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Koleżanki i Koledzy!
Przekazuję Państwu kolejny numer Biuletynu Informacyjnego: „Strzykawka”.
Mam nadzieję, że znajdziecie w nim zagadnienia, które Was zainteresują.
Życzę miłej lektury.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Wigilia, to piękne rodzinne spotkania
niosące ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
Święta Bożego Narodzenia to okres wspomnień i spotkań w gronie najbliższych.
Niech to będzie czas radosnego i pogodnego przeżywania Świąt spędzonych
bez pośpiechu, trosk i zmartwień, w spokoju i radości wśród Rodziny, Przyjaciół
oraz Bliskich dla Państwa osób.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzę dużo zdrowia i szczęścia, sukcesów w pracy zawodowej, siły i uporu w pokonywaniu trudności, realizacji najskrytszych marzeń.

Radosnych, spokojnych i ciepłych
Świat Bożego Narodzenia
na Nowy 2017 Rok
niech będzie pełen miłości
nadziei i miłych niespodzianek
życzy
Anna Karwowska

Serdeczne życzenia
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia zdrowia
			
i pomyślności na co dzień
				
oraz uśmiechu i życzliwości
					
na każdy dzień Nowego 2017 Roku
Składa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
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Głos

Przewodniczącej

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
wszyscy odpowiedzialni za opiekę zdrowotną! NaleBardzo dziękuję Wam za okazane zaufanie i po- ży skończyć z ekonomiczną marginalizacją naszych
wierzenie mi pełnienia zaszczytnej funkcji Przewod- zawodów, ze źle pojętymi zasadami zarządzania
niczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych skutkującymi ograniczeniami w zapewnieniu paw Łomży; zrobię wszystko, aby nie zawieść Waszego cjentom należytego poziomu opieki pielęgniarskiej/
zaufania. Przede mną ciężka praca, dlatego bardzo położniczej, przeciążeniem pracą i nakładaniem na
proszę o współpracę i deklaruję bycie przedstawicie- nas obowiązków nie mających nic wspólnego z opielem i reprezentantem każdego z Was.
kę nad pacjentem - żeby wspomnieć tylko wadliwe
Miniony rok był rokiem 25-lecia Samorządu za- rozporządzenie w sprawie norm zatrudnienia czy dowodowego pielęgniarek i położnych – było to okazją prowadzenie do nieatrakcyjności naszych zawodów
do podsumowania, co nam się udało, a nad czym dla młodych osób. Wierzę, że uda nam się to zmiejeszcze trzeba popracować. Nam – ponieważ sa- nić, jesteśmy przecież największą grupą zawodową
morząd to nie tylko przewodnicząca, sekretarz, czy w Polsce. Pamiętajmy – w jedności siła!
Rada, ale to MY WSZYSCY – Pielęgniarki, Pielęgniarze
Przed nami błogosławiony czas Świąt Bożego
i Położne. Jednocząc siły nie możemy poddawać się, Narodzenia, z tej okazji życzę Wam, Kochani:
tylko wspólnie godnie stawiać czoła
Wiary, która prowadzi po życiowych ścieżkach i pomaga rozjaśnić wszelki mrok,
wyzwaniom, jakie
przyniesie
nowa
Nadziei, która buduje ufność do drugiego człowieka,
kadencja.
Może
Miłości, która nadaje sensu wszelkim relacjom międzyludzkim,
wreszcie przyjdzie
Pokoju serca, pozwalającego z uwagą wsłuchać się w głos innych ludzi,
czas by w spokoju
i z dumą wykonyCiepła ludzkiej życzliwości, która pokonuje samotność i chłód obojętności,
wać swoje powołaŚwiatła umysłu, które natchnie do realizacji szczytnych celów,
nie - profesjonalne
Odwagi, do odkrywania piękna świata...
pielęgniarstwo/ położnictwo i nie bać
Niech ciepłe światło wigilijnej świecy opromieni wszystkie dni Waszego życia,
się tego, co przyniea nadchodzące Święta będą czasem pokoju, braterstwa i radosnego zamyślenia…
sie jutro.
Przez wiele lat
problemy naszego środowiska były do tego stopnia
lekceważone w polskiej ochronie zdrowia, że w tej
Przewodnicząca OIPiP w Łomży
Izabela Metelska
chwili nie ma już czasu na powolne, stopniowe działania. Trzeba działać szybko i powinni to zrozumieć
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17-20.01.2016

VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Udział w zjeździe wzięły: Przewodnicząca
OIPiP Łomża Pani Izabela Metelska Pani Urszula
Szostak Przewodnicząca VI kadencji oraz delegaci:
Pani Ewa Fiega i Pani Anna Karwowska.

26.01.2016

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy
OIPiP w Łomży.

27.01.2016

Posiedzenie Komisji Socjalnej przy ORPiP w Łomży.

2-5.02.2016

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca
Pani Izabela Metelska.

17.02.2016

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

17.02.2016

Posiedzenie Komisji Socjalnej przy ORPiP w Łomży
rozpatrzenie wniosków o zapomogi dla członków
samorządu.

7-9 .03.2016

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca
OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych i innych pracowników opieki
zdrowotnej dotyczące problematyki problematyki,
celów i zadań zespołu. – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.

11.03.2016

XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Łomży.

Nr 56
(12/2016)

16.03.2016

Spotkanie z uczniami klas maturalnych II LO w Łomży w ramach promocji zawodu uczestniczyła Przewodnicząca OIPiP Pani Izabela Metelska

18.03.2016

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży

18.03.2016

Spotkanie z pielęgniarkami i położnymi Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ramach prewencji
w zakresie odpowiedzialności zawodowej na temat
„Aspekty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej”, prowadziła Przewodnicząca OIPiP
w Łomży Pani Izabela Metelska.

31.03.2016

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych i innych pracowników opieki
zdrowotnej dotyczące wpływu projektu ustawy
o Podstawowej Opiece Zdrowotnej na funkcjonowanie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.
Udział wzięły: Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani
Izabela Metelska

12-14 .04.2016

Szkolenie Przewodniczących Sekretarzy i Skarbników Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych
zorganizowane przez NRPiP w Warszawie. Udział
wzięły: Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela
Metelska, Pani Bożena Wojewoda Jarosińska skarbnik, Pan Paweł Olszewski sekretarz.

27.04.2016

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych i innych pracowników opieki
zdrowotnej dotyczące przygotowywanych zmian
w ustawach z zakresu Systemu Opieki Zdrowotnej
w Polsce oraz podpisanego porozumienia po strajkowego pielęgniarek z Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży
Pani Izabela Metelska.

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

STRZYKAWKA

5

KALENDARIUM
28.04.2016

Uroczyste czepkowanie studentów I roku Pielęgniarstwa PWSIP w Łomży. Uczestniczyła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska

10.05.2016

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży.

19.05.2016

Obchody XXV lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

29.05.2016

Festyn rodzinny w Parafii św. Andrzeja Boboli
współorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży. W festynie uczestniczyła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela
Metelska,

30-31.05.2016

Szkolenie Członków Okręgowych Komisji Rewizyjnych w Warszawie. Udział wzięły: Przewodnicząca OKR Pani Anna Florczyk i Wiceprzewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Mariola Ziuzia.

02.06.2016

Obchody XXV lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach. Udział wzięła
Przewodnicząca Pani Izabela Metelska i Wiceprzewodnicząca Pani Anna Karwowska.

06.06.2016

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łomży.

09.06.2016

Komisja Prawa i Legislacji przy NRPiP. Udział brała
Przewodnicząca Pani Izabela Metelska, członek Komisji.

14.06.2016

Posiedzenie Komisji Socjalnej przy ORPiP w Łomży.

14.06.2016

Posiedzenie Komisji do spraw przeszkoleń przy
ORPiP w Łomży został przeprowadzony egzamin
z odbytego przeszkolenia położnej po przerwie
w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat.

15.06.2016

Szkolenie pt. „Edukacja prozdrowotna rodziców
i dzieci jako metoda przeciwdziałanie chorobom
jamy ustnej” zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W szkoleniu udział wzięło
50 członków OIPiP w Łomży.

17.06.2016

Komisja do Spraw Reklamowania Leków w Warszawie. Udział wzięła w zastępstwie Prezesa NRPiP
Zofii Małas – Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani
Izabela Metelska.

21-23.06.2016

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca
Pani Izabela Metelska.

26.06.2016

Spotkanie Promujące Działania Profilaktyczne
wśród Społeczności lokalnej Sławca w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży. Udział
wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela
Metelska.

29.06.2016

Szkolenie Zasady ochrony danych osobowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(GIODO) w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca Pani Izabela Metelska.

14.06.2016

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży.
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05.07.2016

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych i innych pracowników opieki
zdrowotnej – dyskusja nad założeniami do projektu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Udział wzięła
Przewodnicząca Pani Izabela Metelska.

11.07.2016

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

12.07.2016

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem udział brały
Pani Anna Karwowska przewodnicząca komisji konkursowej oraz Pani Ewa Fiega przedstawiciel ORPiP.

28.08.2016

Festyn VII Forum Trzeźwości przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży współorganizowany przez
OIPiP w Łomży udział wzięła Przewodnicząca OIPiP
w Łomży Pani Izabela Metelska.

02.09.2016

Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Białymstoku. Udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.

03.09.2016

Wernisaż Wystawy Fotograficznej Gabora Lörinczego pt. „Łomżyńskie Centrum Medyczne w gronie
przyjaciół”. Udział wzięła Przewodnicząca OIPiP
w Łomży Pani Izabela Metelska.

06.09.2016

Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia przy
ORPiP w Łomży.

07.09.2016

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży.
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10.09.2016

Konferencja Diabetologiczna zorganizowana przez
Podlaskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej CEMED, OIPiP w Łomży, oraz Fundację SEDNO w ramach kampanii III Ogólnopolskiego
Projektu Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej 2016 r. „Wyprzedzamy cukrzycę” udział wzięło
80 osób.

13.09.2016

Obchody XXV-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie udział wzięli:
Przewodnicząca OIPiP Łomża Pani Izabela Metelska, Przewodniczące minionych kadencji: III i IV kadencja Pani Anna Karwowska, V i VI kadencja Pani
Urszula Szostak.

14-15.09.2016

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie udział wzięła Przewodnicząca
OIPiP Łomża Pani Izabela Metelska.

18-21.09.2016

Szkolenie Państwowej Inspekcji Pracy na temat
mobbingu w miejscu pracy udział w szkoleniu wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.

19-20.09.2016

Szkolenie dla członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie udział wzięli:
Przewodnicząca Sądu Pani Beata Krzyżanowska,
oraz Wiceprzewodnicząca Pani Monika Pietruszka.

23.09.2016

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

26.09.2016

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy
OIPiP w Łomży.
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30.09.2016

Posiedzenie Okręgowego Rzecznika i Sądu przy
OIPiP w Łomży – szkolenie dla organów zostało
przeprowadzone przez Radcę Prawnego OIPiP

19.10.2016

Konwent przewodniczących udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.

21.10.2016

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

21.10.2016
Warsztaty „Rola Położnej i Pielęgniarki w opiece
nad mamą i dzieckiem. Dobre praktyki w położnictwie”. Zorganizowane przez Uniwersytet Zdrowia
wspólnie z Fundacją Dobre Ręce Polskich Położnych. Udział wzięło 80 osób.

25.10.2016

Szkolenie dla księgowych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych zorganizowane przez NIPiP
w szkoleniu wzięły udział: przewodnicząca OIPiP
Łomża Izabela Metelska oraz księgowa OIPiP Łomża
Danuta Kamińska.

03.11.2016

Spotkanie ze studentami III roku pielęgniarstwa
PWSIP w Łomży dotyczące działania samorządu
Pielęgniarek i Położnych samorządu zawodowego
udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Pani Izabela
Metelska

04.11.2016

I Konferencja Naukowa pt „Zastosowanie badań
naukowych w praktyce pielęgniarskiej” w Warszawie zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz Instytut „Pomnik
– Centrum Zdrowia Dziecka” udział w konferencji
wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela
Metelska oraz pielęgniarki z terenu naszej Izby.

11.11.2016

Spotkanie z pielęgniarkami ze Szpitala Powiatowego w Zambrowie. Udział wzięła Przewodnicząca
OIPiP w Łomży Izabela Metelska

22.11.2016

Komisja do spraw przeszkoleń – został przeprowadzony egzamin z odbytego przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat.

30.11.2016

Rozpoczęcie cyklu wykładów dla opiekunów osób
z chorobą Alzheimera w Łomżyńskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera Paradiso. Prelekcję prowadziła Przewodnicząca OIPiP
w Łomży Pani Izabela Metelska.
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AKTUALNOŚCI
W dniu 21 października 2015 r. odbył się
VII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży,
który dokonał wyboru organów Izby
na okres VII kadencji tj. na lata 2015-2019.

ORGANY IZBY VII KADENCJI
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca
Izabela Metelska
Wiceprzewodnicząca Anna Karwowska
Sekretarz		
Paweł Olszewski
Skarbnik		 Bożena Wojewoda-Jarosińska
Członkowie Okręgowej Rady:
Ewa Fiertek, 		
Iwona Kałudzińska,
Jadwiga Dembińska, Krystyna Łepkowska,
Irena Popko, 		
Elżbieta Rydzewska,
Ewa Nowak, 		
Katarzyna Paplińska
Ewa Fiega
Prezydium Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz		
Skarbnik		
Członek		

Izabela Metelska
Anna Karwowska
Paweł Olszewski
Bożena Wojewoda-Jarosińska
Ewa Fiega

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca
Członkowie:
Anna Chojnowska,
Ewelina Potaś,		

Anna Florczyk
Alicja Puławska,
Mariola Ziuzia

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca
Członkowie:
Elżbieta Gutowska,
Monika Pietruszka,
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Beata Krzyżanowska
Elżbieta Dopieralska,
Krystyna Dąbrowska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Rzecznik		
Teresa Żukowska
Zastępcy Rzecznika:
Wanda Orzechowska, Agnieszka Porowska,
Małgorzata Stecka, Agnieszka Zalewska
Powołane zostały Komisje Problemowe
działające przy Okręgowej Radzie
Pielęgniarek i Położnych w Łomży
Komisja Socjalno-Bytowa
Przewodnicząca
Ewa Fiertek
Członkowie:
Iwona Kałudzińska, Ewa Grodzka,
Małgorzata Rydzewska, Dorota Śliwowska
Komisja ds. Kształcenia
Przewodnicząca
Ewa Fiega
Członkowie:
Jadwiga Dembińska, Elżbieta Ortman,
Anna Ościłowska,
Agnieszka Porowska,
Ewelina Potaś
Komisja ds. Przeszkoleń
Przewodnicząca
Irena Popko
Członkowie:
Jadwiga Dembińska, Ewa Nowak,
Katarzyna Paplińska
Komisja Diabetologiczna
Przewodnicząca
Członkowie:
Ewa Fiertek,		
Ewa Trawińska,
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Regina Kijewska
Katarzyna Paplińska,
Urszula Szostak
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AKTUALNOŚCI
W dniach 18-20 stycznia 2016 roku odbyły się
obrady VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, na których zostały wybrane organy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz
zostały podjęte uchwały na czas działania samorządu zawodowego na okres VII kadencji.
Udział w obradach VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z OIPiP w Łomży wzięły:
1. Izabela Metelska – Przewodnicząca ORPiP na
VII kadencję
2. Urszula Szostak – Przewodnicząca VI kadencji
3. Delegaci na Krajowy Zjazd:
Anna Karwowska
Ewa Fiega
Zjazd podjął między innymi uchwałę w sprawie
wysokości składki członkowskiej.

