnika, a prawem, z którego może skorzystać i obejmuje
okres 5 lat (lata 2012-2016) co oznacza, że korekty za 2012 r. będzie można składać do końca 2018 r.
Treść interpretacji podatkowej, o której mowa wyżej oraz wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od
osób fizycznych dostępne na stronie www.oipip.lublin.pl pod hasłem „Dokumenty pomocne do złożenia korekty zeznań rocznych”.
Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(-) Andrzej Tytuła
16
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 19
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków
na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych
NRPiP po zapoznaniu się z propozycjami przedstawionymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w zakresie poprawy warunków pracy i wynagrodzenia pielęgniarek i położnych nie akceptuje treści projektu porozumienia, gdyż przekazane propozycje są niewystarczające do wyprowadzenia
z kryzysu Polskiego Pielęgniarstwa i Położnictwa.
NRPiP oczekuje, że kwota 1200 zł zostanie włączona do podstawy wynagrodzenia zasadniczego od
01.09.2018 r. i w kolejnych latach zabezpieczane będą środki finansowe na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych plus 5 transza od 01.01.2019 r. i kolejne.
NRPiP podtrzymuje stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Wskaźniki zaproponowane dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych powinny zostać zapisane na poziomie:
• dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra położnictwa, z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa - 2,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez
Prezesa GUS;
• dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra położnictwa albo
pielęgniarki lub położnej z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa - 1,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS;
• dla pielęgniarki lub położnej, bez tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa - 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale
roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.
Oczekujemy, że osiągnięcie kwot we wskazanych współczynnikach powinno następować stopniowo zgodnie
ze wzrostem nakładów na ochronę zdrowia (6% PKB do roku 2024).
Uwzględnienie powyższej propozycji wpłynie na poprawę warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych
oraz zapewni bezpieczeństwo zdrowotne polskiego społeczeństwa.
NRPiP popiera stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie z dnia 13.06.2018 r. w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy
zawodowej pielęgniarek i położnych.

lipiec-sierpień 4/2018
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Ważne
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OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ZARZĄD KRAJOWY
ZK-623/VII/2018										

Bydgoszcz, dnia 13.06.2018 r.

STANOWISKO
ZARZĄDU KRAJOWEGO

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie
w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych
Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, po zapoznaniu się z końcowymi propozycjami przedstawionymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi poprawy
warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz po przeprowadzeniu dyskusji, zmuszeni jesteśmy odrzucić
zaproponowany pakiet zmian.
Ocena Zarządu Krajowego OZZPiP jest jednoznaczna. Przekazane propozycje są w naszym przekonaniu NIEWYSTARCZAJĄCE,
w szczególności z dokonywanymi równolegle zmianami zasad wynagradzania innych grup zawodowych, w tym lekarzy i ratowników
medycznych, a także wysoce niekorzystnymi i dyskryminującymi pielęgniarki i położne zapisami ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych (Dz.U. z 2017r. poz. 1473), które, przypominamy, wprowadzone były w brzmieniu nieakceptowanym przez OZZPiP.
Zarząd Krajowy OZZPiP zwraca również uwagę, że propozycja końcowa Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ jako warunki brzegowe
do zawarcia Porozumienia w żaden sposób nie spowoduje odwrócenia negatywnych trendów dotyczących zmniejszania się liczebności grupy zawodowej pielęgniarek i położnych zdiagnozowanych w opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia dokumencie pn.
„Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.
W ocenie Zarządu Krajowego OZZPiP konieczna jest zatem ponowna ocena działań, jakie chce osiągnąć Rząd RP w celu zapewnienia właściwego miejsca pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, w jaki sposób Rząd RP zamierza
w rzeczywistości zadbać o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami, w jaki sposób Rząd RP zabezpieczy ilość wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej i położniczej na należytym poziomie oraz jakie podejmie działania powodujące wzrost atrakcyjności
zawodu pielęgniarki i położnej.
Zarząd Krajowy OZZPiP stara się szukać różnych możliwości rozwiązania KRYZYSU, jaki powstał w Polsce w kwestii wykonywania
zawodu pielęgniarek i położnych. W tych warunkach domagamy się wprowadzenia przez stronę rządową i NFZ zmian w następujących obszarach:
1/ Zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przynajmniej w zakresie znacznego podwyższenia współczynników pracy przypisanych dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Szczególnie wrażliwa jest kwestia pozostawienia na niezmienionym poziomie
współczynnika pracy 0,64 w Lp. 9 Załącznika do ustawy. W tej grupie jest najwięcej czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych.
Pozostawienie najliczniejszej grupy pielęgniarek i położnych – wykwalifikowanych specjalistów, wykonujących zawody w pełni samodzielne, regulowane prawem krajowym i europejskim, na takim poziomie wynagradzania jak zawody pozbawione tych cech (np.
opiekun medyczny czy sekretarka medyczna) jest nie do pogodzenia z zasadami współżycia społecznego.
2/ Potwierdzenia gwarancji działania podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto po 31.08.2019r., ale także strategicznej decyzji nakazującej
pracodawcom włączenie od 01.09.2018r. pielęgniarkom i położnym z w/w kwot przynajmniej kwoty 1.200,-zł. miesięcznie brutto do
wynagrodzenia zasadniczego.
3/ Podniesienia rangi zawodu pielęgniarki i położnej m.in. poprzez realizację propozycji rozszerzenia podwyżki 4 x 400,-zł. brutto
brutto o kolejne dodatkowe kwoty przekazywane przez NFZ świadczeniodawcom na podstawie OWU. Decyzja o terminie uruchomienia tej wypłaty musi być szybsza niż pierwotna propozycja strony rządowej i winna obejmować wszystkie rodzaje świadczeń dla
których działa obecna podwyżka 4 x 400,-zł. brutto brutto.
4/ Wprowadzenia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
22.11.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2295). Oczekujemy,
aby końcowy efekt zmian spowodował nałożenie na świadczeniodawców obowiązku spełnienia minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych (w tym wprowadzenie obowiązku posiadania odpowiednich kwalifikacji), od spełnienia którego uzależnione
będzie otrzymanie lub utrzymanie kontraktu z NFZ na świadczenia medyczne z zakresu lecznictwa szpitalnego. Zakresy minimalnych norm zostały już wynegocjowane w Ministerstwie Zdrowia jeszcze w 2015r. i oczekiwane jest bezwzględne wprowadzenie ich
do realizacji.
5/ Uzgodnienia pomiędzy Stronami ponownej oceny realizacji warunków ewentualnego Porozumienia oraz zrewaluowanie realizacji
jego postanowień najpóźniej w styczniu 2020r. OZZPiP domaga się również pilnej realizacji innych kwestii zdiagnozowanych w dokumencie pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w różnych pozostałych obszarach negocjowanych
przez Strony, jednak warunki brzegowe do zawarcia ewentualnego porozumienia zostały określone w w/w punktach.
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DPS