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22

VII Krajowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
w sprawie wysokości składki
członkowskiej oraz zasad jej podziału
Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.
§ 2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz
okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której
członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.
§ 2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską
w wysokości:
1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub
położnej na podstawie umowy o pracę albo
na podstawie stosunku służbowego;
2. przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowa-
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dzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy
zlecenia;
3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego
roku kalendarzowego w odniesieniu do osób
wykonujących zawód pielęgniarki, położnej
w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej,
a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek
i położnych wykonujących zawód wyłącznie
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
4. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1
składka członkowska powinna być naliczona
z jednego źródła w którym jej wysokość jest
najwyższa.
§ 3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie.
Składki członkowskie przekazuje się na rachunek
właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, za
miesiąc poprzedni.
§ 4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są
pielęgniarki, położne:
1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są
członkiem.*
3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
4. przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub
pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecz-
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nej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące
ich jedyne źródło dochodu.
6. będące studentami studiów stacjonarnych
II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez
stosunku pracy.
8. niepracujące, które: posiadają status emeryta
lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.
§ 5. 1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 4% sumy uzyskanych w danym miesiącu
składek członkowskich do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
1. Załącznikiem do przelewu powinna być nota
księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na
rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
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§ 6. Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną
składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia
właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).
§ 7. Traci moc Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz
zasad jej podziału.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.
*dotyczy osób niewykonujących zawodu, które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1435, ze
zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze.
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AKTUALNOŚCI
XXV-lecie Samorządu Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
19 maja 2016 r. z okazji XXV-lecia Samorządu
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Szkół Katolickich przy
ul. Sadowej 12A odbyła się Konferencja Naukowa
„Wyzwania XXI wieku współczesnego pielęgniarstwa
i położnictwa”. Świętowanie rozpoczęła uroczysta
Msza Św. w Katedrze pod przewodnictwem Biskupa
Tadeusza Bronakowskiego. Oprawę muzyczną liturgii
zapewniła Łomżyńska Orkiestra Dęta pod batutą Witolda Borusiewicza. W konferencji i uroczystościach
wzięło udział wielu znamienitych gości: Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie, prof. Urszula Krzyżanowska – Łagowska, Prezes I kadencji Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie, Lucyna Dargiewicz Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie.
Prezes Małas mówiła o wieloletnich zaniedbaniach polskich władz – w Polsce nakłady na ochronę
zdrowia są o połowę mniejsze niż w UE – i zaapelowała do rządu o „należyte wycenienie i zapłatę za
pracę pielęgniarek i położnych”. W swoim rzeczowym wystąpieniu zwracała uwagę na konieczność
walki o godność zawodu w imię pacjenta. Jeszcze
mocniej tę kwestię akcentowała we wspomnieniowej pogadance Urszula Krzyżanowska – Łagowska,
prezes I kadencji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która w 1986 wygrała konkurs Międzynarodowej Rady Pielęgniarek( ICN – International Council
of Nurses), dzięki czemu mogła opisać system opieki
pielęgniarskiej w Polsce na tle, m.in., Kanady, USA,
Szwecji i Anglii. – W dojrzałych demokracjach tak
jest, że organizacje, które mają władzę, same siebie
chcą kontrolować – wspominała. – Przedstawiciele
odpowiedników naszych naczelnych rad sprawdzali, czy uchwały bronią interesów pacjentów i czy są
dla nich korzystne. Środowisko lekarskie pod koniec
12
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lat 80. było przeciwne, bo to dzięki posłom powołano samorząd pielęgniarski. Nie może być tak, że
pielęgniarki za miesiąc zarabiają tyle, co lekarze za
dyżur… Nasza praca na dwóch, trzech etatach to
patologia. Obserwuję dużo zmęczenia, wypalenia
zawodowego… Potrzeba zmiany waszego życia i waszej sytuacji, godności pracy i szacunku- tego, czego
oczekiwałyście…
Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Zarządu
Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, przywołała dane WHO
– Światowej Organizacji Zdrowia: za 10 lat 40 procent pielęgniarek i położnych odejdzie od zawodu,
a w 2013 r. co czwarty obywatel Unii Europejskiej
ukończy 65 lat. – Niskie płace powodują, że pielęgniarki wyjeżdżają za granicę, 40 pacjentów na jedną
pielęgniarkę powoduje, że nie jest możliwe właściwe
wykonywanie zawodu, tu trzeba mieć wrażliwość,
nie można być zimnym; pielęgniarki na 3-4 etatach
są przemęczone, nie maja sił – wyliczała. – Nie są
odpowiedzialne za sytuację w ochronie zdrowia.
W Niemczech zarobią 8 tysięcy, w krajach skandynawskich – kilkanaście, a w Szwajcarii 20 tysięcy.
W Polsce – 2 tysiące brutto…
Osoby zasłużone dla samorządu z rąk Prezes Zofii Małas otrzymały odznaczenia.
Srebrne Odznaczenia za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymali: Halina Sokołowska, Irena Kościjańczuk, Przemysław Mocarski.
Odznakę za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymały: Barbara Teresa Dąbrowska, Teresa Tenderenda, Janina Anastazja Śledziewska oraz
Zuzanna Wiszniewska. Honorowe Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymała Hanna
Waszkiewicz. Łomżyńskie uczelnie wyższe kształcące
pielęgniarki – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Agrobiznesu oraz Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na
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Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego a także instytucje współpracujące z Okręgową
Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łomży – otrzymały
pamiątkowe szklane statuetki w kształcie drzewa
– symbolu siły, życia, zdrowia i rozwoju z napisem
„Silni razem”. Za wzorową pracę i nienaganną postawę etyczną symboliczne statuetki w kształcie serca
otrzymały wybrane pielęgniarki i położne, choć tak
naprawdę nagrody powinny dostać wszystkie przedstawicielki i przedstawiciele tych zawodów za swą
ciężką, nierzadko niedocenianą pracę. Swoją obecnością zaszczyciły też naszą uroczystość władze duchowne i świeckie naszego województwa i miasta :
Biskup Tadeusz Bronakowski, Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski, Starosta Powiatu Łomżyńskiego
Elżbieta Parzych, Zastępca Prezydenta Miasta Łomża dr Agnieszka Barbara Muzyk, Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Olejniczak Bazy-

dło, Dyrektor Caritas sks.dr Andrzej Mikucki a także
przedstawiciele placówek ochrony zdrowia z terenu
działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Łomży. Wykłady wygłosili: dr Jolanta Łodzińska,
dr Franck Mbida oraz dr n. med. Krystyna Piekut.
W przerwach pomiędzy wykładami czas umilała nam
występami uzdolniona młodzież skupiona w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży. Rozstrzygnięto też
konkurs plastyczny ogłoszony wcześniej w przedszkolach i szkołach podstawowych naszego regionu „Pielęgniarka i położna w oczach dziecka” – na konkurs
napłynęło około siedemdziesięciu prac wykonanych
różnymi technikami.
Była to pierwsza – i na pewno nie ostatnia –
w historii łomżyńskiej Izby uroczystość podsumowująca działalność samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych na naszym terenie oraz honorująca
osoby, które wiele siły i energii włożyły w jego tworzenie i działanie.

Parlamentarny Zespół ds. Pielęgniarek, Położnych
i innych pracowników opieki zdrowotnej
Z inicjatywy posłanki PiS Bernadety Krynickiej powstał przy Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej
Parlamentarny Zespół ds. Pielęgniarek, Położnych
i innych pracowników opieki zdrowotnej. Posiedzenia Zespołu dotyczą najbardziej palących problemów pielęgniarek i położnych oraz projektów
aktów prawnych dotyczących naszych zawodów.
Udział w nich biorą ministrowie, posłowie, pra-

cownicy departamentów ministerialnych, co daje
możliwość przedyskutowania problemów, przedstawienia argumentów i zaprezentowania naszego
punktu widzenia.
Retransmisje i notatki z posiedzeń Zespołu
dostępne są na naszej stronie internetowej
www.oipiplomza.pl
Przewodnicząca OIPiP

Zaproszenie do współpracy
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Serdecznie zapraszamy do włączania się
w prace samorządu zawodowego pielęgniarek
i położnych poprzez propozycje i tworzenie zespołów ds. konkretnych dziedzin pielęgniarstwa oraz
położnictwa, np. Zespół ds. POZ, Zespół ds. Położnych, Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego,
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Zespół ds. Ratownictwa, Zespół Młodej Pielęgniarki...Celem działalności tych zespołów będzie praca
na rzecz konkretnych dziedzin pielęgniarstwa/położnictwa, ich rozwoju oraz sygnalizowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów. Osoby
zainteresowane proszę o kontakt tel. 508 065 810.
Przewodnicząca OIPiP
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AKTUALNOŚCI
II Podlaska Konferencja
Diabetologiczna
II Podlaska Konferencja Diabetologiczna
została zorganizowana w ramach kampanii
„Wyprzedzamy cukrzycę” III Ogólnopolskiego
Projektu Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej SED 2016 pod
honorowym patronatem prof. hab. n. med.
Krzysztofa Strojka Konsultanta w Dziedzinie
Diabetologii. Patronował jej również Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża
oraz Starostwo Powiatowe w Łomży. Wśród
zaproszonych gości była dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
dr n. o zdr. Joanna Chilińska i posłanka Bernadeta Krynicka.
Zorganizowanie wydarzenia zainicjowała Regina Kijewska, dyrektor Podlaskiego
Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki
Medycznej CEMED. Komitet organizacyjny
uzupełniali: Izabela Metelska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży, Justyna Turowska – Prezes
Fundacji SEDNO oraz Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej
SED.
Konferencję rozpoczął wykład „Prewencja cukrzycy” wygłoszony przez prof. dr hab. n.
med. Marię Górską, Kierownika Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku. Pani Profesor zwróciła w nim
uwagę na wpływ stylu życia, a zwłaszcza sposobu odżywiania i aktywności ruchowej na
prewencję cukrzycy. Prof. M. Górska przytoczyła wyniki wieloletnich badań prowadzonych w wielu krajach świadczących o tym, że
odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i właściwa masa ciała ograniczają występowanie
cukrzycy lub wydłużają okres, w którym się
ujawni.
14
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Wskazówki dla osób chorych na cukrzycę przekazywano podczas kolejnych wystąpień. I tak lekarz specjalista diabetolog Marcin Leoniak omówił zmiany w możliwościach
leczenia w wykładzie na temat: „Terapia cukrzycy – wczoraj, dziś i jutro” . Doświadczeniami zawodowymi i rodzicielskimi w prezentacji „Cukrzyca typu 1 – łatwa czy trudna
terapia?” podzieliła się Renata Cholerzyńska, pielęgniarka, edukator ds. diabetologii
i matka dziecka chorego na cukrzycę typu 1.
Z kolei Edyta Wojtczak, edukator zdrowotny
i promotor zdrowia odpowiedziała na pytanie – Co warto wiedzieć o kontroli glikemii
poposiłkowej? Natomiast Renata Urbanek,
położna i edukator ds. diabetologii omówiła
coraz częstsze przypadki cukrzycy ciążowej
i wskazała, jak sobie z nią radzić. Podczas
konferencji poruszono też niezmiernie ważny
w terapii aspekt z obszaru psychologii.
Anna Kleszowska, pielęgniarka a zarazem edukator ds. diabetologii opowiadała
„Jak motywować pacjenta do zmiany nawyków?”. O „Dialogu motywującym w pracy
z chorym na cukrzycę” mówił psychoterapeuta Kornel Jarzębiński.
Ciekawym elementem szkoleniowym
był wykład Justyny Turowskiej, pracującej
jako podolog – Stopa cukrzycowa z punktu
widzenia podologa.
O szansach i możliwościach dla środowiska pielęgniarskiego w związku ze zmianami obowiązujących środowisko przepisów,
z naciskiem na prawo do ordynowania leków
i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne, mówiła Beata Stepanow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.
Uczestnicy konferencji zdobywali wiedzę
nie tylko o nowoczesnych metodach leczenia
cukrzycy, ale również metodach jej zapobiegania oraz znaczenia wsparcia psychologicznego dla chorych, ich rodzin oraz środowiska
medycznego w procesie terapeutycznym.
fot. Henryk Felter
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Szanowni Państwo,
Poniżej przestawiam tabele statystyczne dotyczące pielęgniarek i położnych z całego kraju
za lata 2008-2015 celem zapoznania się i analizy sytuacji w naszej grupie zawodowej.
Tabele zostały opracowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
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Druga ścieżka kształcenia pielęgniarek

– ślepa uliczka?
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł w piśmie
do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
proponuje wprowadzenie do systemu kształcenia
pielęgniarek nowej ścieżki kształcenia zawodowego
(branżowego): „Zwracam się z prośbą o rozważenie
możliwości uruchomienia drugiej ścieżki kształcenia
w zawodzie pielęgniarki prowadzonego w dwustopniowej szkole branżowej (na podbudowie 3-letniej
szkoły asystentek pielęgniarskich), kończącego się
egzaminem maturalnym i egzaminem dyplomowym
uprawniającym do otrzymania prawa wykonywania
zawodu pielęgniarki. Proponuję, aby przedmiotowe
kształcenie odbywało się w cyklu 3+3 (lex specialis),
tj. po 3 latach kształcenia absolwent szkoły uzyskiwałby tytuł zawodowy asystentki pielęgniarskiej,
a po kolejnych 3 latach – tytuł zawodowy pielęgniarki dyplomowanej.” Jako uzasadnienie swojego pomysłu minister wskazuje wsparcie asystentkami pielęgniarskimi systemu ochrony zdrowia, co miałoby
pozytywnie wpłynąć na dostępność świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz szybsze zaspokajanie
potrzeb rynku pracy w zakresie kadry pielęgniarskiej
i ma na celu zapewnienie opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych oraz wyzwań demograficznych (?) Jest to o tyle niezrozumiałe, że przez
wiele lat w Polsce ze środków unijnych i nie tylko,
kształcone były osoby w licznych zawodach opiekuńczych ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności
wprowadzonej rozporządzeniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r., tj:
- 341201 Asystent osoba niepełnosprawnej
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- 532906 Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu
(doula)
- 325101 Asystentka stomatologiczna
- 532102 Opiekun medyczny
- 341203 Opiekun osoby starszej
- 341203 Opiekun w domu pomocy społecznej
- 532201 Opiekunka domowa
- 325905 Opiekunka dziecięca
- 341204 Opiekunka środowiskowa
Na szczęście Pani Minister Zalewska nie przychyliła się do propozycji Ministra Zdrowia odpowiadając, że propozycje zmian zgłoszone przez Ministra
Zdrowia dotyczące kształcenia pielęgniarek nie mogą
być uwzględnione, gdyż wprowadzenie do systemu
oświaty szkoły pielęgniarskiej w tym kształcie wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy.
Dodać należy, że Ministerstwo Zdrowia nie poinformowało Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o korespondencji dotyczącej propozycji zmiany
kształcenia pielęgniarek.
Poniżej zamieszczamy wspólne stanowisko
w tej sprawie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
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Warszawa, 25.08.2016 r.

KOMUNIKAT
w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki
zakwalifikowania na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz
pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
w załączeniu przedstawia opinie Konsultantów krajowych w dziedzinach
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa
ratunkowego, w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki
zakwalifikowania na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa
ratunkowego dla pielęgniarek.
Centrum przyjmuje ww. opinie jako obowiązujące na dzień dzisiejszy
w zatwierdzonych programach kształcenia dla pielęgniarek, położnych
i planuje wprowadzenie następujących zmian w zapisach założeń
organizacyjno-programowych:
1.
specjalizacji
w
dziedzinie
pielęgniarstwa
anestezjologicznego
i intensywnej opieki, cyt.:
„Organizator powinien potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia,
przed rozpoczęciem zajęć stażowych, że uczestnik szkolenia posiada
zaświadczenie o ukończeniu:
 kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – warunek
nie dotyczy pielęgniarek, które posiadają już tytuł specjalisty
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub dyplom ratownika
medycznego lub ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kurs
Advensed Life Support (ALS).
 kursu
specjalistycznego
Wykonanie
i
interpretacja
zapisu
elektrokardiograficznego.”;
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DLA POŁOŻNYCH
KOORDYNOWANA OPIEKA
NAD KOBIETAMI W CIĄŻY (KOC)
Każda kobieta posiada fundamentalne prawo
do właściwej opieki okołoporodowej odgrywając
we wszystkich aspektach tej opieki kluczową rolę.
13 kwietnia 2016r. ukazało się zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (Zarządzenie
Nr 22/20016/DSOZ) wprowadzający zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży
(KOC). Wg autorów tego dokumentu nadrzędnym
parytetem wprowadzonych zmian jest poprawa
opieki nad kobietami w ciąży zakończonej urodzeniem zdrowego noworodka, poprzez wdrożenie odpowiednich praktyk okołoporodowych. Już na etapie
projektu zarządzenie to budziło wiele wątpliwości zarówno w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych,
jak i w środowisku położnych. Wyrazem tego było
stanowisko NRPIP z dn. 3 lutego 2016. W stanowisku
tym NRPIP przedstawia uwagi odnoszące się do konkretnych zapisów zarządzenie i wskazuje ich błędy.
NRPIP zauważa, że w ostatnim czasie został już stworzony system opieki nad kobietą w ciąży, w porodzie
i połogu oraz noworodkiem. System ten zaczyna dopiero funkcjonować, głównie za sprawą wprowadzenia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
16 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie standardów postępowania medycznego
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu
opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu,
połogu oraz opieki nad dzieckiem, mającego na celu
uszczelnienie opieki nad ciężarną kobietą rodzącą,
położnicą oraz noworodkiem, których skuteczność
będzie można ocenić dopiero w dłuższej perspektywie czasu. W ocenie NRPIP istniejący system opieki
nad kobietą w ciąży, w porodzie, połogu i noworodkiem zabezpiecza właściwą opiekę, a proponowane
28
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zmiany mogą ją tylko znacznie zdezorganizować.
Przyjęte w zarządzeniu nr 22/2016/DSOZ zmiany
mogą doprowadzić do pogorszenia jakości opieki
ponieważ ograniczają wolność pacjentki w zakresie
wyboru położnej POZ narzucając położną zatrudnioną w opiece skoordynowanej, wprowadzają nierówny dostęp do opieki kobiet zamieszkujących miasta
i wsie. Program może też spowodować zamknięcie
dobrze działających indywidualnych praktyk i zakładów, które zapewniają wysoką jakość świadczeń medycznych względem kobiety. Po zakończeniu pilotaży
położne mogą być zmuszone do zamknięcia indywidualnych praktyk i przejścia do programu, a należy
podkreślić, że ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej gwarantuje samodzielność tych zawodów.
Stanowisko to zostało przesłane min. do Ministerstwa Zdrowia. Poniżej prezentujemy przesłaną
odpowiedź.
W związku z podjętym przez Naczelną Radę
Pielęgniarek i Położnych stanowisko nr1 z dnia
3 lutego 2016 r. oraz Małopolską Okręgową
Radę Pielęgniarek i Położnych stanowisko nr 2
z dnia 10 lutego 2016 r., w sprawie projektu zarządzenie Prezesa NFZ wprowadzającego nowy
zakres świadczeń pt. Koordynowana opieka nad
kobietą w ciąży, uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższego stanowiska.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż
określony w dziale VII ustawy z dnia 27 sierpnie 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) nadzór Ministra
Zdrowia nad Narodowym Funduszem Zdrowia
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polega na badaniu przyjętych przez Radę Funduszu i Prezesa NFZ uchwał i decyzji stosowania
do przepisu art.163 ust. 2 ww. ustawy.
Z uwagi na fakt, iż zaproponowane przez
Fundusz rozwiązania spowodowały liczne wystąpienia różnych organów, organizacji i innych
interesariuszy systemu opieki zdrowotnej., Minister Zdrowia w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością Funduszu podjął działania
polegające na monitorowaniu rozwiązań objętych przedmiotowymi regulacjami. W ramach
podjętych czynności wszystkie zgłoszone do projektu uwagi i wnioski, dotyczące szczegółowych
rozwiązań zawartych w projektowanych przepisach, a także stanowisko Funduszu w zakresie
ich rozpatrzenia, stanowią przedmiot analiz proponowanych w Ministerstwie Zdrowia.
Wobec szeregu zarzutów związanych z ingerowaniem w sferą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które w żaden sposób nie
mogą być modyfikowane na poziomie zarządzenia, Minister Zdrowia zwrócił się do Prezesa NFZ
o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie.
Przedmiotem monitorowania są także
podnoszone w stanowiskach kwestie realizacji
świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ,
w tym w szczególności zadania położnej uregulowane za poziomie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz. 1248 z późn.
zm.), które na podstawie tych przepisów pozostają w kompetencji wyłącznie położnej przyjmującej deklaracje wyboru, wobec czego zadania te nie mogą być realizowane przez inną
położną.
Biorąc pod uwagę powyższe, pragnę zapewnić Państwa, iż o ile model opieki koordynowanej tj. systemowej, ciągłej i spersonalizowanej opieki medycznej jest przedmiotem
zainteresowania obecnego kierownictwa resortu rozważanym do wdrożenia w przyszłości, to
rozwiązanie cząstkowe, które ingeruje w obec-
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ny system w sposób nieskorelowanym w tym
w prawa pacjenta, nie zyskają akceptacji.
Zaproponowane rozwiązanie nie stanowią
jeszcze rozwiązania systemowego, mają jednak
znaczenie dla oceny funkcjonowania w praktyce
innego modelu organizacji świadczeń położniczych.
Pragnę jednocześnie dodać, iż podzielam
opinię Państwa , że na efekty oraz skuteczność
w zakresie opieki nad ciężarną, kobieta rodząca,
położnicą i noworodkiem będzie można oczekiwać w dłuższej perspektywie czasu, tym bardziej, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa
i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki
położniczo- ginekologicznej, sprawowanej nad
kobietą w okresie ciąży, porodu , połogu, w przypadkach określonych powikłań oraz opieki nad
kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych
(Dz. U. z 2015 r. , poz 2007) nie weszło jeszcze
w życie.
Nadmieniam, iż według stanu na dzień
18 lipca 2016 r. umowa o udzielaniu świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży zostały
zawarte z 11 świadczeniodawcami na terenie kraju. Monitorowanie realizacji zawartych
umów pozwoli zweryfikować skuteczność opieki koordynowanej w kształcie zaproponowanym
przez NFZ.
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Nowe
akty prawne
6. Dz. U. z 2016r. poz. 652
Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw.
1. Dz. U. z 2016r. poz. 1360
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016r zmieniające rozporządzenie - w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.
2. Dz. U. z 2015r. poz. 1310
Zmiana ustawy o pomocy społecznej.
3. Dz. U. z 2015r. poz. 1640
Zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw .

7. Dz. U. z 2016r poz. 918
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 czerwca 2016r zmieniające rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego.
8. Dz. U. z 2016r. poz. 922
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy.

4. Dz. U. z 2015r. poz. 1991
Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

9. Dz. U. z 2016r. poz 936
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
28 czerwca 2016r zmieniające rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego.

5. Dz. U. z 2015r. poz. 345
Zmiana ustawy Refundacja leków , środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

10. Dz. U. z 2016r. poz. 960
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Konflikt w szpitalu
ZOZ Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży rozpoczął spór zbiorowy z dyrekcją Szpitala. Kwestie sporne dotyczą warunków pracy i płacy. Na terenie naszej Izby w sporze zbiorowym są też pielęgniarki i położne ze Szpitala Ogólnego w Grajewie.
Przewodnicząca OIPiP
Izabela Metelska
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
odpowiada
Jestem pielęgniarką, która wróciła do pracy w zawodzie po kilkuletniej przerwie, pracuję
w szpitalu. Gdy chciałam wykonać przy pacjencie
kolejną czynność (dodam, że była to czynność,
którą mogę wykonać bez zlecenia lekarskiego),
pacjent wyraził obawę, czy nie zaszkodzę mu
takim postępowaniem i zażyczył sobie konsultacji z inną pielęgniarką. Odebrałam to tak, jakby poddawał w wątpliwość moje kompetencje.
Zrobiło mi się bardzo przykro, tym bardziej, że
dotychczas wykonywane czynności pielęgniarskie przy tym pacjencie były wykonywane przez
mnie profesjonalnie i przynosiły zamierzony
skutek. Jak powinnam się zachować w takiej sytuacji? Czy pacjent ma prawo podważać moją
wiedzę i kompetencje?
Monika

Pani Moniko!
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012r. poz.159 z późn. zm.) pacjent ma prawo
zwrócić się z żądaniem zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy). Żądanie to nie jest
uzależnione od występowania jakichkolwiek wątpliwości ujawnionych podczas procesu udzielania pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych. Pacjent, który
chce skorzystać ze swego uprawnienia, może zarówno zażądać, aby pielęgniarka zasięgnęła dodatkowej
opinii u wyraźnie wskazanej osoby, jak również żądanie to może się ograniczyć do potrzeby zasięgnięcia
dodatkowej opinii, pozostawiając całkowicie wybór
takiej osoby pielęgniarce. Pielęgniarka, wobec której
pacjent wystąpił z takim żądaniem może odmówić
zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki, jeżeli uzna, że
żądanie pacjenta zasięgnięcia tej opinii jest bezzasadne. Pielęgniarka jest zobowiązana odnotować
w dokumentacji medycznej pacjenta zarówno sam
fakt wysunięcia takiego żądania, jak również odmowę jego spełnienia (art. 6 ust.5 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 6 cytowanej ustawy). Niezależnie
od tego, czy opinia innej pielęgniarki jest zasięgana
z inicjatywy pacjenta, czy samej pielęgniarki mającej
wątpliwości natury medycznej, to opinia pielęgniarki
konsultanta ma charakter doradczy, a za wykonanie
danej czynności odpowiada pielęgniarka ją wykonująca.
(Na podstawie Karkowska D. Prawo medyczne dla pielęgniarek, LEX a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2013, s. 130)
Teresa Żukowska
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych
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Odpowiedzi Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki na poniższe pytania
Pytanie 1. Czy pielęgniarce/położnej pracującej
w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
wolno na zlecenie lekarza anestezjologa podawać leki do cewnika zewnątrzoponowego pacjentom przebywającym na innych oddziałach
szpitalnych?
Odpowiedź • Tak, jeżeli pielęgniarka posiada co
najmniej kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki.
Uzasadnienie • Rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej w & 6 i & 11 jest zapisane, że
świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji, polegające na wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia przewodowego, zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, mogą być udzielane wyłącznie
przez lekarza anestezjologa, któremu podczas znieczulenia towarzyszy przeszkolona pielęgniarka, dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą
operacyjną (Dz.U. z dnia 24 marca 1998 r.
Określenie
„przeszkolona
pielęgniarka”
w przedmiotowej dziedzinie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych (Dz.U. Nr 197, poz. 1923), oznacza pielęgniarkę, która spełnia c najmniej jeden z warunków:
1. Posiada specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
2. Posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Wyjątek stanowi & 1 ust. 1 pkt 3 lit. S 1 mówiący
o tym, że pielęgniarka jest uprawniona do podawania na zlecenie lekarskie dożylnie, zewnątrzoponowo
i podskórnie leków łagodzących dokuczliwe objawy
u chorych objętych opieką paliatywną z uwzględnieniem nowoczesnych technik (stosowanie analgezji
32
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stosowanej przez chorego – PCA, ciągłego podawania leków i płynów podskórnie przy użyciu zestawu
„Buterfly” oraz infuzorów), pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego (Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju
i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez
zlecenia lekarskiego (Dz.U.07.210.1540).
Pytanie 2. Czy pielęgniarce/położnej pracującej
w oddziale Anestezjologii wolno usuwać na zlecenie lekarza anestezjologa samodzielnie cewnik z przestrzeni zewnątrzoponowej u pacjentów przebywających w oddziale anestezjologii
i intensywnej terapii, jak również na innych oddziałach?
Odpowiedź • Tak, jeżeli pielęgniarka posiada odpowiednie kwalifikacje specjalistyczne w przedmiotowej dziedzinie czyli kurs kwalifikacyjny lub
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Uzasadnienie • Rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej w & 6 i & 11 jest zapisane, że
świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji, polegające na wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia przewodowego: zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, mogą być udzielane wyłącznie
przez lekarza anestezjologa, któremu podczas znieczulenia towarzyszy przeszkolona pielęgniarka, dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą
operacyjną (Dz.U. z dnia 24 marca 1998 r.).
Ponadto w Ustawie o zawodach pielęgniarki
i położnej w art. 4.1. jest określone, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez
osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwier-
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dzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń
zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji
zdrowia (Dz.U. Nr 57, poz. 602 z 2001 r. z późn.zm).
Pytanie 3. Czy pielęgniarka/położna powinna odmówić wykonania zleceń lekarskich, na które
są potrzebne dodatkowe uprawnienia w postaci kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych
lub innych, potwierdzonych przez placówki powołane do organizowania szkoleń np. wykonanie badania EKG, usuwanie drenów z rany
pooperacyjnej, przetaczanie krwi i preparatów
krwiopochodnych i innych?
Odpowiedź • Tak, jeżeli zlecenie wykracza poza kwalifikacje „pielęgniarki ogólnej” i dotyczy wiedzy
i umiejętności specjalistycznych, które pielęgniarka nabywa podczas kształcenia podyplomowego.
Uzasadnienie • Ustawa o zawodach pielęgniarki
i położnej w rozdziale 4 art. 4.1. określa zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, z których
wynika między innymi, że pielęgniarka, położna wykonuje zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością (Dz. U. Nr 57. Poz. 602 z 2001 r. z póxn.zm.).
Wykonywania wielu spośród wymienionych
świadczeń jak np. przetaczanie krwi i preparatów
krwiopochodnych jest regulowane odrębnymi przepisami (Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz zmianie Ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej Dz.U. z 2003 r. Nr 223 poz. 2215) i akt wykonawczy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu
i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. Nr
191, poz. 1607).
Pytanie 4. Czy pielęgniarka/położna odpowiada
prawnie za wykonanie zlecenia, wiedząc, że nie
ma do tego uprawnień?
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Odpowiedź • Jeżeli pielęgniarka nie posiada wymaganych kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami do wykonywania świadczeń
zdrowotnych, to nie powinna się podejmować
ich wykonania. Pielęgniarka posiadająca prawo
wykonywania zawodu ponosi odpowiedzialność
za wykonane świadczenie.
Uzasadnienie • Ustawa o zawodach pielęgniarki
i położnej art. 4.1 mówi o tym, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę
posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone
odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz
z zakresu promocji zdrowia (Dz.U. Nr 57, poz. 602
z 2001 r. z późn. zm.).
Odpowiedź na to pytanie stanowi również Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej, w którym w części ogólnej pkt. 5
jest określone, że pielęgniarka/położna posiadająca
pełne uprawnienia zawodowe ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania.
Pytanie 5. Czy szkolenia wewnątrzoddziałowe mogą
dawać podobne uprawnienia, czy może wystarczy imienna zgoda wydana przez szefa oddziału pielęgniarce/położnej do wykonywania tych
czynności, na które wcześniej nie miała uprawnień?
Odpowiedź • Szkolenia wewnątrzzakładowe nie dają
możliwości nabywania uprawnień pielęgniarce/
położnej do wykonywania świadczeń zdrowotnych.
Uzasadnienie • Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
określa szczegółowe warunki i tryb odbywania
kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położne oraz ustala rodzaje kształcenia podyplomowego (Dz.U.03.197.1923)
Danuta Dyk
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
Anestezjologicznego i intensywnej opieki
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OPINIA: dotycząca legitymowania się
zaświadczeniem o ukończeniu kursu
specjalistycznego Resuscytacja krążeniowooddechowa, która warunkuje zakwalifikowanie na
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki
przez pielęgniarkę, która jest instruktorem
ALS lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego.
W mojej opinii pielęgniarka, która ukończyła
szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego powinna zostać zwolniona z odbycia kursu specjalistycznego RKO, ponieważ osoba,
która jest specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa
ratunkowego zdobyła uprawnienia znacznie rozszerzone, ale między innymi takie jakie są wykazane po
ukończeniu kursu specjalistycznego z RKO. Analizując program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego stwierdzam, że w programie jest wiele modułów, które wykazują treści
z programu kursu specjalistycznego RKO poszerzone
o wiele więcej godzin wykładów, ćwiczeń, oraz zajęć
praktycznych. Między innymi:
Moduł III: „STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA
DOROSŁYCH – OCENA STANU PACJENTA W MEDYCYNIE RATUNKOWEJ” – obejmuje 40 godz.
wykładów, 30 godz. ćwiczeń, 35 godz. zajęć praktycznych,
Moduł IV: „STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA
DOROSŁYCH – METODY LECZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD PROCEDUR I STANDARDÓW” –
obejmuje 40 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń,
56 godz. zajęć praktycznych.
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Moduł VI: „KARDIOLOGICZNE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA DOROSŁYCH” obejmuje
15 godz. wykładów, 21 godz. ćwiczeń.
Moduł XI: „STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA
DZIECI” – obejmuje 40 godz. wykładów, 20 godz.
ćwiczeń oraz 56 godz. zajęć praktycznych.
Pielęgniarka, która ukończyła kurs ALS i otrzymała certyfikat Polskiej Rady Resuscytacji w mojej
opinii również powinna być zwolniona z odbycia
kursu specjalistycznego: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ponieważ zakres kursu Zaawansowane
Czynności Resuscytacyjne, Advansed Life Support
(ALS) obejmuje materiał taki jaki jest przewidziany
w programie kursu specjalistycznego RKO.
Reasumując: Uważam, że pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz pielęgniarka, która ukończyła kurs ALS
i jest instruktorem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, powinna być obligatoryjnie zwolniona
z obowiązku ukończenia kursu specjalistycznego: Resuscytacja krążeniowo- oddechowa.
Anna Małecka-Dubiela
Konsultant Krajowy w dziedzinie
Pielęgniarstwa ratunkowego
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Raport Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa
I. OCENA FUNKCJONOWANIA PIELĘGNIARSTWA I ZABEZPIECZENIE WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO W STACJONARNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ
PIELĘGNIARKI W 2015 R.
Stan na dzień 30.06.2015 r.
1. Ocenę funkcjonowania pielęgniarstwa przeprowadzono na podstawie badań ankietowych oraz
informacji uzyskanych z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, w Łomży
i w Suwałkach.
2.