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 18

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia
mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez
pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji i wymagającym długotrwałej opieki
pielęgnacyjnej równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej.
Dom pomocy społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej nie jest świadczeniodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938.) w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) W konsekwencji powyższego, nie jest możliwe finansowanie i rozliczanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w tym świadczeń zdrowotnych w czasie choroby, udzielanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej. Według obowiązującego wykazu podstawowych usług, który został określony w rozporządzeniu Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz.734) dom
pomocy społecznej niezależnie od typu świadczy m.in. usługi opiekuńcze polegające na pielęgnacji. Obecnie
w domach pomocy społecznej coraz mniej jest mieszkańców samodzielnych, a coraz więcej osób powyżej
75 roku życia z coraz bardziej ograniczoną sprawnością funkcjonalną, osób leżących z koncentracją problemów zdrowotnych (wielochorobowości) w zakresie zdrowia somatycznego, psychicznego lub z niepełnosprawnością intelektualną. Taki stan wymaga od pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej,
nie tylko pielęgnacji, ale realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i profilaktyki powikłań,
ograniczenia niedołęstwa starczego, diagnozowania i leczenia w ramach posiadanych kwalifikacji i na zlecenie lekarza. Czynności wykonywane przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej w rzeczywistości nie
różnią się od tych, które podejmowane są w zakładach opieki długoterminowej. W ocenie Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej powinny być kontraktowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako odrębny
produkt zapewniający całodobową opiekę pielęgniarską.
W związku z powyższym, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o jak najszybsze opracowanie,
rzetelną wycenę i wdrożenie dodatkowego produktu zapewniającego całodobowe świadczenia pielęgniarskie
na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej.
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Ministerstwo Zdrowia								Warszawa, dnia 10-07-2018 r.
Departament Pielęgniarek
i Położnych

Pani Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Odpowiadając na pismo z dnia 5 lipca 2018 r., znak: NIPIP-NRPIP-DS.015.124.2018 .MG, przy którym przekazane zostało stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych
przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 21 maja 2018 r., znak: NIPIP-NRPIP-DM.002.51.2018.TK, Departament Pielęgniarek i Położnych przedstawia poniżej następujące informacje w przedmiotowej sprawie.
Odnosząc się do pisma znak: NIPIP-NRPIP-DM.002.51.2018.TK, które zwierało wnioski z Ogólnopolskiej
Konferencji na temat „Zabezpieczenia mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie" oraz prośbę o rozważenie zorganizowania spotkania Pana Ministra z przedstawicielami Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych oraz Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament informuje,
że odpowiedź na przedmiotową korespondencję została udzielona Pani Prezes pismem z dnia 28 czerwca
2018 r., znak: PPA.0762.8.2018/BW (kopia pisma w załączeniu).
W odniesieniu do przedstawionego stanowiska nr 18, dotyczącego opracowania nowego produktu świadczeń
zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów, Departament uprzejmie wyjaśnia, że w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn.
zm.), osoby przebywające w domach pomocy społecznej mogą korzystać z kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach ogólnych, dotyczących wszystkich świadczeniobiorców. Mieszkańcy domów pomocy społecznej, którzy dokonali wyboru pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej na podstawie deklaracji wyboru, mogą być objęci kompleksową i odpowiednią do stanu zdrowia
opieką pielęgniarską, zgodnie z zakresem kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki. Zgodnie z § 16 ust. 5 zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, sprawowanie przez
pielęgniarkę poz opieki nad zadeklarowanymi świadczeniobiorcami przebywającymi w DPS obejmuje:
1) współudział w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespół opiekuńczo-terapeutyczny DPS indywidualnych
planów opieki dla jego mieszkańców;
2) edukację personelu DPS w zakresie wynikającym z potrzeb ustalonych planami opieki;
3) realizację świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych i leczniczych wynikających z diagnozy pielęgniarskiej
oraz zleceń lekarskich.
Należy także zauważyć fakt, że świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej finansowane są
w oparciu o roczną stawkę kapitacyjną korygowaną współczynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej
świadczeniobiorcy albo charakteru miejsca pobytu świadczeniobiorcy. W odniesieniu do osób przebywających w DPS lub placówce socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej - stawka kapitacyjna korygowana jest współczynnikiem 3,5.
Natomiast wobec osób wymagających wzmożonej opieki udzielane są świadczenia pielęgniarskiej opieki
długoterminowej realizowanej w domu świadczeniobiorcy tj. w domu pomocy społecznej.
Departament nadmienia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
zawarta pomiędzy świadczeniodawcą, a dyrektorem oddziału wojewódzkiego, w postępowaniu przeprowadzonym w trybie konkursu ofert lub rokowań. Umowa, określam.in.: rodzaj i zakres udzielanych świadczeń
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opieki zdrowotnej, warunki ich udzielania, zasady rozliczeń pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia,
a świadczeniodawcami oraz kwotę zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy zauważyć, że dom pomocy społecznej, ze względu na podleganie
innemu, niż podmiot leczniczy, reżimowi prawnemu nie zawiera z Narodowym Funduszem Zdrowia umów
na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ma jednak obowiązek umożliwienia i zorganizowania mieszkańcom
pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
W sytuacji gdy dom pomocy społecznej decyduje się na świadczenie usług pielęgniarskich na swoim terenie,
a więc także na zatrudnianie pielęgniarek, stają się one pracownikami samorządowymi i podobnie jak pozostali pracownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902.) oraz przepisom rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).
Niezależnie od powyższych informacji Departament wskazuje, że mając na uwadze przekazywane do Ministerstwa Zdrowia wnioski dotyczące uregulowania zasad finansowania opieki pielęgniarskiej w domach
pomocy społecznej, Ministerstwo Zdrowia podjęło współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie przeprowadzenia prac analitycznych na temat
zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej mieszkańcom domów pomocy społecznej.
Z uwagi na początkowy etap prac oraz roboczy charakter działań, w chwili obecnej nie jest możliwe przekazanie szczegółowych informacji na temat projektowanych rozwiązań w tym obszarze.

Ministerstwo Zdrowia								  
Warszawa, dnia 10-07-2018 r.
Departament Pielęgniarek
i Położnych

Pani Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Nawiązując do pisma z dnia 21 maja 2018 r., znak: NIPIP-NRPIP-DM.00.251.2018.TK, w którym zostały
przedstawione wnioski z Ogólnopolskiej Konferencji na temat „Zabezpieczenia mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie” oraz prośba o rozważenie zorganizowania spotkania Pana Ministra z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że Ministerstwo Zdrowia podjęło
współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia
w zakresie przeprowadzenia prac analitycznych na temat zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej mieszkańcom domów pomocy społecznej.
Z uwagi na początkowy etap prac oraz roboczy charakter działań, w chwili obecnej nie jest możliwe przekazanie szczegółowych informacji na temat projektowanych rozwiązań w tym obszarze.
Mając na uwadze powyższe, Departament uprzejmie dziękuje za przekazane informacje oraz wyrażoną
gotowość do wspólnej pracy w zakresie realizacij postulatów zgłoszonych przez uczestników Konferencji.
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NACZELNA RADA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
INFORMACJA