Ankietę skierowano do 25 podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej (w tym do szpitali: uniwersyteckich, wojewódzkich, powiatowych, specjalistycznych oraz ośrodków rehabilitacyjnych).
Dane w zakresie całkowitych zasobów kadrowych województwa podlaskiego uzupełniono na podstawie informacji pozyskanych z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych działających na terenie
województwa podlaskiego.

3. Statystyka zatrudnienia pielęgniarek w województwie podlaskim
Na podstawie ankiet:
 Lecznictwo stacjonarne (oddziały szpitalne, bloki operacyjne, SOR-y, CIP, rehabilitacja stacjonarna, ZPO, ZOL, itd.) – 4367 osób (87,8%).
 Lecznictwo niestacjonarne (poradnie/przychodnie, ośrodki zdrowia, pielęgniarki środowiskowe,
itd.)– 426 osób (8,6%).
 Inne (kadra kierownicza, inne samodzielne stanowiska zajmowane przez pielęgniarki) –
182 osoby – (3,6%)
Łączne zatrudnienie – 4975 osób.
w tym:
 Lecznictwo stacjonarne i niestacjonarne – w ramach umowy o pracę – 4817 osób (96,8%).
 Lecznictwo stacjonarne i niestacjonarne – w ramach innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę – 158 osoby (3,2%).
Na podstawie danych uzyskanych z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych (Białystok, Łomża
i Suwałki) zweryfikowano i uzupełniono dane w zakresie zasobów kadrowych. Przedstawiają się następująco:
 Lecznictwo stacjonarne – 4999 osób (79,9%),
 Lecznictwo niestacjonarne – 736 osób (11,7%),
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 Lecznictwo stacjonarne i niestacjonarne inna forma zatrudnienia niż umowa o pracę – 524 osoby (8,4%).
Łączne zatrudnienie w lecznictwie stacjonarnym i niestacjonarnym z uwzględnieniem innej formy
zatrudnienia niż umowa o pracę – 6259 osób.
4.

Dane statystyczne – na podstawie informacji uzyskanych z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych (Białystok, Łomża, Suwałki)
Stan
na 31.12.2014 r.

Stan na
30.09.2015 r.

Ilość pielęgniarek, które odbyły przeszkolenie po 5-letniej przerwie
wykonywania zawodu

14

10

Ilość wydanych praw wykonywania zawodu, w tym absolwentom
pielęgniarstwa

125

128

Ilość osób wykreślonych z rejestru pielęgniarek

55

25

Ilość pielęgniarek zarejestrowanych po przeniesieniu z innych izb
działających na terenie kraju

26

28

Indywidualna praktyka

192

214

Indywidualna specjalistyczna praktyka

49

50

Grupowa praktyka

6

5

Razem praktyk

247

269

5.

Potrzeby kadrowe
Pielęgniarska kadra zarządzająca ankietowanych podmiotów leczniczych województwa podlaskiego
określiła rzeczywiste zapotrzebowanie kadrowe określając braki w zatrudnieniu na 265 etatów przeliczeniowych. Zgłoszone deficyty kadrowe dotyczą wyłącznie lecznictwa stacjonarnego. Jako przyczyny
niedoborów kadrowych podmioty podają brak chętnych do pracy (szczególnie absolwentów), jak również zbyt niskie finansowo oferty pracy.
6.

Emerytury
W ankietowanych podmiotach w 2014r. na emeryturę łącznie odeszło 43 pielęgniarki. W okresie
od 1.01.2015r. do 30.06.2015r. – 23 pielęgniarki, a 60 zamierza skorzystać z prawa do emerytury do
końca bieżącego roku. Część pielęgniarek planuje ponowne zatrudnienie. W ciągu najbliższych 5 lat 631
osób (tj. 12,7% ogółu zatrudnionych pielęgniarek w ankietowanych podmiotach leczniczych), po osiągnięciu wieku emerytalnego, deklaruje odejście na emeryturę.
7.

38

Łączne zatrudnienie absolwentów w województwie podlaskim:
 2014 r. – 90 osób;
 2015 r. – 33 osoby (do 30.06.2015 r.).
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8.

Rozmieszczenie zasobów kadrowych w oddziałach wg profili
osób

% ogółu
zatrudnionych
pielęgniarek

rzeczywiste
potrzeby kadrowe
wg kadry zarządzającej

 zachowawczy

1288

25,9

78

 chirurgiczny

813

16,4

13

 onkologiczny

128

2,6

3

 pediatryczny

391

7,8

12

 neonatologiczny

74

1,5

1

 psychiatryczny

267

5,4

28

 rehabilitacyjny

141

2,8

15

 SOR-y / Izby Przyjęć

311

6,3

14

 blok operacyjny – pielęgniarki:
 operacyjne
 anestezjologiczne

281
227

5,6
4,6

31
30

 opieka długoterminowa

161

3,2

13

 środowisko

92

1,8

3

 inne profile występujące w podmiotach leczniczych
jakie wymieniano w ankietach: neurologia, oddział
odwykowy, poradnie, OIT-y

619

13,1

15

 stanowiska nie uwzględnione w profilach

182

3

9

Razem:

4975

100%

265

profil:

9.

Tytuł zawodowy/naukowy
a) dr n. med. / dr n. o zdrowiu – 11 osób:
 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku – 4 osoby,
 Szpital Wojewódzki w Łomży – 3 osoby,
 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy – 2 osoby,
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – 1 osoba,
 Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – 1 osoba;
b) magister pielęgniarstwa –1032 osób
Najwyższy procentowy udział magistrów pielęgniarstwa w stosunku do zatrudnienia w danym
podmiocie leczniczym prezentuje się następująco:
 UDSK Białystok – 34,4%,
 SP ZOZ MSW Białystok – 32,5%,
 Szpital Wojewódzki w Łomży – 31%,
 USK Białystok – 28,9%,
 Białostockie Centrum Onkologii – 28,3%,
 SPP ZOZ Choroszcz – 26,2%,
 Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – 24,2%,
 Samodzielny Szpital Miejski w Białymstoku – 23,5%
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a) licencjat pielęgniarstwa – 1457 osób;
b) pielęgniarki dyplomowane – 2475 osób.
Łącznie – 4975 osób.
Pielęgniarki z wykształceniem wyższym (magister i licencjat pielęgniarstwa) stanowią 50% ogółu
zatrudnionych w ankietowanych podmiotach.
10. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w zakresie specjalizacji
Uwaga: Ankietę przeprowadzono w czerwcu bieżącego roku. Uwzględniono formy kształcenia na
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.



zachowawcza

liczba pielęgniarek
specjalistek
472



kardiologiczna

2

-

26



nefrologiczna

32

1

14



diabetologiczna

3

1

19



geriatryczna

0

13

24



neurologiczna

0

0

2



organizacji i zarządzania

15

0

30



promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

0

0

5



neonatologiczna

1

0

5



epidemiologiczna

55

3

21



rodzinna

15

0

7



ochrona zdrowia pracujących

0

0

3



środowisko nauczania i wychowania

22

0

3



pediatryczna

354

6

36



chirurgiczna

277

11

71



operacyjna

150

19

37



anestezjologia i intensywna opieka

195

62

71



onkologiczna

48

29

18



psychiatryczna

70

0

60



opieka długoterminowa

65

9

39



ratunkowa

50

8

15



medycyny społecznej

11

0

0

4

0

0

1841

236

601

specjalizacje

 inne:
organizacja ochrony zdrowia
pielęgniarstwo środowiskowe
RAZEM
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Ogólna liczba pielęgniarek, które ukończyły specjalizację wynosi 1841 osób, co stanowi 37% ogółu
zatrudnionych pielęgniarek w ankietowanych podmiotach.
Najwyższy procentowy udział pielęgniarek z tytułem specjalisty w stosunku do zatrudnienia w danym podmiocie prezentuje się następująco:
 UDSK Białystok – 65,3%,
 Szpital Wojewódzki w Łomży – 63%,
 Białostockie Centrum Onkologii – 52,8%,
 SP ZOZ MSW Białystok – 45,2%;
 Szpital Ogólny w Grajewie – 42%,
 SP ZOZ Sokółka – 39,1%,
 Szpital Powiatowy w Zambrowie – 38,6%,
 SP ZOZ Łapy – 37,3%,
 USK Białystok – 37,2%.
108 osób nie jest zatrudnionych zgodnie z ukończonym profilem specjalizacji (co stanowi 5,9% ogółu specjalistek).
11. Zapotrzebowanie na kursy kwalifikacyjne w 2016r. przedstawia się następująco:
 pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii – 56,
 pielęgniarstwo zachowawcze – 58,
 pielęgniarstwo epidemiologiczne – 17,
 pielęgniarstwo operacyjne – 22,
 pielęgniarstwo ratunkowe – 34,
 pielęgniarstwo opieki paliatywnej – 0,
 pielęgniarstwo organizacji i zarządzania – 3,
 pielęgniarstwo opieki długoterminowej – 20,
 pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią – 8,
 pielęgniarstwo neonatologiczne – 0,
 pielęgniarstwo rodzinne – 16,
 pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania – 2,
 pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących – 0,
 pielęgniarstwo pediatryczne – 28,
 pielęgniarstwo kardiologiczne – 27,
 pielęgniarstwo geriatryczne – 19,
 pielęgniarstwo neurologiczne – 2
 pielęgniarstwo chirurgiczne – 40,
 pielęgniarstwo onkologiczne – 10,
 pielęgniarstwo internistyczne – 8,
 pielęgniarstwo psychiatryczne – 59.
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12. Zapotrzebowanie na kursy specjalistyczne w 2016r. przedstawia się następująco:
 resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 124,
 wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – 184,
 leczenie ran – 148,
 szczepienia ochronne – 56,
 żywienie enteralne i parenteralne – 29,
 przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych dla dorosłych – 0,
 opieka nad pacjentem ze stomią jelitową – 34,
 endoskopia – 15,
 terapia bólu ostrego – 25,
 podstawy dializoterapii – 13,
 edukator w cukrzycy – 33,
 wykonanie koniunpunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego –
5,
 poradnictwo dietetyczne – 0,
 wykonanie badania spirometrycznego – 5,
 badania fizykalne- 20,
 odleżyny – 1,
 resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka – 10,
 wykonanie i ocena testów skórnych- 3,
 podstawy opieki paliatywnej – 2,
 gastroskopia – 2,
 komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – 20.
13. Aparatura i sprzęt medyczny niezbędny do realizacji świadczeń pielęgniarskich
Nadal niektóre szpitale zgłaszają braki sprzętu do pielęgnacji, podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Najczęściej wymieniane są : materace, fotele do kąpieli, rolki, podnośniki, maty ślizgowe.
Wszystkie szpitale zaopatrzone są w sprzęt jednorazowego użytku zawierający rozwiązania chroniące przed zranieniem, jednak jego ilość nie zapewnia całkowitego zapotrzebowania.
Innych braków w zakresie aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń
pielęgniarskich szpitale nie podają.
14. Zdarzenia niepożądane w obszarze pielęgniarstwa
Większość szpitali prowadzi rejestr zdarzeń niepożądanych. Są to rejestry ogólnoszpitalne, bez podziału na obszary zawodowe. Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane to:
 agresja pacjentów,
 zakażenia szpitalne,
 awarie sprzętu,
 odcewnikowe infekcje,
 niewłaściwe podanie leku (nie ten: lek, dawka, pacjent, czas podania, droga podania),
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nieterminowe dostarczenie opieki,
złamanie kończyn u pacjentów podczas hospitalizacji,
zakłucie personelu,
upadek personelu/pacjentów,
spożywanie alkoholu przez pacjentów,
samowolne oddalenie się pacjenta ze szpitala,
wykonanie zabiegu bez pisemnej zgody pacjenta,
błędy przedlaboratoryjne: opóźnione dostarczenie próby, niewłaściwe przechowywanie
i transport próby po pobraniu, nieprawidłowe opisanie próby,
 błędy laboratoryjne: zniszczenie próbki podczas opracowywania, utrata tożsamości próby na
każdym etapie badania, awaria aparatury, opóźnione wydanie wyniku.
Szpitale prowadzą systematyczną analizę danych, pochodzących nie tylko z raportowania zdarzeń
niepożądanych, lecz także z innych źródeł, takich jak: zgłoszenia pacjentów, skargi i wnioski. Wynikiem
przeprowadzonych analiz są działania minimalizujące ilość zdarzeń i ich skutki. W ankietach nie uzyskano informacji co do skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczych i korygujących w stosunku
do poprzedniego roku.
Zakłady stwierdzają wymierne korzyści wynikające z analizy zdarzeń niepożądanych, wymieniając
zwiększenie wśród personelu świadomości zagrożeń, wyższą świadomość odpowiedzialności cywilnej
i karnej, minimalizację błędów medycznych i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.









15. Opinie na temat ICNP
Żaden ze szpitali województwa podlaskiego nie wdrożył standardów ICNP i podobnie jak w roku
ubiegłym nie jest przygotowany do ich wdrożenia. Tylko niektóre osoby z kadry kierowniczej odbyły
pojedyncze szkolenia w przedmiotowym zakresie, nie czują się jednak przygotowanie do pracy
z wykorzystaniem diagnoz pielęgniarskich według ICNP.
Na pytania co poprawi, zmieni, polepszy wdrożenie standardu ICNP wskazano:
 poprawa komunikacji pomiędzy pielęgniarkami,
 większa satysfakcja pacjentów ze świadczonych usług,
 poprawa jakości świadczonych usług,
 ułatwienie ustalenia obciążenia pracą pielęgniarek,
 wskazanie zakresu usług pielęgniarskich,
 ujednolicenie nazewnictwa używanego w pielęgniarstwie,
 standaryzacja diagnozy i procedury pielęgniarskiej.
16. Opinie na temat e-dokumentacji
Proces wdrażania dokumentacji pielęgniarskiej w formie elektronicznej większości szpitali przebiega z różną intensywnością i jest na różnych etapach przygotowania. W niektórych podmiotach są to
szkolenia wstępne, a w niektórych wdrożono całość dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki.
Na podstawie ankiet stwierdzono, że liderem pozostaje szpital w Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach,
Łapach, Wysokiem Mazowieckiem i Łomży.
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17. Systemy zarządzania jakością – certyfikaty. Stan na 30.06.2015r.
Spośród 25 ankietowych zakładów 2 posiada akredytację Centrum Monitowania Jakości (SP ZOZ
w Bielsku Podlaskim, SP ZOZ w Hajnówce), kilka szpitali przygotowuje się lub jest w trakcie przeglądu
akredytacyjnego.
10 podmiotów ma wdrożony System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001 (SP ZOZ Mońki,
Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie, Białostockie Centrum Onkologii, SP ZOZ MSW w Białymstoku, SP
ZOZ Bielsk Podlaski, SP ZOZ w Hajnówce, Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, USK
w Białymstoku, SP ZOZ w Choroszczy, Szpital Ogólny w Grajewie).

II. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONSULTANTA ZA 2015 R.
1.

Czynności kontrolne
a) Kontrole w zakresie:
 Liczby łóżek oraz wskaźnika ich wykorzystania.
 Rejestru zakażeń wewnątrzszpitalnych w 2014r.
 Liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych.
 Realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
b) Kontrole przeprowadzono na wniosek Ministerstwa Zdrowia – 6 kontroli.

2.

Czynności doradcze – tematyka
 Interpretacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami (Dz. U. 2012 poz. 1545),
 Zasady ustalania i rozliczania dyżurów medycznych pełnionych przez pielęgniarki.

3.

Wydane opinie – tematyka
 Opinie dotyczące pielęgniarskich zasobów kadrowych i potrzeb kadrowych przygotowane dla:
 Urzędu Wojewódzkiego,
 Konsultanta Krajowego,
 kierowniczej kadry pielęgniarskiej województwa podlaskiego.
 Kierunki specjalizacji w szczegółowych dziedzinach pielęgniarstwa preferowane do uruchomienia w 2015r. przez kierowniczą kadrę pielęgniarską województwa podlaskiego przygotowane na
wniosek: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
 Uprawnienia do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych oraz uprawnienia do wykonywania iniekcji z anatoksyny i szczepionki p/tężcowej.
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4.

Inne zadania wykonane przez Konsultanta Wojewódzkiego:
 Przygotowanie raportu do Konsultanta Krajowego z działalności Konsultanta Wojewódzkiego za
2015r.
 Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.
 Współpraca i spotkania z konsultantami wojewódzkimi w szczegółowych dziedzinach pielęgniarstwa województwa podlaskiego.
 Współpraca z konsultantami innych województw – proces ciągły.
 Czynny udział w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia dotyczących regulacji
płacowych dla pielęgniarek i położnych.
 Przygotowanie na prośbę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wystąpienia dotyczącego wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w warunkach szpitalnych.
 Przygotowanie spotkania szkoleniowego pt. „Wokół stomii” dla pielęgniarek województwa podlaskiego.
 Powołanie na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu państwowego w dziedzinie organizacji i zarządzania w sesji jesiennej 2015r.
 Organizacja spotkań z kierowniczą kadrą pielęgniarską województwa podlaskiego.
 Współpraca z Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych w: Białymstoku, Łomży i Suwałkach.
 Pełnienie jako Konsultant telefonicznego dyżuru.
 Przygotowanie raportu dotyczącego oceny funkcjonowania i zabezpieczenia województwa podlaskiego w stacjonarne świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki w 2015r.
 Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i innymi szkołami wyższymi, w zakresie kształcenia pielęgniarek.
 Udział (na zaproszenie) w okolicznościowych zdarzeniach podmiotów leczniczych województwa
podlaskiego oraz uczelni kształcących pielęgniarki i położne.
 Współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim – proces ciągły.
 Udział w konferencjach, zjazdach, szkoleniach.
 Udział w spotkaniach i pracach Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych.
Raport sporządziła
Agnieszka Krynicka
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa
w Województwie Podlaskim
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Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
i operacyjnego za 2015 rok
Na podst. art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia
Dz. U. nr 52, poz. 419).
1.

Ogólna ocena pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego w lecznictwie stacjonarnym i niestacjonarnym na terenie województwa podlaskiego

Na obszarze województwa podlaskiego usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego
i operacyjnego realizowane są w 20 podmiotach (18 lecznictwa stacjonarnego) i (2 niestacjonarnego).
Liczba łóżek rzeczywistych wynosi 1432.
Raport sporządzono na podstawie autorskiej ankiety dotyczącej zabezpieczenia mieszkańców województwa w świadczenia pielęgnacyjne w dziedzinie zabiegowej. Ankiety rozesłano do Dyrektorów ds.
pielęgniarstwa, Naczelnych i Przełożonych, zwrot ankiet 100%.
W województwie podlaskim 11 podmiotów leczniczych wykazało niedobór 30 pielęgniarek w zakresie
pielęgniarstwa chirurgicznego oraz 18 pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego.
Pielęgniarstwo chirurgiczne
 Łączna liczba pielęgniarek pracujących w oddziałach chirurgicznych 791,5 (w lecznictwie stacjonarnym
765,5 i 26 niestacjonarnym)
Wśród pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego dominującą formą zatrudnienia jest
umowa o pracę 767 osób; (3 osoby ½ etatu, 1 osoba, ¾ etatu, 0,3 etatu-5 osób, 1 osoba 0,75 etatu;
14 osób na podstawie umowy cywilno-prawnej).
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek pracujących w oddziałach chirurgicznych: 0-5 lat
7,2%; 6-10 lat 6,4%;11-20 lat16%; 21-30 lat 35,7 %; powyżej 30 lat 35%.
Wykształcenie pielęgniarek pracujących w oddziałach chirurgicznych:431(54,1%) pielęgniarki dyplomowane 203(25,5%) licencjat pielęgniarstwa, 158 (19,8%) magister pielęgniarstwa, 4 inne wyższe-3 magister pedagogiki, 1 licencjat ekonomii.
Pielęgniarstwo operacyjne
Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 83 sale operacyjne (4 w lecznictwie niestacjonarnym
i 79 lecznictwie stacjonarnym).
 Łączna liczba pielęgniarek operacyjnych 309 ( 295 w lecznictwie stacjonarnym i 14 niestacjonarnym)
Wśród pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego dominującą formą zatrudnienia jest
umowa o pracę; (8 osób pracuje w niepełnym wymiarze 30 osób na podstawie umowy cywilno-prawnej).
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek operacyjnych: 0-5 lat 13,9 %; 6-10 lat 12,2%;
11-20 lat 25,2 %; 21-30 lat 30,4 %; powyżej 30 lat 18,1 %.
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Wykształcenie pielęgniarek operacyjnych: 91 (29,4%) pielęgniarek dyplomowanych, 122 (39,4%)
licencjat pielęgniarstwa, 96 (31,3%) magister pielęgniarstwa, dodatkowo 1 magister prawa, 3 magister
pedagogiki.
1) poradnie specjalistyczne – rozmieszczenie w województwie /ilość/jakość: wystarczające/niewystarczające, uwagi
W województwie podlaskim opieka specjalistyczna świadczona jest w 135 poradniach chirurgicznych. Ilość poradni jest wystarczająca.
Pielęgniarki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego pracujące w poradniach
 Łączna liczba pielęgniarek pracujących w poradniach chirurgicznych 114
Dominującą forma zatrudnienia jest umowa o pracę, 18 pielęgniarek pracuje na podstawie umowy
z podwykonawcą; 2 pielęgniarki pracują w niepełnym wymiarze godzin; 6 pielęgniarek na podstawie
umowy cywilno-prawnej.
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek pracujących w poradniach chirurgicznych:
0-5 lat 6,1 %; 6-10 lat 3,5%;11-20 lat 14%; 21-30 lat 26,3%; powyżej 30 lat 50%
Wykształcenie pielęgniarek pracujących w poradniach chirurgicznych: 82 (71,9%) pielęgniarki dyplomowane, 14 (12,2%) licencjat pielęgniarstwa, 18 (15,7%) magister pielęgniarstwa.
Realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego jest realizowana na kilku płaszczyznach. W kontrolowanych podmiotach organizowane są szkolenia wewnątrzszpitalne i wewnątrzoddziałowe minimum raz w miesiącu. Tematyka szkoleń jest uzależniona od aktualnych potrzeb zgłaszanych przez personel pielęgniarski oraz profilu oddziału/kliniki. Najczęściej poruszane są zagadnienia dotyczące zasad przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i pilnym, standardów mających wpływ
na podniesienie jakości opieki okołooperacyjnej, nowoczesnych metod operacyjnych i zasad prawidłowego instrumentowania podczas zabiegu operacyjnego, metod zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym oraz przygotowania pacjenta do pielęgnacji w warunkach domowych. Prowadzenie szkoleń jest udokumentowane. Listy obecności są przechowywane w oddziałach/klinikach.
Przynajmniej raz w miesiącu Pielęgniarka Naczelna/Dyrektor ds. Pielęgniarstwa organizuje spotkanie
z pielęgniarkami oddziałowymi/koordynującymi w celu omówienia spraw bieżących oddziału/kliniki oraz
szpitala. Poruszane są zagadnienia dotyczące jakości opieki pielęgniarskiej, norm zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach chirurgicznych i bloku operacyjnym oraz stopień przestrzegania standardów, procedur,
instrukcji stosowanych w oddziałach chirurgicznych i bloku operacyjnym.
Pielęgniarki oddziałów, ambulatorium (905,5 pielęgniarek) i bloku operacyjnego (309 pielęgniarek)
uczestniczą w kursach specjalistycznych. Liczna grupa pielęgniarek posiada ukończony kurs specjalistyczny miedzy innymi z zakresu: resuscytacji krążeniowo-oddechowej 34 osób, szczepień ochronnych
27 osób, wykonania i interpretacji zapisu EKG 20 osób, leczenia ran 11 osób, leczenia bólu 7 osób, kurs
epidemiologiczny 9 osób, kurs endoskopii 8 osób. Personel pielęgniarski zgłasza zapotrzebowanie na organizację kursów specjalistycznych w zakresie miedzy innymi leczenia ran 90 osób, resuscytacji krążeniowo-oddechowej 90 osób, wykonania i interpretacji zapisu EKG 40 osób, leczenia bólu 10 osób, pielęgnacji stomii 20 osób, endoskopii 20 osób, aspektów prawnych w zawodzie pielęgniarki 20 osób.
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Wśród 905,5 pielęgniarek pracujących w oddziałach chirurgicznych lub ambulatorium chirurgicznym,
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego posiada 128 pielęgniarek (11,5%). Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego posiada 193 pielęgniarek (21,3%). Pielęgniarki te
dodatkowo ukończyły specjalizacje z innych dziedzin, miedzy innymi: specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego 19 osób, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 18 osób, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 12 osób, specjalizację w dziedzinie opieki długoterminowej 9 osób. Zapotrzebowanie na organizację specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego zgłasza 137 pielęgniarek (15,1%), kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
157 pielęgniarek (17,3%).
Wśród 309 pielęgniarek operacyjnych pracujących w blokach operacyjnych 84 osoby (27,1%) posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego posiada 137 pielęgniarek (44,3%). Pielęgniarki operacyjne legitymują się ukończeniem dodatkowych specjalizacji oraz kursów, między innymi: specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego 4 osoby, specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 1 osoba, specjalizacji
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 1 osoba, kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2 osoby, kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 3 osoby, kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 8 osób. Zapotrzebowanie na organizację specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego zgłasza 64 pielęgniarek
(20,7%), na organizację kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 34 osoby (11%).
Ponadto pielęgniarki uczestniczą w konferencjach, szkoleniach organizowanych poza zakładem
pracy o zasięgu ogólnokrajowym w celu stałej aktualizacji wiedzy, co pozwala na podniesienie jakości
świadczeń opieki pielęgnacyjnej.
W kontrolowanych podmiotach pielęgniarki po uzyskaniu specjalistycznych kwalifikacji zawodowych
(ukończenia specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego/operacyjnego, kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego/operacyjnego) uzyskują gratyfikację finansową zgodną
z ustalonym wewnątrzzakładowym regulaminem. Jednakże uczestnictwo pielęgniarek w kursie/specjalizacji wymaga zaangażowania wolnego czasu, podmioty opieki zdrowotnej w zdecydowanej większości
nie przewidują oddelegowania. Ukończenie specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego/kursu specjalistycznego
wymaga nakładów finansowych, które ponoszą same pielęgniarki.
2.
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Przeprowadzone kontrole – 5
1. 27.05.2015 r Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
2. 7.08.2015 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, 17-300
Siemiatycze, ul. Szpitalna 8.
3. 21.08.2015 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
4. 15.09.2015 r Szpital Ogólnym im. Witolda Ginela w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3
Maja 34.
5. 30.10.2015 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, 19-100 Mońki,
ul. Al. Niepodległości 9
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6. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli
 analiza aktualnych i pożądanych potrzeb kadrowych w zakresie dostępności do świadczeń pielęgniarskich
 ocena rodzaju i sposobu prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej
 potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego pielęgniarek
 przestrzegania procedur i standardów w zakresie pielęgnowania
 działań dotyczących poprawy jakości realizowanych świadczeń pielęgniarskich
 wyposażenia podmiotów leczniczych w aparaturę i sprzęt medyczny
7. Wyniki kontroli
Kontrolowane podmioty lecznicze posiadają podpisaną umowę z płatnikiem świadczeń
opieki zdrowotnej. Czas pracy, w kontrolowanych szpitalach, jest realizowany w systemie pracy:
podstawowym w godzinach rannych 7.00-14.35 (7 godz.35 min) w wyznaczonych dniach w godzinach popołudniowych w wymiarze 7.35 oraz dwunastogodzinnym od 7.00-19.00 /19.00-7.00.
System rejestracji pacjentów odbywa się telefonicznie lub osobiście w rejestracji. W szpitalach, gdy istnieje konieczność leczenia chirurgicznego pacjenta w trybie nagłym, przyjęcie odbywa
się w dniu zgłoszenia. W przypadku operacji planowych wyznacza się datę operacji z uwzględnieniem czasu potrzebnego na proces diagnostyczny. Niektóre rodzaje zabiegów operacyjnych wymagają wyznaczenia terminu zgodnego z rozporządzeniem wewnętrznym ,,Komitet ds. kolejek
w oczekiwaniu na świadczenia zdrowotne”. Księga prowadzona jest przez pracowników Oddziału
weryfikacja Księgi odbywa się przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednostki posiadają zamieszczone informacje dotyczące praw pacjenta, oferowanych świadczeniach w wyznaczonych, widocznych miejscach.
W kontrolowanych szpitalach wyposażenie w sprzęt i aparaturę (w tym jednorazowego
użytku) w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń pielęgnacyjnych. Sprzęt utrzymywany oraz
używany jest zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, instrukcją użytkowania. Szpitale stosują
dostępne środki w celu eliminacji zranień ostrymi narzędziami wśród pracowników, wg zasad opisanych w rozporządzeniu o zapobieganiu zranieniom.
Aparatura i sprzęt medyczny są okresowo poddawane przeglądom technicznym zgodnie z zaleceniami instrukcji przez jednostki techniczne w porozumieniu z pielęgniarką oddziałową/koordynującą. Nadzór i serwis techniczny w szpitalu zapewnia sekcja obsługi techniczno-gospodarczej.
8. Wydawane opinie i stanowiska
Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departamentu Zdrowia
w Białymstoku – wydano opinię dotyczącą określenia priorytetowych kierunków szkoleń specjalizacyjnych pielęgniarek i położnych przydatnych w realizacji celów polityki zdrowotnej województwa, w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.
Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wypełniono ankietę dotyczącą prognozowanych potrzeb w zakresie łóżek szpitalnych i innych niż szpitalne oraz zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2016 dla województwa podlaskiego.
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9. Czynności doradcze/5
 sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek oraz weryfikacji ustalonych
norm zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r. poz. 1545);
 asystowania przez pielęgniarkę operacyjną operatorowi podczas operacji jako pierwsza asysta;
 delegowania pielęgniarek z oddziałów do dożylnego podawania kontrastu pacjentom podczas
badań inwazyjnych;
 zasad wprowadzania Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej w bloku operacyjnym oraz możliwości
jej modyfikacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa chorego;
 ocena zakresu obowiązków służbowych pracowników wykonujących zawód medyczny – weryfikacja zapisanych interpretacji.
10. Opis innych zadań wykonywanych przez konsultanta wojewódzkiego
 Udział w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;
 Przygotowanie raportu z działalności w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego w województwie podlaskim za 2015 r dla Konsultanta Krajowego;
 Współpraca z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego oraz Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego oraz innych dziedzinach Pielęgniarstwa;
 Udział w spotkaniu organizowanym przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego i operacyjnego;
 Udział w spotkaniu organizowanym przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa z kierowniczą kadrą Pielęgniarską województwa podlaskiego;
 Udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia z Konsultantami krajowymi
i wojewódzkimi;
 Udział w pracach grupy ekspertów o zasięgu ogólnopolskim w celu opracowania Zaleceń profilaktyki zakażeń miejsca operowanego i stosowania antybiotykoterapii w okresie przedoperacyjnej opieki pielęgniarskiej na oddziałach zabiegowych;
 Udział w pracach Ogólnopolskiego Zespołu powołanego przez Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – opracowanie szczegółowego programu kursu kwalifikacyjnego oraz programu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego;
 Opracowanie pytań egzaminacyjnych dla potrzeb Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych do modułów programu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego;
 Aktywny udział w Konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z okazji Dnia Pielęgniarki; X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Życiodajna śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”; V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
Czy otyłość ma płeć?;
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Udział w pracach Komisji Programowej Kierunku Pielęgniarstwo, w pracach Komisji Rekrutacyjnej oraz w pracach Komisji ds. Prac Dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu kierunek
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
Udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w sesji polityka zdrowotna – wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej;
Udział w spotkaniu, dyskusji w zakresie podwyżek płac dla personelu pielęgniarskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Departamentu Zdrowia w Białymstoku;
Konferencji pielęgniarek i położnych w ramach ogólnopolskiej kampanii pielęgniarek i położnych ,,Ostatni dyżur”;
Udział w konferencji i prezentacji ,,Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie Onkologii i dla województwa podlaskiego;
Udział w Obradach VII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;
Opiekun Koła Naukowego Studentów przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego. III miejsce w Rankingu Kół Naukowych Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu;
Współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim (sekretarz w Kole PTP przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku/Zarządem Oddziału PTP Wojewódzkiego)/Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Pielęgniarek Instrumentariuszek/Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.