w sprawie POROZUMIENIA z dnia 09-07-2018 r.
Porozumienie z dnia 09 lipca 2018 r. zawarte w Warszawie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ ma na celu
doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce.
Porozumienie obejmuje następujące obszary:
Wynagrodzenia:
W celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki 4x400 brutto brutto po 2019 roku, wychodząc naprzeciw żądaniom środowiska ze sporów
zbiorowych w roku 2015 (wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 1500 zł), strony porozumiały się, że środki finansowe przekazywane przez NFZ
do świadczeniodawców na podstawie OWU będą nadal przekazywane także po 31-08-2019 r. tj. w kwocie po 1.600,-zł. brutto brutto miesięcznie
na jeden etat lub równoważnik etatu.
Uzgodniono, że pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę zawarte na podstawie Kodeksu pracy), które
otrzymują aktualnie środki z podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto otrzymają na ich podstawie od 01-09-2018 r. wzrost miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1.100,-zł. w przeliczeniu na pełen etat. Dodatkowo dla tej grupy osób od 01-07-2019 r. miesięczne
wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie jeszcze o dalsze 100,-zł. (łącznie, zatem o kwotę 1.200,-zł.). Te obligatoryjne wzrosty wynagrodzenia może
pracodawca pokryć z kwoty 1.600,-zł. brutto brutto, jaką będzie otrzymywał od 01-09-2018 r. z NFZ na podstawie OWU.
Jeżeli w wyniku podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. (a od 01-07-2019 r. o kolejne 100,-zł.) koszty tej podwyżki dla
danej pielęgniarki lub położnej nie przekroczą łącznie z pochodnymi i składkami ZUS obciążającymi pracodawcę kwoty 1.600,-zł. brutto
brutto to pracodawca będzie zobowiązany tej pielęgniarce lub położnej dopłacać nadal dodatek miesięczny do wynagrodzenia (chyba,
że będzie inne porozumienie w tej sprawie z Zakładową lub Międzyzakładową Organizacją Związkową OZZPiP). Wynika to z uzgodnienia, że
w pozostałym zakresie warunki przekazywania świadczeń z OWU nie ulegną zmianie, w tym pozostaną niezmienione mechanizmy podziału
środków w danym podmiocie leczniczym (UWAGA! Zostaje zachowana zasada równego ich podziału w równej miesięcznej wysokości
w przeliczeniu na etat lub równoważnik etatu).
Przykład:
W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku stażowego i która
pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za prace w porze nocnej) otrzyma:
Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018 r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1.600,-zł. brutto brutto.
Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018 r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi:
1.100,-zł. powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku tzw. brutto brutto to) = ok. 1.330,-zł.
– (a winno być brutto brutto 1600 zł.). Wobec tego pielęgniarka będzie musiała otrzymać jeszcze dodatek wyrównujący do miesięcznego
wynagrodzenia, na któ r. pracodawca przeznaczy kwotę około 270 zł (według wyliczenia 1.600,-zł. – 1.330 zł.). Przypominamy o potrąceniu
z tych kwot składek ZUS i US po stronie pracownika.
Podkreślamy, zatem że żadna z osób pracujących na etacie, które będą miały włączone dotychczasowe dodatki do pensji zasadniczej od
01.09.2018 nie straci, a przeciwnie może w perspektywie roku 2018-2019 zyskać na pochodnych wynikających ze stażu pracy, godzin nocnych,
świątecznych, funkcyjnych i nadgodzin, często obecnie podbieranych z kwoty dodatku 3 x 400=1200 brutto brutto. Kwoty na cele tej regulacji
będą ujęte w nowelizacji Rozporządzenia MZ oraz w planach finansowych NFZ.
Porozumienie z 09-07-2018 r. nie zmienia zasady dalszego przekazywania środków na podstawie OWU do pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umów zlecenia.
Porozumienie nie kwestionuje również zasady udziału pielęgniarek i położnych w podziale środków przekazywanych na podstawie OWU,
jeżeli pracują w kilku miejscach pracy w wymiarze przekraczającym miesięcznie jeden etat lub równoważnik etatu.
Informacja bardzo ważna i korzystna dla środowiska pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
(POZ). Porozumienie z 09-07-2018 r. reguluje zasady wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy w POZ.
1/ Pielęgniarki i położne środowiskowe oraz pielęgniarki szkolne otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego od 01-09-2018 r. o kwotę
1.100,-zł. (od 01-07-2019 r. o dalszą kwotę 100,-zł.) także w sytuacji, gdy z uwagi na zbyt niską liczbę zapisanych pacjentów wzrost stawki
kapitacyjnej, jaki otrzymuje dla tych osób pracodawca z NFZ nie wystarczy na pokrycie tej podwyżki.
2/ Dodatkowo taki sam wzrost wynagrodzeń zasadniczych otrzymają również pozostałe pielęgniarki i położne POZ (nie mające tzw. aktywnych list pacjentów, a pracujące w gabinetach lekarskich lub punktach szczepień tzw. pielęgniarki praktyki).
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Strony w terminie 3 miesięcy powrócą na forum Rady Dialogu Społecznego do rozmów celem zmiany obowiązujących obecnie współczynników
pracy tak, aby odzwierciedlały one wykształcenie, kompetencje oraz odpowiedzialność pracowników.
Duży wpływ na wynagrodzenia będzie mieć uzyskana zgoda Minist r. Zdrowia oraz przede wszystkim Prezesa NFZ, aby świadczeniodawcy
dwa razy w roku uaktualniali zgłaszane do NFZ listy pielęgniarek i położnych na potrzeby uzyskania środków na podstawie OWU.
Ma to znaczenie szczególnie dla nowo wchodzących do zawodu pielęgniarek i położnych, któ r. prawo do wykonywania zawodu otrzymują po 1
sierpnia danego roku. Zapis ten ma również znaczenie dla pielęgniarek i położnych, któ r. w trakcie roku będą chciały zmienić pracodawcę, co
może być jeszcze częstsze po wprowadzeniu obligatoryjnych no r. zatrudnienia w lecznictwie szpitalnym.
Uzyskano również deklarację Minist r. Zdrowia, że zapewni w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MZ finansowanych z budżetu państwa (a nie z NFZ) wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. Pielęgniarki i położne w tych
podmiotach były poza działaniem podwyżki 4 x 400,-zł. (bo ich pracodawca nie miał kontraktu z NFZ), ale dotąd praktyką było uzyskiwanie przez
te pielęgniarki i położne analogicznych podwyżek wynagrodzeń, przy czym wymagało to, co roku rozmów z MZ. Ponadto MZ zgodził się objąć tą
zasadą także pielęgniarki i położne wykonujące zawód w stacjach sanitarno – epidemiologicznych.
Ustalono wprowadzenie od 01-01-2019 r. nowego świadczenia kontraktowanego przez NFZ tzw. porady pielęgniarskiej.
Warunki pracy:
Strony uzgodniły wejście w życie z dniem 01-01-2019 r. no r. zatrudnienia pielęgniarek i położnych, jako warunku kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie świadczenia lecznictwo szpitalne (uzgodnienie obejmuje zasadę wyliczania zatrudnienia w oparciu o równoważniki zatrudnienia 0,6 w oddziałach zachowawczych i 0,7 w oddziałach zabiegowych na łóżko, przy czym od 01-07-2019 r. dla oddziałów
pediatrycznych równoważniki zatrudnienia będą wyższe – 0,8 w oddziałach zachowawczych i 0,9 w oddziałach zabiegowych na łóżko).
Strony uzgodniły również sukcesywne wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w obszarach opieka psychiatryczna
i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznica, leczenie uzdrowiskowe, stacjonarne świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna.
Uzgodniono wprowadzenie od 01-01-2019 r. płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni rocznie, który mogą pielęgniarki i położne
przeznaczyć na indywidualne dokształcanie się, w szczególności na udziały w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych.
Pozostałe kwestie:
Minister Zdrowia ma zapewnić realizację wsparcia wejścia do zawodu pielęgniarek i położnych poprzez wypłaty stypendiów dla studentów i absolwentów podejmujących pracę w Polsce.
Minister Zdrowia akceptuje postulat zmiany przepisów regulujących przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze w niektórych podmiotach leczniczych.
Minister Zdrowia ma podjąć działania umożliwiające zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych podejmujących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (uatrakcyjni ofertę podjęcia częściowo odpłatnej służby), ale będzie zachowana zasada całkowitej dobrowolności (służbę
w WOT podejmować będą tylko osoby tym zainteresowane).
Strony porozumiały się także, że w przypadku dokonywania w przyszłości zmian systemowych w ochronie zdrowia, zmiany te będą konsultowane
ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.
Dodatkowo strony umówiły się, że od marca 2019 r. rozpoczną prace nad projektem ustawy, która docelowo zastąpi rozwiązania zawarte
w rozporządzeniach dotyczących OWU. Ponadto Strony uznały, że jest potrzeba dostosowania dokumentu „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, a także przedłożenia jego finalnej wersji – w terminie do 31-12-2018 r. – do przyjęcia przez Radę
Ministrów do realizacji, jako program rządowy.
OZZPiP zobowiązał się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych do dnia 01-01-2021r., ale pod warunkiem realizacji
postanowień Porozumienia. Dodatkowo strony umówiły się, że w styczniu 2020 r. podejmą rozmowy mające ocenić realizację postanowień Porozumienia.
Zawarte Porozumienie i związane z nim przekazanie zewnętrznych środków na wzrosty wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych
oraz poprawa warunków pracy mają być jedynie pomocą dla pracodawców do wdrożenia w swoich zakładach pracy własnych indywidualnych rozwiązań.
Podane w Porozumieniu wzrosty wynagrodzeń zasadniczych zostały zapisane, jako nie niższe. Porozumienie z dnia 09-07-2018 r. nie zabrania i nie ogranicza możliwości prowadzenia w poszczególnych zakładach pracy negocjacji dot. przekazania dodatkowych środków
(pochodzących od pracodawcy) dla uzupełnienia puli środków przekazywanych na podstawie w/w Porozumienia. Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe OZZPiP mają prawo prowadzić teraz jak i w przyszłości negocjacje płacowe, a także negocjacje dotyczące
warunków pracy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, czy to w trybie zwykłym tj. z wykorzystaniem ustawy o związkach zawodowych, czy
też w trybie nadzwyczajnym tj. z wykorzystaniem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Oczywiście Porozumienie z 09-07-2018 r. nie zabrania i nie ogranicza również naszych Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP do udziału w negocjacjach płacowych, jakie będą prowadzić w przyszłości pracodawcy ze wszystkimi innymi organizacjami
związkowymi dotyczącymi ogólnozakładowych wzrostów wynagrodzeń.
OZZPiP i NRPIP zobowiązały się natomiast, że będą pomagały rozwiązywać lokalne spory w podmiotach leczniczych, w których uczestniczyć
będą środowiska pielęgniarek i położnych.
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie pomiędzy:
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych z siedzibą 00-252 Warszawa, ul. Podwale 11,
reprezentowanym przez Panią Krystynę Ptok – Przewodniczącą Zarządu Krajowego OZZPiP, zwanym dalej „OZZPiP”,
i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą 02-757 Warszawa, ul. Pory 78/10, reprezentowaną przez Panią
Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zwaną dalej „NIPiP”,
a Ministrem Zdrowia – Panem Łukaszem Szumowskim, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, zwanym dalej „Ministrem
Zdrowia”,
i Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, reprezentowanym przez Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Andrzeja Jacynę, zwanym dalej „NFZ”,
zwane łącznie „Stronami”.
Mając na uwadze:
1. przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
2. art. 22 ust. 1 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
916),
3. art. 38 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 762),
4. art. 102 ust. 5 pkt 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)
Strony dokonały analizy Porozumienia zawartego pomiędzy Stronami w dniu 23 września 2015 r., którego celem było
m.in. zapewnienie właściwego miejsca pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, potrzeba zadbania o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami, a także stworzenie warunków powodujących wzrost
atrakcyjności zawodów pielęgniarki i położnej dla nowych, napływających do zawodu kadr, i doszły do wniosku, że dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie nie spełniły oczekiwań środowiska pielęgniarek i położnych. Niezbędne jest
zatem podjęcie działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń pielęgniarek i położnych poprzez włączenie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne do podstawy wynagrodzenia.
Dodatkowo zawarcie niniejszego Porozumienia poprzedziła analiza wniosków wynikających z dokumentu pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” opracowanego w Ministerstwie Zdrowia.
Strony potwierdzają, że konieczne były działania mające na celu przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronię zdrowia do 6% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w sposób określony w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Mając na uwadze powyższe, Strony zawierają niniejsze Porozumienie o następującej treści:
§1
1. Minister Zdrowia na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, dokona nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), w celu zapewnienia pielęgniarkom
położnym, o których mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na
jeden pełen etat, z tym że od dnia 1 września 2018 r. – w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków NFZ przeznaczonych na
średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z mechanizmem określonym www.
rozporządzeniach, również po dniu 31 sierpnia 2019 r. Dotyczy to także innych pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej.
Mechanizm ten nie będzie podlegał zmianom:
1. w zakresie sposobu podziału środków, w szczególności zostanie zachowana zasada równego ich podziału w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej (w razie
nieosiągnięcia porozumienia albo braku opinii pozytywnej),
2. w stosunku do pielęgniarek i położnych objętych ww. rozporządzeniami, wykonujących zawód na podstawie innej
niż stosunek pracy,
3. w zakresie stosowania stanowiska Ministra Zdrowia stanowiącego załącznik do Porozumienia z dnia 23 września 2015 r.
Wzrost wynagrodzenia zasadniczego, o którym powyżej, uwzględni dotychczasową wysokość wzrostu tego wynagrodzenia pokrywaną w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia wejścia w życie zmian w rozporządzeniach wydanych
na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, ze środków finansowych, o których mowa w tych rozporządzeniach. Informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u danego świadczeniodawcy zawód będą przekazywane dwa razy do roku.
2. W celu dokonania zmian w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia zapewni wejście
w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295) w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie
z równoważnikami zatrudnienia na łóżko nie niższymi niż określone w projekcie rozporządzenia, który przy piśmie
z dnia 12 kwietnia 2018 r. (znak ASG.4082.68.2018.KoM) został przekazany do konsultacji publicznych. Dodatkowo
Minister Zdrowia zapewnia, że w wydanym rozporządzeniu w oddziałach pediatrycznych równoważniki zatrudnie24
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nia na łóżko zostaną podwyższone od dnia 1 lipca 2019 r. do poziomu 0,8 w oddziałach zachowawczych oraz 0,9
w oddziałach zabiegowych.
3. We wrześniu 2018 r. Minister Zdrowia zapewni wejście w życie zmian w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386 i 1610), zgodnie z wypracowanymi
w Ministerstwie Zdrowia w 2015 r. równoważnikami zatrudnienia na łóżko. Minister Zdrowia zastrzega sobie w tym
zakresie wypracowanie rozwiązań przejściowych na podstawie zebranych danych.
4. We wrześniu 2018 r. Strony rozpoczną dialog dotyczący wprowadzenia zmian w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w następujących rodzajach świadczeń: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja
lecznicza, leczenie uzdrowiskowe, stacjonarne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna.
5. Minister Zdrowia zapewni realizację projektu pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych
uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”, w ramach lII edycji konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5. Rozwój usług pielęgniarskich”,
zgodnie ze zmienionymi zasadami przyznawania stypendiów dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwa
i położnictwa oraz wynagradzania opiekunów grup.
6. Minister Zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie nie później niż od dnia 1 stycznia 2019 r. tzw.
porady pielęgniarskiej do świadczeń gwarantowanych z wybranych zakresów, po zasięgnięciu opinii OZZPiP oraz
NIPiP.
7. Minister Zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek
i położnych w wymiarze 6 dni rocznie od dnia 1 stycznia 2019 r., w szczególności w celu udziału w konferencjach,
szkoleniach oraz kursach naukowych.
8. Minister Zdrowia rozważy zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w niektórych podmiotach leczniczych w zakresie składu komisji konkursowych, po przedłożeniu pisemnej propozycji przez OZZPiP oraz NIPiP.
9. Strony deklarują, że w ramach Rady Dialogu Społecznego w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia niniejszego
Porozumienia zainicjują prace nad zmianą współczynników pracy określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), tak aby współczynniki te odzwierciedlały wykształcenie,
kompetencje oraz odpowiedzialność.
10. NFZ dokona nowelizacji odpowiednich zarządzeń w celu realizacji niniejszego Porozumienia i znowelizowanych
rozporządzeń dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
11. NFZ przeznaczy w planach finansowych NFZ środki finansowe umożliwiające realizację ust. 1.
12. Minister Zdrowia podejmie działania zmierzające do zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych podejmujących
dobrowolnie służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.
13. Minister Zdrowia zapewni w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych
z budżetu państwa wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. To samo będzie dotyczyć pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
14. Minister Zdrowia deklaruje, że zamierza przeprowadzić ogólnopolskie kampanie informacyjne promujące wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej i zaprasza w tym zakresie do współpracy OZZPiP oraz NIPiP.
15. Minister Zdrowia deklaruje wolę konsultacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych przy wprowadzaniu kolejnych
zmian systemowych w ochronie zdrowia.
§2
1. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują ustalenia określone w niniejszym Porozumieniu i będą zgodnie współdziałać w ich realizacji w ramach kompetencji własnych i wyłącznych danej Strony wynikających z przepisów ustawowych oraz przepisów prawa wewnętrznego.
2. OZZPIP zobowiązuje się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 r., pod warunkiem realizacji postanowień niniejszego Porozumienia.
3. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyć do wspólnego rozwiązywania lokalnych sporów w podmiotach leczniczych, w których uczestniczą środowiska pielęgniarek i położnych.
4. W styczniu 2020 r. Strony odbędą oficjalne spotkania robocze mające na ceiu ocenę realizacji postanowień zawartych w § 1.
5. Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu
2019 r.
6. Strony zobowiązują się do pracy nad dokumentem pt. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. celem przedłożenia Radzie Ministrów.
§3
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§4
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2018 r.
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Z głębokim bólem i żalem
zawiadamiamy,
że w dniu 15.05.2018 r. odeszła od nas