11. Potrzeby i problemy do rozwiązania
 Konieczność uzupełnienia kadry pielęgniarskiej w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
i operacyjnego szczególnie w okresie urlopowym, kiedy braki w obsadzie pielęgniarskiej są
szczególnie pomniejszone.
 W standardzie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo zarówno na poziomie studiów licencjackich jak i magisterskich należy zapisać wymiar godzin w celu realizacji przedmiotu pielęgniarstwo operacyjne. Obecnie ze względu na dowolność gospodarowania godzinami dydaktycznymi przez szkoły wyższe, przedmiot pielęgniarstwo operacyjne realizowany jest tylko
w niektórych uczelniach.
 Konieczność ustalenia zasad obliczania minimalnych norm zatrudniania personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorstwami, nie podlegających Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).
dr n. med. Regina Sierżantowicz
Konsultant Wojewódzki
W dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
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Opinia Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
w sprawie podziału środków
finansowych
na wynagrodzenia pielęgniarek
i położnych

Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie ogólnych warunków
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia
2017 r.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami
jakoby opinie izb pielęgniarskich nie były niezbędne
do otrzymania środków finansowych na podwyżki
dla pielęgniarek i położnych, o których mowa w § 4
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyjaśnia, co następuje.
Kwestie związane ze zwiększeniem od 1 września 2015 r. i w latach kolejnych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych ze środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia regulują rozporządzenie
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Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146), zwane dalej "rozporządzeniem", oraz rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwane
dalej "rozporządzeniem zmieniającym".
Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmieniającego w roku 2016 (analogicznie w latach 2017-2018)
świadczeniodawcy posiadający umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, mają obowiązek przekazać
w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r. do dyrektorów
właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego
Funduszu Zdrowia informacje o liczbie pielęgniarek
i położnych wykonujących, u tych świadczeniodaw-
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ców, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.),
i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz
w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w zakładach leczniczych podmiotów
leczniczych albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w zakładach
leczniczych podmiotów leczniczych, w przeliczeniu
na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.
Na podstawie przekazanych informacji dyrektorzy właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia są obowiązani, w terminie
14 dni od dnia otrzymania tych informacji, do przedstawienia świadczeniodawcom zmian umów o udzielanie określonych wyżej świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczeniach opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września
2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych
w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia
w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia zmieniającego, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.
Podobnie, zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia
zmieniającego w roku 2016 (analogicznie w latach
2017-2018) dyrektorzy właściwych oddziałów
wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia są obowiązani, w przypadku umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna w zakresie świadczeń,
dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, do uwzględnienia w wysokości
kapitacyjnej stawki rocznej od dnia
1 września 2016 r. postanowień dotyczących wysokości dodatkowych środków
na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane
przez pielęgniarki i położne w sposób gwarantu-
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jący pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej,
pielęgniarkom lub higienistkom szkolnym udzielającym świadczeń w środowisku nauczania i wychowania oraz położnym podstawowej opieki zdrowotnej
średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz
z pochodnymi w wysokości określonej w § 4 ust. 6
pkt 1 rozporządzenia zmieniającego.
Jednocześnie § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego wyraźnie stanowi, że w roku 2016 (analogicznie w latach 2017-2018) do umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3-10 rozporządzenia zmieniającego, a § 4 ust. 8 rozporządzenia zmieniającego – że
w roku 2016 (analogicznie w latach 2017-2018) do
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie
świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest
kapitacyjna stawka roczna, stosuje się odpowiednio
przepisy § 2 ust. 4-9 i ust. 10 zdanie pierwsze.
Powyższe bezsprzecznie przesądza, że w obydwu przypadkach zastosowanie znajdują przepisy
§ 2 ust. 4-7 rozporządzenia zmieniającego.
Zgodnie zatem z powyższym, świadczeniodawcy
niezwłocznie po otrzymaniu od dyrektorów właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zmian umów o świadczenie o udzielanie
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świadczeń opieki zdrowotnej mają obowiązek przekazać propozycje podziału dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne:
1) związkom zawodowym pielęgniarek i położnych
zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne,
działającym u tych świadczeniodawców albo
2) upoważnionym przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych przedstawicielom samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych, jeżeli
u świadczeniodawców nie działają związki zawodowe określone w pkt 1 w celu zawarcia
z przedstawicielami tych związków porozumienia w sprawie podziału tych środków albo uzyskania pozytywnej opinii przedstawiciela tego
samorządu w sprawie sposobu ich podziału,
w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji. Niezwłocznie po zawarciu porozumienia albo uzyskaniu pozytywnej opinii, o których
mowa powyżej, świadczeniodawcy mają obowiązek przekazać dyrektorom właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu
Zdrowia podpisane zmienione umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z kopią
porozumienia albo kopią pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału tych środków (§ 4
ust. 7 w związku z § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia

54

STRZYKAWKA

zmieniającego i § 4 ust. 8 w związku z § 2 ust.
4 i 5 rozporządzenia zmieniającego).
Dopiero w przypadku niezawarcia porozumienia albo nieuzyskania pozytywnej opinii w terminie wspomnianych wyżej 21 dni świadczeniodawcy
mogą dokonać niezwłocznie podziału tych środków,
ale wyłącznie w równej miesięcznej wysokości w sposób określony w § 4 ust. 5 pkt 1 albo § 4 ust. 6 pkt
1 rozporządzenia zmieniającego, w przeliczeniu na
etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej, przy czym maja obowiązek niezwłocznego przekazania kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału wraz z podpisanymi zmienionymi
umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
dyrektorom właściwych oddziałów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia (§ 4 ust. 7 w związku
z § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego i § 4 ust. 8
w związku z § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego).
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że w świetle powołanych wyżej przepisów rozporządzenia zmieniającego przypadki i procedura
opiniowania przez samorząd zawodowy pielęgniarek
i położnych sposobu podziału dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, o których
mowa w § 4 rozporządzenia zmieniającego, u kon-
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kretnych świadczeniodawców jest identyczna, jak
przypadki i procedura, w których samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych opiniował sposób
podziału tych środków finansowych u konkretnych
świadczeniodawców, należnych na podstawie § 2
rozporządzenia oraz na podstawie § 2 rozporządzenia zmieniającego.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zauważa również, że zgodnie z § 4 ust. 7 i 8 w związku z § 2
ust. 7 rozporządzenia zmieniającego niewykonanie
przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z § 2 ust. 2-6 rozporządzenia zmieniającego
w ramach procedury podziału środków finansowych,
o których mowa w § 4 tego rozporządzenia, skutkuje
nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwo-

ty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
W związku z powyższym w opinii Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych zasadne jest informowanie
dyrektorów właściwych oddziałów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia o wszelkich znanych
przypadkach niewykonania przez świadczeniodawców opisanych wyżej obowiązków w zakresie występowania do przedstawicieli samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych o zaopiniowanie propozycji
sposobu podziału dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane
przez pielęgniarki i położne, o których mowa w § 4
rozporządzenia zmieniającego.
Prezes NRPiP
(-)Zofia Małas
Sporządził: Andrzej Rylski prawnik NIPiP

PODWYŻKI
W PODSTAWOWEJ
OPIECE ZDROWOTNEJ
Na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży, nie występowały żadne problemy z podziałem ani przekazaniem środków dla pielęgniarek i położnych
na indywidualnych grupowych kontraktach
zawierających bezpośrednio umowy z NFZ.
Również tzw. NZOZ pielęgniarskich wszystko
przebiegło w sposób klarowny.
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Harmonogram postępowania
w sprawie rozdzielenia kolejnej raty podwyżek
dla pielęgniarek i położnych
– za okres od dnia 1 września 2016 r.
do dnia 31sierpnia 2017 r.
Kwestie związane ze zwiększeniem wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w okresie od dnia
1 września 2016 r. reguluje § 4 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), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Uregulowana w tym przepisie procedura postępowania jest analogiczna do procedury wdrożenia podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
od dnia 1 września 2015 r.
Z powołanych przepisów wynika następujący
harmonogram postępowania w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w 2016 r.
(w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia
31 sierpnia 2017 r.):

1 sierpnia 2016 r.
Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia świadczeniodawcy posiadający umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna (patrz niżej), mają obowiązek
sporządzić według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r.
informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tych świadczeniodawców, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.
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z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), i realizujących
świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie
w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych albo
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki
i położnej wyłącznie w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, w przeliczeniu na liczbę etatów
albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia. nie później, niż do 14 sierpnia 2016 r.
Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia, informację, o której mowa powyżej, świadczeniodawcy
mają obowiązek przekazać do dnia 14 sierpnia 2016
r. dyrektorom właściwym oddziałów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Informacje te przekazuje się za pośrednictwem
serwisów internetowych,o których mowa w § 10 załącznika do 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).

nie później, niż do dnia
28 sierpnia 2016 r.
Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia, na podstawie przekazanych informacji dyrektorzy właściwych
oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu
Zdrowia są obowiązani, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania tych informacji, do przedstawienia
świadczeniodawcom zmian umów o udzielanie określonych wyżej świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących:
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1. wysokość dodatkowych środków na świadczenia
opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki
i położne w okresie od dnia 1 września 2016 r. do
dnia 31 sierpnia 2017 r., pozwalających zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia
wraz z pochodnymi[1] w przeliczeniu na etat albo
równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej
o 800,00 zł od dnia 1 września 2016 r. (w tym
400,00 zł średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzeni od dnia 1 września 2015 r.);
2. postanowienia o zwrocie środków określonych
w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia
w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia zmieniającego, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.
Powyższe nie dotyczy umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.
W przypadku tych umów, zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia dyrektorzy właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia są obowiązani z mocy prawa do uwzględnienia w wysokości
kapitacyjnej stawki rocznej od dnia 1 września 2016
r. postanowień dotyczących wysokości dodatkowych
środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób gwarantujący pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej,
pielęgniarkom lub higienistkom szkolnym udzielają-
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cym świadczeń w środowisku nauczania i wychowania oraz położnym podstawowej opieki zdrowotnej
średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz
z pochodnymi w skali kraju o 800 zł (w tym 400 zł
średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia od
dnia 1 stycznia 2016 r.). Następnie dyrektorzy właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia powinni przekazać świadczeniodawcom
odpowiednie zmiany umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej.

niezwłocznie
Zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia do umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje
się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3-10 tego rozporządzenia regulujące kwestię uzupełnienia podwyżki
dla pielęgniarek i położnych za okres od dnia 1września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. Analogicznie, zgodnie z § 4 ust. 8 rozporządzenia, także do
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie
świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest
kapitacyjna stawka roczna, stosuje się odpowiednio
przepisy § 2 ust. 4-9 i ust. 10 zdanie pierwsze tego
rozporządzenia.
Zatem w świetle powyższego – zgodnie z § 4 ust.
7 i 8 w związku z § 2 ust. 4 rozporządzenia – świadczeniodawcy niezwłocznie po otrzymaniu od dyrektorów właściwych oddziałów wojewódzkich Narodo-
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wego Funduszu Zdrowia zmian umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej mają obowiązek przekazać propozycje podziału dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne:
1. związkom zawodowym pielęgniarek i położnych
zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne,
działającym u tych świadczeniodawców albo
2. upoważnionym przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych przedstawicielom samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych, jeżeli
u świadczeniodawców nie działają związki zawodowe określone w pkt 1.

nie później, niż w ciągu 21 dni
Zgodnie z § 4 ust. 7 i 8 w związku z § 2 ust. 4 rozporządzenia świadczeniodawcy przekazują propozycje podziału dodatkowych środków finansowych na
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne:
1. związkom zawodowym pielęgniarek i położnych
zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne,
działającym u tych świadczeniodawców albo
2. upoważnionym przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych przedstawicielom samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych, jeżeli
u świadczeniodawców nie działają związki zawodowe określone w pkt 1 w celu zawarcia
z przedstawicielami tych związków porozumienia w sprawie podziału tych środków albo uzyskania pozytywnej opinii przedstawiciela tego
samorządu w sprawie sposobu ich podziału,
w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji.