śp.
Sylwia Pawłowska

Starszy Asystent
Państwowego Inspektora Sanitarnego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
na obszarze woj. lubelskiego
Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcała się pracy oraz sprawom naszej
Instytucji
Tracimy nie tylko wspaniałego
człowieka, ale także życzliwą
i serdeczną koleżankę.
Łączymy się w bólu z Rodziną oraz
wszystkimi bliskimi zmarłej.
Państwowy Inspektor Sanitarny
MSWiA
na obszarze woj. lubelskiego
dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk

– WSPOMNIENIA

„Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”
           Ks. Jan Twardowski

Wspomnienie o Sywii Pawłowskiej
Wśród gonitwy myśli i kłębiących się pytań nieustannie, bez
odpowiedzi pozostaje zasadnicze, dlaczego..?
W majowy poranek odchodzi od nas na zawsze magister
pielęgniarstwa Sylwia Pawłowska. Mój Starszy asystent, zawsze lojalna. Wcześniej
moja studentka. W Sylwii, dostrzegałam nade wszystko życzliwą, pełną życiowej
energii, ciepła i empatii Osobę, Koleżankę! Uśmiechniętą, uroczą Kobietę. Jednak
zawsze zniecierpliwioną, jakby wiedziała, że czasu ma tylko na 40 lat.
Bezgranicznie kochająca i zatroskana matka, żona, oddana córka, siostra, ciocia.
Zdeterminowana podczas wykonywania nierzadko trudnych zadań, a jednocześnie
pozytywnie nastawiona do ich rozwiązania. Kiedy niejednokrotnie z obawą
powierzałam Jej trudne obowiązki traktowała je jak wyzwanie. Wówczas
w odpowiedzi słyszałam „damy radę”. Dzisiaj to Ona mnie wyznaczyła zadanie,
jedno z najtrudniejszych w życiu. Przyjmuję je z poczuciem bezsilności i z pokorą,
jednak pomimo to, jak bumerang powraca pytanie, dlaczego…? Dlaczego, nie tym
razem „damy radę”? Czy czegoś zabrakło? A może były ważniejsze sprawy? Sylwia…
zatroskana o najbliższych, pędziła przed siebie z wiatrem, ale też często pod wiatr.
Łapała oddech między życiem zawodowym, a prywatnym. Z dumą opowiadała
o sukcesach Majeczki. Cieszyłam się razem z Tobą Sylwio, patrząc jak z malutkiej
kruszynki wyrasta piękna, inteligentna dziewczynka - Maja. Twoja Maja.
Droga Sylwio, Przyjaciółko, Koleżanko, dla innych Pani Sylwio, niech mi będzie
wolno podziękować za wszystkie dobre, ale również za te trudne chwile. Jak bardzo
dzisiaj wymownie brzmią słowa „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Tak chciałoby się rzec, zwyczajnie po ludzku: za szybko Pani Sylwio, stanowczo za
szybko! Bóg miał inny plan.
Spoczywaj w spokoju Sylwuniu!
Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA
na obszarze woj. lubelskiego
dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk

Pani

Anicie Jasztal-Kniażuk
Członkowi ORPiP w Lublinie
Dyrektor Biura OIPiP w Lublinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA

Pani

Annie Fedec
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

Pani

Małgorzacie Dzyr

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY

składają
Okręgowa Rada Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie i pracownicy
Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie

składają
koleżanki z Oddziału Chirurgii
Piersi Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Al. Kraśnicka 100
w Lublinie

składają
koleżanki z Oddziału Chirurgii
Piersi Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Al. Kraśnicka 100
w Lublinie

Pani

Koleżance

Pani

Zosi Pękale

Grażynie Runowicz

Bożenie Kruślińskiej-Lis

wyrazy głębokiego współczucia i żalu

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

TEŚCIA

BRATA

wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

OJCA

składają
pracownicy Oddziału Chirurgii
i Traumatologii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie

26

składają

składają

Pielęgniarki Oddziału Chorób

koleżanki i koledzy

Zakaźnych SPSW im. Jana Bożego w

z WSS Al. Kraśnicka 100 w Lublinie

Lublinie

i SPSW im. Jana Bożego w Lublinie

lipiec-sierpień 4/2018
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UWAGA BEZPŁATNE SPECJALIZACJE!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że w najbliższym okresie planowane jest rozpoczęcie kształcenia
w ramach dwóch specjalizacji, które będą dofinasowane ze środków Ministerstwa Zdrowia:
1. Szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego (25 miejsc bezpłatnych)
2. Szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego (25 miejsc bezpłatnych)
W ramach wymienionych specjalizacji możliwe będzie zakwalifikowanie również po 10 osób na miejsca pełnopłatne.
1. Koszt specjalizacji pełnopłatnej z pielęgniarstwa internistycznego wynosi ok. 2100 zł (dwa tysiące sto złotych).
2. Koszt specjalizacji z pielęgniarstwa operacyjnego wynosi ok. 2000 zł (dwa tysiące 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 zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym powinny wykonać następujące czynności:
1. Założyć osobiste konto w SMK, zgodnie z instrukcją dostępną na www.smk.ezdrowie.gov.pl.
2. Złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o modyfikację uprawnień - ważne jest aby dane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada OIPiP
w prowadzonym przez siebie rejestrze pielęgniarek i położnych.
3. Wniosek o modyfikację uprawnień złożyć za pośrednictwem SMK w formie papierowej lub dokonać potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą profilu zaufanego
ePUAP.
4. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o modyfikację uprawnień i uzyskaniu uprawnień użytkownika SMK należy złożyć wniosek o udział w specjalizacji. Wniosek
o udział w kształceniu składamy poprzez moduł „Dane o planowanych szkoleniach”
Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(-) mgr Andrzej Tytuła

OFERTA SZKOLENIOWA !
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przestawia ofertę szkoleniową na II półrocze 2018 roku.
Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, składanie wniosków i rekrutacja do
udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu MonitorowaniaKształcenia.
Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o składnie wniosków o udział w kształceniu poprzez System Monitorowania Kształcenia.
Pielęgniarki i położne uczestniczące w płatnym kształceniu podyplomowym organizowanym przez podmioty inne niż OIPiP w Lublinie mogą ubiegać
się o dofinasowanie pod warunkiem, że szkolenia te nie były realizowane w ramach bezpłatnych szkoleń w OIPiP w Lublinie.
Lp.

Rodzaj kursu

Dziedzina kształcenia

liczba uczestników
jednej edycji

Planowana data
rozpoczęcia

Planowana data
zakończenia

1.

kurs kwalifikacyjny
edycja bezpłatna

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna
opieka w położnictwie i ginekologii dla położnych

30

05.11.2018

04.05.2019

2.

kurs kwalifikacyjny
edycja bezpłatna

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna
opieka dla pielęgniarek

35

15.10.2018

12.04.2019

3.

kurs kwalifikacyjny edycja bezpłatna

pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

25

15.11.2018

15.05.2019

4.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

35

05.10.2018

21.12.2018

5.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

35

28.09.2018

14.12.2018

6.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

30

17.09.2018

16.12.2018

7.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Edukator w cukrzycy

35

10.09.2018

09.12.2018

8.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

30

24.09.2018

14.12.2018

9.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego u dorosłych

35

17.09.2018

16.12.2018

10.

kurs specjalistyczny edycja pełnopłatna

Dializoterapia

30

08.10.2018

07.01.2019

11.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię
ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

30

08.10.2018

07.01.2019

12.

kurs specjalistyczny
edycja pełnopłatna

Endoskopia

30

24.09.2018

20.12.2018

13.

Szkolenie specjalizacyjne

specjalizacja pielęgniarstwo internistyczne

25 miejsc bezpłatnych

X / XI 2018

III / IV 2020

14.

Szkolenie specjalizacyjne

specjalizacja pielęgniarstwo operacyjne

25 miejsc bezpłatnych

X / XI 2018

III / IV 2020
Przewodniczący

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