niezwłocznie
Zgodnie z § 4 ust. 7 i 8 w związku z § 2 ust. 5
rozporządzenia niezwłocznie po zawarciu porozumienia albo uzyskaniu pozytywnej opinii, o których
mowa powyżej, świadczeniodawcy mają obowiązek
przekazać dyrektorom właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia podpisa-
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ne zmienione umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej wraz z kopią porozumienia albo kopią
pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału tych
środków.
W przypadku zaś niezawarcia porozumienia
albo nieuzyskania pozytywnej opinii, o których mowa
powyżej – zgodnie z § 4 ust. 7 i 8 w związku z § 2 ust.
5 rozporządzenia – świadczeniodawcy mają obowiązek dokonać niezwłocznie podziału tych środków.
W takim przypadku świadczeniodawcy dokonują
tego podziału wyłącznie w równej miesięcznej wysokości, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu
pielęgniarki albo położnej. Jednocześnie, świadczeniodawcy mają obowiązek niezwłocznie przekazać
dyrektorom właściwych oddziałów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia kopie dokumentów
potwierdzających dokonanie tego podziału wraz
z podpisanymi zmienionymi umowami o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
Niewykonanie przez świadczeniodawców któregokolwiek ze wskazanych w niniejszej informacji
obowiązków skutkuje nałożeniem kary umownej
w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Pamiętać należy również, że w przypadku
rozwiązania lub wygaśnięcia w okresie 1 września
2016 r. – 31 sierpnia 2017 r. jednej z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w kolejnej umowie
dotyczącej tego samego rodzaju świadczeń należy
uwzględnić zmienione w opisany powyżej sposób
postanowienia dotyczące wysokości dodatkowych
środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, w tym także środków
uwzględnionych w nowej wysokości kapitacyjnej
stawki rocznej.
Wiceprezes NRPiP
(-)Mariola Łodzińska
Sporządził Andrzej Rylski prawnik NIPiP
Przez wynagrodzenie wraz z pochodnymi należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie, w tym dodatek za pracę w porze nocnej
i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pielęgniarki
albo położnej dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).
[1]
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Komunikat w sprawie realizacji wzrostu
wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów
zabiegowych i punktów szczepień
w podstawowej opiece zdrowotnej
W związku z opublikowanym 27 czerwca br. zarządzeniem Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, co następuje.
Z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12
na 1,18 – a począwszy od września 2016 r. na 1,2 –
wartość współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną przypisaną w warunkach rozliczania
świadczeń lekarza POZ, do grupy świadczeniobiorców w wieku od 40 do 65 roku życia.
Celem wzrostu jest między innymi zapewnienie
środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek
i położnych ,,praktyk lekarskich”, uczestniczących
w realizacji umów o udzielanie świadczeń lekarza
POZ, w szczególności jako personel prowadzonych
gabinetów zabiegowych i punktów szczepień.
Dokonana zmiana zgodna jest z treścią Porozumień zawartych z Federacją Związków Pracodawców
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Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz
Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia
i stanowi realizację postulatów przedstawicieli ww.
organizacji świadczeniodawców, a także środowiska
zawodowego pielęgniarek i położnych, o zapewnienie przez Fundusz cyklicznego wzrostu wartości ww.
współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną
w finansowaniu świadczeń lekarza POZ, do poziomu gwarantującego realizację wzrostu wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich”, odpowiednio do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
w innych rodzajach świadczeń.
Informuje jednocześnie, że wykorzystanie wskazanych wyżej środków przez świadczeniodawców
zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane będzie
przedmiotem zainteresowania Funduszu.
źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ
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WYNAGRODZENIA
Propozycje Ministra Zdrowia
dotyczące płacy minimalnej
pielęgniarki i położnej
Propozycja ustawy o sposobie
ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników
wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych
Według Ministra Zdrowia płaca minimalna pielęgniarki i położnej z tytułem magistra i specjalizacją miałaby wynieść 3216 zł brutto, dla pielęgniarki
i położnej ze specjalizacją – 2784 zł brutto, a dla pielęgniarki i położnej bez specjalizacji – 2000 zł brutto.
Komisja Prawa i Legislacji przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych (w skład której wchodzi
Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska) zaopiniowała projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu negatywnie, wnioskując odrzucenie projektu
ustawy w całości.
Ustawa regulująca wynagrodzenie minimalne
w sektorze zdrowotnym jest potrzebna, tym bardziej,
że obecnie poziom pensji w podmiotach leczniczych
zależy od ich kondycji finansowej, co jest krzywdzące
dla pracowników słabiej prosperujących podmiotów.
Ustawodawca nie określa jednak jakie mają być źródła finansowania proponowanej ustawy, skąd pracodawcy mają wziąć środki na regulację płac. Co więc
w sytuacji, gdy zakład ma ujemny wynik finansowy?
Proponowana ustawa ma dotyczyć jedynie
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, nie uwzględniając pielęgniarek i położnych
zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Propozycja ministra budzi obawy o przenoszenie pracowników z umów o pracę na inne formy zatrudnienia lub
ograniczenie wymiaru etatów, np. do jednej drugiej
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i zwiększenie zatrudnienia na podstawie umowy – zlecenia czy tzw. umów
kontraktowych.
Nie była dyskutowana ze środowiskiem kwestia
wysokości tzw. współczynnika pracy, od którego ma
zależeć wynagrodzenie minimalne, obliczane jako
iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej i rzekomo „wynegocjowanego” współczynnika; nie wiadomo, jakie były zasady określania
poziomu współczynnika pracy. W załączniku Współczynniki Pracy nie uwzględniono stanowisk kierowniczych pielęgniarek i położnych z tytułem licencjata,
magistrów pielęgniarstwa i położnictwa, magistrów
kierunków innych niż pielęgniarstwo i położnictwo
mających zastosowanie przy udzielaniu świadczeń.
Kwotę bazową ministerstwo ustaliło na 3900
zł brutto (wysokość przeciętnego wynagrodzenia
w 2015 r. wg GUS).
Niepokoi też proponowany przez ministra długi
okres przejściowy w obowiązywaniu regulacji, trwający do 31 grudnia 2021r. W tym czasie kwota bazowa ma pozostać na niezmiennym poziomie 3900 zł
brutto, tymczasem zdaniem Komisji Prawa i Legislacji
powinna być ona ruchoma i uzależniona od średniej
krajowej płacy i rewaloryzowana corocznie. Ponadto
zatwierdzenie ustawy w takim kształcie będzie skutkowało zaprzestaniem wypłacania podwyżek z tytułu
rozporządzenia z września 2015 r. (4x400 brutto).
Sprawa jest zbyt poważna, żeby załatwiać ją
w pośpiechu, byle jak – niepotrzebny jest nam kolejny bubel prawny, który trzeba będzie szybko poprawiać.
Przewodnicząca OIPiP
Izabela Metelska
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POZ
Notatka ze spotykania w dniu 18.07.2016 r.
dotycząca regulacji wprowadzonych do warunków
zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
W dniu 18.07.2016 r. w Centrali NFZ, odbyło się
spotkanie Prezes z Narodowego Funduszu Zdrowia
Pana Andrzeja Jacyny z przedstawicielami Naczelnej
Rady Pielęgniarek i położnych (NRPiP).
Spotkanie zorganizowane zostało na wniosek
NRPiP.
W trakcie spotkania, przedstawicielki NRPiP
zwróciły się o wyjaśnienia dotyczące następujących
regulacji wprowadzonych do warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ):
1) wzrostu finansowania świadczeń lekarza POZ dla
grup wiekowych świadczeniobiorców: 40-65 r.ż.
oraz powyżej 65 r.ż., przy pominięciu w uzgodnieniach i wprowadzonych regulacjach, świadczeń pielęgniarki POZ. W uzasadnieniu wskazano przyszłe obciążenia pielęgniarek związane
z możliwością wystawiania pacjentom recept,
2) wpływu obniżenia z 2750 do 2500 zalecanej
liczby pacjentów objętych opieką lekarza, pielęgniarki POZ na warunki finansowania świadczeń.
Ponadto zgłosiły:
3) potrzebę wzrostu finansowania świadczeń pielęgniarki szkolnej w związku ze spodziewanym
spadkiem liczby uczniów szkół, związanym z przeprowadzanymi zmianami w systemie oświaty,
4) problem znacznego obniżenia finansowania
świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w związku z przyjęciem przez
Fundusz do wyceny tych świadczeń taryfy 0,5
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ostatecznie określonej przez Agencję Taryfikacji w miejsce poprzedniej wyceny na poziomie
0,75. Poinformowały Prezesa Funduszu o złożeniu pisma w tej sprawie, oraz zwróciły się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi.
Udzielając wyjaśnień w zgłoszonych kwestiach
Prezes Funduszu przedstawił, co następuje.
Ad. 1) Zgodnie z warunkami Porozumień zawartych
z przedstawicielami organizacji świadczeniodawców
POZ reprezentujących w szczególności środowisko
lekarskie (FZPOZ PZ i PPOZ), środki finansowe uzyskane przez świadczeniodawców z tytułu wzrostu
współczynników korygujących stawkę kapitacyjną w świadczeniach lekarza POZ powinny zostać
przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek
i położnych zatrudnionych w „praktykach lekarskich”
(Pielęgniarki gabinetów zabiegowych i punktów
szczepień), poprawę informatyzacji prowadzonych
placówek medycznych, pokryć koszty zwiększonych
nakładów pracy związanych z zapewnieniem przez
lekarzy POZ od 1 września 2016 r. możliwości uzyskania recepty na bezpłatne leki dla grupy świadczeniobiorców powyżej 75 r.ż. a także na rozwój działalności związany z projektowanymi rozwiązaniami
mającymi na celu poprawę kompleksowości i jakości
udzielanych świadczeń.
Fundusz otwarty jest na rozmowy z przedstawicielami organizacji reprezentujących środowisko pielęgniarek i położnych, jednakże ewentualne wzrosty
finansowania świadczeń w pozostałych zakresach
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POZ
Ad. 2) Obniżenia zalecanej warunkami umów populacji świadczeniobiorców objętych opieką 1 lekarza
pielęgniarki POZ, ma znaczenie intencyjne i pozostanie bez wpływu na zasady tworzenia list świadczeniobiorców i warunki finansowania świadczeń.
Celem zmiany, przyszłościowo, jest wzrost liczby personelu udzielającego świadczeń, a przez to poprawa
dostępności i jakości świadczeń.
Ad. 3) O ewentualnym wzroście finansowania
świadczeń pielęgniarki szkolnej, proponuje się wrócić po 1 września 2016 r., gdyż wtedy będzie możliwość oceny wpływu regulacji wprowadzanych w systemie oświaty na populacje uczniów szkół objętych
opieką w ramach umów z Funduszem.
POZ, tak jak w przypadku świadczeń lekarza POZ,
muszą znaleźć uzasadnienie kosztowe. Na chwilę
obecną trudno rozmawiać o potencjalnym wzroście
nakładów pracy w związku z uzyskaną przez pielęgniarki możliwością ordynowania niektórych leków
i wystawiania pacjentom recept, gdyż wg danych
OW NFZ jedynie 88 pielęgniarek i położnych uzyskało uprawnienia do pobierania druków recept, natomiast wg danych sprawozdawczych aptek, liczba zrealizowanych recept refundowanych wystawionych
przez pielęgniarki/położne do maja 2016 r., wynosi
1708 recept.
Fundusz będzie czuwał nad realizacją przez
stronę świadczeniodawców zobowiązań określonych
w zawartych Porozumieniach. W kwestii dotyczącej
wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych
w „praktykach lekarskich” zwróci się do świadczeniodawców o przekazanie informacji z realizacji podjętego zobowiązania. Ponadto, na stronie internetowej Funduszu, w nieodległym terminie, zostanie
opublikowany komunikat informujący pielęgniarki
i położne „praktyk lekarskich” o przekazaniu świadczeniodawcom środków na wzrost ich wynagrodzeń,
odpowiednio do warunków określonych dla POZ
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów.
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Ad. 4) Do udzielenia odpowiedzi na temat zmiany
taryfy, jednostką właściwą jest Agencja Taryfikacji.
Fundusz zobowiązany jest do korzystania z wycen
publikowanych przez Agencję, przy czym nie posiada żadnego wpływu na prowadzone przez nią prace. Co do przyjętej metodologii wyceny, budzi ona
zastrzeżenia gdyż opiera się jedynie o dane jednostek, które zdecydują się na podjęcie współpracy
z Agencją i ujawnianie swoich kosztów. To wpływa
na obniżenie rzetelności wyceny. W opinii Funduszu,
wycena powinna być prowadzona w oparciu o dane
kosztowe uzyskiwane przez Agencję od wszystkich
świadczeniodawców realizujących umowy.
Samodzielnie, Fundusz może określić warunki finansowania świadczeń tylko tam, gdzie wycena
Agencji Taryfikacji nie została dokonana – przykład:
podwyższenie finansowania świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.
oraz dla oddziałów pediatrycznych.
Na tym spotkanie zakończono.
Notatkę sporządziła:
Hanna Klimczak
Główny specjalista
DSOZ, Centrala NFZ
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POZ
NRPiP o proponowanych zmianach w POZ
Opublikowany 17 lipca 2016
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z wielkim niepokojem przyjmuje brak jakiejkolwiek aktywności Ministra Zdrowia w kontekście przedstawionych w marcu i kwietniu br. zastrzeżeń́ ,
które Rada zgłosiła po zapoznaniu się z dokumentem „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań
systemowych”. Niepokój środowiska Pielęgniarek
i Położnych budzi także informacja, że z ustawy
o działalności POZ wyłączone zostaną̨ świadczenia
wykonywane przez pielęgniarki szkolne.
W dniu 28.06.br. zebrał się Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej przy NRPiP. Celem spotkania
była analiza ZARZĄDZENIA Nr 50/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia
27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
oraz wypracowanie strategii – standardu opieki pielęgniarki szkolnej. Jak poinformowała dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ Beata Cholewka, podczas III posiedzenia NRPiP, które odbyło
się dnia 23.06.br., z ustawy tej wyłączone zostaną̨
pielęgniarki szkolne. Ich kompetencje i zakres działań́
ma regulować odrębna ustawa.
Tymczasem 30 czerwca 2016 roku upływa termin konsultacji społecznych dotyczących propozycji Ministerstwa Zdrowia. Dokument ten stanowi
podstawę̨ do opracowania nowej ustawy o funkcjonowaniu POZ. Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zespole pracującym nad tym
dokumentem złożył odrębne stanowisko, w którym
zawarł zastrzeżenia NRPiP.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie
wyraża zgody na:
• zapis umożliwiający tworzenie zintegrowanych
zespołów medycyny rodzinnej. NRPiP uważa,
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że zaproponowane w projekcie rozwiązania
pozbawią pielęgniarki i położne podstawowej
opieki zdrowotnej samodzielności zawodowej,
a w konsekwencji samodzielności gospodarczej
przedstawicieli tych zawodów wykonujących
praktyki zawodowe;
• wprowadzenie do systemu podstawowej opieki
zdrowotnej wspólnych list pacjentów dla lekarza, pielęgniarki i położnej. Zdaniem Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych takie rozwiązanie
musi doprowadzić́ do uzależnienia pielęgniarek
i położnych od lekarzy, a także w konsekwencji
do likwidacji samodzielności tych zawodów medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
• wspólnego finansowania świadczeń w zakresie
lekarza, pielęgniarki i położnej. NRPiP stoi na stanowisku, że osobne finansowanie jest bardziej
transparentne.
Jednocześnie NRPiP zwraca uwagę̨, że „Analiza”
nie zakłada umiejscowienia w systemie pielęgniarki
rodzinnej, pielęgniarki praktyki i pielęgniarki szkolnej. NRPiP postuluje powrót do przywrócenia do systemu podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki
praktyki.
Prawidłowo zorganizowana podstawowa opieka
zdrowotna stanowi fundament całego systemu, dlatego tak ważne jest przyjęcie rozwiązań́ zapewniających jej sprawne funkcjonowanie. Określenie roli
i miejsca pielęgniarki rodzinnej, pielęgniarki praktyki, pielęgniarki szkolnej oraz położnej środowiskowej
ma tu kluczowe znaczenie, dlatego Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych domaga się rzeczywistego
dialogu i spełnienia obietnic, jakie w tym zakresie
złożył kilka miesięcy wcześniej Minister Zdrowia.
Prezes NRPiP
Zofia Małas
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KOMUNIKATY

Zaproszenie
do korzystania
z biblioteki
internetowej IBUK
Osoby zainteresowane korzystaniem
z IBUKa informujemy, że aktualnie jesteśmy
w trakcie podpisywania umów dotyczących
kontynuacji dostępu do biblioteki internetowej. Nowa umowa będzie obowiązywać od grudnia b.r. Za utrudnienia przepraszamy i zachęcamy do korzystania z tej formy czytelnictwa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Izbą tel. 86 216 47 13.
Przewodnicząca OIPiP
Izabela Metelska

Komunikat skarbnika
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Łomży przypomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174 poz.
1038 z późn. zm.) pielęgniarka i położna posiadająca prawo wykonywania zawodu ma ustawowy obowiązek do regularnego opłacania składek
na samorząd zawodowy.
Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować wszczęciem procedury w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Łomży zwraca się z uprzejmą prośbą do osób
opłacających składki członkowskie indywidualnie
przelewem bankowym o wpisywanie w opisie
przelewu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania
lub miejsca pracy.
Uprzejmie informuję, że dla osób pracujących
w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej wysokość składki członkowskiej za rok 2016
wynosi 32,10 zł.
Skarbnik
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
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Dyżury:
Radca Prawny OIPiP
Wtorek, godz. 12.00-14.00 w lokalu izby tel. 86 216-47-13
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
Poniedziałek-piątek, godz. 15.00-17.00 w Biurze OIPiP tel. 86 216-47-13

Informacja

o Obowiązku Aktualizacji Danych
OIPiP w Łomży przypomina o obowiązku
aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz art. 46 ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1039 z późn. zm.,
każ da pielęgniarka/położna zobowiązana jest
do niezwłocznego zawiadomienia właściwej
okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych o których mowa w art. 44
ust. 1 jednak nie później niż w terminie 14 dni od
dnia ich powstania.

W szczególności aktualizacji podlegają dane
dotyczące:
- zmiany nazwiska
- ukończenia kursów i specjalizacji
- ukończenia studiów wyższych
- zmiany miejsca zamieszkania
- rozpoczęcia i ustalenia zatrudnienia
- zmiany miejsca pracy
- utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu pwz pielęgniarki/położnej

Informacja
Adres strony internetowej OIPiP w Łomży:

www.oipip.lomza.pl
e-mail: oipiplomza@neostrada.pl
Nazwa i numer rachunku bankowego:
Hexa Bank Spółdzielczy 46 8762 0009 0007 1606 2000 0010
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POEZJA

Wiersz staroświecki
Pomódlmy się w noc betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania
By wszystko nam się rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki
I oby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały jak owieczki
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki
By anioł podarł każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego
Kładąc na serce pogmatwane
Jak na osiołka – kompres śniegu
Aby się wszystko uprościło,
Było zwyczajne, proste sobie,
By szpak pstrokaty, zagrypiony
Fikał koziołki nam na grobie.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska cichych, ufnych,
Jak ciepły pled wzięła na ręce
ks. Jan Twardowski

66

STRZYKAWKA

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

Nr 56
(12/2016)

POEZJA

Przyjście Mesjasza
Lud czekający na swego Mesjasza
Nie zwróci oczu na dziecinę małą
I do biednego nie zajrzy poddasza;
Mniema, że zbawcę, którego czekało
Tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza
Od razu ziemską okrytego chwałą,
Jak na wojsk czele niewiernych rozprasza —
Mniema, że wszystko będzie przed nim drżało.
Że nawet głowy ugną się książęce,
Zdając mu władzę nad światem…
Więc jeśli usłyszy, że się narodził w stajence
I że mędrcowie dary mu przynieśli,
Pyta ze śmiechem: „Jak to? ten syn cieśli
Ma rządy świata ująć w swoje ręce?”
Adam Asnyk

* * *

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.
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Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota
Jan Kasprowicz
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Trzy sita
opowieść dydaktyczna Sokratesa
Któregoś dnia zjawił się u filozofa Sokratesa jakiś
człowiek i chciał się z nim podzielić pewną wiadomością.
- Posłuchaj Sokratesie, koniecznie muszę ci powiedzieć, jak się zachował twój przyjaciel.
- Od razu ci przerwę - powiedział mu Sokrates i zapytam, czy pomyślałeś o tym, żeby przesiać to, co
masz mi do powiedzenia przez trzy sita?
A ponieważ rozmówca spojrzał na niego nic nierozumiejącym wzrokiem, Sokrates tak to objaśnił:
- Otóż, zanim zaczniemy mówić, zawsze powinniśmy przesiać to, co chcemy powiedzieć, przez trzy
sita. Przypatrzmy się temu.
Pierwsze sito to sito prawdy. Czy sprawdziłeś, że
to co masz mi do powiedzenia, jest doskonale zgodne z prawdą?
- Nie, słyszałem, jak o tym mówiono, i...
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- No cóż... Sądzę jednak, że przynajmniej przesiałeś to przez drugie sito, którym jest sito dobra. Czy
to, co tak bardzo chcesz mi powiedzieć, jest przynajmniej jakąś dobrą rzeczą?
Rozmówca Sokratesa zawahał się, a potem odpowiedział:
- Nie, niestety, to nie jest nic dobrego, wręcz
przeciwnie...
- Hm! - westchnął filozof. - Pomimo to przypatrzmy się trzeciemu situ. Czy to, co pragniesz mi powiedzieć, jest przynajmniej pożyteczne?
- Pożyteczne? Raczej nie...
- W takim razie nie mówmy o tym wcale! - powiedział Sokrates. - Jeżeli to, co pragniesz mi wyjawić, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, wolę nic o tym nie wiedzieć. A i tobie radzę, żebyś
o tym zapomniał.
źródło: Michel Piquemal
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Sposób na

Święta
Chociaż Boże Narodzenie to chyba najmilszy
czas w całym roku, tuż przed świętami ogarnia nas
gorączka: sprzątanie, gotowanie, zakupy, prezenty,
stres i niekończące się wydatki. Tymczasem wszystko
można urządzić tak, by się nie zadłużyć i skupić na
tym, co naprawdę ważne.

ZACZNIJ OD PLANOWANIA
Jaką mamy wizję Świąt? Wspólnie z domownikami i zaproszonymi gośćmi warto porozmawiać
o swoich oczekiwaniach. Jeśli nie chcesz wyprawiać
hucznej Wigilii, powiedz o tym i ustal podział obowiązków. Wtedy nie tylko zaoszczędzisz czas, lecz także rozłożysz koszty wspólnego biesiadowania. Zanim
wybierzesz się po sprawunki , zrób listę zakupów-dzięki temu kupisz to, co
rzeczywiście potrzebne.

nego menu, na uroczystą kolację wigilijną wystarczy
przygotować opłatek, odrobinę sianka pod obrusem
i proste potrawy: gorący barszcz z uszkami, pierogi
z kapustą i grzybami, smażonego karpia. A na deser
własnej roboty makowiec i kruche ciasteczka z konfiturą. To oszczędność pod każdym względem.

ZRÓB FRAJDĘ NAJMŁODSZYM
Obdarowanie prezentami dużej rodziny to
znaczny wydatek, dlatego większe prezenty możesz
przeznaczyć tylko dla najmłodszych – to właśnie dzieci najbardziej czekają na Święta. Dla starszych członków rodziny warto zrobić losowanie. Dzięki temu
każdy zostanie obdarowany bez nadszarpnięcia domowego budżetu. Jeśli masz zdolności artystyczne,
możesz sama przygotować drobne upominki (np.
modny komin robiony na drutach, gałązki ziół zalane oliwą, smakowa sól wymieszana z przyprawami
i zapakowana w ozdobny słoiczek, zdobiona własnoręcznie ramka na zdjęcia)-to wzruszające prezenty.

ZATRUDNIJ MAŁYCH DEKORATORÓW
Wykorzystaj chętne do pomocy ręce najmłodszych domowników, by udekorować dom. Od razu
wypełni go świąteczny nastrój, a dla dzieci czy wnuków to będzie prawdziwa przyjemność i powód do

CIESZ SIĘ
TRADYCJĄ
Pamiętajmy, że to, co
jest najbardziej pociągające w Świętach, to tradycja związana z obyczajami, smakiem, zapachem
i sposobem przygotowania domowych potraw.
Zamiast więc eksperymentować i prześcigać się
w wymyślaniu świątecz-
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dumy, kiedy podczas Wigilii każdy będzie mógł podziwiać to, co zrobiły. Sztuczne stroiki możecie zastąpić pęczkiem jemioły albo świerkowymi gałązkami.
Na choince mogą zawisnąć udekorowane pierniczki,
malowane szyszki, orzechy, suszone owoce, słomkowe lub włóczkowe aniołki. Urokliwie wygląda drzewko przyozdobione nawet samymi światełkami.
Żeby w domu pięknie pachniało, rozłóż kilka pomarańczy z powbijanymi goździkami i wybierz żywą
choinkę (tę w doniczce po Świętach będziesz mogła
posadzić w ogródku).

BĄDŹ PRZYGOTOWANA
Jeśli postanowicie, że każda osoba obdaruje
wybranego członka rodziny, nie trać czujności i kup
na wszelki wypadek kilka pudełek z czekoladkami.
Może ktoś nieoczekiwanie obdaruje Cię w tym dniu
drobnym prezentem? Dzięki temu, że wcześniej się
przygotujesz, będziesz mogła odwzajemnić ten piękny gest.

POMYSŁY NA PREZENTY DO 50 ZŁ:
•
•
•
•

Aromatyczna kawa lub herbata ze zdobioną
ręcznie filiżanką
Książka z dedykacją
Płyta z muzyką
Ciepłe rękawiczki
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•
•
•
•

Miód pitny w ozdobnej butelce
Doładowanie telefonu
Termofor w dekoracyjnym pokrowcu
Karta podarunkowa na zakupy

NIE PODDAWAJ SIĘ PRESJI
Pamiętaj, żeby nie brać na siebie zbyt wiele. Nie
myśl o tym, co może się nie udać, że inni na pewno
o czymś zapomną. Jeśli sama nie masz ochoty czegoś robić, naucz się mówić „nie”. W nawale przedświątecznych prac rób sobie przerwy-pozwoli Ci to
zmniejszyć stres, nabrać dystansu, zadbać o lepsze
relacje z bliskimi. Wybierz się na spacer, zadzwoń do
przyjaciółki, utnij sobie drzemkę. Odpoczynek sprawi, że spojrzysz na Święta z innej perspektywy.

POSTAW NA RODZINĘ
Niezależnie od wszystkiego warto zrobić jeszcze
jeden prezent. Prezent dla Twojej rodziny. Wspólny
karnet do muzeum to niedrogi pomysł, a pozwoli spędzić razem trochę czasu. Święta są właśnie od tego.
Wybierzcie się na pasterkę, spacer, do kina. Zagrajcie
w starą planszówkę, rozmawiajcie i śmiejcie się przy
wigilijnym stole. Nic nie jest od tego ważniejsze!

POMYŚL O INNYCH
Wyjątkowo
przeżyć
święta to znaczy także pozwolić, by były one wyjątkowe dla innych. Może przygotujcie paczkę dla mniej
zamożnych sąsiadów, wybranego domu dziecka lub
domu opieki? Warto zapytać też znajomych i zorganizować większą zbiórkę.
Takie działanie uświadamia,
że często nie trzeba wiele,
żeby zrobić coś prawdziwie
wielkiego. Może ustanowicie
nową i piękną tradycję?
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Pani

Cecylii Pomichowskiej
Pielęgniarce pracującej w NZOZ MEDICARE s.c. w Kolnie w związku z przejściem na emeryturę gorące
podziękowania za sumienną pracę i opiekę nad pacjentami, koleżeńskość, miłą współpracę składają:
pracownicy NZOZ MEDICARE s.c. Kolno

Pani

Jadwidze Rojeckiej
Pielęgniarce pracującej w NZOZ MEDICARE s.c. w Kolnie w związku z przejściem na emeryturę gorące
podziękowania za sumienną pracę i opiekę nad pacjentami, koleżeńskość, miłą współpracę składają:
pracownicy NZOZ MEDICARE s.c. Kolno

Pani

Grażynie Niebrzydowskiej
Pielęgniarce Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, w związku z przejściem na
emeryturę serdeczne podziękowanie za profesjonalną pełnej zaangażowania pracę zawodową. Jednocześnie składamy najlepsze życzenia na długie lata.
Składają: pracownicy ZOL w Szczuczynie

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kom jest; nie przez to
co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
Koleżance

Danucie Olędzkiej
Pielęgniarce Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Wysokiem Mazowieckiem z okazji przejścia na emeryturę, Serdeczne podziękowania za miłą współpracę z życzeniami wszelkiej pomyślności na Dalszym Etapie
Życia.
Składają koleżanki z pracy
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Hannie Brzostek
Pielęgniarce Oddziału Wewnętrznego Szpitala Ogólnego w Kolnie, w związku z przejściem na emeryturę, serdeczne podziękowania za trud, wysiłek oraz sumienną pracę przy pacjentach składają:
Dyrekcja i pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie

Pani

Elżbiecie Zelman
Serdeczne podziękowania Koleżance, Pielęgniarce Oddziałowej Elżbiecie Zelman, która
28.01.2016 r. zakończyła pracę zawodową, przechodząc na emeryturę – za zaangażowanie, poświęcenie
i oddanie drugiemu człowiekowi w zdrowiu i chorobie, za codzienny trud, okazywaną życzliwość, wyrozumiałość, a swoją postawą etyczno – zawodową była wzorem do naśladowania dla młodszych koleżanek.
Życzymy, aby lata spędzone na emeryturze upływały w radości i spokoju, oraz by rozświetlała je pomyślność i poczucie spełnienia.
Składają: Pielęgniarki i Położne
Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Ginela w Grajewie

Pani

Alicji Małgorzacie Marchelskiej
Położnej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Serdeczne podziękowania za długoletnią
pracę, otwarte serce dla pacjentek i ich nowo narodzonych dzieci oraz współpracowników, przekazane doświadczenie, zaangażowanie, empatię i ofiarność wraz z życzeniami pomyślności w nowym okresie życia.
Składają : Położne i Pielęgniarki
wraz z Dyrekcją
Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem
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Alicji Borowiec
Serdeczne podziękowania Koleżance Alicji Borowiec, Pielęgniarce Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego , która 28.07.2016r zakończyła pracę zawodową, przechodząc na emeryturę. Pracowała w zawodzie 38 lat. Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych serdecznie dziękujemy.
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela

Pani

Barbarze Ostrowskiej
Pielęgniarce Oddziałowej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem serdeczne podziękowania
za długoletnią pracę na oddziale chorób wewnętrznych za otwarte serce dla pacjentów oraz współpracowników, przekazane doświadczenie, zaangażowanie, empatię i ofiarność wraz z życzeniami pomyślności
w nowym okresie życia.
„Znikają kartko z kalendarza, czas muska włosy tak jak wiatr, słońce z zapałem zbierasz
w dłonie z uśmiechem idąc przez życie i świat.
Skronie wyblakły w trudzie i stresie, prawie 40 lat oddałaś pracy, dzisiejszy dzień Ci zmianę
niesie, jutro nabiera innych znaczeń.
Emerytura - droga Basiu, kolejny etap przeznaczenia, czas odpoczynku Twoja laba, przyjmij od
wszystkich więc życzenia : zdrowia, zdrowia, pogody ducha, radości z życia od ucha do ucha,
ciekawych książek, marzeń spełnienia, byśmy zostali w Twoich wspomnieniach”.

Pracownicy Oddziału Wewnętrznego Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem

Podziękowanie

Całemu Personelowi Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Składamy serdeczne podziękowania za okazane nam zrozumienie. Jesteśmy wdzięczni za Państwa
profesjonalizm i życzliwe podejście oraz szczerą empatię.
Dziękujemy
Rodzina Kurpiewskich
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PRACA W NIEMCZECH

Magazyn Pielęgniarki
i Położnej

Miesięcznik Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Zawodowy punkt
widzenia!

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to:
 aktualne informacje o wydarzeniach branżowych,
 nowoczesne koncepcje i trendy pracy,


profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia,
praktyczne porady i opinie prawne,
 sprawdzone informacje o pracy za granicą.

Co miesiąc cenne nagrody dla prenumeratorów!
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
tel. 695 350 774, e-mail: mpip@nipip.pl

www.nipip.pl

INFORMACJA O PRACY OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
Przewodnicząca OIPiP - Izabela Metelska - przyjmuje interesantów w środy w godzinach 10.00-14.00
Radca prawny - Grażyna Chojnowska - przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-14.00
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pełni dyżury w każdą pierwszą środę m-ca w godz 15.00-17.00,
a jego zastępcy pełnią dyżury w ostatni wtorek m-ca w godz 9.30-11.30
Biblioteka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych czynna jest od poniedziałku do środy w godzinach pracy biura.
www.oipip.lomza.pl

e-mail: oipiplomza@neostrada.pl

